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E-kniha Šťastný zákazník, zlatý důl! je určena pro malé 

a střední firmy a podnikatele, kteří usilují o věrné 

zákazníky. Jde o konkrétní návod, jak poskytovat 

prvotřídní zákaznický servis, a vybudovat si tak s vašimi 

zákazníky vztah.



Autor E-kniha Šťastný zákazník, zlatý důl! vznikla jako 

podání pomocné ruky podnikatelům, kteří často 

přehlížejí význam kvalitního zákaznického servisu. 

Luboš ve své roli copywritera pomáhá podnikům 

získávat zákazníky online, a to pomocí prodejních 

textů a optimalizace webových stránek. Tato kniha 

navazuje na jeho snažení v poprodejní fázi. 

"Častým problémem mých klientů je, že si nové 

zákazníky nedokáží dlouhodobě udržet. 

Tuto e-knihu jsem napsal jako návod k tomu, jak si 

zákazníky hýčkat a získat jejich věrnost. Slouží jako 

příručka k tomu, aby se mým klientům dařilo 

dosahovat svých cílů co nejefektivněji.

Luboš se jako tvůrce prodejních textů pro webové stránky pravidelně podílí na významných 

projektech na českém internetu.

Zkušenosti s prvotřídním zákaznickým servisem nasbíral svým působením ve společnostech ŠKODA 

AUTO a bet365. Obě tyto mezinárodní společnosti se zavázaly k poskytování excelentního 

zákaznického servisu a v této e-knize najdete návod, jak dosáhnout stejné úrovně komunikace se 

zákazníky.

Luboš o sobě tvrdí, že jeho misí je pomoci malým a středním podnikatelům využít příležitostí, které 

internet v dnešní době nabízí. Tato e-kniha je dárek všem, kteří to se svým byznysem myslí opravdu 

vážně. 
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Proč se věnovat kvalitě zákaznického 
servisu?

Hlavním cílem vašeho podnikání je dosáhnout dlouhodobě udržitelného zisku.

Optimalizovaný zákaznický servis, ač se to může zdát, nevznikl pro radost a štěstí 
zákazníků – jeho účelem je efektivnější dosahování cílů vaší organizace.

V překladu do češtiny: 

“Své zákazníky nejenže uspokojte, potěšte je! 

Kohokoliv se šťastnými zákazníky čeká velmi 

pravděpodobně slušná budoucnost.”

Vyladěný proces komunikace opravdu vede 

k radosti a štěstí vašich zákazníků, nicméně 

jeho jediným cílem je dlouhodobý ekonomický 

úspěch vašeho byznysu, kterého dosáhnete 

právě skrze věrné a vracející se zákazníky.

Rád bych tuto e-knihu uvedl doporučením 

jednoho z nejbohatších lidí na Zemi. 

Warren Buffet je zakladatel společnosti 

Berkshire Hathaway, která drží množství 

významných podílů v těch nejznámějších 

společnostech světa. Dnes již 90letý zkušený 

podnikatel je považován za jednoho 

z nejúspěšnějších investorů naší planety a v 

roce 2020 se umístil na 4. místě v žebříčku 

nejbohatších lidí planety.  

Warrenova rada podnikatelům všech druhů 

a velikostí je jednodušší a srozumitelnější než 

byste mohli čekat.

A co že tedy Warren radí?

“Don’t just satisfy your customers, delight 

them! Anybody who has happy customers is 

likely to have a pretty good future.”

Když se nad Warrenovou radou zamyslíte z pohledu 

zákazníka, dává to smysl. Prodejce, od kterého budeme 

odcházet s úsměvem a pocitem štěstí, si nejspíš právě 

získal naši věrnost.

A právě věrný zákazník je oltář, ke kterému se každý 

podnikatel modlí. Tedy měl by, pokud jde na věci chytře 

a plánuje lepší zítřky.

Některé z veřejně dostupných studií uvádí, že získat 

nového zákazníka je až 10x dražší než si stávajícího 

zákazníka udržet. 
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Zákaznický servis jako 
stroj na peníze

Prvotřídní zákaznický servis znamená, že se z vás stane oblíbený prodejce, který je 

vždy připraven pomoci, a zákazník se necítí, jako by vás se svými problémy obtěžoval.

Dalším nesporným výsledkem je, že vás vaši šťastní zákazníci doporučí dál, a vaše 

konkurenční výhoda poroste.

