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Abstrakt 

Řízení vztahů se zákazníky je tématem napříč všemi obory. Jeho význam spočívá 

především v budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Tato diplomová práce se 

zabývá řízením vztahů se zákazníky s využitím informačního systému. Cílem práce je 

analýza stávající úrovně řízení vztahů se zákazníky ve vybrané společnosti a návrh 

opatření vedoucích k jejímu zlepšení. 

 

Abstract  

Customer relationship is the theme across all segments. Its importance consists especially 

in building long-term relationships with customers. This master‘s thesis deals with 

customer relationship management using information system. The aim of the thesis is to 

analyse current CRM level in chosen company and to give the improvement proposals. 
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ÚVOD 

Pro každé podnikání jsou klíčovým prvkem zákazníci. Bez nich se úspěšný byznys 

vybudovat nedá. Otázkou však zůstává, jak si zákazníky získat, jak si udržet jejich přízeň 

nebo jak si vytvořit takovou značku, kterou zákazníci budou rádi doporučovat dál. Tuto 

otázku řeší každá společnost individuálně s ohledem na obor podnikání, její vize a cíle, 

na její možnosti a znalosti. Základním předpokladem pro úspěch je znalost trhu a 

požadavků zákazníka. Klíčová je pak péče o zákazníka a vytváření dlouhodobých 

partnerských vztahů, a to nejen se zákazníky, ale i dodavateli a dalšími obchodními 

partnery, neboť dlouhodobé vztahy jsou v byznysu žádoucí. 

Loajální zákazník zajišťuje společnosti dlouhodobé příjmy a má malé tendence na změnu 

dodavatele. Vytváření dlouhodobých vztahů s sebou nese také dobrou znalost potřeb, 

požadavků a přání zákazníků, díky níž je snazší vyrábět produkty a poskytovat služby, 

které povedou k jeho spokojenosti. Vztahy se zákazníky vyžadující inovace, pak nutí 

společnost neustále růst a dlouhodobé partnerské vztahy pak umožní tyto inovace 

společně rozvíjet. 

Současné konkurenční prostředí činí budování dlouhodobých vztahů obtížnější, ale 

pokud se takové vztahy podaří vybudovat, jsou o to cennější. Řízení vztahů se zákazníky 

(CRM – Customer Relationship Management) je tedy velkým tématem, kterým je třeba 

se zabývat.  Tato oblast nabízí různé možnosti a přístupy. S rozvojem informačních 

technologií přišly i softwarové nástroje pro podporu CRM. Tyto nástroje jsou v dnešní 

době nedílnou součástí úspěšných koncepcí pro řízení vztahů se zákazníky. 

Diplomová práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky, především jeho podporou 

pomocí informačního systému, ve vybrané společnosti, jež se zaměřuje na výrobu odlitků, 

výkovků, svařenců a ocelových konstrukcí. 

Práce je rozdělena do tří základních částí. První část je zaměřena na teoretické poznatky 

v oblasti CRM. Druhá část se zabývá rozborem informačního systému pro podporu řízení 

vztahů se zákazníky ve společnosti a analýzou zákaznicky orientovaných procesů a jejich 

propojením na informační systém. Ve třetí část jsou pak navrženy úpravy informačního 

systému tak, aby byl ještě větším pomocníkem, než jakým je doposud, a aby usnadnil 

práci a ušetřil čas, který by mohl být věnovaný péči o zákazníky nebo hledání dalších 

obchodních příležitostí. 
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1  CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Diplomová práce se zabývá tematikou řízení vztahů se zákazníky ve vybrané společnosti. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat a zhodnotit stávající úroveň řízení vztahů se 

zákazníky ve vybrané společnosti a navrhnout opatření ke zlepšení. 

Práce je členěna do tří základních kapitol. První část, Teoretická východiska práce, byla 

zpracována formou literární rešerše, a to zejména z děl autorů Strocbacka, Lehtinen a 

Chlebovský, jakožto významných osobností z oblasti CRM. 

V druhé části bude nejprve představena společnost, jejíž situací a informačním systémem 

se dále diplomová práce zabývá a posléze bude na základě získaných teoretických 

poznatků provedena analýza současného stavu řízení vztahů se zákazníky. Tato analýza 

bude zaměřena na analýzu informačního systému pro podporu řízení vztahů se zákazníky, 

který společnost využívá a na analýzu zákaznicky orientovaných procesů, tzn. procesů, 

jejichž součástí je zákazník a jejich vazbu na informační systém. Jde o procesy získání 

zakázky, procesy poprodejních aktivit a jednání se zákazníky. Tyto procesy se skládají 

z dalších dílčích procesů. Analýzy budou provedeny na základě poskytnutých informací 

od vybrané společnosti.  

Na základě provedených analýz v poslední kapitole navrhnu několik opatření, která 

informační systém učiní uživatelsky přívětivější, přinesou úsporu času a ještě více 

podpoří budování a udržování vztahů se zákazníky. Pro jednotlivé návrhy budou též 

orientačně stanoveny náklady potřebné k jejich vytvoření a časový harmonogram 

implementace dle priorit jednotlivých opatření. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části jsou popsány teoretické poznatky, které jsou důležité pro zpracovávání 

analytické části diplomové práce. 

2.1  Co je marketing? 

Definic marketingu existuje velké množství. Britský Chartered Institute of Marketing 

(CIM) definuje marketing jako „manažerský proces odpovědný za identifikaci, předvídání 

a uspokojování potřeb zákazníků, a to se ziskem“. [1] 

Z této definice vyplývá, že činnost marketingu začíná dávno před tím, než dochází k 

prodeji produktu a také pokračuje po celou dobu života produktu. Marketing je součástí 

každého podnikání, která značně ovlivňuje jeho úspěch či neúspěch. Klíčovým prvkem 

marketingu je hodnota pro zákazníka, tedy zákazníkovo hodnocení schopnosti produktu 

uspokojit jeho potřeby a kvality tohoto uspokojení. Aby mohla společnost takovou 

hodnotu vytvořit, musí znát své zákazníky, chápat, co potřebují, co si přejí a co ocení [2], 

[3]. 

Pro úspěšné fungování by měla společnost znát odpovědi na klíčové strategické 

marketingové otázky – kdo je náš zákazník, jakou mu nabízíme hodnotu, jak zajišťujeme 

jeho dlouhodobou spokojenost, jakou máme konkurenční výhodu a jak ji budeme 

udržovat. Z odpovědí na strategické marketingové otázky vychází taktické marketingové 

otázky – jak bude náš produkt vypadat, jaká bude jeho cena, kde, kdy a jak ho budeme 

propagovat a jak zajistíme jeho dostupnost. Tyto otázky odpovídají tzv. marketingovému 

mixu [3]. 

Odrazem správných marketingových rozhodnutí jsou mj. kvalitní vztahy se zákazníky. 

Úkolem marketingu je jak získávání nových zákazníků, tak především budování vztahů 

se zákazníky stávajícími, popř. budování vztahů ke značce, protože náklady na získání 

nového zákazníka bývají několikanásobně vyšší než náklady na udržení stávajícího 

zákazníka. Při budování vztahu se zákazníkem je potřeba perfektně znát proces, ve kterém 

vytváří zákazník hodnotu. Konkurenční výhodu nevytváří pouze nižší cena, ale také právě 

schopnost společnosti zajistit zákazníkovi požadovanou hodnotu. Cílem řízení vztahů se 

zákazníky tedy není maximalizovat tržby, ale vytvořit trvalé vztahy se zákazníky [3], [4]. 
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2.2  Klasické a moderní pojetí marketingového mixu 

 Klasický marketingový mix se také označuje jako 4P, kde tyto 4P označují: 

• product (produkt),  

• price (cenu),  

• promotion (propagaci),  

• place (distribuci) [3], [5]. 

V podobném duchu se nese moderní marketingová koncepce 4C, kterou můžeme 

charakterizovat v následujících bodech: 

• customer value (hodnotu pro zákazníka), 

• costs (náklady pro zákazníka), 

• communication (komunikaci),  

• convenience (pohodlí) [3], [5]. 

Toto moderní pojetí marketingu je spjato s dalšími koncepcemi jako jsou TQM (Total 

Quality Management), TCS (Total Customer Satisfaction), se znalostním managementem 

(Konwledge Management) a také s CRM (Customer Relationship Management) [5]. 

V klasickém pojetí jde o to, aby jednotlivá P byla sladěna dohromady tak, aby společnost 

na daných trzích dosahovala svých cílů. S uvolňováním tržních bariér, spojeným 

s rozvojem informačních a komunikačních technologií, které umožnilo oslovit zákazníky 

globálně, došlo také k omezení účinnosti marketingového mixu. Překážka dobrého 

fungování marketingového mixu je totiž v první řadě fakt, že produkt určený pro globální 

trh těžko může odrážet lokální potřeby a požadavky zákazníků, natož pak požadavky 

individuální. Konkurence dokáže velmi rychle reagovat na úspěšné produktové inovace, 

a tudíž společnosti o takovou konkurenční výhodu rychle přichází. Stejně tak je obtížné 

získat konkurenční výhodu v distribučních kanálech, a ještě obtížnější si ji udržet, protože 

je konkurencí rychle odhalena. Marketingový mix není o moc efektivnější ani, když je na 

něj nahlíženo z pohledu zákazníka – pojetí marketingového mixu 4C [5], [6]. 

Právě omezení marketingového mixu, ať už z jakýchkoliv důvodů, bylo významným 

předpokladem pro vznik a rozvoj CRM, protože dobře fungující CRM koncepce může 

v tomto kontextu velmi pomoci [5], [6]. 
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Jedním z nejlepších a praxí ověřených řešení je zvýšení pružnosti produktu a možnost 

customizace – to umožňuje pohled na produkt jako na řešení zákaznických potřeb, 

protože zákazník nepotřebuje náš produkt vlastnit, ale potřebuje ním uspokojit nějakou 

vlastní potřebu. Na B2B trhu je oproti B2C trhu snadné zajistit osobní individuální 

komunikaci a na jejím základě vytvářet produkt v přímé spolupráci [5], [6]. 

Moderní marketing z klasického marketingu vychází a jeho principy dále rozvíjí. Klade 

důraz na oboustranně prospěšné partnerské vztahy mezi dodavatelem a zákazníkem – 

vztahový marketing, na vytváření a udržování konkurenční výhody uspokojováním 

zákaznických potřeb (při zajištění co největšího pohodlí a přijatelné úrovni nákladů), 

přičemž i kvalitu hodnotí zákazník. Avšak nejde pouze o samotný produkt a snahu 

nabídnout a prodat, ale o poskytnutí komplexní služby, jíž je výrobek součástí. Součástí 

tohoto marketingového pojetí je také snaha o udržení každého zákazníka a nutnost 

pravidelné obousměrné komunikace a osobního kontaktu se zákazníky. Klíčovým 

prvkem je v moderním marketingu čas neboli rychlost odezvy. A posledním 

charakteristickým znakem je využívání interního marketingu (= všechny aktivity, které 

vedou ke vzdělávání a motivaci pracovníků, komunikaci mezi managementem a 

ostatními zaměstnanci, či prezentaci podnikových cílů a strategií) [5]. 

Znázornění pozice vztahového a interního marketingu, které byly zmíněny výše, je na  

Obr. 1. 

Obr. 1: Pozice vztahového marketingu (Zdroj: Vlastní zpracování dle [5]) 

Tento model nachází uplatnění především v B2B prostředí, což je obchodní vztah mezi 

dodavatelem a odběratelem, který produkty dále využije ve svém podnikání, odběratelem 

tedy není koncový spotřebitel [5].  
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2.3  Vztahový marketing 

Ve vztahovém marketingu je kladen důraz na procesy, protože jsou to právě procesy, co 

vytváří hodnotu pro zákazníka. Jedná se zejména o procesy ve výzkumu nových 

produktů, CRM a řízení logistického řetězce, které se skládají z dalších dílčích procesů. 

Je žádoucí, aby tyto procesy byly zajišťovány koordinovaným přístupem 

multidisciplinárních týmů, díky kterým budou využity znalosti a dovednosti odborníků 

z různých útvarů společnosti (Obr. 2) [7], [8]. 

 

Spolupráce mezi podnikovými útvary zvyšuje akceschopnost a flexibilitu těchto útvarů 

při obsluze zákazníků a posiluje vzájemné vztahy. Na B2B trzích jsou vztahy 

komplexnější než trzích B2C, protože na vzájemné interakci mezi společnostmi se podílí 

více lidí [9]. 

Ačkoliv je propojení mezi pracovníky důležité napříč všemi útvary, nejvíce kritická je 

integrace marketingu, managementu kvality a služeb zákazníkům. Kvalita výrobků a 

služeb by měla být vnímána z pohledu zákazníka, nikoliv dodavatele, aby bylo možné 

zvyšovat hodnotu pro zákazníka. Z tohoto důvodu je potřeba provádět výzkum potřeb, 

požadavků a preferencí zákazníků a monitoring jejich změn. Uspokojování potřeb 

zákazníků je možné díky kvalitním surovinám, pokrokovému technickému vybavení a 

zvládnutí technologických a prodejních procesů [7], [9]. 

Ve vztahovém marketingu je pro dodavatele klíčové pochopení zákazníkovy motivace 

pro udržování vzájemného vztahu. Může se jednat o prvky z oblasti ekonomické, sociální 

CEO 

marketing finance HR IT … 
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Obr. 2: Procesy napříč odděleními (Zdroj: Vlastní zpracování dle [7]) 
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(např. sdílené hodnoty, uznání) nebo z oblasti zdrojů (např. posílení značky,  

spolehlivost) [7]. 

Základními stavebními kameny vztahového marketingu jsou důvěra, oddanost, 

spokojenost a loajalita. Mimo ně závisí kvalita vztahu také na intenzitě interakcí mezi 

nimi. Důvěra je chápána jako stav, kdy jsou si partneři jisti chováním partnera v určitých 

situacích. Pokud ve vztahu důvěra chybí, často se jedna ze stran uchýlí 

k oportunistickému chování, které může vést k ukončení vztahu. Oddaností se rozumí 

pocit nutnosti ve vztahu setrvat, protože alternativní řešení nejsou žádoucí. Společnosti 

mohou ve vztahu setrvávat z pocitu povinnosti nebo odpovědnosti, nejvýhodnější je však 

pokud společnosti ve vztahu setrvat chtějí a aktivně usilují o úspěšné partnerství. 

Spokojenost je metrika toho, jak produkty nebo služby uspokojily zákazníkovy potřeby a 

očekávání. Posledním stavebním kamenem je loajalita. Postojovo-behaviorální typologie 

loajality je znázorněná na Obr. 3 [7], [10]. 

 

Tato teorie vnímá zákaznickou loajalitu jako sílu vztahu mezi postojem (hodnocením) a 

opakovanou přízní a rozděluje ji do 4 skupin – absence loajality, falešná loajalita, latentní 

loajalita a loajalita, která je samozřejmě preferovanou skupinou, protože je zde kladné 

hodnocení značky a vysoká míra opakování nákupů. Latentní loajalita nastává 

v případech, kdy situace na trhu má větší váhu než zákazníkův postoj a zákazník přes 

pozitivní postoj neprovádí nákupy např. kvůli lokalitě, otevírací době apod. K falešné 

loajalitě dochází, pokud zákazník nevnímá velké rozdíly mezi značkami a volí na základě 

situačních faktorů – speciální akce, nízká cena, výhodná lokalita aj. [10]. 

Ve vztahovém marketingu je klíčové brát v úvahu 2 zásady: 

• vztahy se zákazníky lze optimalizovat pouze pokud jsou efektivně řízený vztahy 

i s ostatními relevantními stakeholdery, 
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Obr. 3: Postojovo-behaviorální typologie loajality (Zdroj: Vlastní zpracování dle [10]) 
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• nástroje používané v marketingu vztahů se zákazníky je třeba využívat i ve 

vztazích s ostatními stakeholdery [9]. 

2.4  Fáze vztahu se zákazníkem 

Každý vztah se zákazníkem prochází několika fázemi – navázání, rozvíjení a ukončení 

vztahu [11]. 

2.4.1  Navázání vztahu 

Navázání vztahu je období, kdy se sjednávají dohody, podepisují smlouvy apod. Každý 

podnět vzniká na základě nějaké informace, která musí být buď zajímavá nebo její 

zprostředkovatel musí být důvěryhodný, a s informací tedy přichází také emoce [11]. 

Společnost by měla předvídat potenciál vztahu již na jeho počátku. Hodnota vztahu bude 

maximalizována, pokud bude zvolen „správný zákazník pro správnou strategii vztahu“. 

Různé strategie vztahů předpokládají, že má zákazník jiné hodnoty. Různé strategie také 

vyžadují různé investice zdrojů, které je nutné investovat již od samotného začátku. Při 

hledání zákazníků je někdy nutné používat jiná než racionální kritéria a nechat napovědět 

„hlas srdce“ a vybírat zákazníky i na základě svých pocitů, což vytváří příznivé podmínky 

pro růst hodnoty vztahu. Protože společnost potřebuje stále nové náročné úkoly, je 

vhodné, aby si nacházela náročné zákazníky, kteří povzbudí společnost, aby se stále učila 

a byla konkurenceschopná [11]. 

2.4.2  Rozvíjení vztahu 

Ve fázi rozvíjení vztahu dochází k výraznému růstu hodnoty vztahu. Aby k tomu 

skutečně docházelo musí v této fázi společnost investovat více zdrojů než ve fázi zrodu. 

Nacházíme zde největší potenciál, protože výměna zdrojů na obou stranách vede k tvorbě 

přidané hodnoty [11].  

2.4.3  Ukončení vztahu 

Ukončení vztahu má obvykle nějaký důvod. Vztah může být ukončen z obou stran. 

Ukončování vztahů by mělo probíhat elegantně. Pokud se společnost poskytující své 

produkty rozhodne ukončit vztah, např. protože je bezcenný, měla by provést 

vyhodnocení důvodu jeho skončení, měla by umět zvládnout setkání s tím spojené apod. 

Vztah by neměl skončit negativními pocity, protože zákazníci jsou zdrojem referencí. Je 
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také dobré nechávat si v takovýchto případech pootevřená vrátka, protože i ukončený 

vztah může mít význam v budoucnosti. Je však jasné, že ztráta některých vztahů s sebou 

přináší negativní důsledky [11].  

2.5  Nákupní chování na B2B trzích 

Nákupní jednání je na B2B trzích uskutečňováno prostřednictvím nákupčího společnosti. 

Toto nákupní chování je značně odlišné oproti chování na B2C trzích, už jenom z toho 

důvodu, že jde o naprosto odlišné nákupní prostředí. Dle [12] pro B2B trhy obecně platí 

tyto charakteristiky: 

• menší počet kupujících jednoho typu výrobku, 

• jednotlivé nákupy mají větší rozsah, 

• menší citlivost na ceny, 

• důležitým faktorem je odvozená poptávka (poptávka po částech je ovlivněna 

poptávkou po finálním produktu), 

• chování kupujících je profesionální,  

• roli hrají osobní vztahy jak mezi kupujícími, tak mezi kupujícím a prodávajícím. 

Profesionalita nákupního jednání spočívá v tom, že nákupčí by neměl být tolik 

ovlivňován psychickými či sociálními faktory, ale významnou roli hrají faktory 

ekonomické, technické a technologické. Nákupčí má přehled o technicko-ekonomických 

požadavcích na nakupované produkty. Pro vytváření konkurenceschopnosti je klíčová 

spokojenost zákazníka, proto je pro její dosažení na místě sledovat problematiku 

nákupního chování. Poznání nákupního chování označuje rozbor faktorů, které ovlivňují 

výběr produktů [12]. 

2.6  Hodnota zákazníka a hodnota pro zákazníka 

Vzájemnou spoluprací mezi dodavatelem a odběratelem se začne vytvářet hodnota 

zákazníka, která označuje přínos zákazníka na úspěchu společnosti. Společnosti se pak 

přirozeně snaží udržet si zákazníky, kteří jsou atraktivní a kteří podpoří vznik vyšších 

tržeb, proto se koncentruje na výhodné segmenty a zákazníky a vyvíjí snahu o zajištění 

jejich loajality [12].  
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Hodnota zákazníka je tedy posuzována ze strany společnosti. Společnost zajímá, jaká je 

hodnota v současnosti, ale také jaká je potenciální hodnota tohoto vztahu do budoucnosti. 

Na základě toho je společnost schopná klasifikovat základnu svých zákazníků a rozdělit 

je dle jejich hodnoty do několika kategorií. Hodnota zákazníka má kvalitativní a 

kvantitativní prvky [4], [12]. 

Kvantitativní prvky lze členit na: 

• ekonomickou jistotu – obrat, tržby apod., 

• zajištění růstu společnosti – relativní podíl na trhu, 

• ziskovost společnosti – dosažené výsledky díky cenovým strategiím, náklady atd. 

[12]. 

Kvalitativní prvky jsou: 

• věrnost, vztah ke společnosti a opakovanost nákupů, 

• spolupráce zákazníka se společností, hodnota jeho referencí,  

• vytvoření loajálního zákazníka [12]. 

Zásadní význam v hodnotě zákazníka má velikost zdrojů, které může společnost 

z konkrétního vztahu získat [4]. 

Pro vytváření, budování a udržování vztahů se zákazníky je důležité porozumět tomu, co 

zákazníkovi nákup přináší, jaký z něj má užitek a co preferuje. Nestačí se soustředit pouze 

na samotný výrobek, ale odhalovat i další prvky, které je k němu třeba přidávat tak, aby 

zákazníkovi přinesly co nejvyšší hodnotu [5].  

Pojmy hodnota pro zákazníka a hodnota zákazníka spolu tedy souvisí. Stejně tak jako 

bylo klasické pojetí marketingového mixu 4P rozšířeno o zákaznický pohled 4C, tak i 

v tomto případě je pohled nabízejícího (hodnota zákazníka) rozšiřován o pohled 

zákazníka, tedy hodnotu pro zákazníka, na kterou jsme naráželi již v předchozím textu 

[12]. 

Významnou roli zde hraje aspekt trvalosti, protože trvalé vztahy usilují o dlouhodobý 

oboustranný růst hodnoty a teprve dlouhodobé vztahy vytváří ekonomickou hodnotu. Je 

pak strategickou otázkou konkrétní společnosti, jak se rozhodne tyto dva pohledy spojit 

a propojit s myšlenkami týkajícími se využívání současných i budoucích zdrojů. 
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Úspěšnost společnosti je pak dána nalezením optimální kombinace výkon-trh tak, „aby 

vlastní výkony řízené ekonomickými cíli vytvořily skutečné výhody pro zákazníky.“ [12] 

Vzájemnou integrací pohledu společnosti a pohledu zákazníka je možné vytvořit takové 

strategie vztahů se zákazníky a modely péče o tyto vztahy tak, aby maximalizovaly zdroje 

získané ze vztahů s různými zákazníky s maximální možnou efektivitou [4]. 

2.7  Strategie vztahů se zákazníky 

Aby společnost byla schopna zvolit správnou strategii, musí znát hodnototvorný proces 

zákazníka a musí mít jasnou představu o tom, jak může aplikovat svoje znalosti a 

schopnosti do tohoto procesu tak, aby ho podpořila. Častým problémem je, že společnosti 

používají jednu strategii ve vztazích se všemi zákazníky [11]. 

Procesy společnosti a jejího zákazníka by se měly přizpůsobit ještě před začátkem vztahu. 

Toto přizpůsobení může nastat různými cestami – buď zákazník přizpůsobí svoje procesy 

procesům společnosti, nebo naopak společnost svoje procesy přizpůsobí procesům 

zákazníkovým, nebo se procesy přizpůsobí sobě navzájem. K adaptaci však může dojít 

v různých fázích. Strategií existuje velké množství, ale lze je rozdělit do 3 skupin: 

• strategie sponky – sepnutí, 

• strategie zdrhovadla – propojení, 

• strategie suchého zipu – přimknutí [11]. 

2.7.1  Strategie sponky  

Při strategii sponky zákazník přizpůsobuje svoje procesy společnosti tak, aby bylo možné 

uskutečnit epizody. Epizody však nemusí vyžadovat kompatibilitu procesů nebo 

spolupráci, jde především o výměnu jednání [11]. 

