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Abstrakt:  

     Práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky. Bakalářská práce popisuje problematiku 

vzniku a vývoje CRM systému, hodnoty vztahu se zákazníky, technologie systému CRM, 

faktory pro výběr správného systému, požadavky na jeho implementaci ve společnosti a popis 

konkrétního systému (Sugar CRM). Cílem práce je ukázat výhody a nevýhody, přínosy a 

pravidla CRM systému při jeho implementaci v podniku.  

Abstract: 

     The thesis deals with customer relationship management. The bachelor’s thesis describes 

the issue, the origin, the development of CRM system, the value of customer relationship, 

technology of CRM system, factors for choosing the right system, the requirements for its 

implementation in the company and the description of the particular system (Sugar CRM). The 

aim is to show advantages and disadvantages, benefits and rules of CRM system for the 

implementation in the company. 
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Úvod 

     Vlivem finanční krize, která postihla celkový světový trh, byla velká spousta podniků 

donucená k nalezení nových prostředků řešících jejich finanční situaci a v některých 

případech i ke změně celkové strategie podniku, aby si udržely své místo na trhu. V současné 

době je důraz kladen především na vztah se zákazníkem. Právě vztah mezi zákazníkem a 

podnikem je jednoznačně nezbytným předpokladem úspěšného podnikatelského řízení a 

rozvoje společností. Základním klíčem úspěchu jsou tedy zákazníci a zisk. Konkurence je v 

dnešní době tak rozsáhlá, že se společnosti snaží pomocí inovací dlouhodobě udržet současné 

a hledat nové potenciální zákazníky, aby nedošlo k jejich krachu. Jednou z metod jak může 

firma dosáhnout dlouhodobě výhodných vztahů se zákazníky a být tedy 

konkurenceschopnější, je zavedení CRM informačního systému v podniku. CRM informační 

systémy představují strategická řešení využívaná v celé společnosti. Dnes už neplatí, že CRM 

systémy jsou určeny pouze pro velké firmy, i přes rozdílné požadavky a dostupné prostředky 

malých a středních firem od těch velkých, se tvůrci těchto systémů snaží vyjít vstříc všem. 

CRM systémy je tedy možné zavést v každé firmě nezávisle na její velikosti. Díky široké 

nabídce CRM informačních systémů na trhu jsou v současné době k dispozici i menší a 

levnější řešení. 

     Je důležité brát v potaz, že samotné zavedení CRM informačního systému v podniku 

nestačí. Součástí dobře fungujícího systému je pečlivá příprava CRM strategie a jeho následné 

efektivní využívání. Informační systémy CRM jsou tedy součástí podnikové strategie, 

zahrnují procesy především v oblastech marketingu, prodeje a poprodejních služeb, které 

vznikají při interakci mezi podnikem a zákazníky. CRM - Customer Relationship 

Management v překladu znamená v řízení vztahů se zákazníky. 

     Tato bakalářská práce se zabývá otázkou řízení vztahu se zákazníky a to pouze 

z teoretického hlediska. V první části je jednoduše popsaná historie vzniku CRM systému, 

vymezení pojmu řízení vztahů se zákazníky, jednotlivé aspekty pro zavedení CRM a nakonec 

jsou to přínosy plynoucí z využití CRM v podniku. Následně jsem se věnoval hodnotě vztahu 

se zákazníkem, strategii zákaznických vztahů a hodnotovým managementem. Třetí část 

popisuje technologii, aplikační architekturu a fáze CRM. Poslední část je zaměřena na 

problematiku zavedení CRM systému v podniku. Součásti této kapitoly jsou faktory 

ovlivňující výběr CRM, možné výhody i nevýhody plynoucí z implementace tohoto systému. 
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Na závěr je uveden jeden z mnoha CRM informačních systému a to Sugar CRM. Sugar CRM 

jsem si vybral, protože byl celosvětově zvolen za nejlepší systém tohoto druhu na trhu. Cílem 

této bakalářské práce je seznámit se s problematikou řízení vztahů se zákazníky. 
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1 Pojem customer relationship management – vznik a vývoj 

     Jde o relativně nový pojem v rámci moderního pojetí marketingu. Řízení vztahů se 

zákazníky (CRM – Customer Relationship Management) přináší spoustu nových pohledů na 

marketingové působení spojené s péčí o zákazníka. [6] 

1.1 Historie vzniku CRM 

     Vývoj tržního prostředí, sílící globalizační trendy a vyrovnávání konkurence od poloviny 

90. let postupně zvyšují svůj význam. Vzhledem k množství informací dostupných zejména 

díky internetu se mění tržní povaha poptávky, není už tažena nabídkou, ale sami spotřebitelé 

vytváří poptávku a prudce tím mění požadavky na uspokojení svých potřeb. Konkurence se 

zpřísňuje, výrobky se dají lehce substituovat konkurenčními a všeobecně se rozdíly mezi 

nabízenými produkty vytrácejí – je tedy čím dál těžší zákazníka zaujmout. Podniky si 

uvědomují, že napodobení jejich výrobků je pro konkurenty celkem snadné a ani patenty 

neochrání jejich originální řešení na věčnost. Z těchto důvodů tendence mnohých firem 

směřují k hledání konkurenční výhody v jiných oblastech, než jsou vlastnosti výrobku. A 

jelikož právě napodobení vztahu se zákazníkem je velmi obtížné, protože často souvisí 

s konkrétním podnikem a jeho kulturou, začínají se podniky orientovat více na zákazníka, na 

jeho přání a potřeby, jakožto na možný zdroj nové konkurenční výhody.  

     V této době vznikají první Sales Force Automation systémy (SFA, systémy pro podporu 

prodeje) a systémy na podporu Call Center. Integrací těchto systémů okolo roku 1995 vznikly 

první CRM řešení, které nabízely řadu výhod oproti standardním (samostatným) systémům. 