Cílem této e-knihy je poskytnout vám konkrétní návod, jak komunikovat se 

stávajícími zákazníky v běžných situacích.

Podle tohoto návodu budete vždy jednat v zájmu vašeho byznysu, a to tak, že získáte 

v očích vašich zákazníků hodnotu, díky které překonáte vaši konkurenci.

Cílem excelentního zákaznického servisu je získat věrné a dlouhodobé 

zákazníky, kteří váš byznys potáhnou, a to i v nepříznivých obdobích.

Úkolem je navodit pocit, že je ve vašem byznysu zákazník vždy vítán, ať 

už má problém s čímkoliv.

Cílem excelentního zákaznického servisu je získat věrné a 

dlouhodobé zákazníky, kteří váš byznys potáhnou, a to i v 

nepříznivých obdobích.

Úkolem je navodit pocit, že je ve vašem byznysu zákazník 

vždy vítán, ať už má problém s čímkoliv.
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Jak s e-knihou nakládat 

Všechna následující doporučení mají společné téma a tím je absolutní štěstí vašeho 

zákazníka. Principem prvotřídního zákaznického servisu je za všech přípustných 

okolností upřednostnit potřeby zákazníka před těmi vašimi. Tedy v krátkodobém 

horizontu. V dlouhodobém měřítku je tento přístup vždy výhodný právě pro váš 

byznys.

Pořadí je dáno tím, jak spolu doporučení významově souvisí, nikoliv podle jejich 

důležitosti. Můžete implementovat jen vybrané prvky. Nejefektivněji ale bude váš 

zákaznický servis fungovat až jako celek všech 16 principů.

Cílem excelentního zákaznického servisu je získat věrné a dlouhodobé 

zákazníky, kteří váš byznys potáhnou, a to i v nepříznivých obdobích.

Úkolem je navodit pocit, že je ve vašem byznysu zákazník vždy vítán, ať 

už má problém s čímkoliv.

Principy komunikace se zákazníky zasadím do rámce složeného z 16 kroků. Ať už probíhají vaše 

konverzace telefonicky, osobně, přes email nebo na chatu, vždy jsou jejich principy podobné a 

požadovaný výsledek je stejný. Tedy šťastný, nejen spokojený zákazník. Jinak řečeno věrný, nejen 

platící zákazník.

Následující principy neodhalují revoluční prvky v mezilidské komunikaci, ale tvoří rámec, který 

vám jako celek pomůže nastavit konzistentní a optimální formu zákaznického servisu.

Konzistence je základem pro optimalizaci, protože jen procesy, které mají řád, je možné postupně 

zlepšovat.

Dalším přínosem bude vaše sebevědomější vyjadřování a na to navazující stručnost a jasnost. Také 

si ušetříte stres spojený s problémovými  zákazníky.
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1. Buďte konzistentní 

Čím dříve odpovíte, tím užitečnější vaše pomoc zákazníkovi je. Všichni máme rádi vše co nejdřív. 

Pokud vytvoříte dojem, že jste na druhé straně připraveni pomoci, očekávání vašich zákazníků roste a 

s tím roste také vaše hodnota.

Připravte si fráze – odpovědi na nejčastější otázky, které uceleně objasňují danou záležitost.

Tyto předpřipravené odpovědi si seřaďte tematicky ve vašem oblíbeném textovém editoru (Word, 

Pages, Google Docs, ale dobře funguje i například Excel – volba je na vás). Klíčová je přehlednost a 

rychlá dostupnost. 

Odpovědi na běžné otázky jednoduše nakopírujete a čas, který vám každý jednotlivý email zabere, se 

výrazně zkrátí.

Vždy k předpřipravené odpovědi nezapomeňte přidat několik slov tak, aby email vypadal jako jediný 

originál, vhodný právě pro konkrétní situaci. 

Ve většině případů “instantní” odpověď použijete jen jako základ, který upravíte podle potřeby.

Pokročilou možností je investice do systému pro správu a komunikaci se zákazníky. Vhodný software 

usnadní práci vám a vašim kolegům. Připraví vám lepší pracovní podmínky, které se projeví na vaší 

pohodě, a ta se okamžitě propíše do spokojenosti vašich zákazníků.

Pozor ovšem na bod 3. 

Cílem excelentního zákaznického servisu je získat věrné a dlouhodobé 

zákazníky, kteří váš byznys potáhnou, a to i v nepříznivých obdobích.