Aby byla tato strategie úspěšná, musí společnost důkladně porozumět procesům 

zákazníka a jeho cílům a zákazník musí mít pocit, že jeho tvorba hodnoty je podporovaná, 

dále pak musí být epizody dobře naplánované [11]. 

2.7.2  Strategie zdrhovadla 

Zákazník i společnost přizpůsobují své procesy tak, aby se vyloučily nepotřebné činnosti, 

aby do sebe zapadaly a byla zajištěna kompatibilita jednání. Tato strategie se volí při 
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dlouhodobých spolupracích a procesy jsou často analyzovány, aby se propojení neustále 

zlepšovalo [11]. 

2.7.3  Strategie suchého zipu 

Tato strategie vyžaduje, aby společnost přizpůsobila svoje procesy procesům zákazníka. 

zákazník nemusí investovat ani čas ani úsilí do změny svých procesů [11]. 

2.7.4  Využití strategií vztahu pro tvorbu hodnoty vztahu 

Aby byla vytvořena správná strategie, je třeba znát hodnototvorný proces zákazníka. 

Schopnost pomoci zákazníkovi vytvářet hodnotu je určitá konkurenční výhoda, ale aby 

byla tímto způsobem zajištěná dostatečná konkurenceschopnost, je třeba zapojit kontrolní 

systémy – měření hodnoty vztahu se zákazníkem. K tomuto měření je nutné určit vhodné 

nástroje (např. ziskovost, pevnost vztahu) a jejich váhu [11]. 

Vztahy se zákazníky, kteří společnosti nepřinášejí zisk jsou často složité a činnosti 

v těchto vztazích nepřinášejí žádnou hodnotu. Změna strategie může změnit také 

strukturu vztahu a přinést zisk [11].  

Společnost by měla udělat rozhodnutí o tom, jaké strategie chce volit a tyto strategie sdělit 

zákazníkovi, který provede konečný výběr dle svého hodnocení. 

2.8  Síla vztahu se zákazníkem 

Síla vztahu je velmi podobná loajalitě zákazníků, avšak zatímco loajalita je 

reprezentována spíše emocionální složkou, síla vztahu se zákazníkem zahrnuje i 

rozumové složky. V tomto kontextu je třeba uvědomit si, proč vlastně usilujeme o 

dlouhodobé vztahy a jaké výhody nám přinášejí. V první řadě jde o to, že silné vztahy se 

zákazníky napomáhají ke zvýšení tržního podílu, k větším nákupům s vyššími cenami. 

Pokud se zákazníkem udržujeme dlouhodobý vztah, existuje větší šance, že zákazník 

upřednostní naši značku před jinou a také jsou touto situací zhoršeny podmínky pro vstup 

na trh jiným dodavatelům. Dobrá pověst a dobré hodnocení s sebou přináší další 

zákazníky [4]. 

Naopak ztráta zákazníků mívá negativní důsledky, ať už jde o úbytek budoucího cash-

flow nebo o fakt, že získání nového zákazníka je nákladnější než udržení zákazníka 
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stávajícího nebo že nespokojený zákazník mluví o svých špatných zkušenost často, 

zatímco spokojený zákazník málokdy [4]. 

V zákaznických vztazích můžeme sledovat faktory, které jsou základem pro jejich 

vytvoření a udržení. Tyto faktory můžeme rozdělit do 9 oblastí, označovaných jako 9E. 

Jde o oblasti: 

• ethics (etika), 

• esthetics (estetika), 

• emotion (emoce), 

• epics (epika), 

• energy (energie), 

• education (vzdělání), 

• enthusiasm (entuziazmus), 

• economy (ekonomie), 

• efficiency (efektivita) [4]. 

V těchto oblastech můžeme pozorovat na jedné straně „přijatý závazek“, kterým 

rozumíme touhu zákazníka zavázat se k tomu, že bude zákazníkem konkrétní společnosti. 

Podle zákazníkovy situace jsou brány v úvahu s různou váhou různé faktory. Jednotlivé 

oblasti však musí být na zákazníkem akceptovatelné úrovni. Na druhé straně jsou tyto 

oblasti zohledňovány i z hlediska „vazby“, která zahrnuje takové záležitosti, které mají 

se zákazníkem souvislost, např. poskytováním slev, bonusů apod. Zákazníci, kteří tyto 

výhody získávají bývají obvykle spokojenější [4]. 

Spojením těchto dvou aspektů vznikají různé kategorie síly vztahu, které jsou znázorněny 

na Obr. 4. Různé kategorie vyžadují různý přístup pro „uzrání síly“ [4]. 
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Obr. 4: Síla vztahu se zákazníkem (Zdroj: Vlastní zpracování dle [4]) 
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Zákazníci, kteří se nacházejí v pozici zajatce snadno vymění vztah za vztah jiný, pokud 

dojde ke změně podmínek. Emocionálně připoutaní zákazníci nejsou ke společnosti 

připoutání pomocí skutečností, které souvisí s výkonem společnosti, proto svůj vztah 

snadno vymění, pokud zjistí nedostatek některého z faktorů, např. že se společnost neřídí 

etickými zásadami. Rizikoví zákazníci jsou takoví, kteří nepřijali závazek ke společnosti 

nebo přijali slabý závazek, a které ani společnost svými aktivitami nedokázala více 

připoutat [4]. 

2.8.1  Spokojenost 

Spokojenost vyjadřuje porovnání mezi skutečným výkonem ze strany společnosti a 

očekáváním zákazníka. Spokojenost pozitivně ovlivňuje vztah se zákazníkem a jeho 

hodnotu. Dle KANO modelu se celková spokojenost skládá z dílčích spokojeností 

s jednotlivými faktory – požadavky. Tyto požadavky jsou členěny do tří kategorií:  

• povinné, 

• jednorozměrové, 

• atraktivní [6], [12]. 

Povinné neboli základní požadavky jsou takové, při jejichž splnění se spokojenost příliš 

nezvýší, avšak jejich nesplnění vyvolá vysokou míru nespokojenosti a sníží tedy celkovou 

míru spokojenosti. Zákazník výkon u těchto požadavků očekává, proto tvoří základ 

konkurenceschopnosti a pokud produkt tyto požadavky nesplňuje, zákazník o jejich koupi 

nebude ani uvažovat [6], [12]. 

Jendorozměrové požadavky se vyznačují lineární závislostí mezi jejich splněním a 

spokojeností. Čím více je požadavek splněn, tím je zákazník spokojenější. Spokojenost 

s těmito požadavky významnou měrou ovlivňují celkovou spokojenost [6], [12].  

Atraktivní požadavky mají na celkovou spokojenost největší vliv. Jejich nesplnění 

nezpůsobí nespokojenost zákazníka, ale jejich splnění vyvolá nadproporcionální nárůst 

spokojenosti. Tyto faktory mají největší potenciál pro zvýšení spokojenosti zákazníka [6], 

[12]. 
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Grafické znázornění KANO modelu je na Obr. 5. 

 

2.9  Management klíčových zákazníků 

Management klíčových zákazníků je poměrně náročnou „disciplínou“. Je třeba fungovat 

ve dvou liniích: 

• optimálně se věnovat klíčovým zákazníkům, 

• využívat iniciativu klíčových zákazníků pro vlastní rozvoj [12]. 

Klíčový je pak management osobních vztahů. Interní předpoklady podle [12] jsou: 

• organizační integrace managementu klíčových zákazníků, 

• koordinace zákazníků jako jednotlivců, oborů nebo geografických oblastí, 

• uplatnění procesního managementu a týmové práce, 

• přizpůsobení informačního systému požadavkům analýzy dat dle produktů, 

zákazníků aj. 

Důležité je, aby rozhodující výkony společnosti, které jsou ovlivněny klíčovými 

zákazníky, přinášely hodnotu i společnosti [12]. 

2.10  CRM  

„Customer Relationship Management znamená aktivní tvorbu a udržování dlouhodobě 

prospěšných vztahů se zákazníky.“ [13, s. 16] 

splnění 

požadavku 
nesplnění 

požadavku 

nespokojený zákazník 

spokojený zákazník 

povinné 

požadavky 

atraktivní 

požadavky 
jednorozměrové 

požadavky 

Obr. 5: Grafické znázornění KANO modelu (Zdroj: Vlastní zpracování dle [6]) 
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Každý vztah prochází několika vývojovými etapami od navázání kontaktu přes rozvoj 

vztahu po ukončení vztahu. Cílem vztahu je vytvořit dlouhodobý strategický partnerský 

vztah, který bude přinášet zisk oběma stranám. Pokud společnosti zákazník nepřináší 

zisk, není udržování vztahu s ním ekonomicky efektivní. Existují však výjimky, kdy má 

smysl v takovém vztahu pokračovat, např. jedná-li se o prestižního zákazníka [5], [13]. 

Malé i velké společnosti napříč obory přijímají CRM jako součást strategie, a to ze dvou 

důvodů. Prvním je možnost lépe se zaměřit na vybrané tržní segmenty, mikrosegmenty 

nebo konkrétní zákazníky, a to díky technologiím, druhým je odhalení 

nedostatků tradičního marketingu a využívání potenciálu marketingu a strategií 

zaměřených na zákazníky a procesy [14]. 

CRM je založeno na 4 základních prvcích, kterými jsou: 

• lidé – kvalifikovaný a aktivní personál, 

• procesy – optimální procesy zefektivňující řízení vztahů se zákazníky, 

• technologie – nástroje umožňující moderní CRM i při velkém objemu 

oslovovaných zákazníků, 

• data – sběr, uchovávání, třídění dat a jejich analýzy [5]. 

Zavedení CRM ve společnosti je možné pouze při společném zavedení všech těchto 

základních pilířů. Představy o tom, že zavedení pouze některého z těchto prvků bude 

efektivní, jsou poněkud liché. Hlavními body při zavádění CRM jsou změna myšlení 

všech zaměstnanců společnosti a využívání moderních nástrojů (IT), které umožní 

efektivní průběh řízení vztahů se zákazníky. Je také potřeba měřit dosaženou úroveň 

procesu zavádění CRM, získávat zpětnou vazbu [5]. 

Hodnotu zákazníka nelze zvyšovat bez znalosti údajů o zákazníkovi, zásadním krokem je 

tedy zaznamenávání všech údajů – údajů o zákazníkovi, o jeho chování, postojích, 

názorech, popř. jeho vazbách na jiné zákazníky apod. Důležitost těchto záznamů stále 

roste, společnosti potřebují širokou databázi, aby tyto skutečnosti mohly monitorovat a 

jednat tak, aby byl umožněn další rozvoj vztahů. Takováto „paměť“ by měla obsahovat 

dvě základní roviny, první je paměť složená z databází, do kterých by měly být 

automaticky ukládány údaje o událostech, které proběhly v rámci vztahu (cena, 

nakoupené produkty, objem atd.) a v druhé rovině by měly být ukládány informace o 

situaci zákazníka, jeho postojích a názorech, které byly zjištěny. Současně je potřebná 
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osobní paměť, která označuje vzpomínky a zkušenosti kontaktních osob. Častým 

problémem je, že znalosti z osobní paměti nejsou součástí „organizační paměti“. 

2.10.1  Vztah CRM a vztahového marketingu 

Vztahový marketing i CRM uznávají vývoj a udržování vztahů jako dlouhodobý proces. 

Na rozdíl od vztahového marketingu se CRM zabývá také hodnocením stávajících i 

potencionálních zákazníků. Určuje prioritu jednotlivých zákazníků dle jejich přínosu pro 

společnost [15]. 

2.10.2  Přínosy CRM 

Hlavním přínosem, který by měla implementace a využívání CRM společnostem přinášet, 

je udržení a zvyšování stávajícího obratu a zisku. Nicméně efektivní využívání CRM 

s sebou přináší daleko více než jen to. Avšak právě tyto dílčí přínosy umožňují 

společnostem dosáhnout zmiňovaných vyšších obratů a zisků [13]. 

2.10.2.1  Bezproblémový průběh obchodních procesů a komunikace 

Díky jednotné databázi zákazníků jsou omezeny problémy a zbytečné průtahy při 

zpracování obchodních procesů v marketingu, odbytu i službách. Nejde pouze o 

využívání technologií, jde především o procesy, které zde probíhají a o lidi, kteří s touto 

technologií pracují. CRM zefektivňuje průběh procesů a snižuje náklady na tyto procesy. 

CRM propojuje marketing s prodejem. Aby byly využívány výhody, které v tomto ohledu 

CRM přináší, by se měla rozvíjet spolupráce a komunikace mezi těmito odděleními [13]. 

2.10.2.2  Více času na zákazníka 

Zefektivnění procesů přináší možnost využívat ušetřený čas do vytváření kvalitnějších 

vztahů se zákazníky. Tato skutečnost se týká především odbytu, protože ten by se měl 

věnovat spíše zákazníkům než vyřizováním administrativních záležitostí spojených 

s prodejem [13]. 

2.10.2.3  Přístup k informacím a rychlé předpovědi 

Díky CRM má management, marketing, obchod i servis neustále přístup k informacím 

týkajících se zákazníků, výsledků snah o získání nových zákazníků, počtech prodejů 

apod., a tím pádem dokáže rychle reagovat. Pomocí CRM je možné odhalit nesrovnalosti 
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a podobným situacím pak předcházet. CRM také umožňuje pracovníkům získat 

spolehlivou předpověď dalšího vývoje [13]. 

2.10.2.4  Odlišení od konkurence a zlepšení image 

Společnosti využívající CRM mají lepší vztahy se svými zákazníky, čímž se mohou 

odlišit od konkurence. Ve vztazích vybudovaných na uspokojování individuálních potřeb 

a loajalitě vůči zákazníkům společnosti se rodí také důvěra. Takové dlouhodobé vztahy 

jsou cennější než vztahy krátkodobé a zlepšují image společnosti [13]. 

2.10.2.5  Růst motivace spolupracovníků a efektivity týmové 

spolupráce 

Díky CRM má jak marketing, tak odbyt usnadněnou práci a snadno dostupné veškeré 

potřebné informace. To vede ke spokojenosti zaměstnanců a jejich motivaci, avšak je 

nutné, aby byli zaměstnanci včas a dostatečně proškoleni o systému CRM. Protože CRM 

spojuje práci pracovníků napříč odděleními i v rámci oddělení, dochází k zefektivnění 

týmové práce [13]. 

2.10.3  Příprava koncepce – externí a interní analýzy 

Před samotným vytvořením funkční koncepce CRM je nutné provést analýzy, a to jak 

firemního okolí, tak interních procesů a informačních toků, které souvisí s péčí o 

zákazníky [5]. 

2.10.3.1  Analýza vnějšího okolí společnosti 

Ekonomický a společenský vývoj se z podnikatelského hlediska vyznačuje: 

• rostoucím tlakem na zvyšování produktivity práce, 

• zrychlováním informačních toků a větší frekvenci změn na trhu, přičemž 

evidování těchto změn je čím dál složitější, 

• vedoucí ztrácejí přehled o aktivitách svých týmů, 

• nemožností vystačit s živelným přístupem marketingu, prodeji a jejich řízením 

[5]. 

Efektivní CRM by měl přinášet zvýšení produktivity práce v marketingu a prodeji, 

zrychlovat vyhledávání, šíření a zpracovávání informací [5]. 
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Příkladem pro analýzu obecného prostředí společnosti je SLEPT analýza, která posuzuje 

faktory sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické. V rámci této analýzy 

by měly být stanoveny hlavní body v rámci těchto oblastí. SLEPT analýza by měla 

přezkoumávat širší okolí, dále pomáhá porozumět konkurenční dynamice v odvětví a 

identifikovat příležitosti a hrozby v podnikání [5], [14]. 

Pro analýzu oborového okolí se často používá Porterova analýza zaměřená na 5 faktorů 

– síla odběratelů, síla dodavatelů, ohrožení ze strany substitutů, hrozba vstupu nových 

konkurentů na trh a konkurence mezi společnostmi. Síla odběratelů je vysoká, jestliže je 

produkt nediferencovaný a je snadné přejít k jinému dodavateli nebo pokud zákazník 

nakupuje produkty ve velkém množství apod. Vysoká míra kupní síly má za následek 

nižší ziskovost v odvětví. Stejně tak vyjednávací síla dodavatelů může být vysoká, pokud 

existuje málo dodavatelů, pokud dané odvětví, ve kterém společnost funguje není 

důležitým zákazníkem dodavatelů, pokud neexistuje náhrada za dodávaný produkt nebo 

takových alternativ existuje málo atd. Pokud mají dodavatelé vysokou vyjednávací sílu, 

snižuje se míra výnosnosti odvětví. Pro mnohé produkty je možné nalézt substituty. 

Hrozba nahrazení substituty často stanovuje limit pro ceny a snadná možnost substituce 

snižuje ziskovost v odvětví. Při vstupu do odvětví existují bariéry. Tato skutečnost a 

pravděpodobnost silné reakce ze strany již existujících konkurentů určují sílu této hrozby. 

Pokud jsou bariéry vstupu velké nebo se očekává vysoce nepřátelská reakce od 

konkurentů, hrozba vstupu nových konkurentů je nízká, a potom má ziskovost odvětví 

tendenci být vysoká. Posledním faktorem Porterovy analýzy je síla konkurence 

definovaná rivalitou mezi konkurenty. Intenzivní rivalita může existovat, pokud jsou 

konkurenti na podobné úrovni co do velikosti tak do schopností, tam kde jsou vysoké 

fixní náklady a společnosti potřebují udržovat vysoké objemy prodejů aj. Vysoká míra 

rivality má tendenci snižovat ziskovost odvětví [5], [14]. 

2.10.3.2  Analýza procesů 

Jedním z klíčových předpokladů pro přechod na vztahový marketing a implementaci 

funkční koncepce CRM je třeba provést zmapování aktuálních firemních procesů, popř. 

je modifikovat tak, aby bylo dosaženo vyšší efektivity [5]. 

Úplně prvním krokem by však mělo být provedení základního průzkumu o stavu 

společnosti – organizační a informační vazby, procesní toky, dostupnost dat a informací 
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potřebných pro řízení vztahů se zákazníky, využívání podpůrných nástrojů a systémů, 

povědomí o CRM, jeho řízení a celková atmosféra, náklonnost ke změnám [5].  

K analýze procesů je vhodné využít vývojové diagramy a jejím výstupem by měly být 

informace o tom, jaká data, v jaké podobě, v jakém okamžiku a na jakém místě jsou 

potřeba. Tyto informace se využijí při konfiguraci, či případných úpravách informačního 

systému zajišťujícího podporu řízení vztahů se zákazníky. Pro přehlednost je užitečné 

výstupy zpracovat do přehledné tabulky – mapy informačních potřeb [5]. 

2.10.4  Komplexní informační CRM systém 

Softwarové produkty jsou jedním z nástrojů CRM, které zefektivňují péči o zákazníka. 

„Z hlediska informačních vazeb lze CRM definovat jako integraci a koordinaci 

marketingu, prodeje a zákaznického servisu v jednotný a ucelený přístup k péči o každého 

konkrétního zákazníka.“ [5, s. 90] 

Informační systémy pro podporu CRM obsahují 4 základní moduly:  

• automatizace prodejních činností, 

• automatizace marketingových činností, 

• automatizace servisních činností a zákaznické podpory, 

• elektronické obchodování [5]. 

2.10.4.1  Automatizace prodejních činností 

Tento modul je považován za základní kámen informačního systému. Díky němu by měly 

být všem obchodníkům snadno dostupné důležité informace o zákaznících, plánování 

pracovního programu a využití prodejních nástrojů v systému. Hlavními funkcemi tohoto 

modulu je správa kontaktů a plánovač času, správa nových, dosud neidentifikovaných 

kontaktů (distribuce nových kontaktů obchodníkům a sledování komunikace 

s potenciálními klienty), nástroje tvorby souhrnných zpráv (trvalý přehled o zákaznících 

v efektivní podobě), nástroje vzdáleného přístupu k systému, správa obchodních partnerů 

(spolupráce s distributory i jinými obchodními partnery) [5]. 

2.10.4.2  Automatizace marketingových činností 

Tento modul hraje klíčovou roli při tvorbě strategií a taktik péče o zákazníky. Hlavní 

funkcí je Správa marketingových kampaní, která zahrnuje roztřídění zákazníků do skupin 
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a řízení kampaní pro tyto skupiny, všechny dostupné formy komunikace, protože 

komunikace je základ dlouhodobého partnerského vztahu, a vyhodnocování kampaní 

sofistikovanými procedurami, které taktéž bývají součástí modulu. Významnou součástí 

je vzájemná provázanost marketingového a prodejního modulu [5]. 

Kromě Správy marketingových kampaní se objevuje Správa životního cyklu výrobku, 

která pomáhá produktovým manažerům v identifikaci a návrhu nových výrobků a jejich 

zavádění na trh [5]. 

2.10.4.3  Automatizace servisních činností a zákaznické podpory 

Cílem modulu je efektivní komunikace se zákazníky a správa servisních činností po 

prodeji. Jednou ze základních funkcí tohoto modulu je zákaznické centrum (komunikace 

po telefonu a internetu) a druhou základní funkcí je centrum servisní, které umožňuje 

využívání a správu servisních techniků, náhradních dílů a jiného materiálu dle potřeb 

zákazníků [5]. 

2.10.4.4  Elektronické obchodování 

Často se jedná o externí aplikaci na bázi internetového prohlížeče, která umožňuje 

automatizované uskutečnění obchodu v elektronické formě. Důležité je propojení 

s ostatními moduly CRM systému [5]. 

2.10.5  Moderní koncepce CRM 

Technologický pokrok a konkurenční prostředí tlačí společnosti k tomu, aby měnily 

strategii a upravovaly informační systémy. CRM systémy v dnešní době zastřešují 

procesy prostřednictvím kterých dochází k interakci mezi společností a (potenciálním) 

zákazníkem. Jsou to zejména marketingové a prodejní procesy a procesy poprodejních 

služeb [5].  

Existují dva tábory odborníků. Jedni tvrdí, že je nutné nejdříve vypracovat CRM strategii 

a až poté vybrat a implementovat vhodný informační systém, jakožto pracovní nástroj pro 

naplnění zvolené strategie. Druhý ne tak početný tábor zastává názor, že je vhodné 

zároveň tvořit CRM strategii a implementovat CRM informační systém. Vhodnou cestou 

se zdá být prvotní vypracování základní vize koncepce řízení vztahů se zákazníky, na 

jejím základě pak vybrat pro tuto vizi vyhovující CRM informační systém a po jeho 
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implementaci dolaďovat CRM strategii spolu s oživováním celého systému. Postupné 

iterace zajistí správnou funkčnost i při změně podmínek. Popisovaná situace je zobrazena 

na Obr. 6 [5].  

 

Implementace informačního systému, kde se s CRM a jeho moderním pojetím teprve 

začíná, může být úspěšná i bez předešlé tvorby strategie [5]. 

2.10.5.1  Vypracování CRM vize 

CRM vize by měla vycházet z charakteru podnikání, prostředí, ve kterém se firma nachází 

a z charakteristiky zákazníků, se kterými chce budovat dlouhodobé vztahy. Mělo by jít o 

jasné stručné sdělení, např. „Jsme společnost hledající s několika stovkami potenciálních 

klientů na B2B trhu vzájemný soulad jejich poptávky a naší nabídky tak, abychom 

realizací spolupráce společně tvořili měřitelnou hodnotu pro obě strany a jejich okolí.“ 

[5, s. 107] 

2.10.5.2  Volba CRM informačního systému 

V dnešní době je pro řízení vztahů se zákazníky informační systém nezbytný. Jeho výběr 

je velice individuální záležitostí, ale obecně lze přihlédnout k následujícímu algoritmu, 

který má 10 kroků. 

1. Jaké má společnost zkušenosti s CRM a příslušnými informačními systémy? 

Pokud má společnost minimální nebo žádné je vhodné, aby při celém procesu asistovala 

externí společnost, ať už na úrovni poradenské nebo dodavatelské [5]. 

 

 

 

Obr. 6: Konflikt koncepcí CRM (Zdroj: Vlastní zpracování dle [5]) 
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2. O jak velkou společnost se jedná? 