Další růst nákladů na získávání nových zákazníků, snižování marží u běžných komodit a 

vznik nových komunikačních nástrojů měli vliv na rozšíření funkcionality CRM systémů o 

oblasti marketingu a servisu resp. služeb obecně. S rozšiřováním a integrací Internetu a e-

businessu do CRM systémů, tak vznikly na konci 90 let systémy plně podporující všechny 

aktivity a komunikační kanály s klientem, tzv. "Front office" systémy. Kombinují různé 

možnosti a vytvářejí se pro ně také různé názvy (CIM – customer information management, 

CIS – customer information system) až se nakonec okolo roku 1995 názvosloví definitivně 

sjednocuje a ujímá se označení CRM – Customer Relationship Management (Software 

Advice, 2006-). [1, 13, 14] 
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1.2 Marketing a jeho moderní pojetí 

     Velká spousta lidí si pod pojmem marketing představí pouze prodej a reklamu. Ty sice 

představují marketingové funkce, ale mnohdy to nejsou ty nejdůležitější. Podle Kotlera [7] je 

potřeba chápat moderní marketing především jako uspokojování potřeb zákazníka a ne jako 

tomu bylo v minulosti, kdy byl marketing vnímán jako schopnost přesvědčit a prodat. 

Marketing totiž začíná dávno předtím, než se produkt začne prodávat. Manažeři mají za úkol 

odhalit potřeby, zjistit jejich rozsah a intenzitu, a podle toho se rozhodnou zda se jedná o 

ziskovou příležitost.  

     Moderní marketing (tzv. vztahový marketing) se začal uplatňovat v posledních 

desetiletích. Vyznačuje se silnější orientací na konkrétní zákazníky. Moderní marketingové 

pojetí můžeme shrnout do tzv. 3C: 

 Customer benefits (prospěch pro zákazníka)  

 Total customer cost (celkové náklady spojené s nákupem)  

 Convenience (pohodlí zákazníka)  [6, 7]  

     ,,Cílem marketingu je udělat akt prodeje nadbytečným. Cílem je znát a chápat zákazníka 

tak dobře, aby mu výrobek nebo služba přesně odpovídala (…) a prodávala se sama.“ (Peter 

F. Drucker) [8] 

     Marketing je tedy definován jako ,,společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a 

skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

výrobků a hodnot s ostatními.“ [7] 

1.3 Definice CRM 

     V literatuře se objevují různé interpretace a vymezení Customer Relationship Management 

neboli řízení vztahů se zákazníky, ale neexistuje žádná obecně uznávaná definice. Příklady 

různých definic CRM: 

     ,,Customer Relationship Management (CRM) znamená aktivní tvorbu a udržování 

dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky. Komunikace se zákazníky je přitom zajištěna 
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vhodnými technologiemi, které představují pro akcionáře i pro zaměstnance firmy samostatné 

procesy s přidanou hodnotou.“ [2] 

     „Řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management) představuje 

komplex aplikačního a základního software, technických prostředků, podnikových procesů 

a personálních zdrojů, určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se zákazníky firmy, 

a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, marketingu a zákaznických 

služeb.“ [3] 

     ,,Řízení vztahů se zákazníky (CRM) zahrnuje pracovníky, podnikové procesy a technologii 

IS/ICT s cílem maximalizovat loajalitu zákazníků a v důsledku toho i ziskovost podniku. Je 

součástí podnikové strategie a jako takové se stává součástí podnikové kultury.“ [4] 

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

optimální rovnováhy mezi firemní investicí a uspokojením zákaznických potřeb. Optimum 

rovnováhy je determinováno maximálním ziskem obou stran.“ [5] 

     ,,CRM informační systém je v dnešním pojetí aplikace pokrývající procesy, jejichž 

prostřednictvím dochází k interakci mezi firmou, která jej implementovala, a jejími 

potenciálními či stávajícími zákazníky.“ [6] 

     Jde tedy převážně o procesy v oblastech marketingu, prodeje a poprodejních služeb. 

Podstatou CRM je dosazení výše uvedených předpokladů pro vytvoření dlouhodobě 

výhodných partnerských vztahů pro obě strany s cílem maximalizace zisku. 

1.4 Prvky CRM      

     Třemi hlavními aspekty pro zavedení CRM ve firmě jsou lidé, procesy a technologie. 

Existuje mezi nimi bezprostřední souvislost a doplňuje je čtvrtý prvek: 

1. lidé (aktivní účast všech zaměstnanců – jejich myšlení), 

2. obchodní procesy (zaměření, prolínání, provádění měření dosažené úrovně procesu 

zavádění principů CRM – zpětná vazba), 

3. technologie (druh, rozsah, oblast použití a ustálenost, nezbytnou potřebou je 

využívání moderních nástrojů především v oblasti IT), 
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4. data (jejich sběr, obsah, možnosti uchovávání, vyhledávání, třídění a analýz 

závislostí).  

     Pravidlem při zavedení CRM v praxi je sloučení jeho jednotlivých prvků do jednoho 

celku. Pouze komplexní pohled na celou problematiku jednak zajišťuje, že dojde k propojení 

jednotlivých vylepšení a ke vzniku integrovaného celopodnikového řešení, ale navíc zaručuje 

cílenou kvalifikaci personálu a nasměrování všech obchodních procesů směrem ke zvyšování 

hodnot a k dosažení zisku. [2, 6] 

1.5 Co přináší použití CRM? 

     Správná implementace a použití CRM v praxi musí přinášet výhody. Tyto výhody vedou 

v konečném efektu k udržení a zvyšování prosperity podniku. Nejedná se však o cíle 

sledované zavedením CRM, nýbrž pouze přínosy vyplývající z jeho úspěšného využití. 