Úkolem je navodit pocit, že je ve vašem byznysu zákazník vždy vítán, ať 

už má problém s čímkoliv.

Aby se vám podařilo vybudovat důvěru a sympatie vašich zákazníků, konzistence, tedy jakýsi řád 

ve vaší komunikaci, je klíčová.

Vyčleňte si speciální emailovou schránku pro komunikaci se zákazníky, kterou nebudete používat 

k ničemu jinému. Maximalizujete tak přehlednost a minimalizujete riziko, že se vám nějaký email 

“ztratí”.

Nemělo by se stát, že například nestíháte, nebo se z jakéhokoliv jiného důvodu rozhodnete jeden 

den zákazníkům odepsat v rychlosti stylem, který neodpovídá tomu, k čemu jste se zavázali. 

Vždy si na zákaznický servis vyhraďte určitý čas. Tato část vašeho byznysu je stejně důležitá jako 

každá jiná, ne-li důležitější. Pokud dostatek času nemáte, k dosažení prvotřídního zákaznického 

servisu si budete muset najít dodatečnou pomoc.
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3. Nejdřív zajistěte kvalitu, 
množství až poté

Zákazníci to milují. Kelímky se jmény ve Starbucks jsou toho důkazem. Personalizace každé 

konverzace je důležitá pro navázání osobnějšího, tedy důvěrnějšího vztahu. Najednou má váš 

zákazník pocit, že není jen číslovka ve vaší evidenci tržeb, ale vnímá, že o něm opravdu něco víte. 

Vytváříte tak dojem, že je vaše pozornost upřena právě k němu, a že s ním řešíte jeho situaci. Jméno 

uveďte na začátku v pozdravu namísto slov “vážený zákazníku”.

Nezapomeňte jméno zákazníka v emailu zmínit nejméně aspoň ještě jednou v průběhu emailu. 

Zmínka našeho jména nám téměř vždy pohladí ego. A o to vašemu byznysu přece jde. Ukažte, že vaši 

zákazníci jsou ti, na kom opravdu záleží.

Z tohoto důvodu se také 2x ujistěte, že jste jméno napsali opravdu správně. Chyba ve jméně bude mít 

naopak velmi negativní vliv na zákazníkovo štěstí.

Cílem excelentního zákaznického servisu je získat věrné a dlouhodobé 

zákazníky, kteří váš byznys potáhnou, a to i v nepříznivých obdobích.

Úkolem je navodit pocit, že je ve vašem byznysu zákazník vždy vítán, ať 

už má problém s čímkoliv.

Zákaznický servis, kterého chcete dosáhnout, je kvalitní, nikoliv kvantitní. Může se vám zdát, že je 

lepší odpovědět v rychlosti na více emailů nebo chatů, ve skutečnosti je ale opak pravdou. 

Pokud odpovíte rychle a neodpovíte na jednu z otázek, nebo nebude vaše řešení promyšleno 

detailně, znamená to, že se komunikace naopak prodlužuje. Zákazník vám musí odpovědět a ptát 

se na dodatečné otázky. Nejenže se prakticky zdržujete, ale také v očích zákazníků klesá dojem z 

vaší profesionality a tím jejich štěstí. 

Odpovězte na každý email tak, jako by to byl jediný email, který jste ten den dostali, a navažte s 

čtenářem na druhé straně osobnější pouto.

Jakmile si celý proces osvojíte, čas, který zákaznickému servisu věnujete, se výrazně zkrátí a tento 

způsob komunikace vám přijde naprosto přirozený. A vzhledem k výsledkům, které se dostaví 

později, také nenahraditelný.
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5. Vyjádřete vděčnost a 
začněte konverzaci

Cílem excelentního zákaznického servisu je získat věrné a dlouhodobé 

zákazníky, kteří váš byznys potáhnou, a to i v nepříznivých obdobích.

Úkolem je navodit pocit, že je ve vašem byznysu zákazník vždy vítán, ať 

už má problém s čímkoliv.

Buďte vždy pozitivní a ukažte, že jste připraveni zodpovědět všechny dotazy a vyřešit 

veškeré problémy k maximální spokojenosti zákazníka.

Za jakýkoliv email nejdříve poděkujte. Na každém chatu zákazníka přivítejte a 

rovnou se zeptejte, jak můžete pomoci. Každý telefonát začněte představením vaší 

společnosti a vás samotného a rovnou přejděte k otázce “S čím Vám dnes 

pomohu?”.