Tato otázka nemá zásadní vliv na výběr, nýbrž ovlivňuje firemní strategii i proces 

implementace. Čím větší společnost, tím je celý proces delší, komplikovanější a 

nákladnější [5]. 

3. Kde se řádově pohybuje počet potenciálních zákazníků? 

Jak při volbě strategie, tak IS je důležité uvědomit si, zda se počet oslovovaných 

zákazníků pohybuje v desítkách, stovkách, tisících nebo desetitisících. Čím vyšší je tento 

počet, tím by měl být CRM systém propracovanější, s tím se také zvyšuje nutnost 

provázání ostatních informačních systémů a dobré struktury přístupových práv [5]. 

4. Jaký má společnost k dispozici rozpočet? 

Je důležité si také uvědomit jaké prostředky má společnost k dispozici pro nákup, 

implementaci, provoz a údržbu CRM systému. Hodně CRM systémů je sestaveno 

modulárně, takže je možné začít se základními moduly a případně postupně systém 

rozšiřovat [5]. 

5. Jaké má společnost představy a požadavky na návratnost investic? 

Přínos, který CRM přináší se může objevit až po delší době. Je třeba si uvědomit, že 

dlouhou dobu zabere i shromažďování dat do databáze, získávání zkušeností zaměstnanců 

s informačním systémem apod. [5]. 

6. Existuje specializovaný CRM systém pro odvětví, ve kterém společnost podniká? 

Některá odvětví mají k dispozici specializované informační systémy nebo moduly, proto 

stojí za zvážení, jestli společnosti takový IS nepřinesou vyšší přidanou hodnotu [5]. 

7. Jaké systémy využívají úspěšné podobné společnosti (velikost, cílová skupina 

apod.) a jek je využívají? 

Aby společnost zbytečně neopakovala chyby ostatních, je dobré od nich získat užitečné 

informace. Toto získávání může být někdy poměrně obtížné [5]. 

8. Které činnosti ve vztahu k zákazníkům by měly být automatizovány? 

Neboli které moduly IS jsou pro společnost nejdůležitější, na které oblasti bude při tvorbě 

strategie kladen důraz [5]. 
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9. Na jaké úrovni má automatizace probíhat? 

Otázkou je, zda společnosti stačí systém, který bude zajištovat správu kontaktů a 

management času nebo potřebuje i analytické nástroje. Mimo jiné i velikost společnosti 

a počet oslovovaných zákazníků má vliv na potřebu analytických nástrojů [5].  

10. S jakými jinými informačními systémy bude třeba CRM systém provázat?  

Před nákupem a implementací CRM systému je dobré si uvědomit, s jakými dalšími 

systémy bude tento třeba provázat, aby zbytečně nedošlo k potížím [5]. 

2.10.5.3  Tvorba strategie 

Strategie je označení pro základní tezi dlouhodobého rozvoje společnosti a je základnou 

pro stanovení dílčích cílů na nižších úrovních řízení. Tvorba strategie je rozsáhlý projekt, 

který se skládá z několika procesů, jejichž zvládnutí je potřebné pro to, aby byla strategie 

úspěšná. Při řízení projektu je třeba určit, co je cílem projektu, časový plán, finanční 

rozpočet, role a odpovědnosti. Dále je vhodné určit metriky pro zhodnocení úspěšnosti 

projektu [5]. 

Při tvorbě strategie je vhodné postupovat v následujících krocích. Tyto kroky je možné 

rozdělit do dvou částí: přípravná a analytická část, návrhová část [5]. 

Přípravná a analytická část se skládá z: 

• přípravy a plánování strategie, 

• převzetí a verifikace závěrů business strategie a jiných funkcionálních strategií, 

• stanovení vize a cílů CRM systému [5]. 

Návrhová část má dva hlavní úkoly, a těmi jsou: 

• informační integrace podniku s okolím a integrace interních procesů ve vztahu 

k CRM, 

• definice modelu CRM a návrh procesů CRM [5]. 

Komplexní model systému řízení vztahů se zákazníky umožňuje strategii i systém stále 

inovovat a přizpůsobovat aktuálním podmínkám. Dobře zpracovaný model má dlouhou 

životnost celého systému řízení vztahů se zákazníky [5]. 

Protože pro tvorbu hodnoty pro zákazníka je důležité propojení strategického marketingu, 

produktového a projektového managementu a také engineeringu, je důležité si tyto 



34 

 

souvislosti uvědomovat. Tyto souvislosti lépe postihuje pojem Customer Solution 

Management (CSM) [6]. 

Pro tvorbu komplexního modelu je možné využít model COBIT (Control Objectives for 

Information and Related Technology), který rozděluje IS do 4 tzv. domén: 

• plánování a organizace, 

• tvorba a řešení, 

• dodávka a implementace, 

• monitoring [5], [6]. 

Tento model je ve své dynamické struktuře zobrazen na Obr. 7. 

 

Obr. 7: Model konceptu řešení zákaznických potřeb (Zdroj: Převzato z [6]) 

 

Fáze plánování a organizace je zaměřená na identifikaci a analýzu zákaznických potřeb 

a je důležitá pro stanovení základních předpokladů [5]. 
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K identifikaci a analýze obecných požadavků, které zjišťují základní produktový rámec, 

lze využít metodiku KANO. Z tohoto přístupu lze také zjistit trendy pro predikci 

budoucího vývoje [6]. 

Identifikace individuálních potřeb jednotlivých zákazníků se nejčastěji aplikuje u 

dražších a sofistikovanějších produktů, kde se vyplácí věnovat se jejich individualizaci. 

Lze k ní využít metodiku dotazníkového šetření pro vytvoření nabídky tak, aby byly 

specifikovány požadavky. Ač je nejčastější manuální vyplňování takových dotazníků, lze 

se setkat se způsobem, kdy je dotazník propojen přímo s konstrukčními systémy, kde lze 

vyplnit požadavky v limitech společnosti [6]. 

Fáze tvorby řešení navazuje na analýzu pomocí metodiky KANO a tvoří základní systém 

řešení. Tvorba řešení v rámci inovačního cyklu produktu je postavena na metodice QFD 

(Quality Function Deployment) s využitím KANO a produktový management (v této fázi 

jde o propojení tvorby produktu s marketingovým mixem) [6]. 

Metodika QFD je založena na znalosti potřeb a požadavků zákazníků. Tyto zákaznické 

požadavky jsou převedeny do konstrukčních parametrů produktu a následně je vytvořena 

vztahová matice, ve které je zpracován vliv jednotlivých konstrukčních změn na splnění 

individuálních potřeb zákazníků. Dále jsou provedeny studie proveditelnosti a odhad 

nákladů [6], [16]. 

Cyklus zákaznických řešení využívá projektový management, znalostní management 

s využitím engineeringu společnosti. Engineering navazuje na QFD a vytváří produktový 

základ s využitím vědecko-technických poznatků. Jednotlivé zakázky mají charakter 

projektu, proto je třeba k nim tak přistupovat. Pro zajištění efektivnosti je třeba využívat 

již vytvořená řešení nebo jejich části, znalostní management a sdílení těchto již 

existujících řešení zde hraje významnou roli [6]. 

Koncepce znalostního managementu je důležitá kromě jiného také pro úspěšnost CRM 

koncepce, protože ukládání všech získaných dat v CRM databázi umožňuje jejich třídění 

a analýzy. U obou těchto koncepcí je zcela zásadní lidský faktor, kdy je nutné, aby 

zaměstnanci sdíleli získané informace, což umožní rozvoj společnosti [5]. 

Koncepce znalostního managementu může mít pro společnost řadu přínosů – zefektivnění 

procesů, díky odstranění nadbytečných činností, zrychlení inovací, zlepšení zákaznického 

servisu, snížení fluktuace zaměstnanců, protože budou společnostních znalostních 
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procesů více zapojení nebo oživení tržeb díky zkrácení vývojové fáze nebo uvedení na 

trh výrobků [5]. 

Ve fázi implementace řešení zákaznických potřeb z hlediska inovačního cyklu 

produktu se uplatňují nástroje produktového managementu, který navazuje na předchozí 

činnosti z předešlé fáze – úprava distribučních možností, komunikace a cenové politiky. 

V rámci cyklu zákaznických řešení jde o zajištění dodávky řešení zákazníkovi s využitím 

metodiky procesního managementu [6]. 

Fáze měření úspěšnosti implementovaného řešení zákaznických potřeb umožňuje 

zjistit, jak se podařilo vytvořit řešení dle předpokladů a jak odpovídá potřebám zákazníků. 

Na základě zjištění lze naplánovat další inovační cyklus produktu. Zjištěné údaje v oblasti 

cyklu zákaznických řešení jsou aplikovány plynule v dalších cyklech [6]. 

Na základě výstupů z těchto fází lze vytvořit komplexní model zákaznických řešení 

(Customer Solutions Management – CSM). Pro cyklický charakter lze pro jeho sestavení 

využít spirálový model, který vytvořil Boehm [17], jehož využití lze spatřit zejména u 

vývoje softwaru [6]. 

Spirálový model rozlišuje 4 fáze:  

• definice cílů, alternativ a limitů, 

• posouzení alternativ, identifikace a eliminace rizik, 

• vývoj zvolené alternativy, vytvoření další úrovně produktu, 

• kontrola a plánování dalších fází v dalším cyklu [17]. 

Tento model lze využít i pro popis inovačních cyklů produktu, který probíhá ve fázích 

zmíněných výše: 

• fáze plánování a organizace, 

• fáze tvorby řešení, 

• fáze implementace řešení zákaznických potřeb, 

• fáze měření úspěšnosti implementovaného řešení zákaznických potřeb [6]. 

Jde o to, že každé další inovované produktové jádro je variabilnější pro modifikace, 

umožňuje větší počet variant a v kratším čase. Každý inovační cyklus přinese zvýšení 

nákladů na inovace, avšak zároveň povede ke snížení relativního přírůstku nákladů. 

Efektivita těchto cyklů je ovlivněna řadou faktorů – procesy probíhající ve společnosti, 
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lidskými zdroji, znalostní bázi apod. V dnešní době není možné, aby komplexní model 

managementu zákaznických řešení fungoval bez podpory produktů ICT [6].  

Dle [18] lze rozdělit informační systémy do následujících kategorií: 

• Podpora řízení procesů prodeje a marketingu – systémy pro podporu CRM, které 

zajišťují interakci se zákazníky a dalšími partnery, umožňují plánovat kampaně a 

slouží jako informační zdroj pro tvorbu produktů dle požadavků zákazníka. 

• Podpora návrhu a vývoje produktu – nástroje systému Product Lifecycle 

Management (PLM) pro Computer Aided Engineering (CAE), které pokrývají 

procesy od návrh produktu až po návrh technologie a její plánování. 

• Podpora plánování výroby – kromě ERP (Enterprise Resource Planning) mohou 

být integrovány systémy Advanced Planning and Scheduling (APS). 

• Podpora operativního řízení výroby – Maufacturing Execution Systém (MES) 

určený pro řízení jednotlivých strojů nebo monitoring výroby a sběr dat. 

• Podpora řízení kvality – tvoří součást PLM systémů, která umožní propojit 

jednotlivé oblasti. 

• Podpora procesního řízení – Business Process Management (BPM) jsou systémy 

pro popis a analýzu jednotlivých procesů. 

Tyto informační systémy nacházejí uplatnění v jednotlivých fázích CSM. Informační 

systémy pro podporu řízení vztahů se zákazníky (CRM) jsou využívány ve fázích 

plánování a organizace, tvorby řešení a ve fázi měření a kontroly. Reálné využívání těchto 

informačních systémů ve společnostech však poměrně zaostává [6].  

Pro fungování koncepce péče o zákazníka je v dnešní době využívání produktů ICT 

zásadní, a to jak hlediska CRM, tak CSM, proto je důležité se zaměřit na bezpečnost dat, 

protože informační systémy obsahují citlivá data. Avšak je třeba nalézt takové řešení, aby 

byla zachována uživatelská přívětivost informačních systémů [6].  

2.10.6  Měření úrovně CRM 

Měření úrovně CRM může mít dle [5] několik důvodů: 

• dokonalejší propracování strategie a větší důvěra zaměstnanců v ni, 

• sjednocení komunikace, která se týká strategie a klíčových faktorů CRM, 
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• zvýšení míry ztotožnění se strategií a cíli, zvýšení loajality zaměstnanců, 

• zvýšení podílu úspěšně provedených změn na různých úrovních, 

• zvýšení schopnosti předvídat problémy, 

• usnadnění pro řídící pracovníky pro sledování vlivu změn na jednotlivé úseky. 

Sledování a měření úrovně řízení vztahů se zákazníky bude probíhat v jednotlivých 

společnostech různě, ale můžeme definovat několik základních oblastí aktivit, kterých se 

měření týká: 

• budování a řízení značky, 

• budování a řízení nabídky,  

• kontaktní zákaznické aktivity a  

• měření komplexních vývojových ukazatelů [5].  

V rámci těchto skupin lze sledovat mnoho dílčích aktivit, a to z různých důvodů a 

různými způsoby. V oblasti budování značky lze například sledovat povědomí o značce, 

asociace ke značce nebo loajalitu ke značce. Sledování v oblasti budování a řízení 

nabídky může znamenat sledování spokojenosti zákazníků, procento tržeb jednotlivých 

zákazníků nebo i porovnání cen a kvality s konkurencí [5]. 

Kontaktní zákaznické aktivity se mohou dále členit na marketingové aktivity, prodejní 

aktivity apod. Tuto oblast společnosti většinou v rámci CRM systému využívají, měření 

pak může probíhat např. v dosahu kampaně, nákladech na získání nového zákazníka, 

prodejních nákladech nebo může být vytvářena statistika nových zákazníků, reakční 

doba, počet návštěvníků webových stránek aj. [5]. 

Poslední kategorie se zabývá měřením komplexních vývojových ukazatelů: finančních 

ukazatelů, zákaznických ukazatelů nebo ukazatelů rozvoje a růstu, kam patří také měření 

úrovně znalostního managementu, loajality nebo spokojenosti zaměstnanců [5]. 

Tvorba a implementace systému měření úrovně by měly splňovat následující kritéria: 

• měly by být pokryty všechny důležité oblasti týkající se péče o zákazníka a být 

v souladu se strategií společnosti, 

• systém by měl brát v úvahu dynamiku trhu i společnosti, 

• systém musí pracovat i pokud nejsou k dispozici všechna data nebo nejsou úplná 

[5]. 
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3  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole bude provedena analýza současného stavu, týkajícího se řízení vztahů se 

zákazníky, ve společnosti. Bude se jednat o dva body, a to analýzu informačního systému 

a analýzu zákaznicky orientovaných procesů. Zdrojem ke zpracování analytické části jsou 

interní dokumenty společnosti, její informační systém AU1, rozhovory s jejími 

zaměstnanci a vlastní zkušenosti nabyté při stáži ve společnosti. 

3.1  Představení společnosti 

Pro zachování obchodního tajemství společnosti bude v práci společnost označována 

fiktivním označením Gggg. Společnost Gggg je stabilní a moderní akciová společnost, 

která navazuje na tradice českého strojírenského průmyslu. 

Společnost Gggg je výrobcem a dodavatelem výkovků, odlitků, výpalků, svařenců a 

těžkých ocelových konstrukcí. Společnost disponuje více než 250 000 m2 výrobních a 

skladovacích ploch ve třech závodech, které spolu navzájem spolupracují. Společnost 

dodává své produkty svým partnerům v různých průmyslových odvětvích – důlní 

průmysl, manipulační a zdvihací technika, energetika, stavební a zemní stroje, lodní 

průmysl, automobilový průmysl, železniční průmysl aj. Díky vlastním slévárnám, 

strojírnám, lakovnám a kovárně je společnost Gggg schopna dodávat široký sortiment 

těžkých ocelových konstrukcí včetně montáže, finálně opracovaných odlitků a výkovků. 

Více než 80 % svých výrobků společnost exportuje do zahraničí [19].  

Společnost je dále organizačně členěna do samostatných produktových skupin (PS), 

odborných útvarů (OÚ) a výrobních provozů (VP). 

Odborné útvary jsou organizační útvary odborného charakteru, jedná se o:  

• Business Development, Marketing – provádí strategický průzkum a analýzu trhu, 

tržních segmentů a potenciálu,  

• Finance, Controlling – vykonává specializované činnosti finančního charakteru 

podporující fungování společnosti, 

• Informatika, Technologie – zajišťuje požadavky společnosti v oblasti 

informačních systémů, informačních technologií a telekomunikací, řídí a plánuje 

výrobní kapacity a podporuje společnost v technické přípravě výroby, 

• Nákup – zajišťuje činnosti týkající se nákupu dle potřeb společnosti, 
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• Logistika – optimalizuje logistické toky (materiál, informace), zajišťuje 

skladování, příjem a přesun polotovarů vlastní výroby včetně jejich evidence, 

• Technika, Jakost – spravuje, udržuje a rozvíjí infrastrukturu, podporuje společnost 

v technické přípravě výroby, udržuje slévárenské a strojírenské provozy, zajišťuje 

energetické potřeby společnosti, stará se o ekologickou ochranu, provádí činnosti 

spojené s řízením kvality a zajišťuje kontrolní činnosti, 

• Personalistika – vykonává činnosti personálního charakteru v zájmu společnosti, 

• Výroba – vykonává činnosti spojené s výrobou produktů [19]. 

Produktové skupiny vykonávají jak strategické, tak obchodní činnosti. Jsou plně 

zodpovědné za zakázku a její realizaci. Metalurgické produktové skupiny jsou: PS1 a PS6 

Strojírenské produktové skupiny jsou potom: PS2-PS5 a PS7 [19].  

Společnost má dlouholetou tradici. Za tuto dobu si ve svém oboru vybudovala jméno. Její 

výrobní a obchodní činnost jí od roku 2013 pravidelně přináší tržby ve výši pohybující se 

okolo 2,5 mld. Kč, v roce 2017 dosáhly tržby skoro 3 mld. Kč a v roce 2018 

pravděpodobně ještě vzrostly. Vývoj tržeb od roku 2007 do roku 2017 je zobrazen v grafu 

níže (Graf 1) [19]. 

 

Graf 1: Vývoj tržeb společnosti v období 2007-2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle [19]) 

Pro chod společnosti jsou zásadní lidské zdroje. Od roku 2012 se počet zaměstnanců 

společnosti Gggg pohybuje kolem 1 700. S touto hodnotou počtu zaměstnanců je 
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významným zaměstnavatelem v regionu. Vývoj počtu zaměstnanců společnosti v letech 

2007-2017 je zobrazen na následujícím grafu, Graf 2. 

 

Graf 2: Vývoj počtu zaměstnanců společnosti v období 2007-2017 (Zdroj: Vlastní zpracování dle [19]) 

Společnost Gggg má nastavenou politiku ve vazbě na řízení kvality, energetiku, ochranu 

zdraví při práci a ochranu životního prostředí. Tyto politiky prosazuje prostřednictvím 

konkrétních kroků, a to jak v zákaznických vztazích, dodavatelských vztazích, tak ve 

vztazích se zaměstnanci, dále pak v oblasti pracovního a životního prostředí nebo 

energetické úspory nebo zvyšováním kvality produktů i procesů [19].  

3.1.1  Vztahy se zákazníky 

Zásadním bodem v zákaznické oblasti je snaha budovat dlouhodobé vzájemně výhodné 

partnerské vztahy. Pro budování dlouhodobých vztahů je klíčová spokojenost zákazníka, 

proto je základním principem dodávat zákazníkům objednané množství v objednané 

kvalitě, dohodnutém termínu a za oboustranně výhodných cenových podmínek. Aby 

společnost předcházela vzniku rizik, důsledně přezkoumává požadavky zákazníků [19].  

3.2  Informační systém pro CRM 

Společnost Gggg pro podporu svých činností využívá řadu softwarových produktů – od 

manažerského informačního systému, přes ERP systém, informační systém pro podporu 

činností TPV až po produkty MS Office, včetně e-mailového klienta, Outlooku. 

K podpoře obchodních a předvýrobních etap jednotlivých obchodních případů je určen 

informační systém AU1, který slouží pro záznam a archivaci všech důležitých etap 
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v jednání se zákazníkem od prvních kontaktů, přes jednání, získání poptávky, její 

zpracování, až po získání objednávky a založení zakázek. Tento systém je tedy určený 

pro zajišťování podpory řízení vztahů se zákazníky (CRM). Systém AU1 je ve společnosti 

zaveden již několik let. Společnost si ho sama vyvíjí a snaží se ho neustále zlepšovat. 

Protože tento informační systém slouží také jako významný zdroj informací, a to zejména 

pro obchodníky a vedení společnosti, je povinností všech odpovědných pracovníků 

(hlavně marketérů a obchodníků) do něj zaznamenávat všechny důležité informace. 

Informační systém AU1 by díky svým možnostem – vyhledávání, filtrování apod. měl 

umožňovat rychlé a efektivní nalezení potřebných informací, usnadňovat práci a 

poskytovat oporu. Zaměstnanci by tedy práci s informačním systémem neměli brát jako 

přítěž, nýbrž jako nástroj pro ulehčení a zjednodušení svojí práce. 

3.2.1  Popis informačního systému pro podporu CRM 

Informační systém AU1 je rozdělen do několika základních modulů. Do jednotlivých 

modulů mají přístup pouze odpovědní zaměstnanci, kteří jsou kompetentní k úkonům 

v rámci daného modulu, popř. v některých případech mají možnost do modulu pouze 

nahlédnout, ale nemají právo editace.  

3.2.1.1  Aktivity  

Modul Aktivity je dále členěn na záložky, jež jsou zobrazeny na náhledu přímo 

z informačního systému (Obr. 8). 

Přes tento modul si zaměstnanec může kupříkladu plánovat úkoly nebo může vytvořit 

úkol někomu jinému. 

U úkolu je třeba určit útvar (Prodej, Technologie, Plánování apod.) a dále z nabídky pro 

daný útvar vybrat typ úkolu (Prověření firmy, Prověřit cenu opravy modelu, Zpětná 

vazba, Zpracovat obchodní nabídku, Zpracovat příležitost aj.). Úkolu lze nastavit datum 

zahájení a požadovaný termín, připojit poznámku nebo označit úkol jako prioritní. Úkoly 

je možno navázat ke konkrétním obchodním případům. Také je možné zvolením jiných 

řešitelů úkolu zadat těmto kolegům úkol, který se jim zobrazí v jejich záložce Moje úkoly. 

Některé typy úkolů jsou generovány automaticky. Přes záložku Moje úkoly pak prakticky 

Obr. 8: Modul Aktivity (Zdroj: [20]) 
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každý vidí všechny svoje povinnosti pohromadě a může je plnit dle požadovaných 

termínů. Vidí také úkoly, které zadal někomu dalšímu, čímž může kontrolovat jejich 

splnění. Při rozkliknutí ikony tužky u úkolu pak může úkol upravovat, smazat nebo splnit 

podle charakteru úkolu (např. při plnění zpětné vazby na oslovení nabídne IS tlačítko 

„Splnit zápisem komunikace“, které odkazuje na formulář komunikace, přes který se 

zápis vytváří). V náhledu záložky Moje úkoly je možné kliknout na předmět, který rovnou 

odkáže do konkrétního formuláře a vyplněním potřebných údajů je úkol splněn. 

V záložce Přehled je seznam všech nesplněných úkolů dané produktové skupiny (tzn.  

pracovník určité produktové skupiny uvidí v Přehledu nesplněné úkoly jeho produktové 

skupiny). 

Významnou záložkou tohoto modulu je Komunikace. Prostřednictvím ní se zadává 

proběhlá komunikace s jednotlivými zákazníky a potenciálními zákazníky, popř. partnery 

nebo dodavateli. Komunikace probíhá mimo systém AU1 a zaznamenává se do něj ručně. 

V rámci úspory času i z důvodu velkého množství informací není třeba zadávat veškerou 

komunikaci, ale důležitá komunikace by v systému měla být vždycky zaznamenána.  