Přehled přínosů vyplývajících z používání CRM: 

 Bezproblémový průběh obchodních procesů – použití CRM napomáhá při 

zpracování obchodních procesů v marketingu, odbytu a službách. Důvodem je 

jednotná databáze informací o zákaznicích. Základní přínosy CRM vzhledem k řízení 

procesů jsou zefektivnění průběhu a snížení nákladů na tyto procesy, 

 

 Větší množství individuálních kontaktů se zákazníky – dosažení většího množství 

individuálních kontaktů se zákazníky je možné s využitím nástrojů CRM, jako jsou 

call centra, prodej po telefonu, automatizace prodeje, individuální webové stránky 

nebo e-marketing. Přínosy z využití CRM: kvalita kontaktů, množství vztahů se 

zákazníky, 

 

 Více času na zákazníka – využití časových úspor, dosažených zefektivněním 

průběhů procesů díky CRM, pro nárůst kvality vztahů se zákazníkem, 

 

 Odlišení se od konkurence – podnik využívající CRM má lepší vztahy se svými 

zákazníky než podnik, který CRM nevyužívá a je tedy konkurenceschopnější, 
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 Přístup k informacím v reálném čase – v dnešní době se průběhy všech procesů 

neustále zrychlují, a proto je důležité mít veškeré informace co nejrychleji k dispozici. 

Lze toho docílit právě pomocí CRM. CRM představuje revoluci v controllingu a 

sdílení dat v oblasti front-office, 

 

 Spolehlivé a rychlé předpovědi – CRM systém zaznamenává jakékoliv změny a 

aktualizuje databázi, ze které jsou poskytovány informace všem oprávněným 

pracovníkům. Díky systému CRM má management kdykoliv okamžitý přístup 

k aktuálním výsledkům práce odbytu, 

 

 Komunikace mezi marketingem, odbytem a službami – v této oblasti je 

nejdůležitější kvalitní proškolení personálu, řízení transformačních procesů a 

vytváření nových obchodních procesů se zřetelem na příslušné pracovníky.  

 

 Vylepšení image – v podniku s využívajícím CRM dochází k lepšímu uspokojování 

individuálních potřeb zákazníka, což může způsobit propagandu, prostřednictvím 

které budou chtít využívat tyto služby i další osoby. [2] 
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2 Hodnota vztahu se zákazníkem 

     Hodnota vztahu se zákazníkem je posuzována z pohledu podniku. Cílem podniku je zjistit 

jaká je současná a jaká je potenciální hodnota tohoto vztahu a podle této hodnoty dělit 

zákazníky do různých kategorií. Každý ze zákazníků má pro podnik rozdílnou hodnotu 

vztahu. Tato hodnota zákaznického vztahu spočívá hlavně v tom, jak velké zdroje podnik 

může z konkrétního vztahu získat. Vztah se zákazníkem se liší, pohlížíme-li na něj ze dvou 

různých pohledů – zákazníka a podniku. Integrací těchto dvou pohledů můžeme vytvořit 

zákaznické strategie a model péče o vztahy se zákazníkem, který efektivně napomáhá 

maximalizovat zdroje získatelné s různých zákaznických vztahů. Dlouhodobě udržitelné jsou 

pouze takové vztahy, které jsou výhodné pro obě strany – dodavatelé i odběratele. [1, 11] 

2.1 Hodnota pro zákazníka  

     Koncept hodnoty pro zákazníka se objevil na konci 20. století jako součást 

diferencovaného CRM. Hodnota pro zákazníka se stala klíčovým nástrojem pro získávání 

konkurenční výhody a důležitým faktorem pro získávání a udržení zákazníků. 

     Složitost tohoto pojmu, existence mnohých významů a značná různorodost názorů na 

atributy a podstatu hodnoty pro zákazníka poukazují na složitost této problematiky. 

V literatuře je hodnota pro zákazníka definována mnoha různými způsoby a neexistuje tedy 

jednotná definice tohoto pojmu.  

     Například v knize Diferencované řízení vztahů se zákazníky (Lošťáková, 2009) je hodnota 

pro zákazníka definována jako ,,výsledek porovnání (např. mezi přínosem a nákladem) a 

interakcí mezi zákazníkem a produktem, tedy výrobkem či službou. Hodnoty jsou kritéria, 

která zákazníci používají pro stanovení svých preferencí.“ nebo například jako ,,preference 

vnímané zákazníkem ve vztahu k výrobku či službě, jeho hodnocení určitých atributů a 

důsledků ve smyslu dosažení cílů zákazníka či naplnění jeho očekávání, jež může být 

provedeno před nebo po užití produktu.“ 

     Podle Buttleho [10] je hodnota pro zákazníka definována jako ,,hodnota vnímaná 

zákazníky jako rovnováha mezi přínosy získanými z výrobků nebo služeb a tím co museli 

obětovat k získání těchto výhod. 
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     Tuto definici lze reprezentovat pomocí rovnice:  

𝑯𝒐𝒅𝒏𝒐𝒕𝒂 =
𝑽ý𝒉𝒐𝒅𝒚

𝑶𝒃ě𝒕𝒊
 

     Rovnice ukazuje, že můžeme zvýšit vnímanou hodnotu pro zákazníka dvěma způsoby: 

zvýšením výhod, které získají nebo snížením dle toho co museli obětovat. Oběť je náklad, 

který musí zákazník vynaložit, abych daný produkt čí službu mohl získat. Výhoda je to co 

získám, jestliže daný produkt budu vlastnit (užívat). 

     Společným znakem všech definic hodnoty pro zákazníka je, že tato hodnota je vždy 

spojována s určitým výrobkem či službou a je spíše záležitostí vnímání zákazníkem. 

     Existují také různé přívlastky, které přispívají ke složitosti vymezení pojmu hodnoty pro 

zákazníka. Jsou to pojmy jako například hodnota úsudku, názoru (judgement value), kupní 

hodnota, spotřební hodnota, hodnota vztahu, hodnota služeb, požadovaná hodnota, očekávaná 

hodnota, čistá hodnota (net value), hodnota pro spotřebitele a další. [10, 11] 

2.2 Hodnota zákazníka pro podnik 

     Hodnota zákazníka pro podnik je definována jako komplexní veličina, která umožňuje 

měřit, do jaké míry podnik naplňuje potřeby a požadavky jednotlivých zákazníků a jak 

konkrétní zákazník celkově přispívá v dlouhodobém horizontu k hospodářským výsledkům 

firmy. Smyslem měření přínosů zákazníka pro podnik je komplexní posouzení efektů 

získaných ze vztahu se zákazníkem, čímž jsou myšleny všechny současné i očekávané 

budoucí transakce za celou dobu předpokládané spolupráce. 