Pište nebo mluvte v první osobě – tedy “já se o to pro Vás postarám” nebo “je mi to 

opravdu líto”. Přeberete tak osobní odpovědnost a vaši zákazníci budou mít pocit, že 

se jim věnuje konkrétní člověk, který si dá záležet.

Nevymlouvejte se na okolnosti a chyby kolegů – přiznejte chyby za všechny 

problémy a jejich řešení. Vy osobně. Ne “my” firma.

Neodkazujte zákazníky na vaše další kolegy a pomozte jim co nejlépe již během 

prvního kontaktu. 

Pokud musíte zákazníka přepojit, ujistěte se, že kolegu předem informujete o všem, 

co vám zákazník sdělil, a ten už tak nemusí svůj problém opakovat. 
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6. Naslouchejte a ujišťujte

Cílem excelentního zákaznického servisu je získat věrné a dlouhodobé 

zákazníky, kteří váš byznys potáhnou, a to i v nepříznivých obdobích.

Úkolem je navodit pocit, že je ve vašem byznysu zákazník vždy vítán, ať 

už má problém s čímkoliv.
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Ukažte, že slyšíte, co vám zákazník říká, a že rozumíte tomu, s jakým problémem přichází.  

Zopakujte jeho požadavek jinými slovy a zeptejte se, jestli tomu tedy správně rozumíte. 

Jakmile zjistíte, o co se jedná, dejte najevo, že chápete, co se vám snaží zákazník sdělit, a že mu s tím velmi rádi 

pomůžete.

Zákazníka tak hned ze začátku ujistíte, že mu rozumíte a že je na správném místě. Získáte tak jeho trpělivost a 

pokud je rozhořčený, vaše konverzace se začne pomalu uklidňovat.

V emailu poděkujte za zprávu ohledně konkrétní záležitosti.

Dobrý den, pane Buriane, 

děkujeme za Váš dotaz ohledně problému se záručním certifikátem.

V chatu přivítejte zákazníka jménem a hned jak se dozvíte, jaký je problém, ukažte, že rozumíte tomu, jak 

nepříjemná situace to je. Ujistěte zákazníka, že se ihned podíváte na možná řešení v jeho záležitosti.

Avšak ještě předtím, než problém začnete řešit, si dejte na čas a napište prostou větu, a sice, že s tímto problémem 

mu velmi rádi pomůžete. 

Vy: Dobrý den, vítejte na živém chatu. Jmenuji se Tomáš.

     Jak Vám mohu dnes pomoci?

Zákazník: Chtěl bych se zeptat, jaká jsou pravidla pro reklamaci výrobku.

Vy: Rozumím. Hned Vám naše podmínky a pravidla pro reklamace rád vysvětlím.

U telefonního hovoru postupujte stejně jako na živém chatu. 

Pokud vám zákazník popisuje určitou situaci, zapojte se a vhodně přidejte svůj osobní komentář. 

Můžete například ocenit, jak zajímavý je projekt, který popisují, přidejte kompliment nebo svou zkušenost s daným 

tématem. Ukažte, že jste člověk, který má city, a situaci vhodně odlehčete (Ovšem pozor! Nesnažte se vtipkovat). 
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7. Poznejte dobře svůj produkt 
nebo službu

Vždy zákazníkům sdělte, jaké jsou vaše další kroky. Nesmí se stát, že vám zákazník svůj problém 

vysvětlí, a vy se odmlčíte, zatímco budete hledat řešení.

Na chatu nebo během telefonního hovoru popište zákazníkovi vaše další kroky, i kdyby to mělo být 

pouze ujištění, že se nyní pokusíte zjistit více informací u vašeho kolegy. Čím konkrétnější informace 

poskytnete, tím důvěryhodněji budete působit a tím vítanější vaše pomoc bude.

Vždy oznamte, jak dlouho by měl zákazník přibližně počkat, než se na situaci detailně podíváte. 

Jakmile se k zákazníkovi vrátíte, poděkujte za trpělivost a až poté vysvětlete, jak se situace má a jaké 

budou vaše další kroky. 

Informovaný zákazník s vámi bude lépe spolupracovat, bude trpělivější, a pokud se k vám dostal 

rozrušený, váš informativní přístup jej zklidní. 