Ve Formuláři komunikace je třeba jako první zvolit její typ. AU1 nabízí výběr ze tří 

možností – Obchodní (Běžná) komunikace, Oslovení a Veletrh. Obchodní (Běžná) 

komunikace je jakákoliv běžná komunikace týkající se poptávky, zakázky a zjišťování 

různých informací. Vytvoření poptávky nebo zakázky má vlastní formuláře, není třeba je 

zadávat formou komunikace. Oslovení se volí ve chvíli, pokud se jedná o první kontakty 

se společností nebo pokud se společností neproběhla komunikace alespoň 2 roky. 

Možnost Veletrh se pak používá pro záznamy z jednání v rámci některých z veletrhů, 

kterých se společnost Gggg účastnila jako vystavovatel. 

Při zadávání Obchodní (Běžné) komunikace se automaticky přednastaví obchodník, PS a 

PSN podle toho, kdo komunikaci zadává. Samozřejmě se vyplňuje společnost a kontaktní 

osoba, se kterou komunikace proběhla, a to výběrem ze společností a osob uložených 

v Adresáři. Dále se vybírá směr komunikace (Dovnitř/Ven), podle toho, která strana 

komunikaci iniciovala, typ komunikace (Dopis, Email, Fax, Osobní jednání, Telefon, 

Web). Předmětem komunikace se rozumí stručná anotace, o čem se jednalo, pro rychlou 

orientaci. Obsah komunikace je detailní popis toho, co se projednávalo. Tyto dvě 

záležitosti se vypisují ručně. Dále se určuje souvislost (s Obchodním případem, 

Poptávkou, Zakázkou nebo Změnovým řízením) a datum komunikace, které se 
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automaticky nastaví na aktuální datum, ale je možné ho změnit. Pokud došlo pouze 

k pokusu o komunikaci, ale nezdařilo se ji uskutečnit, avšak chceme mít o této skutečnosti 

záznam, je možné v políčku uskutečnění komunikace vybrat možnost „NE“. 

Formulář komunikace při jeho vytváření rovnou nabízí možnost k naplánování úkolu, 

který se následně objeví v záložce Moje úkoly.  

Obdobně probíhá také vyplnění Oslovení, pouze s tím rozdílem, že směr komunikace je 

přednastaven na „Ven“, protože většinou dochází k oslovení tímto směrem a souvislost 

je nastavena na „Obchodní případ“, a to z povahy oslovení, která spočívá v tom, že ve 

vztahu ke společnosti nedošlo ani k poptávce, popř. jde o firmu, se kterou jsme nebyli 

dlouho v kontaktu, a tedy začínáme de facto od nuly. 

Ve formuláři oslovovací komunikace je kromě všech položek, které byly uvedeny 

v Obchodní komunikaci, možno vyplnit kampaň, pokud se jedná o oslovení v rámci 

některé z vytvořených kampaní, anotaci – krátké identifikování povahy komunikace 

(1. kontakt, 2. kontakt, zjištění zájmu, vyjasňování nebo připomenutí) a výsledek 

komunikace, což znamená krátké zhodnocení zájmu/nezájmu o spolupráci. 

Veškerá takto zadaná komunikace se samozřejmě následně zobrazí v profilu společnosti. 

Další záložkou je Změnové řízení, u kterého se v prvním kroku vybírá typ – může se 

jednat o změnu přechodnou, trvalou nebo interní. Údaje o PS, jméno a osobní číslo jsou 

vyplněny automaticky. V dalším kroku se vygeneruje evidenční číslo a automaticky se 

nastaví aktuální datum, dále jsou vyplňovány údaje: zákazník, obchodní případ, kterého 

se změnové řízení týká, konkrétní zakázka a artikly. Dále je možné ručně vypsat název 

artiklu, číslo výkresu, revize výkresu, skupinu, číslo příkazu, kusů, číslo změny v Monaco 

a popis změny. Tato pole nejsou povinná. Ještě je zde políčko důvod změny, které 

povinné je. Ke změnovému řízení je také možné nahrát potřebné soubory. Poté je možné 

spustit připomínkové řízení, před jehož samotným spuštěním jsou vybrány útvary, které 

se k danému změnovému řízení mají vyjádřit. Posléze se u změnového řízení vytvoří 

kolonka Přehled připomínek. Určeným pracovníkům se automaticky vygeneruje aktivita, 

a následně se tedy vybraní pracovníci k odchylkám vyjádří. Pokud je třeba, mohou k 

vyjádření oslovit i další útvary. Pokud dojde k situaci, že některý útvar změnu zamítne, 

objeví se znovu možnost „Spustit připomínkové řízení“ a je možné spustit druhé kolo 

připomínkování. Pokud ale všechny útvary změnu odsouhlasí, objeví se Potvrzení 

termínů předvýrobních etap, které zadavatel vyplní a odešle k potvrzení, pokud 
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k potvrzení dojde, je možné kliknout na tlačítko Realizovat v TPV a tento formulář se 

zobrazí v modulu TPV, v záložce Změny. 

Pro změny termínu je určena speciální záložka Změny termínu. 

V záložce Pracovní volno je možné si vyplněním Formuláře pracovního volna naplánovat 

pracovní volno, které se promítne také do Kalendáře. 

IS AU1 v tomto modulu také umožňuje naplánovat služební cesty k jednotlivým 

zákazníkům, popř. potenciálním zákazníkům. Služební cesta je plánována 

prostřednictvím Návrhu služební cesty/jednání a musí být dále ještě schválena 

nadřízeným. V Návrhu služební cesty se vyplňuje společnost, ke které je služební cesta 

realizována, obchodní případ, ke kterému se vztahuje, účastníci – spoluúčastníci, adresa, 

kontaktní osoba, místo jednání, stát jednání, typ dopravy, údaje o finanční záloze, důvod 

a termín služební cesty. Po uskutečnění služební cesty se hlavnímu účastníkovi 

vygeneruje úkol, aby vytvořil zápis ze služební cesty, jehož formulář je přímo v AU1. 

Hlavička je vyplněna automaticky, ale lze ji upravit. Dále je zde prostor pro vyplnění 

samotného záznamu z jednání a položky pro zjišťování spokojenosti (Obr. 9). 

Obr. 9: Formulář zápisu ze služební cesty – zjišťování spokojenosti (Zdroj: [20]) 

K zápisu ze služební cesty je též možné přikládat soubory.  
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Stejným způsobem jako služební cesta se vytváří také jednání, pouze v kolonce „Typ“ je 

místo „Služební cesta“ vyplněno „Jednání“. Vytvořené služební cesty/jednání se zobrazí 

také v Kalendáři. 

Plánování úkolů a služebních cest/jednání touto cestou oproti osobnímu diáři má 

nepopsatelnou výhodu v tom, že pokud by byl zaměstnanec nahrazen jiným, dají se tyto 

povinnosti bez větších problémů převést. 

3.2.1.2  Adresář  

Členění modulu Adresář tak, jak vypadá v AU1, je zobrazen na Obr. 10. 

 

Obr. 10: Modul Adresář (Zdroj: [20]) 

V tomto modulu je možné vyhledávat v seznamu společností, mezi jejich kontaktními 

osobami nebo jak společnosti, tak kontaktní osoby do adresáře přidávat nebo upravovat 

informace o nich. 

V profilu společnosti jsou v hlavičce uvedeny základní informace jako je název 

společnosti, DIČ, interní IČ, segment podnikání, v jakém vztahu je společnost vzhledem 

ke společnost Gggg (zákazník, potenciální zákazník apod.), a konkrétně s jakými 

produktovými skupinami je ve spojení, a protože zákazník jedné produktové skupiny 

může být konkurentem jiné produktové skupiny, je žádoucí i tuto skutečnost do IS 

zaznamenat, např. aby bylo chráněno know-how společnosti, při návštěvě zaměstnanců 

dané společnosti v Gggg. Dále je zde možno označit, že se jedná o VIP zákazníka.  

Profil společnosti je dále rozčleněn do několika kategorií – Hlavní údaje, Adresy, Osoby, 

Prověření, Další údaje, Soubory, Vazby, Komunikace, Úkoly, Obchodní případy, 

Poptávky, Zakázky, Aktuality, Artikly, Veškerý kontakt a Kampaně.  

Na kartě Hlavní údaje jsou informace o postoji a výsledku komunikace, tzn. na první 

pohled je vidět, jestli byla odezva druhé strany pozitivní nebo negativní a jestli vůbec 

došlo k poptávce, byla odeslána nabídka nebo v tom nejlepším případě došlo k samotné 

zakázce, a také datum a předmět poslední komunikace. Dále je zde uveden kontakt 

(e-mail, telefon, web) nebo o co má společnost zájem. Velmi důležitými informacemi u 

společnosti, které je případně nutné ve formuláři zatrhnou, je za prvé informace o tom, 

jestli je se společností uzavřena smlouva o mlčenlivosti (NDA) – a pokud ano, je třeba 
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tuto smlouvu nahrát k souborům, nebo za druhé, pokud došlo v obchodování se 

společností k závažnému problému (zejména potíže s platbou). Pokud by se obchodník 

rozhodl s problémovou společností spolupracovat před touto skutečností by se mu 

automaticky objevila tabulka s varováním a musel by přijmout riziko s tím související. 

Posledním údajem z Hlavních údajů jsou obchodníci, kteří se společností za společnost 

Gggg obchodují a komunikují s ní, resp. jejími kontaktními osobami. 

Kromě těchto základních informací o společnosti je možné vyplnit v příslušných kartách 

kontaktní adresy, vazby k jiným společnostem – dceřiná a mateřská společnost nebo 

informace o kontaktních osobách, které je možné spravovat i skrze samostatnou záložku 

Osoby. 

Do profilu kontaktní osoby společnosti je nutné vyplnit její příjmení, komunikační jazyk, 

společnost, za kterou je kontaktní osobou a PS společnosti Gggg, se kterou komunikuje. 

Další informace, které je možné vyplnit je jméno a pohlaví, dále pokud se jedná o VIP, 

pozice, na které osoba pracuje a oslovení, kterým má být oslovována. Další v profilu 

kontaktní osoby jsou samotné kontaktní údaje – telefon, mobil, fax a e-mail a kontaktní 

adresa. 

Do profilu společnosti se také pomocí informačního systému propojuje do jednotlivých 

karet komunikace, obchodní případy, poptávky, zakázky nebo úkoly. V kartě Veškerý 

kontakt jsou dohromady sdruženy jak komunikace, tak poptávky a zakázky. 

V profilu společnosti je také záložka pro uložení souborů jako jsou již zmiňované 

smlouvy o mlčenlivosti, všeobecné podmínky, dotazníky spokojenosti nebo dotazníky 

dodavatele, které již Gggg pro danou společnost vyplňovala, aby se případně 

nevyplňovaly opakovaně, a další podobné důležité dokumenty. Do karty Další údaje je 

možné přidávat jakékoliv další důležité údaje týkající se společnosti a v kartě Artikly se 

promítají produkty, které byly zákazníkovi dodávány.  

Další kartou je Prověření, což je záložka, která by měla sloužit jako formulář pro 

prověření zákazníka. Je v AU1 připravena, ale zatím není využívána. 

Do profilu společnosti se propíší také aktuality, které se společnosti týkají nebo kampaně, 

v rámci kterých byla společnost oslovena. Aktuality a Kampaně jsou dalšími dílčími 

záložkami modulu Adresář, ve kterých je možné vytvářet a sledovat tyto záležitosti. 

Aktuality ani Kampaně nejsou ve společnosti příliš využívány. Do Aktualit je možné 
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přidávat nejrůznější aktuality týkající se nějaké společnosti, které jsou nějakým způsobem 

důležité. V rámci modulu Kampaně je možné vyhledat minulé či aktuálně probíhající 

kampaně nebo novou kampaň pro oslovení potenciálních zákazníků vytvořit. 

Do další záložky Veletrhy je možné zadat veletrhy, kterých se společnost bude účastnit. 

Tyto veletrhy se zobrazí také v Kalendáři. 

Posledním modulem v Adresáři je Veškerý kontakt, kde je možné najít veškerý kontakt, 

který proběhl se všemi společnostmi a byl zadán do systému (komunikace, poptávky, 

nabídky, zakázky). 

3.2.1.3  Obchodování 

Modul Obchodování je z hlediska CRM nejdůležitější. Jeho záložky jsou na obrázku níže, 

na Obr. 11. 

První záložkou jsou Obchodní případy. Nový obchodní případ se vytváří pokud jde o 

nový projekt u stávajícího zákazníka, pokud je přijata poptávka od společnosti, se kterou 

ještě nebyla společnost Gggg v kontaktu nebo pokud je oslovován nový potenciální 

zákazník. Pokud jde o oslovení nového zákazníka, obchodní případ může také hned 

skončit, a to v případě, že nebude mít potenciální zákazník zájem o spolupráci. Každá 

společnost vedená v Adresáři by měla mít otevřen alespoň jeden obchodní případ za rok, 

avšak pro jednu společnost lze otevřít i více obchodních případů. Obchodní případ obecně 

zastřešuje obchodní činnost od oslovení potenciálního zákazníka, přes přijetí poptávky, 

vytvoření a zaslání nabídky až po vytvoření zakázky. 

Položky Formuláře obchodního případu jsou zobrazeny na Obr. 12. 

 

Obr. 12: Formulář obchodního případu (Zdroj: [20]) 

Obr. 11: Modul Obchodování (Zdroj: [20]) 
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Pokud nastane pozitivnější scénář, kdy obchodní případ nebude ukončen pouze 

oslovením, následuje po otevření obchodního případu vytvoření poptávky. Poptávku je 

možné vytvořit rovnou u formuláře Obchodního případu nebo prostřednictvím další 

záložky modulu Obchodování – Poptávky, ve které lze mimo vytváření nových poptávek, 

vyhledávat mezi poptávkami stávajícími nebo je upravovat. Informace zadávané do 

Formuláře poptávky jsou v tomto kroku základní informace, jako je společnost – po 

vybrání společnosti se otevře nabídka jejích obchodních případů. Pokud by společnost 

nebyla v adresáři nebo neměla otevřen obchodní případ, je nutné tyto záležitosti nejdříve 

založit. Dále se vyplňuje kontaktní osoba, předmět nebo měna. Obchodník je vyplněn 

automaticky, podle toho, kdo poptávku zadává a datum je automaticky vygenerováno na 

datum aktuální. Do kolonky „Zákazník požaduje“ se vyplňuje datum, které zákazník 

požaduje pro zpracování nabídky a jako „Termín zpracování nabídky“ se pak 

automaticky vygeneruje datum Zákazník požaduje – 1 den. 

Poslední kolonka poptávkového formuláře je důvod zamítnutí, který může již na začátku 

obchodník vybrat, pokud rovnou poptávku zamítá, ale chce jí mít evidovanou nebo je tato 

kolonka vyplněna později, pokud z nějakého důvodu dojde k jejímu zamítnutí. Nicméně 

jinak na Formulář poptávky navazuje Poptávkový dotazník, ve kterém jsou dále 

specifikovány zákazníkovy požadavky – opracování, povrchová úprava, balení, zda bude 

společnost zajišťovat výrobu modelu a další důležitá kritéria, potřebná pro vypracování 

nabídky. Mimo jiné je zde také prostor pro uvedení důvodu zamítnutí poptávky, pokud 

by k němu došlo. Tento dotazník je na Obr. 13. 

 

Obr. 13: Poptávkový dotazník (Zdroj: [20]) 

Kromě těchto základních údajů pak obchodník částečně vyplňuje kolonku Technologie, 

konkrétně předmět nabídky, kam zapíše základní údaje jako je např. požadovaný materiál, 

počet kusů nebo číslo výkresu, který souvisí s danou poptávanou položkou. Každá 

položka poptávky má svůj řádek. Současně je třeba nahrát veškeré důležité dokumenty 
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pro zpracování nabídky – jako jsou např. výkresy. I v tomto kroku může obchodník 

zamítnout některou z řádkových položek. Pod tyto řádkové položky je možné do 

formuláře zadat informace o provedení dle technické specifikace. Takto vytvořená a 

vyplněná poptávka může být předána do TPV pomocí tlačítka „Předat do TPV“. Tím se 

též vytvoří úkol uživateli, který bude vytvářet technologickou nabídku. Nyní nelze 

obchodníkem provádět úpravy a v případě nutnosti nějaké změny je třeba vytvořit revizi 

poptávkového dotazníku a pak jej znovu odeslat do TPV, ale žádný vytvořený 

poptávkový dotazník není možné odstranit – jen stornovat či zneplatnit. 

Pokud by se stalo, že zákazník ztratí zájem o vypracování nabídky na celou poptávku, 

obchodník vyplní v kolonce důvodu zamítnutí „Storno z obchodu“, čímž se zruší i dříve 

vygenerované úkoly. 

Poté, co poptávka projde hodnocením ze strany TPV, která má vlastní modul, pomocí 

kterého vyplňuje potřebné údaje, se tyto údaje zobrazí v kolonce Technologie a také v 

TPV detail. Jedním z údajů, který vyplňuje technolog je nákladová cena, na jejím základě 

pak obchodník stanovuje cenu prodejní. 

Tato kolonka „Technologie“ Poptávkového dotazníku, kterou částečně vyplňuje 

obchodník a částečně technolog, je níže, na Obr. 14. 

 

Obr. 14: Poptávkový dotazník – Technologie (Zdroj: [20]) 

A jak je na tomto obrázku (Obr. 14) vidět, je zde prostor i pro interní komunikaci, kde je 

prostor pro případné vyjasňování poptávky/nabídky. Nabídka obsahuje i další dílčí 

oddíly: Technické podmínky, Připomínky, Dodací podmínky, Platební podmínky, 

Záruční podmínky, Platnost nabídky, Poznámka, a ty toto informace jsou zároveň textem 

nabídky, který se do ní automaticky vygeneruje při jejím vytváření. 

Po vytvoření technologické nabídky se obchodníkovi vytvoří úkol na zpracování 

obchodní nabídky. V kolonce TPV detail je možné nahlédnout na informace o tom, které 

útvary se k poptávce měly vyjádřit a jejich rozhodnutí, popř. připomínky. Nejdříve je 

třeba, aby obchodník doplnil výše uvedenou tabulku Poptávkového dotazníku o prodejní 
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cenu, a to buď vyplněním krycích příspěvků a prodejní cena se dopočítá automaticky 

nebo vyplněním prodejní ceny, kdy se naopak dopočítá krycí příspěvek. Při vyplnění 

krycího příspěvku nad legendou tabulky, se krycí příspěvek doplní automaticky do všech 

řádků. Po uložení těchto informací je možné kliknutím na příslušné tlačítko vytvořit 

nabídku. 

K samotné Poptávce se potom systémově propojuje Komunikace se zákazníkem k ní 

navázána a také Nabídkové listy.  

Při kliknutí na „Vytvoř nabídku“ se objeví předvyplněný formulář. V tomto formuláři je 

možné vybrat jazyk, ve kterém bude nabídka posléze vygenerována, texty nabídky jsou 

totiž přednastaveny a doplněny o informace z technologické nabídky. Informace 

z technologické nabídky je třeba ještě upravit nebo je možné informace několika 

kliknutími zkopírovat z jiné nabídky. 

Pokud jsou v nabídce vyplněny všechny potřebné informace, je připravena k tisku. Po 

odeslání nabídky zákazníkovi je třeba odkliknout tlačítko „Odesláno zákazníkovi“, a 

protože u nabídky je třeba zjišťovat zákazníkovu zpětnou vazbu, vytvoří se obchodníkovi 

úkol pro zjištění zpětné vazby a v jejím formuláři se vytvoří tlačítko pro splnění zpětné 

vazby.  

Při rozkliku tohoto tlačítka se objeví formulář pro splnění zpětné vazby, kdy obchodník 

vybere z několika možností. U jednotlivých řádkových položek poptávky lze zvolit 

různou zpětnou vazbu.  

Pokud je nutné nabídku upravit v rozsahu obchodních informací, je nabídku možné 

upravit vytvořením její revize – jejím zkopírováním a upravením potřebných dat, původní 

nabídka se v systému označí jako neplatná.  

Pokud však zákazník požaduje úpravu nabídky z hlediska technologických informací 

nebo přidání další položky, je třeba vytvořit revizi Poptávkového dotazníku. 

Další záložkou Obchodování jsou Zakázky, kde jsou shromážděny všechny zakázky a je 

zde možné novou zakázku vytvořit. Založení zakázky se dělá pomocí Zakázkového 

dotazníku (Obr. 15). V něm je třeba vyplnit pouze zakázkovou řadu a číslo zakázky se 

následně vygeneruje samo. Zakázka se propojuje na obchodní případ a na poptávku, což 

umožní nahlédnout do nabídkových listů, na kalkulaci, technické zpracování apod.  
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Obr. 15: Zakázkový dotazník (Zdroj: [20]) 

Po vyplnění těchto prvotních informací Zakázkového dotazníku a jejich uložení se do 

zakázky vkládají jednotlivé řádkové položky. Po zadání řádkových položek se 

automaticky doplní do tohoto formuláře celková cena. Jako řádkovou položku je možné 

přidat novou opakovanou položku, pokud jde o položku, která se v minulosti již vyráběla. 

V tomto případě se po vyplnění čísla artiklu automaticky doplní již známé údaje ze 

systému. Pokud je zadávána úplně nová položka, je třeba zadat všechny údaje ručně 

prostřednictvím Formuláře položky zakázkového dotazníku. Do tohoto formuláře jsou 

vyplňovány veškeré informace o objednaném produktu.  

K zakázce je stejně jako k poptávce nutno připojit všechny soubory, které zákazník zaslal 

společně s objednávkou, lze opět využít i interní komunikaci. 

Po vyplnění Zakázkového dotazníku je kromě možnosti uložení také možnost „Předat do 

TPV“, kterým se zakázka odešle společně s vytvořením úkolu na zpracování útvaru 

Technologie. Po odeslání není již možné Zakázkový dotazník smazat. Pokud se jedná o 

zakázku na PS 2-5, obchodník vyplní na základě předchozí domluvy termíny jednotlivých 

etap (Konstrukce, Technologie, Plánování, Nákup, CPM a Výroba) a odešle termíny 

k potvrzení, možnost „Předat do TPV“ se zobrazí až po potvrzení termínu z Konstrukce 

a Technologie. 

Změny v Zakázkovém dotazníku je možno provádět do doby, než je zakázka v systému 

zaplánována do výroby. Zadáním zakázky vzniká Zakázkový list. 

Všechny poptávky i zakázky, které souvisí s jedním obchodním případem se u daného 

obchodního případu také samozřejmě objeví. U obchodního případu jsou provázány také 

úkoly a veškerá komunikace s ním související. 
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Další dvě záložky se opět týkají zakázek, a to podle jejich stavu – jde o Zakázky potvrzené 

a Zakázky exportované, kde se vytváří přehled takových zakázek. 

V další záložce Přehledy je možné si vyfiltrovat Poptávky nebo Zakázky a je možné 

přehledně sledovat, v jaké fázi se nachází, resp. kdo na nich pracuje, tzn. např. vidíme, že 

byla předána do TPV nebo u poptávky můžeme vidět, že nebyla vyplněna zpětná vazba, 

a můžeme snadno sledovat, pro které poptávky je třeba zpětnou vazbu ještě zjistit apod. 

Prostřednictvím záložky ZORV (Záznam o reklamovaných vadách) se do systému 

zadávají reklamace od zákazníků.  

Dále zde můžeme najít záložky pro Výhledy, v nichž je možné pro jednotlivé zákazníky 

vytvářet výhledy o budoucím vývoji zakázek, Potvrzené kapacity, PPAP (Production Part 

Approval Process) nebo HVV (Hlášení o neshodě) a Etikety. 

3.2.1.4  TPV 

Záložky modulu TPV, které ale nebudou v rámci práce dále rozebírány, jsou na 

následujícím obrázku (Obr. 16). 

 

Obr. 16: Modul TPV (Zdroj: [20]) 

Modul TPV je určen pro pracovníky Technologie. Samozřejmě i pracovníci Technologie 

mají k dispozici modul Aktivity, se záložkou Moje úkoly, v níž se jim mj. objevují úkoly, 

které byly automaticky vytvořeny při zadávání poptávky nebo zakázky. Některé důležité 

kroky v ISu ze strany TPV byly naznačeny již v kapitole věnované modulu Obchodování. 