     Základní filozofie stanovení hodnoty zákazník pro podnik vychází z faktu, že zákazníci 

jsou pro podnik aktivem, tj. zdrojem současných i potenciálních zisků. Pro stanovení této 

hodnoty je možno vybrat ze tří přístupů: 

Analýza založenou na prostých odhadech skupiny jednoduchých proměnných (odhady 

založené na tržbách), 

Finanční analýzu (založená na individuálních tržbách a většinou i na nákladech), 
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Statistickou analýzu (zaležená na předchozích dvou přístupech a vyúsťuje v model celoživotní 

hodnoty zákazníka – Customer Life-time Value). 

     Celoživotní hodnota zákazníka (Customer Life-time Value - CLTV) se vypočítá jako čistá 

současná hodnota toku očekávaných finančních přínosů ze zákazníka. Základním vztahem pro 

výpočet celoživotní hodnoty zákazníka pro podnik je: 

𝑪𝑳𝑻𝑽 = 
𝒑𝒕

(𝟏+ 𝒊)𝒕

𝒏

𝒕=𝟏

 

 

     kde             pt = přínos zákazníka v období t, 

n = předpokládaná doba spolupráce se zákazníkem, 

i = diskontní sazba – odráží náklady podniku a riziko zákazníka. 

 

     CLTV měří celkový přínos zákazníka pro podnik při zohlednění času jeho získaní, 

běžných nákladů včetně nákladů kapitálu i investičních výdajů. Vypočtená hodnota zákazníka 

pro podnik je vždy pouze subjektivním odhadem. [11] 

2.3 Strategie zákaznických vztahů 

     Dlouhodobé vztahy se zákazníkem jsou pro podnik velmi důležité a právě strategie CRM 

je zaměřena na vybudování a především udržení těchto vztahů. Každý ze zákazníků má pro 

podnik jinou hodnotu, podstatné však je, že jejich hodnota je ovlivnitelná volbou strategie 

jejich obsluhy. Úspěch strategie je měřen tak, že je zjišťováno, nakolik strategie pomáhá 

podniku přitáhnout zdroje zákazníků. Hodnota zákazníka pro podnik je využitelná pro volbu 

optimální marketingové strategie obsluhy stávajících zákazníků a při získávání nových 

zákazníků. Koncept hodnoty zákazníka pro podnik je možné využít v těchto případech: 

 vymezení ztrátových zákazníků a vytvoření účinných nápravných opatření, 

 odhad potenciální hodnoty zákazníka pro podnik, 

 výběr optimální marketingové strategie, 
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 řízení likvidity podniku,  

 stanovení max. výše investičních výdajů na zákazníka, např. akvizičních, na 

komunikaci apod., 

 obhajoba marketingových výdajů závislých na čase, 

 segmentace zákazníků podle jejich hodnoty pro podnik z důvodu vhodné volby 

strategie jejich obsluhy.  

Pří řízení vztahů se zákazníky by měly být současně naplněny tři důležité cíle:  

 maximalizace příjmů v krátkém období,  

 maximalizace ziskovosti v krátkodobém a střednědobém horizontu,  

 a optimalizace hodnoty vztahu se zákazníkem v dlouhém časovém období. [1, 11, 12] 

2.4 Hodnotový management 

     Jde o dynamický proces vytváření, zlepšování a poskytování hodnoty pro zákazníka. 

Hodnotový management je optimalizovaná kombinace zdrojů, podnikatelských procesů, 

schopností, lidí a kapitálu, které jsou soustředěny a implementovány v pěti nepřetržitých 

dynamických fázích. Tyto jednotlivé fáze napomáhají k vytvoření neobyčejné hodnoty pro 

zákazníka i pro podnik. Skládá se z těchto fází: 

 

1. odhalit – pochopit, porozumět zákazníkovy, 

2. přizpůsobit – nabídku a systém péče o zákazníka, 

3. vytvořit – hodnotu pro zákazníka, 

4. zhodnotit – získat zákaznickou zpětnou vazbu, 

5. zdokonalit – hodnotu pro zákazníka. 

 

     Prvky hodnotového managementu jsou ve své podstatě konstrukcí, kolem které je 

nezbytné vybudovat podnikání, dělat rozhodnutí, shromaždovat lidi, vytvářet procesy a 

rozvrhovat kapitál ve shodě s hodnotovou základnou zákazníků. Pro souvislý proces 

zvyšování hodnoty pro zákazníka a hodnoty zákazníka pro podnik je důležité projít všemi 

fázemi, nezávisí však na počátečním kroku. 



12 

 

     Hodnotový management je proces podnikání zaměřený na potřeby a hodnoty zákazníka, je 

těmito hodnotami poháněn a je svázán všemi aspekty dynamického chování podniku. Pro 

úspěšnost podniku je důležité uplatňovat tyto tři základní otázky: 

 

1. Poskytuje podnik zákazníkům skutečnou hodnotu? 

2. Je skutečná hodnota vyšší, než přináší zákazníkům konkurence? 

3. Je to výnosné? [11] 
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3 Technologie systému CRM 

     Jeden z hlavních úkolů podniku je vybrat technologii IS/ICT, která bude co nejlépe 

podporovat jejich procesy CRM a měla by být vybírána s vědomím toho, že bude integrována 

do již existujícího informačního systému podniku. Následující kapitola se věnuje aplikační 

architektuře CRM. [4] 