Cílem excelentního zákaznického servisu je získat věrné a dlouhodobé 

zákazníky, kteří váš byznys potáhnou, a to i v nepříznivých obdobích.

Úkolem je navodit pocit, že je ve vašem byznysu zákazník vždy vítán, ať 

už má problém s čímkoliv.

Pokud komunikujete se zákazníky a jste také zakladatel byznysu, pak svůj produkt a služby dobře 

znáte. Jste schopni věcně odpovědět na všechny položené otázky. 

Pokud ovšem zaměstnáváte kolegu, který se na vývoji produktu nepodílel a o vašich službách neví 

všechno, předtím, než jej pověříte zákaznickým servisem, se ujistěte, že se s vaším produktem 

dobře seznámil.

V ideálním případě jej nechte produkt využívat stejně jako zákazníky. Je důležité, aby dobře věděl, 

o čem zákazníci mluví a jaké situace popisují.

Kolega, který je za komunikaci se zákazníky odpovědný, by měl být opravdový expert nejen na 

komunikaci, ale hlavně na vaše produkty a služby. Měl by také vědět, jak zákazníkům dokáží 

usnadnit život – tedy jaké jsou jejich výhody.

Pokročilý tip – připravte rozsáhlou databázi s informacemi o vašich produktech a službách. 

Takovou firemní encyklopedii, kde vaši kolegové najdou všechny informace nejen o produktech a 

službách, ale také procesech, pravidlech a podmínkách. Nejen že jim usnadníte práci, ale také 

zkrátíte čas pro zodpovězení otázek vašich zákazníků a jejich štěstí poroste. 

Další výhodou je, že když přiberete nového kolegu, veškeré informace si bude moci najít a jeho 

zaučení tak bude mnohem rychlejší.
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8. Informujte zákazníky o všem, co 
děláte a co se bude dít
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9. Poraďte zákazníkům, jak si 
mohou příště pomoci sami

Cílem excelentního zákaznického servisu je získat věrné a dlouhodobé 

zákazníky, kteří váš byznys potáhnou, a to i v nepříznivých obdobích.

Úkolem je navodit pocit, že je ve vašem byznysu zákazník vždy vítán, ať 

už má problém s čímkoliv.

Ne ve všech situacích budete moci zákazníkům takto poradit. Pokud ale máte možnost a 

například dotaz, s kterým zákazník přichází, je vysvětlen na vaší webové stránce, zdvořile jim na 

závěr konverzace řekněte, kde mohou tyto a další informace na vaší stránce najít. 

Pokud vás zákazníci kontaktují jen proto, že potřebují informace, vždy budou rádi, když jim 

pomůžete ušetřit další konverzaci a oni si informace dokážou dohledat samostatně.
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Samotné jádro většiny konverzací.

Udělejte vše pro to, aby byl zákazník šťastný, stejně jako kdyby problém nevznikl. 

Pokud problém vznikl na vaší straně, jasně a upřímně se omluvte. 

Pokud problém vznikl kdekoliv jinde, ať už u zákazníka nebo například u přepravce, vyjádřete 

upřímnou lítost na komplikacemi v této situaci a ujistěte zákazníka, že jste připraveni tuto záležitost 

co nejdříve vyřešit v jeho prospěch. 

Nyní přichází kritický okamžik, kdy se jako byznys musíte rozhodnout, jakou cestou se vydáte. 

Máte na výběr ze dvou možností:

10. Omluvte se a vyřešte problém

1. možnost
Vysvětlíte zákazníkovi, že je vám opravdu líto situace, ke které došlo, a odkážete ho na vaše obchodní 

podmínky a pravidla. Zdvořile mu vysvětlíte, že bohužel i takové situace mohou nastat a vy mu nyní 

nemůžete lépe pomoci.

Tato cesta vám pomůže minimalizovat náklady spojené s řešením problému ve prospěch zákazníka. 

Zařadíte se tak mezi vaše konkurenty a o tohoto zákazníka budete muset v budoucnu opět bojovat.
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Cílem excelentního zákaznického servisu je získat věrné a dlouhodobé 

zákazníky, kteří váš byznys potáhnou, a to i v nepříznivých obdobích.

Úkolem je navodit pocit, že je ve vašem byznysu zákazník vždy vítán, ať 

už má problém s čímkoliv.
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Omluvte se a vyřešte problém

2. možnost

Nebo se rozhodnete vybudovat pověst byznysu, který staví své zákazníky před své zisky a uděláte 

doslova všechno pro to, aby byl váš zákazník šťastný. 