Po rozkliknutí čísla poptávky v seznamu úkolů se technologovi zobrazí Poptávkový 

dotazník, kde musí technolog potvrdit přijetí tohoto úkolu, čímž také potvrzuje, že bude 

danou poptávku zpracovávat. V Poptávkovém dotazníku vidí všechny informace, které 

do něj zadal obchodník, tedy zákazníkovy požadavky, včetně přidaných souborů. Pokud 

obchodník už zamítl některé řádkové položky, technolog se jimi dále nemusí zabývat. 

V případě, že technolog potřebuje doplnit nebo upřesnit nějaké informace, může využít 

kolonky pro interní komunikaci. Vyplněním interní komunikace v Poptávkovém 

dotazníku (vybráním řešitele, popisem požadavku a určením termínu) vytvoří úkol 

obchodníkovi. Dále pokud je nutné, aby se k poptávce vyjádřily další útvary, resp. jiní 
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odborníci, může je k řešení přizvat. Po zadání potřebných činností a specialistů se i těmto 

specialistům automaticky vytvoří úkol. 

Pokud některá položka poptávky nebo celá poptávka není z hlediska technologie 

realizovatelná, technolog tuto skutečnost ve formuláři označí. Pokud realizovatelná je a 

technolog má všechny potřebné informace, může začít zpracovávat samotnou 

technologickou nabídku. Ke zpracování nabídky využívá excelové soubory a následně 

potřebná data zadává do formuláře v AU1 a odevzdá zpět do Obchodu. Tímto odesláním 

zpět do Obchodu se obchodníkovi automaticky vytvoří úkol na zpracování obchodní 

nabídky. 

Pokud obchodník předá do Technologie zakázku, obdrží tuto informaci v úkolech 

vedoucí Technologie, který může úkol předat některému z technologů. Pokud zakázka 

obsahuje několik řádkových položek, je možné rozdělit úkoly pro jednotlivé položky. 

Další zpracování se liší pro novou a opakovanou položku a Technologie využívá další 

speciální systémy pro jejich zpracování (Monaco).  

3.2.1.5  Plánování, Jakost a Artikly 

V modulu Plánování se v záložce Nové zakázky vytváří seznam zakázek, které je třeba 

zadat do ERP systému nebo v záložce Stav zakázky lze sledovat v jaké fázi se jednotlivé 

zakázky nachází (Obchod zadává, TPV ukončeno). Druhý modul Plánování obsahuje 

další záložky pro plánování, které se týkají interních záležitostí ohledně plánování 

výroby, a tedy mají vliv na splnění zákazníkem požadovaných termínů, ale netýkají se 

přímo budování vztahu se zákazníkem. 

Podobně jako modul Plánování, ani modul Jakost se přímo nepodílí na budování vztahu 

se zákazníkem. Samozřejmě, správné a včasné zaplánování do výroby je důležité pro 

splnění termínů, a stejně tak je důležité i splnění jakostních podmínek, a z toho 

vyplývající řízení jakosti produktů ve společnosti. Tyto faktory ovlivňují spokojenost 

zákazníků, jejich postoj a loajalitu, nicméně z těchto důvodů v práci nebudu tyto moduly 

ani procesy detailněji rozebírat a dotknu se jich pouze takto okrajově, obdobně jako 

Technologické přípravy výroby. 

V modulu Artikly se ukládají všechny vyráběné produkty a je v něm tedy možné mezi 

těmito artikly vyhledávat. 
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3.2.1.6  Reporty 

Reporty je modul, který je určen pro management společnosti a odráží reálná fakta, ne 

příběhy, které jsou za vztahy s jednotlivými zákazníky. Jsou rozčleněny do 4 oblastí, které 

jsou patrné z Obr. 17.  

 

Obr. 17: Modul Reporty (Zdroj: [20]) 

Z hlediska CRM je nejdůležitější záložka Obchod, jež je dále členěna na: Poptávky, 

Zakázky, Zakázky data a Reporty obchodu. V této záložce je možné získat nejrůznější 

přehledy – od tržeb za jednotlivá období a jednotlivé produktové skupiny, počtu 

poptávek, počtu nabídek (je možné sledovat vývoj v jednotlivých produktových 

skupinách), přes počet zakázek vytvořený jednotlivými obchodníky až po úspěšnost 

zjišťování zpětných vazeb jednotlivými obchodníky. 

3.2.1.7  Další nástroje pro usnadnění práce 

Informační systém AU1 a jeho moduly zmíněné v předchozích kapitolách ulehčují práci 

nejenom tím, že je spousta informací o zákaznících shromážděna na jednom místě, ale 

také tím, že jsou tyto informace provázány a díky tomu jsou snadno dohledatelné. Kromě 

toho, že jsou všechny tyto informace ukládány, umožňuje systém AU1 pomocí několika 

nástrojů tato data zpracovávat. 

V každé databázové záložce, kde je možnost vyhledávání mezi položkami náležícími do 

dané záložky, existují 3 cesty, kterými se dají informace zpracovávat. 

První možností je samotné vyhledávání ( 

Obr. 18), které umožňuje hledat text zadaný do vyhledávacího pole. Kliknutím na ikonu 

lupy vlevo je možné zobrazit nabídku a označit, ve kterém sloupci bude hledání 

prováděno, popř. zvolit možnost vyhledávání ve všech sloupcích.  

 

Obr. 18: Vyhledávací pole (Zdroj: [20]) 

Druhou cestou jsou záhlaví sloupců, kliknutím na něj se zobrazí několik možností. Jsou 

to možnosti: Seřadit vzestupně, Seřadit sestupně, Skrýt sloupec a textovou oblast Filtr, 

který umožňuje zadat vyhledávací kritérium. Pod filtrem se mohou automaticky zobrazit 
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možnosti pro filtrování v daném sloupci (např. pokud bychom chtěli vyhledávat 

společnosti, které byly osloveny v rámci nějaké kampani, zobrazí se zde uložené 

kampaně). 

Třetí a poslední možností je nabídka „Akce“, jejíž menu nástrojů je na  Obr. 19. 

Obr. 19: Nástroj Akce (Zdroj: [20]) 

Možnost „Vybrat sloupce“ se používá pro výběr zobrazovaných sloupců, které chceme 

mít v náhledu. Nástroj „Filtrovat“ umožňuje vyfiltrovat položky podle nejrůznějších 

kritérií. Lze filtrovat jak podle sloupce, tak podle řádku a následně lze pomocí použití 

operátorů navolit požadavky na filtrování (Obr. 20).  

„Záznamů na stránku“ umožňuje nastavit počet zobrazovaných záznamů na stránce.  

Nástroj Uspořádat obsahuje další dílčí nástroje. 

První tři funkce: Seřadit, Rozčlenit a Seskupit umožňují záznamy různě a přehledně 

uspořádat, což může usnadnit práci. 

V případě, že si zaměstnanec potřebuje podle určité charakteristiky vyznačit řádkové 

záznamy, funkce „Zvýraznit“ dovoluje podle zvolené charakteristiky položky zvýraznit 

několika způsoby – volbou barvy podkladu, barvy textu apod. Výběr zvýrazňovacích 

charakteristik je umožněn na bázi filtru, který byl zmíněn výše.  

Obr. 20: Nástroj Filtrovat (Zdroj: [20]) 
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Další možností, kterou AU1 umožňuje jsou funkce „Vypočítat“, která umožňuje provést 

nejrůznější operace mezi vybranými sloupci. Náhled do tohoto nástroje je na následujícm 

obrázku Obr. 21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregační funkce umožňuje seskupit některá data a spočítat z nich výsledek vybrané 

funkce, kterými mohou být: suma, průměr, počet, minimum, maximum, medián nebo 

count distinct, což označuje počet unikátních hodnot.  

Dalším užitečným pomocníkem může být nástroj Graf (Obr. 22). Tento nástroj umožňuje 

vytvoření grafů sloupcových, koláčových nebo spojnicových, dají se navolit popisky os, 

samozřejmě vybrat popisek a hodnoty, pro které je také možné vytvořit nějakou funkci. 

 

Obr. 22: Nástroj Graf (Zdroj: [20]) 

„Retrospektiva“ zobrazuje data k určitému bodu v minulosti. Nástroj „Uložit výpis“ 

umožňuje uložit vytvořený tzv. interaktivní report pro další použití a „Obnovit výchozí 

nastavení“ odstraní veškeré úpravy a zobrazení se vrátí do výchozí podoby. 

Do systému AU1 je možné se připojit i externě prostřednictvím aplikace, což je praktické, 

pokud má někdo home office nebo je například na služební cestě, kdy je třeba do AU1 

nahlédnout. 

Obr. 21: Nástroj Vypočítat (Zdroj: [20]) 



58 

 

3.3  Analýza zákaznicky orientovaných procesů 

Klíčovým bodem je analýza zákaznicky orientovaných procesů ve společnosti. Tato 

analýza umožní celistvý náhled na procesy, které se podílejí na budování vztahů se 

zákazníky nebo ho ovlivňují. Je také důležité uvědomit si, jakou roli v jednotlivých 

procesech hraje právě informační systém AU1.   

Základní proces, který v zásadě pojímá velkou část dílčích procesů, jež se podílí na 

vytváření a udržování vztahů se zákazníky, je spojen s obchodní činností bude označován 

jako Získání zakázky. Dílčí procesy budou pro přehlednost podrobeny analýze zvlášť. 

3.3.1  Získání zakázky 

Vývojový diagram tohoto procesu je zobrazen na Obr. 23 níže. 

Obr. 23: Vývojový diagram procesu "získání zakázky" (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Proces Získání zakázky může být iniciován potřebou nových zákazníků, která nastává 

v momentě, kdy není naplněn roční plán tržeb nebo když má společnost informace z trhu 

o tom, že se budou snižovat poptávky. Toto očekávané snížení může mít řadu příčin. 

Pokud tedy společnost zjistí potřebu získat nové zákazníky, zahájí „identifikaci 

potenciálních zákazníků“.  

Potenciální zákazníky může najít ve vlastní databázi, kde je evidována řada již dříve 

identifikovaných potenciálních zákazníků vč. jejich postoje, pokud byli osloveni 

(pozitivní/negativní), výsledku komunikace, data poslední komunikace aj. nebo bývalých 

zákazníků, u kterých je určitý potenciál, protože už jim byly dodávány nějaké produkty a 

byl s nimi udržován kontakt. Veškeré informace jsou taktéž evidovány ve 

vnitropodnikovém informačním systému AU1. 

Další možností je vyhledávání úplně nových potenciálních zákazníků – na internetu, ve 

veřejných databázích společností, na veletrzích atd. Potenciální zákazníky hledá 

společnost na základě analýzy zákazníků – tzn. identifikace produktů, které odpovídají 

možnostem společnosti a identifikace potenciálních zákazníků na základě finálních 

produktů, které vyrábí současní zákazníci a do nichž společnost dodává součástky apod.  

Oslovení potenciálních zákazníků je nejčastěji prováděno telefonicky kvůli získání 

okamžité zpětné vazby, možnosti dynamického rozhovoru a domluvení dalších možností, 

postupu apod., což např. při e-mailové komunikaci chybí. Oslovení samozřejmě může 

probíhat i prostřednictvím e-mailu, webu, faxu nebo osobního setkání např. na veletrhu, 

eventuálně formou dopisu. Cílem je získání konkrétních kontaktních osob. Všechna 

oslovení jsou zaznamenávána do informačního systému pomocí modulu komunikace, 

kdy se jako účel komunikace volí Oslovení. Tímto se otevírá nový obchodní případ. 

K jednotlivým obchodním případům je možné navázat úkoly, např. pokud se domluví na 

zaslání prezentace a na dalším telefonátu pro zjištění zpětné vazby.  

Pokud se společnost zaměří na vyhledávání a oslovování potenciálních zákazníků 

v konkrétním oboru podnikání, na výrobce konkrétního produktu, na oslovení kontaktů 

získaných v rámci některého z veletrhů, kterého se společnost účastnila nebo podle jiného 

konkrétního kritéria, hovoříme o marketingové kampani. Jednotlivé marketingové 

kampaně je taktéž možní zaznamenávat do IS AU1, do modulu Kampaně. 

Pro získání nových zakázek je též možné oslovit stávající zákazníky. Při výběru 

oslovovaných, ať už z řad stávajících zákazníků nebo zákazníků potenciálních je důležité 
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umět zhodnotit situaci a identifikovat obchodní příležitost, součástí je mj. zmapování 

konkurence společnosti u potenciálních zákazníků. 

Ať už oslovíme zákazníky stávající nebo potenciální, dalším krokem je zpracování 

obchodní příležitosti, které obnáší zjištění zpětné vazby těchto (potenciálních) zákazníků.  

3.3.1.1  Zpracování obchodní příležitosti 

Tento proces je graficky znázorněn níže na Obr. 24.  

Obr. 24: Vývojový diagram procesu "zpracování obchodní příležitosti" (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pokud proces probíhal příznivě a výsledkem bylo obdržení poptávky nebo pokud byla 

obdržena jakákoliv jiná poptávka, bez předchozího oslovení, dochází k tzv. zpracování 

přijaté poptávky.  

3.3.1.2  Zpracování přijaté poptávky 

Zpracování přijaté poptávky spočívá v první fázi v tom, že obchodník rozhodne, zda je 

v souladu s nabídkou společnosti a jejími možnostmi, i např. z hlediska podmínek. Pokud 

je poptávka neadekvátní, je zamítnutá, avšak pokud má společnost, která jí zadala, 

potenciál, je žádoucí tuto poptávku zaznamenat do ISu jako neúspěšnou a se společností 

dále udržovat kontakt. Pokud je však poptávka neadekvátní a u jejího zadavatele není 

patrný potenciál, někdy se obchodník rozhodne tuto záležitost, ať už z důvodu úspory 

času nebo protože uzná, že jde o zbytečné informace, tuto poptávku do AU1 

nezaznamenat. Zákazníkovi samozřejmě sdělí důvody pro nevypracování nabídky. Pokud 

je poptávka z jeho pohledu v pořádku nebo pokud z jeho pozice nedokáže rozhodnout, 
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zkontroluje, zda obsahuje všechny potřebné údaje ke zpracování nabídky (mj. technickou 

a výkresovou dokumentaci) a zaregistruje ji do AU1. 

Tento proces je znázorněn vývojovým diagramem na Obr. 25. 

Obr. 25: Vývojový diagram procesu "zpracování přijaté poptávky" (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Před přijetím poptávky může zákazník poslat NDA, protože s poptávkou zasílá i své 

know-how. Pokud tato skutečnost nastane, obchodník smlouvu nechá prověřit právním 

oddělením a pokud je akceptována, je třeba ji nahrát do AU1 do profilu zákazníka a 

odkliknout, že je s ním smlouva o mlčenlivosti uzavřena. Ačkoliv společnost s třetími 

stranami nesdílí informace o žádném ze svých zákazníků, u zákazníků s uzavřenými 

NDA je třeba být obzvláště opatrný. 

Následuje přezkoumání poptávky. 

3.3.1.3  Přezkoumání poptávky 

Přezkoumání poptávky začíná vyplněním Poptávkového dotazníku u založené poptávky 

v AU1. Do AU1 obchodník přiloží také obdrženou dokumentaci od zákazníka (např. 

výkresovou). Poté může zvolit možnost, která předá poptávku (Poptávkový dotazník) do 

TPV.  

Pokud jsou součástí dokumentace od zákazníka Všeobecné nákupní podmínky, Příručka 

kvality pro dodavatele a podobné dokumenty, musí být tyto dokumenty předány 

k přezkoumání k právníkovi, popř. jiným útvarům, kterých se to týká. K vyjasnění musí 
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dojít před potvrzením objednávky. Veškerá komunikace s právním oddělením probíhá 

mimo systém AU1. Všechny dokumenty se přikládají k poptávce do AU1. V případě, že 

se jedná o zahraničního zákazníka, zajistí obchodník překlad všech specifikací, včetně 

technických norem v rozsahu, který je potřeba pro řádné přezkoumání požadavků 

zákazníka. 

Pokud jde o poptávku v oblasti metalurgie (slévárny) posoudí, zda je poptávka vhodná 

pro výrobu s Technologií, pokud jde o poptávku v oblasti strojírenství, posoudí ji 

s Technologií a Konstrukcí. V rámci přezkoumání poptávky musí být věnována pozornost 

případným zvláštním znakům, které zákazník stanovil. V obou případech si technolog 

zpracovávající poptávku může přizvat pro zpracování nabídky i další útvary či odborníky 

(nátěrové systémy, svařování, jakost – zejména NDT, nákup, výroba apod.), kteří se 

vyjádří, jestli je společnost zákazníkovy požadavky schopna splnit, popř. upozorní na 

možná rizika z hlediska termínů vyrobitelnosti, termínů zajištění vstupního materiálu, 

použití modelových zařízení, zápustek, obráběcích možností, zkoušení apod. V případě, 

že by některou operaci bylo nutné provádět externě, musí být do přezkoumání poptávky 

zapojen i zástupce útvaru kooperací, který kontaktuje své kooperační partnery, kteří 

nacení proces, který není možné vykonat ve společnosti. Tato skutečnost je případně 

projednána se zákazníkem. 

V případě, že některý ze zástupců útvarů podílejících se na přezkoumání má k 

požadavkům zákazníka výhrady nebo žádá o vyjasnění specifikací, projedná tyto 

nejasnosti se zákazníkem obchodník. 

Pokud má technolog všechny potřebné informace vytvoří technologickou nabídku, která 

obsahuje všechny procesy, jak budou probíhat, jaká je nákladová cena apod. Pokud se 

k ní vyjádřily všechny požadované útvary, odesílá se zpět do obchodu jako požadavek na 

vytvoření obchodní nabídky. 

Pokud je z oběhu Poptávkového dotazníku patrné, že požadavky zákazníka nelze splnit, 

technolog do AU1 zaznamená důvody pro toto rozhodnutí a poptávka je registrována jako 

neúspěšná. Taktéž je třeba kontaktovat zákazníka, informovat ho o této skutečnosti, sdělit 

mu důvody, popř. navrhnout alternativu.  

Jestliže je na trhu nepříznivá situace a poptávek málo, odmítání si společnost dovolit 

nemůže a pouští se i do méně vhodných a výhodných zakázek. Pokud je situace na trhu 
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příznivá a je poptávka velká, společnost si může dovolit zamítat více poptávek a přijímat 

ty, které jsou pro výrobu a pro společnost vhodnější a výhodnější.  

Proces přezkoumání poptávky je pomocí vývojového diagramu zpracován na obrázku 

níže, na Obr. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26: Vývojový diagram procesu "přezkoumání poptávky" (Zdroj: Vlastní zpracování) 



64 

 

Pokud je v Poptávkovém dotazníku vše v pořádku, může obchodník přejít na zpracování 

obchodní nabídky. V AU1 jde o vytvoření tzv. Formuláře obchodní nabídky na základě 

poptávkového dotazníku. 

3.3.1.4  Vypracování a odeslání obchodní nabídky 

Tento dílčí proces je zobrazen na obrázku níže, Obr. 27. 

 

 

Obr. 27: Vývojový diagram procesu "vypracování a odeslání obchodní nabídky" (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 
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Nabídka ve standardní podobě obsahuje zejména: 

• identifikační údaje zákazníka a společnosti, 

• číslo poptávky zákazníka (je-li uvedeno), 

• číslo nabídky, 

• předmět nabídky, 

• termín dodávky prvních vzorků, 

• ceny, 

• platební podmínky, 

• specifikaci jakosti výrobku, 

• dopravu a balení, 

• standardní dokumentaci poskytovanou k prvním vzorkům, 

• upozornění, že jakýkoli požadavek nad rámec standardu zejména s 

ohledem na atesty a průvodní dokumentaci musí být zákazníkem 

vyspecifikován a společností Gggg odsouhlasen před akceptací 

objednávky. 

Při vytváření prodejní ceny může obchodník vycházet z minulých zakázek se zákazníkem 

nebo z podobnosti s jiným zákazníkem. Výše marže je součástí strategických rozhodnutí 

společnosti a je zřejmé, že pokud je přetlak poptávky, může si společnost dovolit nastavit 

vyšší minimální procento marže, než pokud je krize. V krizi může dojít i ke strategickému 

rozhodnutí nabízet za ceny nižší, než jsou nákladové ceny. Vyplněný Nabídkový formulář 

obchodník vygeneruje do PDF, vytiskne, podepíše a pošle zákazníkovi ke schválení 

poštou nebo ho naskenuje a pošle e-mailem. V AU1 se potvrdí jen informace o tom, že 

byl formulář odeslán. V některých případech je vyžadováno schválení nabídky top 

managementem, který ji schválí svým podpisem na vytisknutou nabídku. 

Po odeslání nabídky je v AU1 úkol navázaný přímo k tomuto obchodnímu případu, aby 

byla zjištěna zpětná vazba. 

Zjišťováním zpětné vazby se dostáváme k dalšímu kroku procesu zpracování nabídky. 

Pokud zákazník nabídku neakceptuje, obchodník s ním dále řeší jeho požadavky, 

připomínky, změny a domlouvá možnosti. Pokud najdou společnou řeč, vytvoří novou 
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nabídku. Pokud jde pouze o cenu, novou nabídku upraví sám, avšak pokud ne, zasílá 

požadavek zpět do TPV a celý postup se opakuje znovu.  

Pokud zákazník nabídku akceptuje nebo zašle objednávku, přecházíme do dalšího dílčího 

procesu, a to přezkoumání objednávky.  

3.3.1.5  Přezkoumání objednávky 

Přezkoumání objednávky spočívá v tom, že obchodník zkontroluje, zda objednávka, 

kterou zákazník zaslal skutečně odpovídá jeho nabídce.  

Pokud se objednávka liší (např. cenou nebo je do objednávky přidána položka, která 

nebyla předmětem řešení), není akceptována, eventuálně je akceptována pouze její část, 

která je v pořádku. Ve věci řešení neshody musí obchodník zajistit přezkoumání 

prostřednictvím AU1, kontaktuje zákazníka, pokud je potřeba. V závislosti na konkrétním 

případu proběhne doplnění poptávky/nabídky. 

Pokud jde o nového zákazníka, před potvrzením objednávky musí dojít k jeho prověření, 

jak z hlediska právního, tak finančního. Toto prověření se řeší mimo IS AU1. 

Pokud je objednávka v pořádku, je potvrzena a v této chvíli se z ní stává zakázka 

Přezkoumání objednávky je zobrazeno na Obr. 28. 

 

Obr. 28: Vývojový diagram procesu "přezkoumání objednávky" (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3.1.6  Založení zakázky 

Zakázka je zanesena do AU1 vyplněním Zakázkového dotazníku. U stálých zákazníků je 

možné provést odsouhlasení v rámci elektronické komunikace. Potvrzení objednávky je 

současně obchodní smlouvou. U vybraných zákazníků je možné uzavřít kupní nebo 

rámcové smlouvy. 

Dále zakázku přebírá Technologie a plánovač do zakázkového dotazníku potvrdí 

jednotlivé termíny tak, aby optimálně využil kapacity výroby. Pokud jsou obchodníkem 

požadované termíny v souladu s výrobními možnostmi, provede plánovač jejich 

zaplánování, pokud ne, dohodne se s obchodníkem na jiném termínu a obchodník 

informuje zákazníka. 

Zpracování zakázky dále probíhá s využitím jiných informačních systémů. 

Obchodní případ se uzavírá se zaplacením zakázky, ale péče o zákazníka však nekončí.  

3.3.1  Jednání 

Domluva a vyjednávání se zákazníky může probíhat formou jednání. 

Jednání se zákazníky probíhají různě, ať už podle charakteru jednání – v závislosti na tom 

je třeba určit potřebné účastníky, nebo podle přístupu jednotlivých účastníků, protože 

každý zákazník je jiný a též každý obchodník má své know-how a s každým zákazníkem 

jsou tedy budovány vzájemné vztahy trochu jinak. Nicméně, na každé jednání je třeba být 

připravený a mít důkladně připraveny potřebné podklady. 

Může se jednat např. o jednání s novým zákazníkem, kde se bude lišit příprava i průběh 

podle toho, zda potenciální zákazník odeslal poptávku či nikoliv.  