3.1 Typy a aplikační architektura CRM 

     Jde o technologii, která pomáhá všem pracovníkům podniku k co nejrychlejšímu a 

obsahově co nejpřesnějšímu získání informací o potřebách zákazníka, dodání kvalitních 

produktů a poskytování prvotřídních služeb. Obecně lze aplikační architekturu CRM rozdělit 

do tří základních částí, a to část operační, analytickou a kooperativní, jak ilustruje obrázek 

3.1. [4] 

 

Obrázek 3.1: Aplikační architektura CRM. Zdroj: [4] 

http://managment-marketing.studentske.eu/2008/06/fze-crm-aplikan-architektura-crm.html
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3.1.1 Operační CRM 

     Tato část aplikační architektury CRM se zaměřuje na automatizaci a řízení základních 

podnikových procesů souvisejících s marketingem, obchodem a servisní činností. Hlavním 

úkolem je zajistit co největší efektivnosti daných procesů. Operační část CRM se podle 

Gartner Group dělí na následující aplikace Front-Office: 

 subvence obchodní činnosti SFA (Sales Force Automation): řízení kontaktů, prodejní 

činnosti, obchodní případy, předpověď obratu, 

 subvence marketingové činnosti EMA (Enterprise Marketing Automation): 

marketingové plány, segmentace, analýza trendů, sledování konkurence, 

 subvence servisních činností CSS (Customer Service and Support): organizace 

servisu, informace o produktech, integrace s obchodními a marketingovými 

aplikacemi. [4] 

 

3.1.2 Analytická CRM 

     CRM ve své analytické části využívá rozsáhlé analýzy, zpracovává data týkající se 

zákazníků a data získaná ze sledování procesů jednotlivých systémů v operační části CRM. 

Hlavním předpokladem je důsledná centralizace informací o zákaznících, která vede 

k efektivnímu nasazování procesů CRM. Cílem této analýzy je dosáhnout lepšího porozumění 

zákazníků, využít takto získaná detailní poznání zákaznických preferencí a očekávání 

k efektivnějším službám, efektivnějšímu marketingu a efektivnější obchodní činnosti. Pro 

analytickou část CRM se využívají aplikace BI (Business inteligence) a CI (Customer 

intelligence). [4] 

 

3.1.3 Kooperativní CRM 

     Kooperační část CRM slouží pro komunikaci se zákazníky a spoluprací s okolím (např. 

obchodní partneři) mimo vlastní organizaci. Dochází zde ke sdílení dat a aplikací vztažených 

ke společným zákazníkům. Mimo produkční databáze základních informačních systému zde 

patří i další zdroje dat, jako jsou např. informace z webových aplikací, z podnikových portálů, 

kontaktních center, marketingových průzkumů apod.  
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     Kooperativní část CRM tvoří: 

 Aplikace Mobile-Office podporující práci obchodníků, 

 Podpora komunikace CRM přes web a e-mail, 

 Nástroje určené k řízení kontaktních center. [4] 

3.2 Fáze CRM      

     Na jednotlivé fáze CRM nebo také obchodní cyklus se lze dívat z pohledu vztahu se 

zákazníkem. Při vytváření a řízení tohoto vztahu podnik postupně prochází těmito čtyřmi 

fázemi: 

1. Oslovení zákazníka – jedná se o standardní marketingové aktivity. Důležitou částí 

této fáze je provedení segmentace trhu, aby bylo jasné jaké produkty komu nabízet. 

Podnik si vybírá pouze ty zákazníky, kterým má smysl produkty a služby nabídnout, 

2. Obchodní transakce – příprava a uzavření kontraktu mezi podnikem a zákazníkem, 

3. Plnění objednávek – do této fáze patří všechny aktivity spojené se zajištěním 

produktů a služeb, včetně dohledu nad vystavením faktur a registrací plateb, 

4. Zákaznický servis – Podstatou této fáze je budování loajality se zákazníkem. 

Implementační a instalační aktivity týkající se produktů či služeb. Podnik v této fázi: 

 servisní aktivity spojené se záruční lhůtou, 

 opětovné nabízení produktů a služeb, 

 posiluje loajalitu zákazníka, snaha o co největší přidanou hodnotu pro 

zákazníka z nabízených produktů a služeb. 

     V Každé z těchto jednotlivých fází CRM se v různé míře využívají různé procesy CRM 

(marketing, obchod, servis, prodej), které realizují obchodní cyklus. Základem kvalitního 

vztahu se zákazníkem je důsledné ukládání veškerých informací spojených s procesy se 

zákazníkem v jednotlivých fázích CRM a to pomocí softwarů CRM. Tyto informace jsou 

určené k dalším procesům a fázím CRM. Aktualizací znalostí potřeb zákazníka dosahuje 

podnik konkurenční výhody. K uzavření kontraktu musí podnik reagovat na měnicí se potřeby 

zákazníka. [4] 
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4 Implementace CRM v podniku 

     Tvorba a zavedení moderní koncepce řízení vztahů se zákazníky vychází z dříve 

provedených analýz a postupuje v souladu s uznávanou teorií – od vize a stanovení cílů, přes 

volbu nástrojů a důkladné rozpracování koncepce, až po její postupné oživení. Před samotnou 

implementací CRM informačního systému je výhodnější pečlivě a uvážlivě definovat firemní 

CRM strategii. [6] 

4.1 Tvorba strategie CRM 

     Definice strategie CRM: Základním principem CRM strategie je promyšlené budování 

vztahů k nejziskovějším a nejperspektivnějším zákazníkům. Strategie nahrazují aktivity 

směřující ke zvýšení podílu a trhu specifického produktu aktivitami, které zvyšují podíl na 

objemu nákupu specifického zákazníka. 

     Podle Wesslinga [2] je při určování strategie CRM třeba dodržovat 6 hlavních zásad: 

1. proces vypracování strategie CRM musí být řízen v rámci strategického projektu, 

2. je důležité přesně analyzovat stávající situace a na jejím základě provádět realistická 

strategická rozhodnutí, 

3. řídící tým strategického projektu musí být složen z manažerů první linie a na 

zpracování tohoto projektu by se měli podílet i vrcholový manažeři, 

4. metodika vypracování strategie CRM by měla být s ohledem na praktickou část co 

nejjednodušší, 

5. Strategie v této oblasti musí být různá od konkurenčních, aby bylo možné dosahovat 

co nejefektivnějších výsledků, 

6. dále je důležité navrhovat strategii tak, aby ji bylo možné prakticky uskutečnit. 