Jako například když jistá společnost Zappos vyrábějící boty, zaslala svědkovi v den svatby boty zdarma 

poté, co doručovací společnost omylem doručila zaplacené boty na jinou adresu. V Zappos vyřešili 

problém ve prospěch zákazníka a ten byl šťastný.

Jejich odměnou byl doživotně věrný zákazník a proslulý příběh, v jehož hlavní roli stále zní jméno 

společnosti. 

Tato cesta se může zdát zprvu nákladná, nicméně v dlouhodobém horizontu vám pomůže získat a 

udržet si věrné zákazníky. Odměna, po které nejeden byznys touží. 

Pokud chcete překonat vaši konkurenci a vybudovat si dobré jméno na trhu, musíte se orientovat na dlouhodobé a 

udržitelné příjmy, nikoliv na krátkodobý zisk. 

Poukaz na službu zdarma, produkt zdarma, alternativní produkt, servis zdarma, expresní doprava zdarma... Volba je 

na vás a záleží také na situaci, ve které se nacházíte. Mějte však na paměti, že pokud se zákazníka pokusíte odbýt 

nevhodnou kompenzací a jeho problém tak nevyřešíte, vaše dosavadní snažení postrádá smysl. 

Zkráceně, zapomeňte na krátkodobé zájmy vašeho byznysu a pomozte zákazníkovi s problémem, jak nejlépe 

dovedete. Ať to stojí, co to stojí. Myslete na svoji budoucnost. 

Je čas zopakovat si strategii, ke které jste se zavázali, tedy Šťastný zákazník, ZLATÝ DŮL!

Je samozřejmé, že si zachováte zdravý úsudek a zákazníkům, kteří by se pokoušeli vaší přívětivosti opakovaně 

zneužívat, jednoduše vysvětlíte, že vás situace mrzí, ale jediným vhodným řešením v tuto chvíli bude například 

odstoupení od kupní smlouvy.

Každá situaci si vyžaduje individuální řešení a tento rámec je určen pro obecnou většinu případů. Tedy udává směr, 

který vede k excelentnímu zákaznickému servisu a pověsti zákaznicky orientovaného byznysu.

Vždy zachovejte chladnou hlavu a držte se svých zásad. Pokud jste veškerá dostupná řešení vyčerpali a zákazník stále 

vyžaduje víc, než by bylo vhodné, je na čase zdvořile konverzaci ukončit tím, že zopakujete navrhovaná řešení a 

popřejete pěkný den.

Vždy je na vás a na vašem úsudku a zvážení, jak důležitý zákazník to pro vás je v poměru k tomu, co po vás chce. 

Předtím, než přejdete k dalšímu zákazníkovi, se vždy ujistěte, že jste naladěni pozitivně. Nedovolte, aby se dojmy z 

jednoho zákazníka podepsaly na komunikaci s jiným. Raději si dejte menší pauzu a nechte svou mysl odpočinout. 
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11. Ujistěte se, že vám zákazník 
rozumí

Aneb slibte pouze to, co dokážete splnit, v čase a rozsahu, který je pro vás opravdu reálný. 

Jakmile svůj slib porušíte, vaše důvěryhodnost padá a štěstí zákazníka je v ohrožení. 

Pokud slíbíte, že se do 24 hodin ozvete s řešením, a do 24 hodin ještě řešení nemáte připraveno, 

zákazníkovi se přesto ozvěte. Omluvte se, vysvětlete mu, jak se věci mají, a požádejte ho o více 

trpělivosti. 

Místo slibování určitého data nebo časového rámce, raději navrhněte, že se ozvete okamžitě, jakmile 

budete mít v dané záležitosti víc informací. 

Informovaný zákazník bude mít vždy tendence být trpělivým a chápavým. Jeho štěstí tedy nebude 

upadat. 

Cílem excelentního zákaznického servisu je získat věrné a dlouhodobé 

zákazníky, kteří váš byznys potáhnou, a to i v nepříznivých obdobích.

Úkolem je navodit pocit, že je ve vašem byznysu zákazník vždy vítán, ať 

už má problém s čímkoliv.