Pokud od zákazníka poptávka již přišla, má obchodník představu o jeho požadavcích, 

byla mu vytvořena nabídka, a proto si může připravit podklady pro cenové vyjednávání 

– vývoj ceny materiálu, mezd atd., může si předem spočítat, na jakou nejnižší cenu může 

přistoupit apod. 

Pokud jde o technické vyjednávání, je samozřejmě žádoucí, aby se jednání účastnil/i 

kromě obchodníka zástupce/zástupci Technologie, kteří si taktéž dopředu připraví 

potřebné podklady a rozmyslí si možnosti, které je společnost schopna nabídnout. 

Při samotném jednání u nových zákazníků obchodník nejdříve krátce představí Gggg a 

následně může dojít k samotnému buď cenovému nebo technickému vyjednávání. 
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U nového zákazníka, který ani neposlal poptávku je situace poměrně složitější, protože 

není možné se připravit v rámci konkrétního případu. Nicméně je důležité vědět, čím se 

společnost zabývá a jaké možnosti jí může Gggg nabídnout. 

U stávajícího zákazníka může jít o jednání k novému projektu, kdy je průběh jednání 

podobný jako v předchozím případě, tedy jde o obchodně-technické jednání. Nebo může 

jít o „zdvořilostní návštěvu“, kdy jde spíše o udržování vztahu, zjišťování situace, 

možností. K takovým schůzkám může docházet na veletrzích, kdy je zákazníkovi poslána 

informace o účasti a pozvánka na stánek. Při těchto setkáních často bývá probírána i 

situace na trhu nebo výhledy do budoucna, což mohou být velice cenné informace. 

U stávajících zákazníků se může také stát, že dojde k jednání z důvodu reklamace (proces 

reklamace, kapitola 3.3.2.1 ), kdy se něco nepodařilo. Pro taková jednání je klíčové mít 

připraveny podklady o tom, co se stalo, proč se tak stalo a jaké kroky budou učiněny 

k nápravě. V případě, že je jednáno o reklamaci, která nebyla uznaná, je třeba mít 

podklady pro to, proč byla zamítnutá, neboť tato jednání mohou být konfliktní a 

argumentačně náročná. 

Cílem jednání je objasnit určité skutečnosti, ať už minulé, současné nebo budoucí a 

dohodnout se o nich, tak aby nastala situace win-win. 

Pokud jednání probíhá na půdě Gggg, je i v AU1 vedeno jako Jednání, pokud se konají 

jednání mimo Gggg (zejména u zákazníka), jde o služební cestu. V obou případech je 

však v IS připraven formulář pro zadání zápisu ze služební cesty. V rámci jednání je 

dobré zjišťovat i informace o spokojenosti zákazníka – s cenami, termíny, kvalitou, 

informacemi, které mu jsou poskytovány aj. (o zjišťování spokojenosti zákazníků 

pojednává kapitola 3.3.2.2  Monitorování spokojenosti zákazníka). 

3.3.2  Poprodejní aktivity, udržování vztahu se zákazníkem 

Ačkoliv jsou činnosti jako je vyřizování poptávek, zakázek, zjišťování a ujasňování 

požadavků zákazníků hlavními činnostmi realizovanými vzhledem k zákazníkům, nejsou 

jedinými, které se podílejí na budování vztahu se zákazníky. Jak už bylo naznačeno 

v předchozí kapitole 3.3.1 Jednání, může nastat situace, kdy zákazník produkty reklamuje 

a je třeba s ním tuto situaci řešit, také je třeba monitorovat spokojenost svých zákazníků 

a pokud jsou zjištěny problémové oblasti, je třeba je řešit. Cílem společnosti Gggg 
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v oblasti zákazníků je budovat dlouhodobé vzájemně výhodné partnerské vztahy, jejichž 

základem je právě spokojenost. Tyto procesy budou rozebrány dále. 

Budování vztahů ovlivňuje také osobnosti, které spolu za obě strany komunikují, přístup 

a způsob jednání ze strany společnosti. Je třeba se zákazníky komunikovat, zjišťovat jaká 

je situace a možnosti. Na vytváření vztahů se zákazníkem má vliv také to, jak společnost 

plní termíny nebo dodává produkty v požadované kvalitě, což je otázkou dalších útvarů, 

nicméně všichni ve společnosti by měli mít stejný cíl a tento cíl se snažit naplňovat. 

Společnost se snaží s každým svým zákazníkem alespoň 1x ročně setkat osobně. Pokud 

nejde o setkávání týkající se řešení nějaké konkrétní věci – poptávky, zakázky, 

konkrétního problému, kdy je třeba tyto záležitosti probrat důkladně, jsou pro osobní 

kontakt výbornou příležitostí veletrhy. Gggg se každoročně účastní několika veletrhů po 

celém světě – např. FOND-EX, Elmia Subcontractor, HANNOVER MESSE, BAUMA, 

Newcast. 

Společnost některým svým zákazníkům, ať už na některých jednáních nebo v období 

Vánoc, předává drobné věcné dárky jako pozornost a poděkování za spolupráci.  

Business Development, Obchod a Marketing provádí průběžné monitorování trhu, snaží 

se získat informace o stávajících zákaznících, možných nových zákaznících v oblastech, 

které souvisejí s výrobním programem společnosti a produktové skupiny, také provádí 

analýzu konkurenčního prostředí a porovnávají společnost s nejlepšími na trhu. Získané 

důležité informace jsou zaznamenávány do systému AU1. 

V následujících podkapitolách budou podrobněji rozebrány procesy Reklamace a 

Monitorování spokojenosti zákazníka. 

3.3.2.1  Reklamace 

Zákazníci mohou ve společnosti uplatňovat reklamace v záruční době, a to z různých 

důvodů. Základní typy neshod v rámci reklamaci jsou: 

• kvantitativní – neshoda související s dodaným množstvím,  

• kvalitativní – neshoda související s nesplněním požadovaných specifikací a  

• legislativní – neshoda v dodané dokumentaci (návody apod.).  
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Reklamace jsou přijímány od zákazníka v písemné podobě a musí obsahovat údaje: o 

jaký výrobek se jedná včetně identifikace, termín dodání výrobku a popis reklamovaných 

vad, popř. fotografie vad. 

Po přijetí reklamace obchodník zjistí, zda obsahuje všechny potřebné informace, pokud 

ne, zjistí je od zákazníka, dále přezkoumá oprávněnost reklamace z hlediska reklamační 

lhůty a smluvních podmínek a buď podle smluvních podmínek nebo pokud není uvedeno 

jinak, nejpozději do 2 pracovních dnů informuje zákazníka o přijetí reklamace k šetření 

nebo o jejím zamítnutí a důvodu zamítnutí. Následně předá veškeré podklady od 

zákazníka manažerovi jakosti dané produktové skupiny nebo reklamačnímu technikovi 

(provozovna Olomouc), který následně založí Záznam o reklamovaných vadách 

v systému AU1 a provede nebo zajistí další šetření reklamace. Pokud je výrobek vrácen 

zpět do společnosti, obchodník zajistí jeho uložení a tento výrobek musí být řádně 

označen a uložen tak, aby nedošlo k jeho poškození. Na řešení neshod v dodaném 

množství nebo neúplné dokumentace k transportu se podílí pracovník expedice, šetření 

týkající se kvalitativních neshod provádí spolu s pracovníkem útvaru kvality, popř. může 

šetření reklamace probíhat v řešitelských týmech složených z dalších zaměstnanců.  

V případě, že je reklamace oprávněná, domluví obchodník se zákazníkem způsob 

vypořádání, které může být ve formě: 

• náhrady novým výrobkem, 

• opravy výrobku ve společnosti Gggg, 

• opravy výrobku mimo společnost Gggg, 

• finančního odškodnění. 

Pokud se při přezkoumání reklamace zjistí, že by se podobná vada mohla vyskytnout i u 

dalších výrobků, provede útvar kvality kontrolu všech výrobků připravených k expedici 

a zaměří se i na vyráběné kusy. Pokud u těchto výrobků zjistí neshodu, pozastaví je a 

informuje odpovědného manažera jakosti, ten dále informuje obchodníka, vedoucího 

provozu a vedoucího kvality o pozastavení expedice, popř. výroby. Pokud se zjistí, že by 

se reklamovaná neshoda mohla objevit i u dalších kusů expedovaných k zákazníkovi, je 

svolána schůzka řešitelského týmu, který posoudí závažnost neshody a stanoví postup pro 

zjištění kořenové příčiny neshody.  
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Pokud je zjištěna neshoda, která by mohla ohrozit bezpečnost uživatelů, funkčnost 

výrobku nebo pokud by mohla způsobit škodu na majetku, musí být identifikování 

zákazníci, kterých by se tato neshoda mohla týkat, a tito zákazníci musí být o této 

skutečnosti informováni včetně způsobu, jakým se bude problém řešit. 

V případě, že reklamované neshody byly zapříčiněny neshodnými vstupy, je požadována 

náhrada na dodavateli. 

Do Záznamu o reklamovaných vadách v AU1 jsou evidovány informace o reklamovaném 

výrobku, náklady spojené s vypořádáním reklamace a také analýza příčin a nápravná 

opatření, která zamezí opakování reklamované neshody, stanovené termíny pro provedení 

nápravných opatření a podobné důležité informace. 

Proces reklamace je shrnut na Obr. 29. 

 

Obr. 29: Vývojový diagram procesu "reklamace" (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.3.2.2  Monitorování spokojenosti zákazníka 

Společnost Gggg realizuje dva způsoby monitorování a měření spokojenosti zákazníka – 

interní a externí. 

Externí hodnocení je prováděno zákazníkem a může mít 3 podoby: 

• pomocí dotazníku, 

• v rámci osobního jednání, 

• vlastní hodnocení zaslané zákazníkem. 

V případě, že je spokojenost monitorována pomocí dotazníku, je vygenerován odkaz na 

dotazník pro každou kontaktní osobu uvedenou v IS AU1 u společnosti, která je vedena 

jako „zákazník“. Dotazník je vygenerován v preferovaném jazyce (čeština, angličtina, 

němčina) a pro usnadnění má již předvyplněnou hlavičku s názvem společnosti a 

kontaktními údaji kontaktní osoby. Takové monitorování spokojenosti zákazníka se 

provádí u vybraných zákazníků. Výběr se provádí jednou ročně – do konce ledna 

z uzavřených dat za předchozí kalendářní rok, a to následovně, jak je uvedeno v Tab. 1. 

Tab. 1: Výběr zákazníků pro monitorování jejich spokojenosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle [19]) 

tržby  

> 10 000 000 Kč/rok Oslovit všechny zákazníky. 

< 10 000 000 Kč/rok Oslovit nejméně 50 % zákazníků. 

 

Výběr zákazníků pod hranicí určených výší tržeb jsou dále vybírání s ohledem na: 

• významnost zákazníka, 

• budoucí potenciál zákazníka, 

• dodavatelskou zkušenost u daného zákazníka, 

• zákazník nezasílá vlastní hodnocení, 

• u zákazníka nebylo provedeno hodnocení v rámci služební cesty a jednání. 

Vybraným společnostem (kontaktním osobám) je posléze e-mailem zaslán daný unikátní 

odkaz s žádostí o vyplnění. Hodnocení tímto způsobem se provádí za předcházející rok 

do 15. března roku následujícího. Dotazníkové zjišťování spokojenosti provádí 

produktoví marketéři, případně obchodníci. 
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Hodnocení spokojenosti je také možné a žádoucí zpracovávat na základě zápisu z jednání, 

který obsahuje vybraná kritéria hodnocení (kvalita a rychlost zpracování nabídek, kvalita 

produktů, termíny dodání, cenová úroveň, zákaznický servis). V rámci každého jednání 

má tedy obchodník možnost zaznamenat do formuláře tyto informace, také do něj může 

zaznamenat očekávání pro další spolupráci. Formuláře z jednání jsou ukládány do AU1. 

Někteří zákazníci zasílají hodnocení spokojenosti s termíny, s dodávkami apod. 

Interní hodnocení je realizováno jako hodnocení externí nekvality a hodnocení plnění 

termínů. 

Externí hodnocení nekvality se provádí měsíčně u vybraných zákazníků, a to pomocí 

ukazatele DPM. Obchodník nebo ekonom předá informace o počtu prodaných kusů na 

útvar kvality, kde jeho vedoucí provede výpočet tohoto ukazatele. 

Hodnocení plnění termínů provádí obchodník nebo plánovač produktové skupiny 

měsíčně pro jednotlivé zákazníky. 

Obdržené vyplněné dotazníky jsou automaticky ukládány v administračním systému 

webových stránek a zároveň je vyplněný dotazník v PDF odeslán na e-mail. 

Z administračního systému jsou posléze data převedena do XLS souboru a ukládána 

v příslušných složkách.  

Vyplněné dotazníky jsou ukládány jako PDF soubor do AU1 v Souborech dané 

společnosti. Je také vhodné informovat obchodníky, popř. ředitele produktových skupin, 

prostřednictvím e-mailu nebo na pravidelných schůzkách. 

Po uzávěrce vyplnění dotazníků marketér provede celkové zpracování pro jednotlivé PS 

a následně i pro celou skupinu Gggg do tiskopisu Vyhodnocení dotazníku spokojenosti 

zákazníka. Před samotným zpracováním si může marketér s obchodníky nebo přímo se 

zákazníky vyjasnit případné dotazy, rozpory s interními informacemi apod. 

Po vyhodnocení spokojenosti zákazníků předává marketér výsledky jednotlivým 

produktovým skupinám a na řízení kvality. Pokud je u některého ze strategických 

zákazníků zjištěno nízké hodnocení, může si obchodník svolat tým zainteresovaných 

zaměstnanců, aby přijali vhodná opatření pro zvýšení jeho spokojenosti a eliminaci 

možného odchodu ke konkurenci. Tato opatření musí mít stanoven termín realizace a 

posléze musí proběhnout hodnocení realizace. V případě potřeby může být o opatřeních 

informován i zákazník. Dotazníky jsou archivovány po dobu alespoň 5 let. 
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3.4  Stručné shrnutí 

Důležitým výstupem této analýzy jsou informace o tom, jaká data jsou ukládána do 

informačního systému zajišťujícího podporu řízení vztahů se zákazníky – AU1, jak IS 

podporuje, popř. nepodporuje zákaznicky orientované procesy. Tyto informace jsou pak 

podkladem pro případné úpravy CRM informačního systému. 

Informace zjištěné z provedených analýz jsou stručně shrnuty v následující tabulce 

Tab. 2. 

Tab. 2: Popis podpory procesů souvisejících s řízením vztahů se zákazníky informačním systémem AU1 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Proces Podpora IS 

Získání zakázky  

• Identifikace 

potenciálních zákazníků 

- Evidence potenciálních zákazníků v Adresáři. 

- Možno označit PS pro kterou je potenciálním 

zákazníkem, segment podnikání aj. → lze snadno 

třídit. 

- Určení postoje zákazníka ke společnosti Gggg, 

snadné rozhodnutí, zda má smysl se pokoušet o 

další kontakt.  

• Oslovení potenciálních 

zákazníků 

- Oslovení mimo IS, zadání komunikace s účelem 

„Oslovení“, která se prováže ke společnosti 

(Anotace: 1. nebo 2. kontakt) 

- Eventuálně doplnění kontaktní osoby ke 

společnosti, pokud je při oslovení zjištěna. 

- Možnost vytvořit si úkol pro další kontakt. 

- Vytvoření oslovovací kampaně. 

- Oslovení stávajících zákazníků vedených 

v AU1. 

• Zpracování obchodní 

příležitosti 

 

o Zjištění zpětné 

vazby 

- Možnost navázat si k obchodnímu případu úkol 

– při zadávání komunikace Oslovení nabídka na 

vytvoření úkolu, tudíž se na zjištění zpětné vazby 

nezapomene 

- zjišťování zpětné vazby mimo informační 

systém, výsledek se do něj však ručně zadá. 

o Zjištění specifik/ 

o Zjištění důvodů 

- Splnění úkolu zápisem komunikace nebo ruční 

zaevidování komunikace „Oslovení“ + výběr 

Anotace „zjištění zájmu“, „vyjasňování“ nebo 

„připomenutí“ dle povahy rozhovoru, vyplnění 

Obsahu komunikace detailnějšími informacemi + 

Výsledek komunikace, jako krátké zhodnocení 

výsledku (pozitivní/negativní/nelze určit apod.) 
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• Zpracování přijaté 

poptávky 

- Pokud je poptávka po prvním prostudování 

adekvátní, zadání poptávky ručně do IS – 

vyplnění Formulář poptávky. 

- Možnost zaevidovat i zamítnutou poptávku. 

• Přezkoumání poptávky  

o Vyplnění 

Poptávkového 

dotazníku 

-Vyplnění požadavků zákazníka do Poptávkového 

dotazníku k poptávce, včetně předvyplnění 

řádkových položek poptávky do Technologie. 

- Přiložení souborů (technická dokumentace 

apod.). 

- Pokud je vše OK, odeslání do TPV, automatické 

vytvoření úkolu útvaru Technologie. 

o Přezkoumání 

právním 

oddělením +  

o Vyjasnění 

- Přezkoumání dokumentů jako jsou Všeobecné 

podmínky, příručka kvality mimo IS, pokud by 

nebylo OK, vyjasnění se zákazníkem 

- Pokud by byl důvod k odmítnutí, zamítnutí 

poptávky, zadání důvodu do IS. 

- Vyjasněno musí být před potvrzením 

objednávky, stejně jako prověření zákazníka, 

které taktéž probíhá mimo AU1, avšak je v něm 

předpřipraven Formulář, který by se v brzké době 

mohl začít využívat. 

o Zajištění 

překladu 

- Pokud je třeba, zajistí se překlad potřebných 

dokumentů mimo AU1. 

o Přezkoumání 

poptávky TPV 

- Pokud je možné vytvoření technologické 

nabídky, vyplnění TPV detail a nutných položek 

v kolonce Technologie v IS. 

- V případě zamítnutí, vyplnění důvodu. 

- Pokud je vše k dispozici, vyplnění, odeslání zpět 

obchodu, automatické vytvoření úkolu 

obchodníkovi. 

o Doplnění 

zákazníkem 

- V případě chybějících informací, zjistí 

obchodník vše potřebné pro zpracování 

technologické nabídky – mimo IS AU1, 

specifikaci pak doplní do Poptávkového dotazníku 

– vytvoření revize Poptávkového dotazníku a 

doplnění dalších údajů. 

o Nacenění procesu 

kooperantem 

- Pokud společnost není schopna zajistit některou 

operaci sama, zajistí po domluvě se zákazníkem 

kooperaci, mimo AU1. 

- Nacenění kooperace zahrnout do technologické 

nabídky, a vytvoření technologické nabídky. 
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• Vypracování a odeslání 

obchodní nabídky 

 

 

o Vyplnění 

formuláře 

obchodní 

nabídky 

- Doplněním potřebných údajů – prodejní ceny a 

krycího příspěvku možnost vytvoření nabídky, 

nabídka se zobrazí předvyplněná dle zadaných 

údajů a v jazyce, který byl zvolen, ručně se 

upraví, co je třeba. 

o Odeslání nabídky 

zákazníkovi 

- Vyplněná nabídka je exportována do PDF, 

vytisknuta, zkontrolována (v případě nutnosti i top 

managementem), podepsána, naskenována a 

odeslána zákazníkovi. 

- V IS zatrhnutí možnosti „Odesláno 

zákazníkovi“. 

o Zjištění zpětné 

vazby 

- Zatrhnutím možnosti „Odesláno zákazníkovi“ se 

obchodníkovi automaticky vytvoří úkol pro 

zjištění zpětné vazby. 

o Projednání - Zjištění zpětné vazby se zaznamená do AU1 

vybráním jedné z několika možností. 

- Pokud se jedná o nějaké úpravě nabídky, je 

podle charakteru této úpravy opravena – v případě 

úpravy obchodních informací její revizí, pokud 

z hlediska technologických informací, je třeba 

vytvořit revizi Poptávkového dotazníku. 

• Přijetí a přezkoumání 

objednávky 

- Pokud je nabídka akceptována, je založena 

zakázka. 

o Porovnání 

objednávky s 

nabídkou 

- Pokud zašle zákazník objednávku na novou 

výrobu, obchodník tuto objednávku porovná se 

zaslanou nabídkou. 

o Vyjasnění - Je-li v nabídce a objednávce rozpor, vyjasní 

tento rozpor, opět záleží na charakteru. Pokud je 

třeba upravit obchodní informace, vytvoří se její 

revize, pokud je třeba upravit technologické 

informace, je třeba vytvořit revizi Poptávkového 

dotazníku. 

• Založení zakázky - Pokud je objednávka v pořádku, je vytvořena 

zakázka – vyplnění Zakázkového dotazníku 

v AU1 a dále zaplánována do výroby apod. 
 

Jednání se zákazníky - Vytvoření služební cesty/jednání v modulu 

Služební cesty, naplánování v kalendáři.  

- Po uskutečnění úkol vytvoření zápisu ze 

služební cesty – zápis ze služební cesty přímo 

v IS. 

- V rámci jednání je žádoucí probrat otázky 

spokojenosti zákazníka, tyto informace mají své 

místo v zápisu z jednání. 
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Poprodejní aktivity 

• Reklamace  

o Zjištění 

potřebných 

informací 

- Po přijetí reklamace je zkontrolováno, zda 

obsahuje potřebné informace, pokud ne, jsou tyto 

informace zjištěny od zákazníka a přezkoumá její 

oprávněnost z hlediska smluvních podmínek a 

informuje zákazníka (mimo IS), popř. předá 

podklady manažerovi jakosti/reklamačnímu 

technikovi. 

o Další šetření - Oslovená osoba buď provede nebo zajistí další 

šetření a provede Záznam o reklamovaných 

vadách do AU1. 

o Rozhodnutí o 

způsobu 

vypořádání 

- Po provedení šetření a domluvě se zákazníkem 

se rozhodne o způsobu vypořádání, který je spolu 

s náklady, analýzou příčin a následku a 

podobných informací zaznamenán do AU1. 

• Monitorování 

spokojenosti zákazníka 

 

o Dotazníkem - Výběr dotazovaných zákazníků prostřednictvím 

MISu. 

- Monitorování a vyhodnocování spokojenosti 

probíhá mimo AU1, do AU1 mohou být ukládány 

vyplněné dotazníky mezi Soubory v profilu 

společnosti. 

o Prostřednictvím 

jednání 

- V zápisu z jednání, jehož formulář je v AU1, je 

prostor pro průběžné monitorování spokojenosti, 

očekávání do budoucna apod. tyto zápisy jsou 

vyplnění uloženy v AU1. 

o Vlastní 

zákazníkovo 

hodnocení 

- Zákazník může poslat vlastní hodnocení 

spokojenosti, toto hodnocení je možno nahrát 

k souborům dané společnosti. 

 

Jedním ze základních bodů politiky společnosti Gggg je budování vzájemně výhodných 

dlouhodobých partnerských vztahů se zákazníky. Jako základ pro budování takových 

vztahů společnost vnímá spokojenost zákazníka. Z provedené analýzy je patrné, že se 

společnost řízením vztahů se zákazníky skutečně zabývá. Pro jeho podporu si sama vyvíjí 

informační systém, který výrazně usnadňuje práci a procesy probíhající ve vztahu 

k zákazníkům.  

Informační systém je poměrně intuitivní, avšak od začátku jeho užívání jsou zaměstnanci 

pravidelně školeni, aby informační systém využívali správně a efektivně a dokázali využít 

všechny jeho možnosti. 
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Informační systém je zpracován s ohledem na obor podnikání, ve kterém se společnost 

pohybuje a na potřeby, které vznikají z nastavení strategie orientované na zákazníky. 

K budování dlouhodobých partnerských vztahů společnost přispívá také tím, že se snaží 

se zákazníky udržovat kontakt, i pokud neřeší zrovna žádnou poptávku/nabídku nebo 

zakázku. Společnost se pravidelně účastní veletrhů po celém světě, kde se setkává jak 

s potenciálními, tak se stávajícími zákazníky. S každým zákazníkem se společnost snaží 

udržovat osobní kontakt, a to tak, že se představitelé společnosti – ať už obchodníci, 

marketéři, popř. technologové – se zástupci druhé strany alespoň jednou do roka vidí 

osobně.  