4.1.1 Vypracování strategie pomocí SWOT analýzy 

     Jde o praktický postup nalezení odpovídající strategie, který je založen na šesti zásadách 

uvedených výše v kapitole strategie CRM a slouží pro určení výchozí situace podniku. Cílem 

je využití silných stránek a příležitostí, omezení slabých stránek a cílené předcházení 

hrozbám. [2] 
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     Analýza SWOT je metoda, která slouží pro vyhodnocování silných a slabých (strengths, 

weaknesses) stránek společnosti, příležitostí a hrozeb (opportunities, threats). Zahrnuje také 

monitorování externího a interního marketingového prostředí. Souvislosti jsou znázorněny na 

obr. 4.1 [9]  

 

Obrázek 4.1: Prvky SWOT analýzy. Zdroj: [15] 

     Interní strategická analýza CRM – tato analýza se soustřeďuje na posuzování a 

porovnávání výrazně silných a slabých stránek v oblasti CRM s konkurencí. Cílem je 

rozpoznání vlastních silných stránek, které lze použít při budování nové strategie, a také 

nalezení slabých stránek, kterým je naopak třeba se při budování nové strategie vyhnout.  
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Obrázek 4.2: Bilance silných a slabých stánek. Zdroj: [2] 

 

     Výsledkem této analýzy je bilanční křivka, která slouží pro nalezení původce silných a 

slabých stránek. Obecná bilance silných a slabých stránek z hlediska CRM je znázorněna na 

obrázku 4.2. 

     Externí strategická analýza CRM – Kvůli složitějšímu přístupu k potřebným informacím 

a větší závislosti na kvalitě představuje tato analýza větší problém než interní analýza CRM. Z 

hlediska příležitosti a hrozeb pro vlastní strategickou orientaci CRM jsou brány v potaz 

následující okruhy: 

 Vývoj technologií obecně 

 E-business 

 M-business (mobile business) 

 Vývoj hodnot ve společnosti 

 Aktivity konkurence v oblasti CRM 

 Vývoj v oboru i na dalších trzích 

 Vývoj cen 
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     Výsledky vyplívající ze SWOT analýzy jsou zpracovávány do podoby strategie CRM a její 

následné využití v praxi. [2] 

4.2 CRM systém - 10 Faktorů pro výběr vhodného produktu 

     Vzhledem k velkému množství různých produktů CRM systémů je pro podnik velmi 

obtížné vybrat ten správný software, který bude co nejlépe splňovat veškeré požadavky. Jde o 

silně individuální proces závislý na spoustě faktorů. Pro výběr lze obecně doporučit 

následujících 10 faktorů: 

 

1. Zkušenosti s problematikou CRM a příslušnými CRM systémy – důležitá součást 

zavádění CRM informačního systému je pečlivě propracovaná strategie, bez které by 

mohlo dojít ke ztrátě a to nejen finanční ale i časové. Jestliže podnik nemá žádné 

nebo jen velmi malé zkušenosti s problematikou CRM, je vhodné využít služeb 

externích poradců, 

2. Velikost společnosti – čím větší je podnik, tím bude proces implementace CRM 

delší, složitější a také nákladnější,  

3. Velikost kapitálu k dispozici – V případě nedostatku finančních prostředků na 

nákup, zavedení, provoz a údržbu CRM systému, je pro podnik vhodné použít 

alespoň jednodušší CRM (primárně moduly pro operativní činnost). CRM systémy 

jsou totiž stavěny modulárně a lze je tedy postupně rozšiřovat a další CRM 

funkcionality, 

4. Množství oslovovaných zákazníků – V podstatě lze říci, že čím větší je počet 

potenciálních zákazníků, tím rozsáhlejší a sofistikovanější musí CRM systém být, 

5. Návratnost investice – předpokládaná doba návratnosti investic je delší než jeden 

rok, 

6. Na trhu existuje CRM informační systém pro konkrétní firemní odvětví – na trhu 

jsou k dispozici specializované CRM systémy nebo alespoň jejich moduly, je proto 

vhodné brát v potaz obor podnikání, 

7. Zkušenosti jiných firem obdobné ekonomické činnosti – na základě zkušeností 

jiných firem, se lze vyvarovat problémům a opakujícím se chybám, 

8. Automatizace procesů vzhledem k CRM – jde o nejdůležitější oblasti CRM pro 

firmu, 
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9. Analytická nebo operativní úroveň vzhledem k automatizaci – management 

podniku rozhoduje, zda je pro podnik dostačující operativní, nebo je potřeba také 

analytické CRM, 

10. Integrace systému CRM s dalšími podnikovými systémy – pro zabránění řadě 

možných integračních problémů, je důležitá promyšlená a správně načasovaná 

integrace na další podnikové systémy. [16] 

4.3 Co musí, nebo by měla splňovat firma při zavádění CRM systému 

     Každá firma by při implementaci CRM systému ve firmě měla splňovat určité podmínky a 

měla by být schopna definovat, co přesně potřebuje. Nezbytnou součástí je především 

vymezit potřeby změny podnikové strategie, určit její směr a cíle. Pro úspěšné zavedení a 

následné využívání CRM systému lze v praxi postupovat podle plánovacích procesů. 

 

     Na webové stránce CRM portál [17] jsou uvedeny následující primární podmínky, které by 

při zavádění CRM měl podnik splňovat: 

 Změna orientace na obchodní případ se zákazníkem. Praktický přechod od 

vnímání krátkodobých cílů k vnímání dlouhodobých účinků. Proto je z hlediska úzce 

vázaného na jednotlivé smlouvy třeba přejít na vnímání spolupráce v dlouhodobém 

horizontu.  