Během konverzace dejte zákazníkovi šanci, aby mohl vyjádřit svoje porozumění a souhlas 

s postupem. Čekejte na slůvka jako “ano, děkuji, v pořádku”, a pokud zákazník mlčí, sami jej 

vyzvěte, aby vám dal vědět, jestli rozumí tomu, co říkáte.

Poslední, co si přejete, je, abyste dlouze objasnili složitou situaci a poté se dozvěděli, že zákazník 

nepochopil již vaši první větu. 
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12.  Dodržte své slovo
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13. Udělejte extra krok navíc

Je samozřejmé, že se budete v rámci komunikace snažit nabízet své další produkty a služby.

Myslete ovšem vždy na to, že jako první vám jde o štěstí vašich zákazníků, a proto vždy doporučte právě tu vaši 

službu/produkt, který se nejlépe hodí pro vašeho zákazníka. 

I když to může být možná to nejlevnější řešení a pro vás tedy ne tolik výhodné, uvědomte si, že zákazník bude 

mít pocit, že vám opravdu jde hlavně o jeho štěstí. 

Je v pořádku nabídnout všechny možnosti, které byste doporučili, s důrazem na službu, která je pro vás 

nejvýhodnější. Nesmí se ale stát, že například základní službu, o kterou může mít zákazník největší zájem, 

upozadíte, protože byste raději, aby si vybral některou z dražších.

Možná si kvůli tomu nevybere žádnou. Nebo pozná, že vám na jeho štěstí nezáleží tolik jako na vašem vlastním 

prospěchu.

Orientací na zákazníka se vám podaří získat důvěru a sympatie. Také se vám nejspíš podaří nejvhodnější 

službu/produkt opravdu prodat, a hrajete tak na jistotu.

Zákazník, který vám věří a je s vámi spokojen, se v budoucnu nejspíš vrátí a možná právě tehdy se na vás obrátí s 

požadavkem na onu komplexnější – dražší službu/produkt.

Cílem excelentního zákaznického servisu je získat věrné a dlouhodobé 

zákazníky, kteří váš byznys potáhnou, a to i v nepříznivých obdobích.

Úkolem je navodit pocit, že je ve vašem byznysu zákazník vždy vítán, ať 

už má problém s čímkoliv.

Pokud se vám podařilo vyřešit problém, se kterým zákazník přišel, dobrá práce. Zákazník je spokojený. 

Vy ale poskytujete excelentní zákaznický servis a vaším cílem je, aby byl zákazník šťastný.

Nabídněte mu něco, co neočekává. Může to být užitečná informace, upozornění na zvýhodněnou nabídku, 

užitečný reklamní předmět nebo v ideálním případě značná sleva na další nákup u vás. 

Nejen že tedy vyřešíte problém, který zákazníka rozhořčil v první řadě, ale dokonce díky tomu od vás nyní 

získal slevu nebo extra výhodu, a má tak další důvod být šťastný.

Jak se ke kroku navíc postavíte, záleží na vás. Nicméně mějte opět na paměti, že čím více do štěstí svých 

zákazníků investujete, tím věrnější vám budou a váš dosah se v okolí jejich přátel zvětšuje. 

Extra užitek navíc je hned po úspěšném vyřešení problému to, co u vašich zákazníků vzbudí největší štěstí. 

Tedy zkráceně, je to druhý nejdůležitější prvek vašeho servisu, a právě tak byste se k tomu měli postavit.
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14. Nabízejte produkty vhodné pro vaše 
zákazníky
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15. Vše zkontrolujte a uzavřete 

Samotné rozloučení je důležitější než začátek konverzace. 

Ať už se vám podařilo záležitost vyřešit nebo ne, vaše poslední slova budou právě ta, 

která si zákazník zapamatuje. 

Jakmile se ujistíte, že už nemůžete s ničím dalším asistovat, poděkujte zákazníkovi za 

jeho čas, který musel strávit řešením svého problému, a za spolupráci, která vám 

umožnila najít řešení. 

Ujistěte zákazníka, že kdykoliv bude mít jakýkoliv další dotaz, stačí, aby se vám opět ozval, 

a vy mu rádi pomůžete.

Rozlučte se profesionálně, s milým a přátelským tónem. Popřejte zákazníkovi pěkný 

a úspěšný den, případně přidejte povzbudivý komentář k situaci, ve které se zákazník 

nachází. 

Nikdy neukončujte hovor předtím, než se zákazník sám rozloučí.

Cílem excelentního zákaznického servisu je získat věrné a dlouhodobé 

zákazníky, kteří váš byznys potáhnou, a to i v nepříznivých obdobích.