I přesto, že je systém řízení vztahů se zákazníky i informační systém pro jeho podporu na 

dobré úrovni a celkově je význam tohoto informačního systému pro řízení vztahů se 

zákazníky nezanedbatelný, nalezla jsem několik oblastí, které by dle mého názoru bylo 

možné zlepšit. Mezi tyto oblasti patří zavedení vyhodnocovacích nástrojů pro kampaně a 

oslovování potenciálních zákazníků, které v informačním systému naprosto chybí. Dále 

v IS chybí rozřazení zákazníků dle jejich významnosti pro společnost, i když mimo něj 

společnost sestavuje kategorie zákazníků pomocí analýzy ABC. Myslím si, že by se také 

dalo lépe využívat plánování úkolů, které informační systém umožňuje. 

Velmi zdlouhavé je v informačním systému zadávání komunikace. Odesílání nabídky 

v současné době trvá taky poměrně dlouhou dobu. V těchto oblastech by se dal jistě 

ušetřit čas, který by mohl být věnován na jiné aktivity. 
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4  VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě provedených analýz v této kapitole navrhnu několik opatření, která pomohou 

učinit informační systém AU1 přívětivější pro jeho uživatele a umožní lépe řídit vztahy 

se zákazníky a některé přinesou také úsporu času. 

4.1  Monitorování spokojenosti v AU1 

Vyplněné dotazníky spokojenosti jsou ukládány na administračním webu a v PDF jsou 

zasílány na e-mail k tomu určený. Z administračního webu jsou získaná data stažena 

v XLS souboru a hodnocení dotazníků spokojenosti probíhá mimo informační systém 

AU1. Vyplněné dotazníky jsou posléze ukládány ručně do Souborů v profilu konkrétní 

společnosti. Průběžná hodnocení spokojenosti zjištěná na jednáních a služebních cestách 

jsou uloženy v zápisu z těchto aktivit. Vyhodnocení dotazníků, nebo pokud je objeven 

nějaký problém v průběžném hodnocení, bývá řešeno na poradách, ale informace o 

spokojenosti zákazníků jsou uloženy nepřehledně na několika místech. Vytvoření karty 

„Spokojenost zákazníka“ v profilu společnosti, kam by se ideálně automaticky ukládaly 

vyplněné dotazníky spokojenosti + informace o spokojenosti ze zápisu jednání, by 

shromažďovala všechny informace o spokojenosti na jednom místě a umožňovala jejich 

snadné dohledání. 

4.2  Cloudová verze AU1 

Poptávky jsou do informačního systému zaznamenávány obchodníky ručně dle 

požadavků zákazníků, jež jsou zasílány e-mailem. Úsporu času při zadávání poptávek by 

přineslo vytvoření cloudové verze AU1, kam by přímo zákazníci do přednastaveného 

formuláře vyplnili své požadavky, což by následně vedlo také k rychlejšímu vytvoření 

nabídky. Tato cloudová verze by si vyměňovala zabezpečeně data na databázové úrovni 

s aplikací AU1 uvnitř Gggg.  

Po vytvoření poptávky zákazníkem by se obchodníkovi, který za danou produktovou 

skupinu se společností jedná, automaticky vytvořil úkol s termínem splnění dle 

požadavku zákazníka na termín zpracování nabídky, který je do formuláře vyplňován. 

Datum pro vytvoření nabídky by se automaticky nastavilo o 2 pracovní dny dříve, aby 

bylo zajištěno včasné zpracování v případě nutnosti doplnit další informace. Další postup 
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by pokračoval jako doposud, tedy poptávku by zpracovalo oddělení TPV, předalo 

obchodníkovi k doplnění a vytvoření obchodní nabídky.  

Stávající i oslovované zákazníky by bylo snadné informovat o tomto způsobu zadávání 

poptávek. Pro nové zákazníky by mohl být na webu umístěn odkaz, kam by svoji 

poptávku mohli zadat. Ve formuláři by byla možnost zakliknout variantu, že jde o nového 

zákazníka, a v tom případě by se mu objevila doplňková tabulka pro vyplnění základních 

údajů o společnosti – název, adresa, kontakt apod. V tomto případě by se obchodníkovi 

tato skutečnost v úkolu s poptávkou objevila jako úkol na založení společnosti do 

Adresáře. Po založení společnosti do informačního systému by obchodník poptávku 

přiřadil ke společnosti a dále by vše fungovalo stejně. Pokud by zákazník poslal poptávku 

klasickým způsobem na e-mail, mohla by být poptávka do IS zadána obchodníkem ručně 

a spolu s odesláním nabídky by byl zákazník informován o cestě zadávání poptávek 

prostřednictvím cloudové aplikace. 

V současné době většinou probíhá odeslání nabídky tak, že je z informačního systému 

exportována do PDF a následně vytisknuta, zkontrolována, podepsána, naskenována a 

odeslána e-mailem. Tento proces je takto nastavený z důvodu dvojí kontroly, kdy si po 

tisku obchodník nabídku znovu přečte a pokud narazí na chybu, má možnost ji před 

odesláním opravit, avšak je velmi zdlouhavý. 

Některé nabídky jsou však tak specifické, že při odeslání zákazníkovi jsou doplněny o 

další soubor, např. vytvořený v Excelu. U některých nabídek vyžaduje top management 

jejich odsouhlasení, které v současné době formálně spočívá v podepsání vytisknuté 

nabídky.  

Nové cloudové řešení by umožnilo zákazníkovi nahlédnout na nabídku, odsouhlasit ji 

nebo přidat připomínky přímo v něm. 

Po vypracování nabídky by měl informační systém vyžadovat odsouhlasení pro 

zveřejnění nabídky zákazníkovi, a to ať už jak obchodníkem, který by měl nabídku před 

odesláním zákazníkovi ještě zkontrolovat nebo od určité limitní hodnoty by muselo dojít 

k odsouhlasení top managementem. Částky, ve kterých se běžně nabídky pohybují se na 

jednotlivých PS výrazně liší, proto by i limity pro každou PS měly být nastaveny 

individuálně. K nabídce by mohly být rovnou přikládány případné doplňující excelové 

tabulky, pokud by bylo třeba. Po tomto odsouhlasení by měla být nabídka dostupná 

zákazníkovi, avšak ideálně by mělo být propojeno ještě s e-mailovým klientem, kdy by 
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se před vytvořením samotného e-mailu zobrazila tabulka s možností výběru kontaktních 

osob přiřazených dané společnosti a následně bylo odkázáno na vytvoření e-mailu v e-

mailovém klientu s přednastaveným textem dle preferovaného jazyka, který je nastaven 

v profilu kontaktní osoby společnosti (společnost standardně komunikuje v jazycích: 

čeština, angličtina, němčina) a s odkazem na konkrétní nabídku. Zákazník by přímo 

v cloudovém řešení mohl nabídku buď potvrdit nebo k ní přidat výhrady. Zákazníkovo 

vyjádření by opět vytvořilo obchodníkovi úkol v informačním systému – při potvrzení 

nabídky na založení zakázky, v případě výhrad na změnu nabídky. Po tomto by se 

pokračovalo dále jako dříve, pokud by došlo k vytvoření nové objednávky, proces 

odeslání by se znovu zopakoval, pokud by byla založena zakázka, pokračovalo by její 

řešení do oddělení TPV. 

Odesílání nabídek rovnou elektronicky je dynamičtější a nese s sebou větší riziko chyby, 

nicméně tato rizika se dají dobře eliminovat důslednou prací obchodníků a kontrolou i při 

takto odesílaných nabídkách. Úspora času by v tomto případě byla nezanedbatelná a při 

propojení informačního systému s e-mailovým klientem by bylo odeslání nabídky ještě 

snazší.  

Další záležitost, která by mohla být usnadněna pomocí cloudového řešení, jsou dotazníky 

spokojenosti. V předchozí podkapitole 4.1 jsem zmiňovala možnost vytvoření karty 

Monitorování spokojenosti v profilu společnosti v informačním systému, ale dotazníky 

do ní by byly nahrávány stále ručně. V případě využití cloudové verze AU1 by byl 

dotazník spokojenosti vytvořen přímo v této kartě IS a byl by dostupný k vyplnění 

zákazníkem. Po jeho vyplnění by byl tedy rovnou na svém místě.  

Vyzvání k jeho vyplnění by mohlo probíhat podobně jako u odeslání nabídky, tedy tak, 

že by byla v IS možnost odeslání dotazníku spokojenosti ve formě odkazu do e-

mailového klienta s předchozí volbou kontaktní osoby, které chceme dotazník zaslat. V e-

mailovém klientu by byla automaticky v příslušném jazyce vygenerovaná žádost o 

vyplnění s odkazem, kde dotazník vyplnit. Dotazník by byl samozřejmě také 

v preferovaném jazyce. 

Po vyplnění dotazníku by byl automaticky vytvořen úkol buď obchodníkovi nebo 

marketérovi na přečtení tohoto dotazníku.  

Do modulu Reporty by se pak mělo promítnout celkové vyhodnocení dotazníků 

spokojenosti za jednotlivé produktové skupiny a celou společnost. 



82 

 

Pokud by se ukázalo, že tyto aktivity formou cloudového řešení fungují dobře a zákazníci 

se s touto formou sžívají, bylo by následně možné rozšířit cloudovou verzi o moduly pro 

reklamaci, změnové řízení nebo pro sledování stavu zakázek. 

V návrhu zmiňuji propojení na e-mailový klient, ale pouze ve 2 variantách, a to pro 

odesílání nabídek a dotazníků spokojenosti. Nabízelo se kompletní propojení e-mailu a 

informačního systému, nicméně toto řešení společnost již zvažovala, ale z několika 

důvodů se rozhodla toto propojení nerealizovat, proto další propojení s e-mailem 

v návrzích zvažovat nebudu, veškerá důležitá komunikace je zadávána do informačního 

systému ručně, propojení s e-mailem by jistě ušetřilo poměrně mnoho času, ačkoliv 

mnoho záležitostí je řešeno po telefonu, a tedy zadávání takové komunikace by zůstalo i 

nadále.  

Domnívám se, že i tato opatření na propojení s e-mailovým klientem, která zmiňuji 

(odesílání nabídek a dotazníků) by ušetřila obchodníkům/marketérům poměrně dost času. 

Neušetřilo by to sice čas pro zadávání komunikace, ale zkrátilo čas, který je v současné 

době na zmiňované aktivity (vytvoření poptávky, odeslání nabídky a dotazníku 

spokojenosti potřeba). Dotazníky spokojenosti se sice posílají jednou za rok, tedy nemají 

tak velkou prioritu, ale při současném nastavení jejich odeslání a zpracování trvá poměrně 

dlouho.  

Pokud by společnost nechtěla realizovat cloudovou aplikaci, bylo by možné z návrhu 

využít alespoň propojení s e-mailovým klientem na odesílání nabídek. Odesílání by bylo 

daleko jednodušší a pohodlnější a čas na odeslání nabídky by se zkrátil. 

4.3  Rozdělení zákazníků dle analýzy ABC 

Informační systém AU1 umožňuje vytvářet databázi zákazníků. K zákazníkům jsou 

přiřazovány země, ve kterých společnosti existují, segmenty, ve kterých podnikají, 

produktové skupiny společnosti Gggg, které s nimi obchodují a budují vztah a spousta 

dalších informací, dle kterých lze zákazníky třídit a vyhledávat. Každý zákazník však 

společnosti nepřináší stejnou hodnotu. Některé společnosti jsou skutečnými obchodními 

partnery a přinášejí společnosti mnohonásobně vyšší tržby, i zisky. Tito zákazníci mohou 

být pro společnost zásadní a do budování takových vztahů se vyplácí vynakládat více 

prostředků, věnovat jim více pozornosti, být obezřetnější a obecně přistupovat k takovým 

zákazníkům jinak, s větším respektem a úctou. AU1 nabízí významné zákazníky označit 
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jako VIP. Toto označení se provádí ručně a neeviduje informaci, od kdy se zákazník stal 

VIP zákazníkem. 

Pomocí MIS zpracovává společnost ABC analýzu svých zákazníků. Zákazníky tímto 

způsobem třídí do tří kategorií – A, B a C. Dle strategického rozhodnutí společnosti se 

zákazníci v kategorii A společně podílí na tržbách společnosti Gggg ze 70 %, zákazníci 

kategorie B z 20 % a kategorie C pak vytváří zbylých 10 %. Výsledky této analýzy se 

však nepromítají do systému AU1.  

Jednotlivé zakázky zákazníků včetně jejich hodnoty jsou v systému archivovány a každý 

obchodník si je může dohledat, nicméně v AU1 souhrnně nevidí tržby, které podniku 

přinesl, ani do které kategorie A, B, C spadá. 

Pro lepší orientaci a přehled o tom, s jakým zákazníkem je jednáno by mělo smysl do 

profilu zákazníků vytvořit graf s vývojem tržeb v jednotlivých letech, popř. měsících. 

Společně s tím by bylo vhodné přidat označení příslušné skupiny A, B, C tak, aby bylo 

patrné od kdy do dané kategorie spadá. Přiřazení do skupin by mělo probíhat automaticky, 

podle dosažených tržeb. Rozdělení do kategorií A, B, C by mělo být provedeno pro 

jednotlivé produktové skupiny, kdy pro každou produktovou skupinu bude individuálně 

nastaven interval vyhodnocování dle charakteru opakování zakázek v dané produktové 

skupině. Na produktových skupinách, kde zákazníci objednávají několikrát ročně je 

vhodné nastavit kratší interval vyhodnocování než u produktových skupin, kde je běžné 

udělat jednu objednávku za několik let. Návrh intervalu pro provedení ABC analýzy pro 

jednotlivé produktové skupiny je v Tab. 3 

Tab. 3: Intervaly pro provedení ABC analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PS interval ABC analýzy posuzované tržby za 

PS 1 půl roku 1 rok 

PS 2 2 roky 2 roky 

PS 3 půl roku 1 rok 

PS 4 1 rok 1 rok 

PS 5 1 rok 1 rok 

PS 6 půl roku 1 rok 

PS 7 2 roky 2 roky 

celá společnost 1 rok 1 rok 
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V profilu společnosti by se měly promítnout informace jak pro jednotlivé produktové 

skupiny, se kterými společnost obchoduje, tak pro celou skupinu Gggg pro rozlišení 

významnosti pro dané PS a pro celou společnost Gggg. 

Automaticky prováděná ABC analýza zahrne i jednorázový výkyv, tzn. že jedna velká 

zakázka dlouholetého C-zákazníka z něj může rázem udělat v určitém období A-

zákazníka, i když víme, že se jednalo o jednorázovou záležitost, naopak jedno slabší 

období může učinit z typicky A-zákazníka zákazníka kategorie B. Díky zaznamenání 

vývoje v rámci těchto kategorií u jednotlivých zákazníků se dokážeme lépe orientovat 

v tom, co se skutečně děje. Obchodníci, kteří jsou s danými společnostmi v kontaktu 

většinou mají dobrý přehled o tom, jaká je situace, nicméně pokud se společností začne 

obchodovat nový obchodník, např. i z jiné produktové skupiny, je dobré, aby i on si 

dokázal alespoň zhruba udělat obrázek o tom, o jakého zákazníka se jedná a jak významný 

pro společnost je. 

Neobvyklé až podezřelé výkyvy ve vývoji tržeb mohou být dobrým indikátorem, např. 

pokud zaznamenáme neočekávaný výrazný pokles tržeb ve sledovaném období je dobré 

zjistit, co se stalo. V první řadě je dobré přes dotazníky spokojenosti ověřit, zda došlo 

k nějakému problému a pokud ano, jaká byla navržena nápravná opatření a zda došlo 

k jejich naplnění. Pokud ani tak nezjistíme pochybení, není od věci se o situaci zajímat 

přímo u zákazníka a řešit ji s ním.  

V manažerském modulu Reporty by se poté měly zobrazovat výsledky ABC analýzy za 

jednotlivá období a jednotlivé produktové skupiny. V Reportech by měly být snadno 

sledovatelné i zmiňované výkyvy. To by mělo obstarat nastavení filtrů, které by umožnily 

vyhledat firmy které se staly ve sledovaném období B nebo C, ale v předchozím období 

patřily do A-kategorie apod.  

Tyto informace je dobré vědět jak z informativního hlediska pro monitorování 

dosavadního vývoje, tak pro odhad vývoje budoucího. Podle těchto informací můžou 

obchodníci a vedení společnosti odhadovat, jak se vztah bude vyvíjet a přizpůsobit tomu 

budoucí strategii.  

Označení dle ABC analýzy by se mělo také objevit ve filtrech, kdy by uživatelé měli mít 

možnost vyfiltrovat si zákazníky patřící do některé ze skupin i podle období, ve kterém 

se jimi stali, tak aby bylo možné několika kliknutími zjistit, kteří zákazníci se stali A-

zákazníky např. v posledním roce.  
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4.4  Automatické úkoly pro zjišťování zpětné vazby na nabídku dle 

ABC 

V souvislosti s rozdělením zákazníků dle ABC analýzy navrhuji automatické plánování 

úkolů pro zjišťování zpětné vazby na odeslanou nabídku pro kategorie A a B a ruční pro 

kategorii C. Kategorie Navrhované termíny pro jednotlivé kategorie jsou zobrazeny v 

tabulce Tab. 4.  

Tab. 4: Plánování úkolů pro zjištění zpětné vazby na nabídku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

kategorie termín 

A 3 pracovní dny 

B 5 pracovních dní 

C ruční naplánování, pokud obchodník rozhodne 

Kategorie a s ní příslušný termín by byly zvoleny dle produktové skupiny za kterou je 

nabídka odesílána.  

4.5  Vyhodnocení oslovení, kampaní 

Společnost za rok osloví několik nových společností. Výsledky jednotlivých obchodních 

případů jsou v systému zaznamenávány, ale chybí jejich hromadné vyhodnocování. Ani 

v modulu Reporty není možné sledovat počet nově oslovených firem a jejich úspěšnost, 

ani pokud jsou společnosti osloveny v rámci vytvořené kampaně, do které jsou v AU1 

zahrnuty není vytvořeno jejich vyhodnocení.  

Z tohoto důvodu navrhuji, aby po nějaké době (ideálně roce) po vytvoření kampaně bylo 

možné zhodnotit její výsledky – počet oslovených společností v rámci kampaně, počet 

společností, které se stali zákazníky společnosti Gggg, počet přijatých zakázek těchto 

společností, počet přijatých poptávek i relativní vyjádření úspěšnosti. Podobně i u 

manažerských reportů by se měla objevit úspěšnost oslovování ve stejném duchu. Toto 

zhodnocení v reportech by mělo být vytvářeno pro jednotlivé kampaně, ale i hromadně 

za celý rok, pro všechny oslovené společnosti, i mimo kampaně, pro jednotlivé PS nebo 

podle segmentu podnikání. 

4.6  Úkoly pro další kontakt při oslovení 

Při zadávání komunikace nabízí informační systém možnost naplánování úkolu. Pokud 

se jedná o Oslovení společnosti, ve formuláři komunikace se pak volí Výsledek 
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komunikace. Ten je rozdělen do několika kategorií a pro některé kategorie je žádoucí, 

aby byl kontakt opakován. Pro takové kategorie by bylo vhodné, aby byla nabízena pouze 

možnost s naplánováním úkolu, tedy: bez zadání úkolu ho to dále nepustí. Pro některé 

typy by bylo dobré nastavit i limitní termín pro nastavení úkolu. Toto opatření by mělo 

zamezit tomu, že se na další kontakt zapomene. Rozdělení Výsledku komunikace 

s krátkou charakteristikou a rozhodnutím, zda je nutno naplánovat další úkol je v  

Tab. 5. 

Tab. 5: Plánování úkolů po Oslovení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

výsledek 

komunikace 

charakteristika nutnost naplánovat úkol 

Pozitivní – 

zájem nyní 

Společnost má zájem o spolupráci, má 

zájem o prezentaci, další informace o 

našich výrobních možnostech, příslib 

poptávky 

ANO, max. měsíc 

Pozitivní – 

udržovat 

Společnost má zájem o spolupráci i o 

zaslání prezentace, nicméně v tuto chvíli 

nemají žádný nový projekt, nutno 

v budoucnu opět kontaktovat – dobré 

zjistit alespoň časový úsek, kdy je 

můžeme znovu kontaktovat 

ANO, libovolné nastavení 

dle domluvy 

Negativní – 

nezájem 

Společnost nemá absolutně žádný zájem 

o komunikaci s námi, možný kontakt 

v budoucnosti, třeba na jinou osobu, po 

delší době 

NE 

Negativní – 

produkty 

neodebírají 

nákupčí/firma nenakupuje námi 

nabízené výrobky, v podstatě bez šance 

navázat obchodní spolupráci 

NE 

Opakovat nebyli jsme v kontaktu se správnou / 

odpovědnou osobou 

ANO, max. měsíc 

Nelze zatím 

určit 

zatím není možné určit, zda je firma 

vhodný obchodní partner či nikoliv 

(spíše u veletržních kontaktů) 

ANO, libovolně 

4.7  Upozornění na dlouhodobou absenci kontaktu 

Pro budování dlouhodobých vztahů je klíčové udržovat kontakt. Některé společnosti 

zasílají poptávky častěji, jiné méně často. Pokud společnost není tímto způsobem se 

zákazníkem v kontaktu, je velmi snadné tohoto zákazníka opomenout, proto by bylo 

přínosné, kdyby IS AU1 automaticky naplánoval obchodníkovi úkol, pokud se 
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společností nebyl delší dobu v kontaktu. Při rozdělení společností do kategorií ABC, jako 

bylo zmíněno v kapitole 4.3  by mohly být úkoly plánovány v závislosti na příslušnosti 

v dané kategorii. Pro zákazníky jednotlivých produktových skupin by měl být termín 

kategorií A, B, C stanoven individuálně, a to z důvodu, který byl zmíněn výše, a to, že 

pro každou produktovou skupinu je typická jiná frekvence opakování nabídek. U 

některých PS je četnost opakování běžně několikrát za rok, u některých je to i jednou za 

několik let. V každém případě pro zákazníky v kategorii A by měl být interval nejkratší, 

a naopak pro C-zákazníky není nutné tyto úkoly plánovat automaticky. 

4.8  Náklady na provedení návrhů a jejich přínosy 

V následující kapitole se pokusím vyčíslit náklady na vytvoření předložených návrhů a 

vyčíslit nebo alespoň popsat i jejich přínosy. Společnost mi neposkytla informace o 

mzdových nákladech, proto budu vycházet ze statistických údajů – z informačního 

systému o průměrném výdělku – za 4. čtvrtletí 2018 v ČR pro profese:  

• systémový administrátor, správce počítačových sítí, 

• obchodní zástupce, 

• specialista v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu. 

Zjištěná data o hodinových průměrných hrubých mzdách na těchto pozicích a mediány 

těchto mezd jsou v následující tabulce (Tab. 6). 

Osobní náklady jsou pak dopočítány jako zvýšení o 34 % na sociální a zdravotní pojištění, 

které odvádí zaměstnavatel. 

Tab. 6: Hodinová hrubá mzda a osobní náklady vybraných profesí (Zdroj: Vlastní zpracování dle [21]) 

 

Z tabulky je patrné, že medián a průměrná hrubá mzda se od sebe poměrně dost liší, to 

znamená, že je průměr značně ovlivněn naměřenými extrémy, proto pro výpočet volím 

 hrubá mzda [Kč/hod.] osobní náklady [Kč/hod.] 

průměr medián průměr medián 

programátor počítačových 

aplikací  
338 297,7 452,9 398,9 

obchodní zástupce  233,8 195,6 313,3 262,1 

specialista v oblasti reklamy 

a marketingu, průzkumu trhu 
296,8 237,9 397,7 318,8 
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raději medián, který si myslím, že by vzhledem k charakteru společnosti mohl lépe 

vystihovat skutečné mzdy ve společnosti. 