 Přechod od produktového vnímání marketingu k zákaznickému pojetí. Nabídka 

je tvořena požadavky zákazníků. 

 Důležitou podmínkou je změna uvažování a chování všech zaměstnanců podniku. 

 Měření dosažené úrovně procesu zavádění principů CRM – Zpětná vazba. 

 Nutnou součástí pro zajištění vývoje a fungování vztahového marketingu je využívání 

moderních nástrojů a to především v oblasti IS/IT. 

 Souhrnné a přímé využití nabízeného produktu. Produkt začleněný do širšího 

systému, umožňuje rozšíření jeho využitelnosti. 
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4.4 Proces zavedení CRM systému v podniku 

     Podle Wesslinga [2] je celý plánovací proces založený na vedení, obchodní jednotce a 

funkční oblasti a spočívá v těchto sedmi krocích: 

1. Vize – je nadřazena strategii a představuje hlavní myšlenku, která obsahuje 

manažerské zásady a filozofie podniku. 

2. Základní koncepce – následuje SWOT analýza, výsledkem je základní koncepce. 

3. Poslání – provádí se na úrovni strategické obchodní jednotky a zároveň dochází k 

definici poslání. 

4. Obchodní strategie – konkrétnější definování poslání obchodní jednotky pomocí 

příslušných nástrojů. Jedná se však pouze o návrh. 

5. Funkční strategie a konsolidace – testování návrhových opatření z hlediska realizace 

v praxi a jejich možné kombinaci. 

6. Plánování projektů směřujících k implementaci systému – rozdělení potřebných 

opatření do dílčích projektů implementace a k naplánování těchto projektu. 

7. Sestavování rozpočtu – obchodní jednotka a vedení má v následujícím kroku za úkol 

schválení plánu a sestavení rozpočtu nákladů potřebných k implementaci CRM. 

4.5 Výhody, které fungující CRM může firmě přinést 

     Největší výhodou užívání CRM systému je podle mého názoru možnost důkladného 

shromaždování všech dat spojených se zákazníkem (celý prodejní proces od prvního kontaktu 

se zákazníkem přes fakturaci zboží a služeb až po servis), což napomáhá k přesnějšímu 

definování potřeb zákazníka. CRM informační systémy umožňují zvyšovat efektivitu prodeje 

i spokojenost zákazníka. Usnadňuje práci s informacemi o jednotlivých zákaznících. 

Vylepšuje pověst firmy. Dobré zákaznické vztahy zvyšují konkurenceschopnost. V dnešní 

době je tedy podle mě CRM informační systém nezbytnou součásti každého do budoucna 

dobře fungujícího a prosperujícího podniku.  

 

     Mezi základní výhody CRM podle [18] patří především: 

 Identifikace klíčových zákazníků a jejich potřeb 
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 Detailní profil klienta na základě uchovávání historie komunikace, nabídek, nákupů, 

objednávek a kontaktů servisu 

 Nabídka produktů přizpůsobených individuálním požadavkům zákazníků na základě 

dokonalé znalosti jejich potřeb 

 Zvýšení efektivnosti marketingové kampaně 

 Zkrácení prodejního cyklu 

 Budování loajality zákazníků 

 Celkové snížení nákladů a zvýšení efektivity péče o zákazníky 

4.6 Nevýhody, které s sebou CRM nese 

     Při implementaci CRM systému v podniku je nutné počítat s možnými nevýhodami, které 

můžou ohrozit úspěšnost CRM. Jednou z hlavních nevýhod jsou náklady spojené s pořízením 

a implementaci CRM systému. Investice do rozsáhlého CRM řešení jsou poměrně vysoké a 

podnik by měl vždy zvážit, zda se tato investice vyplatí. Je důležité, aby veškeré operace 

spojené s touto problematikou byly důkladně promyšlené. V druhém případě dochází ke ztrátě 

jak časové tak finanční. Mezi další nevýhody CRM patří: 

 

 vysoké investice do implementace systémů CRM (vysoké náklady na vývojový a 

realizační tým, provozní náklady, náklady na bezpečnost dat, správa a údržba, licence, 

hardware, software), 

 pečlivé analýzy zákaznického portfolia, 

 dlouhotrvající implementace CRM systému, 

 potřeba změny myšlení pracovníků podniku v závislosti na CRM. 
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4.7 Sugar CRM 

     Český trh obsahuje celou řadu CRM řešení, stačí si jen vybrat ten správný. Já se zaměřil na 

informační systém Sugar CRM, který v roce 2012 vyhrál prestižní březnový CRM 

MADNESS Competition společnosti CAPTERRA a stal se tedy celosvětově nejlépe 

hodnoceným CRM na trhu. 

     Sugar CRM je open source informační systém přístupný skrze webové prohlížeče. Je určen 

pro podporu všech činností ve společnosti od marketingu přes prodej až po servis, nezávisle 

na typu společnosti a počtu uživatelů. Umožňuje sdílet informace v týmu, provádět nad nimi 

efektivní analýzy a má vlastní správcovské rozhraní. Umožňuje integraci na ostatní systémy 

ERP, Účetnictví, Mail servery, apod. 

     Možnosti nasazení Sugar CRM jsou: 

 instalace systému na vlastním serveru,  

 hostované řešení na serverech dodavatele 

 hostované řešení na libovolném serveru, který však musí splňovat podmínky pro jeho 

instalaci. [19] 

 

4.7.1 Základní rozdělení Sugar CRM 

 

 
MyCRM Light – jedná se o hostované řešení. To znamená, že zákazník si pouze pronajme 

prostor na sdíleném serveru a za pomocí webového prohlížeče přistupuje k CRM. Jedná se o 

finančně a implementačně nejméně náročnou variantu. 

MyCRM Dedicated – stejné řešení jako u předchozí varianty, ale v tomto případě je fyzický 

server vyhrazený pouze pro Vaše CRM. Nesdílíte tedy HW zdroje s jinými zákazníky. 