Úkolem je navodit pocit, že je ve vašem byznysu zákazník vždy vítán, ať 

už má problém s čímkoliv.

Před ukončením konverzace se opakovaně ujistěte, že je zákazník šťastný a jeho problém byl kompletně 

vyřešen. Slovo “kompletně” je tady klíčové. 

Pokud zákazník přišel s hlavním problémem a dvěma menšími, vaším úkolem je vyřešit všechny tyto 

problémy tak, aby váš zákazník odcházel s pocitem naprosté spokojenosti, klidu a pohody a ještě něčeho 

navíc. 

Problémy řešte postupně, a pokud není ve vašich silách vyřešit všechny okamžitě, ujistěte zákazníka, že se 

jeho záležitostí budete dál zabývat a kontaktujete jej hned, jakmile budete mít připravené řešení. Tedy to, 

které bude fungovat v jeho prospěch.
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16. Buďte přátelští a rozlučte se
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Závěrem

Připravil jsem pro vás grafiku, kterou si můžete pohodlně vytisknout a vystavit, abyste ji 

měli stále na očích.  Začátky nového a funkčního přístupu k zákazníkům tak pro vás 

a vaše kolegy budou jednodušší.

Cílem excelentního zákaznického servisu je získat věrné a dlouhodobé 

zákazníky, kteří váš byznys potáhnou, a to i v nepříznivých obdobích.

Úkolem je navodit pocit, že je ve vašem byznysu zákazník vždy vítán, ať 

už má problém s čímkoliv.

Jakmile se vám povede pravidla v této e-knize plynule začlenit, excelentní zákaznický servis se vám 

v dlouhodobém horizontu královsky odmění. Věrný zákazník je člověk, který s vámi má dobrou zkušenost 

a který u vás nakupuje, protože jste si vytvořili pouto.

Všichni víme, že reklama z doporučení našich známých je k nezaplacení. S tím správným přístupem 

k zákazníkům se na tento způsob získávání zákazníků můžete doslova spolehnout. 

Investice do excelentního zákaznického servisu je investicí do vaší budoucnosti.

Můžete začít implementovat doporučení postupně. Zlatého standardu se vám povede dosáhnout, jakmile 

budete konzistentně komunikovat se zákazníky a dodržovat všechny principy jako celek.
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Grafika pro vaši kancelář
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Šťastný zákazník, ZLATÝ DŮL!

1. Právě tento zákazník je důležitý

2. Začnu to řešit co nejdřív

3. Na tuhle odpověď někdo spoléhá 

4. Ten někdo má jméno

5. Za zprávu poděkuji, na chatu ho přivítám

6. Vše si vyslechnu a zopakuji situaci

7. Jsem expert na vlastní služby nebo produkty

8. Informuji zákazníka o dalším postupu

9. Poradím, kam se příště podívat

10. Jsem tu na pomoc zákazníkům, ať to stojí co to stojí

11. Ujistím se, že je vše, jak by mělo být

12. Splním své sliby

13. Zákazník si od nás zaslouží menší bonus

14. Nabídnu to, co zákazník nejvíc ocení

15. Ujistím se, že je vše dořešeno

16. Na posledních slovech záleží nejvíc

budu konzistentní

 jsem tady, kdykoliv mě potřebují, i právě teď

svoji odpověď neuspěchám, poskytnu ji kvalitní

oslovím ho při pozdravu a na závěr konverzace

zeptám se, s čím mu dnes pomohu

ujistím se, že si rozumíme

problému rozumím, znám naši firmu a procesy

Teď se pro Vás podívám na tuto záležitost.

Příště můžete navštívit sekci nápověda / časté dotazy.

Vzniklá situace mě opravdu mrzí, udělám vše pro to, abychom problém společně vyřešili.

Je to takto v pořádku? Vyhovuje Vám navrhované řešení?

Jak jsme se domlouvali.

Vzhledem k tomu, že si Vás vážíme, rádi bychom Vám nabídli...

Tato možnost pro Vás bude nejvhodnější.

Je vše vyřešeno k Vaší spokojenosti? Mohu Vám s čímkoliv dalším pomoci?

Děkuji za Váš čas a spolupráci, pane/paní ... . Bylo mi radostí Vám pomoci. Neváhejte nás 
kdykoliv opět kontaktovat.
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