Návrhy jsem předložila správci informačního systému, který má tento informační systém 

na starosti, aby zhodnotil jejich časovou náročnost, a to jak samotného naprogramování, 

tak následného testování. Jím odhadovanou časovou náročnost návrhu jsem následně 

vynásobila mediánem osobních nákladů na hodinu práce programátora, abych zjistila 

celkové náklady na jeho realizaci. Řešení cloudové aplikace by bylo složitější než ostatní 

návrhy, proto budou náklady na ni rozebrány dále. Zjištěné údaje pro další návrhy jsou 

uvedeny v tabulce Tab. 7. U těchto změn, které nejsou příliš rozsáhlé by o jejich zavedení 

a způsobu využití stačilo informovat na běžných poradách. 

Tab. 7: Osobní náklady potřební na realizaci návrhů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V případě cloudové aplikace se jedná o mnohem rozsáhlejší projekt, než jsou úpravy 

uvedené v tabulce výše. Odhaduje se, že by se na naprogramování cloudové aplikace 

mohli podílet 2 programátoři, kterým by práce na aplikaci trvala přibližně ¾ roku. 

V průběhu realizace by bylo potřeba, aby jim k dispozici byl alespoň jeden obchodník a 

jeden marketér, kteří by vedly projekt ideově, tedy pomáhali tomu, aby byl uživatelsky 

přívětivý. Součástí jejich práce by bylo také předávání informací kolegům – vysvětlení 

návrh  
práce [člověkohodin] náklady 

[Kč] programování testování 

Monitorování spokojenosti v AU1 50 15 25 930 

Rozdělení zákazníků dle analýzy 

ABC 
35 12 18 749 

   + vývoj tržeb 15 5 7 978 

Automatické úkoly pro zjišťování 

zpětné vazby na zakázku dle ABC 
10 3 5 186 

Úkoly pro další kontakt při oslovení 8 2 3 989 

Vyhodnocení oslovení, kampaní 35 10 17 951 

• kampaně 25 7 12 765 

• reporty 10 3 5 186 

Upozornění na dlouhodobou absenci 

kontaktu 
5 1 2 394 
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projektu, školení apod. Těmto pracovníkům by účast na realizaci zabrala odhadem  

10-20 % pracovního času během realizace. 

Osobní náklady, které by bylo nutno vynaložit při zavádění cloudové aplikace jsou 

uvedeny v Tab. 8. Tento výpočet předpokládá, že práce na vytvoření tohoto návrhu bude 

trvat 9 měsíců a průměrná pracovní doba v každém měsíci činí 170 hodin. Programátoři 

věnují všechen tento čas na programování aplikace a k dispozici jim bude jeden 

obchodník a marketér, kteří tomu věnují 15 % své pracovní doby. 

 Tab. 8: Osobní náklady na zavedení cloudové aplikace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud by se společnost rozhodla rozšiřovat cloudovou aplikaci o další moduly, bylo by 

jejich doplnění potom snazší a méně nákladné. 

4.9  Přínosy návrhů 

Přínosy jednotlivých návrhů popíši v následujících pod kapitolách. U návrhu claudové 

aplikace lze odhadnout přínos v úspoře času při práci obchodníků a marketérů. Ostatní 

návrhy jsou však navrhnuty tak, že pouze zvýší komfort při užívání informačního systému 

nebo podpoří budování a udržování vztahu se zákazníkem a přínosy nelze přímo vyčíslit. 

4.9.1  Cloudová aplikace 

Předpokládejme, že vytvoření poptávky, tedy její ruční zadání do ISu zabere 

obchodníkovi 5 minut. V případě cloudového řešení, kdy by zákazník zadával poptávku 

do systému sám, by byla tedy i časová úspora na zadání poptávky 5 minut. Pro ilustraci 

uveďme, že v loňském roce přijala společnost celkem 4 726 poptávek, které byly zadány 

 osobní náklady [Kč] 

 programátoři obchodník marketér celkem 

Cloudová aplikace AU1 1 220 940 60 129 73 211 1 354 280 

Propojení informačního 

systému s  

e-mailem  

103 480   103 480 

- nabídky 62 827   62 827 

- spokojenost 40 653   40 653 

celkem 1 324 420 60 129 73 211 1 457 760 
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do informačního systému. Dohromady zadávání poptávek v roce 2018 zabralo přibližně 

394 hodin, a pokud uvažujeme, že hodina práce obchodníka stojí společnost 262 Kč, 

zadání poptávek do informačního systému pak společnost v roce 2018 stála 103 228 Kč 

na osobních nákladech. 

Odeslání nabídky předchází poměrně dlouhý proces: tisku, podepisování, popř. 

schvalování vedoucím pracovníkem, skenování a odeslání e-mailem. Odhadem můžeme 

říct, že tento proces na odeslání nabídky trvá 15 minut. Po zavedení cloudové aplikace 

odhaduji, že by odeslání nabídky mohlo trvat 2 minuty. Časová úspora na odeslání jedné 

nabídky by potom byla 13 minut. Doplním, že nabídek společnost v roce 2018 odeslala 

3 578, což obchodníkům dohromady zabralo 895 hodin, a náklady na osobní náklady na 

odesílání nabídek pak můžeme vyčíslit na 234 490 Kč. 

Odhaduji, že odeslání jednoho dotazníku spokojenosti v současné době zabere 10 minut 

a jeho nahrání do profilu společnosti další 3 minuty, cloudové řešení ušetří čas na ukládání 

úplně a odeslání by mohlo zabrat opět cca 2 minuty. Úspora času na jeden dotazník pak 

bude 11 minut.  

Shrnutí úspory času a na základě ní spočítané úspory nákladů na 1 poptávku, na 1 nabídku 

nebo na 1 dotazník je uvedeno v následující tabulce.  

Tab. 9: Úspora času a nákladů při zavedení cloudové aplikace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 úspora času/ks 

[min.] 

odpovědný 

pracovník 

úspora 

nákladů/ks [Kč] 

poptávka 5 obchodník 22 

nabídka 13 obchodník 57 

dotazník spokojenosti 11 marketér 58 

 

Další tabulka (Tab. 10) shrnuje potřebu vynaložení mzdových nákladů na vytvoření 

cloudové aplikace a její přínosy. 
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Tab. 10: Shrnutí vytvoření cloudové aplikace (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Pokud vyjdeme z informací za předchozí rok a budeme předpokládat, že počet přijatých 

poptávek, odeslaných nabídek se dotazníků spokojenosti se bude pohybovat na podobné 

úrovni, můžeme vytvořit odhad úspory času, který by mohl přinést rok chodu aplikace. 

Tyto odhady jsou uvedeny v Tab. 11 níže.  

Tab. 11: Predikce pro úsporu času (Zdroj: vlastní zpracování) 

 ks/rok úspora člověkohodin/rok 

poptávky 4 700 392 

nabídky 3 500 758 

dotazníky spokojenosti 300 55 

celkem  1 205 

 

Z tabulky vyplývá, že při odhadovaných hodnotách poptávek, nabídek a dotazníků 

spokojenosti by aplikace za rok provozu přinesla úsporu 1 205 hodin, které by bylo možné 

využít na péči o zákazníky a kontakt s nimi, které by mohly podpořit budování vztahů se 

zákazníky. Popř. by bylo možné využít tento čas na hledání nových příležitostí a 

navazování nových obchodních partnerských vztahů. Tabulka uvažuje ideální variantu, 

avšak z počátku lze očekávat, že zákazníci nebudou zadávat všechny poptávky přes 

cloudovou aplikaci, a tedy, že některé z nich bude třeba stále zadávat ručně a úspora času 

nebude tak velká. 

 

náklady na 

vytvoření 

opatření 

[Kč] 

potřeba práce 

pro vytvoření 

[člověkohodiny]  

jednotkové 

ušetřené 

náklady 

[Kč] 

jednotková 

úspora času 

[min.] 

Cloudová aplikace 

AU1 vč. propojení s e-

mailem 

1 457 760 6 120   

• poptávky   22 5 

• nabídky   57 13 

• dotazníky 

spokojenosti 
  58 11 
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Dalším faktem je, že ušetřením času společnosti na vytvoření poptávky naroste čas na 

odeslání poptávky zákazníkovi, který by kvůli tomuto zdržení nemusel poptávku vůbec 

poslat. Motivací pro zákazníky by mohla být garantovaná kratší doba na zpracování 

nabídky, např. do 2 pracovních dnů, v případě zadávání poptávky touto cestou.  

4.9.2  Monitorování spokojenosti zákazníka 

Pokud by společnost nevytvářela cloudovou aplikaci, mohla by však být vytvořena 

alespoň karta Monitorování spokojenosti zákazníka, kde by byly ukládány dotazníky 

spokojenosti, jak z dotazníkového šetření, které probíhá jednou ročně, tak ze zjišťování 

spokojenosti během jednání se zákazníkem. Toto opatření přinese přehlednost a snadnou 

dohledatelnost všech informací týkajících se spokojenosti zákazníka, která je základním 

stavebním kamenem při budování dlouhodobých partnerských vztahů. Nyní jsou 

informace o spokojenosti uloženy na několika místech. Náklady na vytvoření karty pro 

Monitorování spokojenosti byly stanoveny ve výši 25 930 Kč. Pokud uvažujeme, že jedna 

hodina práce obchodníka stojí společnost 262 Kč, tato částka se v průběhu času nemění 

a ani neuvažujeme možnost, že bychom jinak peníze mohli zúročit, potom by se vyplatilo 

společnosti tuto kartu do profilu společnosti zařadit v případě, že obchodníkům ušetří  

99 hodin při hledání informací o spokojenosti. Společnost v současné době zaměstnává 

49 obchodníků, resp. pracovníků obchodu, jednomu obchodníkovi by pak průměrně 

musela ušetřit cca 2 hodiny práce této činnosti. Lze předpokládat, že k tomu by během 

roku chodu tohoto opatření došlo. 

4.9.3  Rozdělení zákazníků dle analýzy ABC, vývoj tržeb a 

automatické plánování úkolů pro zjišťování zpětné vazby dle ABC 

Rozdělení zákazníků dle analýzy ABC, včetně zobrazení vývoje jejich tržeb a období kdy 

do které skupiny patřili a automatické plánování pro zjištění zpětné vazby na nabídku je 

také opatření, které spíše přispívá k tomu, aby mohly být budovány úspěšné vztahy se 

zákazníky a aby bylo hned patrné, jak významný zákazník to pro danou produktovou 

skupinu nebo pro celou společnost je. Významným zákazníkům je třeba věnovat více 

pozornosti a významnosti také přizpůsobit chování a strategii.  

Naprogramování a testování těchto opatření do informačního systému by stálo necelých 

32 000 Kč, což je poměrně malá částka v porovnání s tím kolik škody může napáchat 

zaváhání a případná ztráta zákazníka. Automatické plánování úkolů pro zjištění zpětné 
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vazby na nabídku by se společnosti zdánlivě vyplatilo, pokud by společnosti zachránilo 

zakázku ve výši, která připadá na jeho vypracování, automatické plánování těchto úkolů 

ve společnosti sice funguje, ale termín úkolů není rozdělen dle příslušnosti do kategorií 

rozdělených analýzou ABC, tudíž nelze počítat s nějakým peněžním přínosem, ale jde 

spíše o podpoření myšlenky, že významné zákazníky je třeba si předcházet a proto je pro 

tento úkol stanoven kratší termín a je mu tedy dána vyšší priorita. 

4.9.4  Úkoly pro další kontakt při oslovení 

Dalším návrhem bylo plánování úkolu po oslovení potenciálních zákazníků. Oslovení 

většinou probíhá prostřednictvím telefonického kontaktu a informace, že tak bylo 

učiněno, se zadává ručně jako komunikace, kde se zvolí typ komunikace Oslovení. 

V tomto případě nabídne formulář vybrání první zpětné vazby, nicméně při prvním 

kontaktu běžně nedochází k závazným domluvám, proto je důležité kontakt udržovat. 

Nyní informační systém nabízí možnost naplánovat si úkol, ale není to podmínkou a je 

pak tedy snadné zapomenout se společnosti znovu ozvat. Myšlenka mého návrhu spočívá 

v tom, že v případě pozitivní první nebo neutrální reakce ze strany společnosti, která se 

ve formuláři zvolí, informační systém nedovolí opustit formulář bez naplánování úkolu, 

což by mělo zamezit tomu, aby se na nového potenciálního zákazníka zapomnělo. 

Zavedení tohoto opatření do informačního systému by společnost vyšlo na cca 4 000 Kč, 

což je minimální částka vzhledem k tomu, že bude zajištěno, aby byli potenciální 

zákaznici osloveni, konkrétně tedy zákaznici, u kterých je potenciál další spolupráce, 

protože pokud by společnost na takové zákazníky zapomínala, je velmi pravděpodobné, 

že by se takto ztracené zakázky pohybovaly v řádově vyšších částkách. 

4.9.5  Vyhodnocení kampaní a oslovení 

S oslovováním souvisí i další návrh, a to návrh na vyhodnocování oslovování, ať už 

formou kampaní nebo i mimo ně. Absenci těchto nástrojů shledávám jako velký 

nedostatek. Oslovování společností je dobrá cesta pro získání nových zákazníků, ale 

pokud společnosti oslovujeme, je žádoucí, aby byly vyhodnoceny výsledky tohoto 

snažení, a to ať už z informativního hlediska, tak také z hlediska toho, aby bylo možné 

určit, jaké cesty jsou vhodné, co funguje a co naopak ne. Tyto znalosti se pak dají 

efektivně využít v dalších oslovovacích kampaních. Návrh byl rozčleněn na 2 dílčí části 
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– první, kde jde o marketingové kampaně a druhou, týkající se manažerského modulu 

Reporty. 

Marketingové kampaně je v IS možné založit a přiřadit i společnosti, které jsou v rámci 

ní oslovovány, ale vyhodnocovací nástroj, který by vyhodnotil kolik z oslovených 

společností zaslalo poptávku nebo pro ni byla vytvořena nabídka nebo dokonce byla 

vytvořena zakázka chybí. Náklady na tento nástroj byly vyčísleny na cca 13 000 Kč. 

Náklady na založení nového reportu v manažerském modulu Reporty, který by měl 

zobrazovat výsledky všech oslovení za celou společnost, pro jednotlivé PS, pro konkrétní 

segmenty nebo opět pro jednotlivé kampaně, by dokonce neměly přesáhnout částku  

5 200 Kč.  

Dohromady se pak bavíme o částce 18 000 Kč, což mimochodem činí asi 0,05 % zisku, 

kterého společnost dosáhla v roce 2017. Domnívám se, že vynaložení nákladů na 

vyhodnocení oslovovacích kampaní, které poskytuje zajímavé informace, které se dají 

dále zpracovat a využít, se skutečně vyplatí. Částky, které jsou na marketingové kampaně 

vynakládány jsou poněkud vyšší, a pokud jsou oslovovací kampaně cíleny neefektivně 

nebo neefektivními nástroji, určitě stojí za zvážení, jak budou další marketingové 

kampaně řízeny, aby další zdroje na ně vynaložené nebyly využívány stejně neefektivně. 

Dobře mířená oslovovací kampaň může přivést nové zákazníky s vysokým potenciálem, 

kteří společnosti samozřejmě následně přinesou i tržby, popř. další přínosy z obchodních 

vztahů plynoucí. 

4.9.6  Upozornění na dlouhodobou absenci kontaktu 

Další návrh, upozornění na dlouhodobou absenci kontaktu, spočívá v automatickém 

naplánování úkolu obchodníkovi, který se společností komunikuje, pokud nebyl delší 

dobu se zákazníkem v kontaktu. Pro udržování vztahu je nutné kontakt udržovat, a toto 

opatření zamezí, aby se na nějakého zákazníka zapomnělo. Pro jednotlivé produktové 

skupiny by mělo být různé nastavení termínu pro tento úkol, ale klíčové je, aby byl 

zajištěn pravidelný kontakt především s A-zákazníky každé produktové skupiny. 

Náklady na zavedení tohoto automatického úkolu by měly být asi 2 400 Kč a lze tedy 

odhadnout, že pokud by toto opatření pomohlo získat jedinou zakázku, tak by se vyplatilo 

i z finančního hlediska. Nicméně hlavním smyslem tohoto opatření je pomoci udržovat 
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trvalé partnerské vztahy, které jsou zdrojem nejen tržeb, ale také dobrých referencí nebo 

mohou podporovat rozvoj společnosti. A dlouhodobé vztahy si pravidelný kontakt žádají. 

4.9.7  Priority jednotlivých opatření, časový harmonogram 

Další tabulka (Tab. 12) znázorňuje seřazení jednotlivých opatření dle priorit s uvážením 

toho, jak moc by tato opatření usnadnila práci nebo jak velký přínos by pro společnost 

měla. Tabulka neuvažuje s návrhem cloudové aplikace, protože jde na rozdíl od ostatních 

opatření o rozsáhlý projekt. 

Tab. 12: Priority návrhů a časový harmonogram (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Dále jsem do tabulky rozpracovala harmonogram, podle kterého by mohla být opatření 

realizována, pokud by se společnost rozhodla realizovat je všechny.  

návrh priorita 
práce 

[člověkohodin] 
termín realizace 

náklady 

[Kč] 

Vyhodnocení oslovení, 

kampaní 
1 45 1.7.2019-17.7.2019 17 951 

• kampaně 1.1 32 1.7.2019-11.7.2019 12 765 

• reporty 1.2 13 12.7.2019-17.7.2019 5 186 

Upozornění na 

dlouhodobou absenci 

kontaktu 

2 6 17.7.2019-18.7.2019 2 394 

Monitorování 

spokojenosti v AU1 
3 65 18.7.2019-9.8.2019 25 930 

Rozdělení zákazníků 

dle analýzy ABC 
5 47 12.8.2019-27.8.2019 18 749 

   + vývoj tržeb 6 20 27.8.2019-2.9.2019 7 978 

Automatické úkoly pro 

zjišťování zpětné 

vazby na zakázku dle 

ABC 

7 13 2.9.2019-7.9.2019 5 186 

Úkoly pro další 

kontakt při oslovení 
8 10 8.9.2019-10.9.2019 3 989 

celkové osobní náklady na vytvoření návrhů 100 128 
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Předpokládám, že realizaci návrhů by předcházela jednání o tom, zda návrhy realizovat 

či nikoli, popř. jejich upravení a doladění a modifikaci. Odhaduji, že jednání by mohla 

trvat 1-2 měsíce, a proto jsem začátek stanovila na 1.7.2019.  

Při sestavování termínů uvažuji, že by na vytváření pracoval jeden programátor, který by 

mohl věnovat práci na programování nebo testování na tato opatření průměrně 4 hodiny 

pracovní doby/den. Časový harmonogram je tedy sestaven s předpokladem, že 

programátor informačního systému věnuje 4 hodiny práce pracovní doby každý pracovní 

den. 

Dle stanoveného harmonogramu by měly být všechny návrhy funkční již v polovině září. 

Celkové osobní náklady na vytvoření všech návrhů čítají 100 128 Kč. Tyto mzdové 

náklady společnost na svého zaměstnance vynakládá tak jako tak, je však otázkou, zda 

společnost zhodnotí návrhy jako přínosné a pokud ano, zda jim dá takovou prioritu, aby 

je programátor realizoval v navržených termínech, nebo se rozhodne je realizovat 

v průběhu času po částech. 

Dalším krokem by pak mohlo být vytvoření zmiňované aplikace, jejíž doba realizace byla 

stanovena na ¾ roku se stanovenými osobními náklady na zaměstnance, kteří se na jejím 

vývoji budou podílet, na 1 457 760 Kč. 

Předložené návrhy by měly usnadnit práci s informačním systémem a přinést časovou 

úsporu. Ušetřený čas by pak bylo možné vynaložit na kontakt se zákazníkem, který je pro 

budování dlouhodobě výhodných vztahů klíčový. Informační systém budování vztahů 

pouze usnadňuje. Softwarová podpora je pro CRM v dnešní době důležitá, ale rozhodně 

není jediným nástrojem, který by zajistil úspěšné budování zákaznických vztahů. I přes 

velký rozvoj informačních a komunikačních technologií je stále lidský faktor to 

nejdůležitější. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala řízením vztahů se zákazníky, jehož význam stále roste. 

Společně s tím jsou objevovány také nové možnosti, a to především díky rozvoji 

informačních a komunikačních technologií, které umožňují stále lépe podporovat 

vytváření a budování vztahů se zákazníky. 

První část, Teoretická východiska práce, se věnovala popisu teoretických poznatků 

z oblasti CRM. Nejdříve byla popsána souvislost klasického pojetí marketingového mixu 

s jeho moderním pojetím. Dále pak vztahový marketing, jeho vazba na koncepci řízení 

vztahů se zákazníky a samotné CRM. Součástí byly fáze vztahu se zákazníkem nebo jeho 

možné strategie. 

V druhé části byla nejdříve krátce představena společnost, ve které byl dále analyzován 

současný stav podpory řízení vztahů se zákazníky. Analytická část popisovala informační 

systém, který společnost k podpoře řízení vztahů se zákazníky využívá. Tento informační 

systém si společnost sama vyvíjí dle svých požadavků a možností a snaží se ho neustále 

zdokonalovat a upravovat ne zcela vyhovující nastavení, která se projevila až postupem 

času jeho používání.  

Díky provedené analýze se mi podařilo odhalit několik míst, které by bylo vhodné upravit. 

Jejich upravení by pak přineslo jisté výhody. 

Návrh vytvoření cloudové aplikace, by byl sice v první fázi nákladný a jeho provedení 

časově náročné, ale jeho vytvoření by z dlouhodobého hlediska ušetřilo poměrně dost 

práce a času. Návrh uvažuje se založením tří modulů – zadávání poptávky do IS přímo 

zákazníkem, odesílání a návrh nabídky, její odsouhlasení a připomínkování a vyplňování 

dotazníků spokojenosti, avšak do budoucna by bylo možné tyto moduly doplnit o další. 

Toto opatření by však potřebovalo důkladné prošetření a účast zástupce obchodu a 

marketingu, aby bylo vytvořeno uživatelsky vhodně dle charakteru jejich práce.  

S vytvořením cloudové aplikace by byla vhodná propojenost s e-mailovým klientem 

alespoň na odesílání nabídek a dotazníků spokojenosti. Pro monitorování spokojenosti by 

bylo vhodné vytvořit speciální kartu, kam by byly dotazníky, společně s vyplněnými 

informacemi o spokojenosti zákazníka v průběhu jednání, ukládány. I pokud by nebyla 

cloudová aplikace vytvořena, mohlo by dojít k napojení e-mailového klienta na IS, 

alespoň pro odesílání nabídek.  
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Další návrh spočíval v zavedení ABC analýzy do informačního systému. U každého 

zákazníka by se měla zobrazit příslušnost do dané kategorie v rámci produktové skupiny 

i celé společnosti společně s vývojem příslušnosti do těchto kategorií a vývojem tržeb. 

Toto rozdělení umožní rozdělit zákazníky dle jejich významnosti související s výší tržeb 

společnosti. Tržby sice nejsou jediným faktorem, který určuje významnost zákazníka, ale 

je poměrně zásadní. Dlouholetí a významní zákazníci většinou na tržbách vytváří velký 

podíl. Tato informace v IS podpoří budování vztahu se zákazníky, protože je důležité 

vědět, s jak významným zákazníkem jednáme nebo se chystáme jednat. Využití dle 

rozdělení pomocí ABC analýzy by umožnilo rozdělit automatické plánování úkolů pro 

zjištění zpětné vazby na nabídku dle příslušnosti do dané kategorie. 

Automatické plánování úkolů by bylo přínosné zavést také pro zjišťování zpětné vazby 

při oslovení potenciálních zákazníků. Někteří potenciální zákazníci spolupráci odmítnou 

hned při prvním kontaktu, ale pokud je zákazník nejistý nebo dojde k domluvě na dalším 

jednání, je důležité s ním udržet kontakt. Aby se na tento kontakt nezapomnělo, uloží se 

úkol s termínem plnění, který půjde nastavit v omezeném časovém rozmezí.  

Dalším opatřením navrhuji doplnit do informačního systému vyhodnocení oslovovacích 

kampaní nebo obecně oslovovací činnosti a automatické upozorňování na to, že 

společnost nebyla se zákazníkem dlouho v kontaktu.  

Všechny návrhy by měly napomoci ještě efektivnějšímu a snadnějšímu řízení vztahů se 

zákazníky společnosti.  
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