Implementace je opět v řádech dnů a finančně je řešení stále velmi dostupné. Lze kombinovat 

i se serverhousingem, kdy stroj pořídíme přesně dle požadavků zákazníka.  

CRMBOX – jedná se o dodávku značkového serveru s před instalovaným CRM řešením 

přímo k Vám do podnikové sítě. Toto řešení je určeno těm, kdo chtějí mít svá citlivá data 

neustále pod kontrolou a bez možnosti přístupu z internetu (pokud není řešeno pomocí VPN 

spojení).  

http://www.crm-sugarcrm.cz/
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CRMCLOUD – řešení určené pro menší počet obchodníků. Okamžité zřízení CRM. Velice 

levné a snadno přizpůsobitelné řešení. [19] 

4.7.2 Hlavní funkce Sugar CRM 

 

 
 Plánování a realizace marketingových kampaní 

 Sestavy, BI (business intelligence), KPI ukazatele, rychlé přehledy pro management 

 Zákaznická podpora 

 Sociální sítě a mobilní zařízení – rychlá komunikace se zákazníky [19] 

4.7.3 Sugar CRM - základní moduly a funkčnosti 

 

 Správa kontaktů - jednotné a konzistentní záznamy, importování kontaktů (přímo z MS 

Outlook, Excel, Act, Salesforce, CSV), automatické kontroly duplicity dat, 

 Nabídky a kontrakty - Příprava a zobrazení přesných nabídek a kontraktů pro jednotlivé 

zákazníky, 

 Email marketing – identifikace cílových skupin pro jednotlivé kampaně, příprava 

nabídky podle firemních standardů, 

 Analýzy zákazníků – vizualizace konkrétních dat, reporty, 

 Plugin pro MS Office – synchronizace, export a integrace dat, 

 Správa zákazníků – umožňuje jednotnou interakci se zákazníkem, sdílení informací o 

zákaznících v rámci společnosti, pomáhá pochopit stavy a vztahy vůči zákazníkovi, 

zlepšuje možnost prodeje na všechny strany hodnotového řetězce, 

 Plánování - umožňuje jednoduše připravovat odhady založené na skutečných datech 

získaných z obchodů, 

 Vývoj obchodů - zobrazení specifických informací o obchodech, ovladatelné reporty a 

grafy pro sledování klíčových parametrů, konsolidovaná data pro vedení, možnost využít 

detailní rozpady grafů pro hlubší pochopení souvislostí, 
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 Řízení obchodních případů – sdílení informací o případech napříč jednotlivci i týmy, 

zvýšení obchodní produktivity pomocí standardizace obchodních procesů, přizpůsobení 

obchodní metodiky na potřeby obchodu, 

 Sugar Marketingová analýza - pochopení ROI u jednotlivých marketingových 

programů, sledování, který z kanálů má nejvyšší/nejnižší přínos, opakování úspěšných 

kampaní pomocí několika jednoduchých kroků, 

  Mobilní zařízení - Zlepšuje produktivitu obchodníků možností využít mobilní zařízení, 

dostupnost systému přes PDA nebo Smartphone, možnost práce offline a automatická 

synchronizace, jakmile je dostupná síť, rychlá a snadná implementace a úprava 

funkcionalit speciálně pro mobilní přístup. [19] 
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Závěr 

     Konkurence schopnost je jeden z nejdůležitějších faktorů pro dlouhodobě úspěšné a 

prosperující fungování společnosti na trhu. V dnešní době je vlivem vysoké konkurence čím 

dál těžší zákazníka zaujmout. Výrobky je možné snadno substituovat, firmy se proto zaměřují 

na zákazníka se snahou co nejlépe definovat a uspokojovat jejich potřeby a až poté na 

vlastnosti výrobku. Zdrojem konkurenční výhody jsou tedy zákazníci. Pro lepší řízení vztahů 

se zákazníky zavádí podniky CRM řešení, samotný systém však nestačí. Úspěšnost CRM 

řešení je závislá také na kvalitě zaměstnanců a správné strategie CRM. 

 

     V dnešní době vzhledem k výhodám, které CRM informační systémy nabízí, by měl podle 

mého názoru být tento systém součásti každého podniku. V důsledku vývoje informačních 

technologii a snižování výdajů na tyto technologie je možné CRM využívat i v středních a 

malých firmách. V tomto vidím budoucnost těchto systémů. Právě pro malé a střední firmy je 

zajímavá možnost CRM hostingu na bázi stále populárnějšího Software-as-a-service přístupu. 

Výhodou CRM hostingu oproti implementaci systému v podniku je, že se firma nemusí o nic 

starat, pouze platí poplatky poskytovateli za využívání a správu celého systému. Náklady jsou 

nižší než u nehostovaného CRM a doba od implementace a plným provozem je kratší. 

Implementace CRM systému na vlastních serverech používají převážně jen velké podniky.  

 

     Jako informační systém vhodný pro průmyslový podnik jsem si vybral Sugar CRM, který 

na našem trhu nabízí Core Net Solutions s. r. o. Sugar CRM byl celosvětově vyhodnocen jako 

nejlepší CRM na trhu. Mezi jeho klíčové faktory patří integrace do systému, snadné 

zákaznické úpravy, a jiné. Je dostupný v různých verzích a umožňuje jeho nasazení na 

vlastním serveru a také ho lze hostovat na serverech dodavatele. 

 

     Hlavním cílem této bakalářské práce bylo seznámit čtenáře s problematikou Customer 

relationship management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky). Práce je rozdělena do 

několika kapitol, ve kterých jsou v jednoduchosti popsány jednotlivé součásti a ty 

nejdůležitější informace ohledně CRM. Poslední kapitola popisuje různé podmínky a faktory, 

které jsou potřebné pro správný výběr a implementaci systému v podniku. Popisuje, jakým 
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způsobem je možné postupovat při procesu zavedení CRM v podniku. Dále výhody a 

nevýhody CRM a nakonec popis konkrétního systému (Sugar CRM). 
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