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Řada TENA Lady vám nabízí 
trojí ochranu proti protečení, 
zápachu a vlhkosti. Pomůže 

vám zůstat v suchu a cítit        
se bezpečně každý den. 

Inkontinenční 
vložky TENA Lady

nyní v nových obalech
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ÚVODNÍK

PETR HŘÍBAL, ŠÉFREDAKTOR

PALEC NAHORU!

PALEC DOLŮ!

Pošlete mi 
e-mail nebo 
se podělte 
o své úvahy 
na našem 
webu! 

petr.hribal@atoz.cz
www.zboziaprodej.cz

Všechny 
názory 

a podněty 
jsou 

vítány!

D oufám, troufnu si 
dokonce i věřit, že 
až budou tato slova 
na papíře, bude 
aktuální divná doba 
aspoň o něco, ro-

zuměj o pár krůčků blíže k normálu. 
V poslední době je oblíbeným spojením 
nový normál. Ale co si pod ním předsta-
vit, to podle mě pořádně neví ani ten, 
kdo dal tato slova poprvé dohromady. 
Je to bez výjimky pro každého čas přinej-
menším stresující a deprimující. Protože 
nikdo, ani sebevětší ignorant či zabed-
něnec, se nemůže ubránit tomu, co se 
na nás v posledních dnech a týdnech 
ze všech stran valí: děsivá čísla a údaje, 
pravdivé i nepravdivé informace, sdílená 
obava, strach či panická hrůza, drakonic-
ká opatření, všebarevné dohady, odha-
dy a diskuse o tom, co, kdo a proč byl, 
je a bude pozitivní či negativní zdravot-
ně, ekonomicky i politicky, souhlasná 

pokyvování se střídají s pochybnostmi, 
vyjadřováním nesouhlasu i odporu, vý-
jimkou nejsou ani reálné protesty…

Člověk v tomto čase hledá nějakou 
jistotu, nebo aspoň její náznak. Základ 
samozřejmě tvoří rodina, přátelé a ka-

marádi. Tam je, nebo by aspoň měla 
být, neotřesitelná záruka potřebného 
pocitu bezpečí a sounáležitosti. A je 
více než dobře, že toto kritické období, 
které přirozeně má své vítěze i poraže-
né, podle dostupných dat a informací 
z trhu potvrzuje nenahraditelnou 
roli tradičních obchodníků. Letošní 
jaro jim přivedlo více zákazníků a oni tak 
měli nepočítaně příležitostí jim dokázat, 
že právě do jejich místa prodeje mají 
chodit nakupovat a  že se na ně mohou 
po všech stránkách spolehnout. Podle 
mě každý z nás či našich blízkých může 
potvrdit, že malý obchod v sousedství 
zdaleka není jen o prodeji potravin. Jeho 
provozovatelé a pracovníci nabízejí 
mnohem víc. Nemám na mysli třeba je-
nom tolik žádané doplňkové služby nebo 
pohodu a pohodlí při nákupu, ale přede-
vším jejich významný příspěvek k zacho-
vání obecného fyzického a duševního 
zdraví. A o to teď hlavně jde.

TATIANA KAPITÁNOVÁ, 
šéfredaktorka Tovar&Predaj,
tatiana.kapitanova@atoz.sk

MEZITÍM NA SLOVENSKU

K tradičnému obchodu som mala vždy bližšie. 
Možno preto, že som z malého mesta a vždy, 
keď tam idem nakúpiť, môžem si byť istá, že 
obsluha bude milá, prihovorí sa mi a upozorní 
ma na nejakú zaujímavú novinku alebo akciu. 
Okrem toho tam stretnem aj mnoho zná-
mych ľudí, s ktorými sa pristavíme na kus reči. 
Aj vo veľkom meste mám, našťastie, po ruke 
malý obchod. Zamestnanci si síce udržiavajú 
od zákazníkov väčší odstup, napriek tomu má 
takáto predajňa v týchto časoch podstatnú 
výhodu. Rýchlosť nákupu a bezpečnosť. 

 Jistota
 Bezpečí
 Zdraví

Divnodoba

D
zuměj 
V poslední době je oblíbeným spojením 
nový normál. Ale co si pod ním předsta-
vit, to podle mě pořádně neví ani ten, 
kdo dal tato slova poprvé dohromady. 
Je to bez výjimky pro každého čas přinej-
menším stresující a deprimující. Protože 
nikdo, ani sebevětší ignorant či zabed-
něnec, se nemůže ubránit tomu, co se 
na nás v posledních dnech a týdnech 
ze všech stran valí: děsivá čísla a údaje, 
pravdivé i nepravdivé informace, sdílená 
obava, strach či panická hrůza, drakonic-
ká opatření, všebarevné dohady, odha-
dy a diskuse o tom, co, kdo a proč byl, 
je a bude pozitivní či negativní zdravot-
ně, ekonomicky i politicky, souhlasná 

pokyvování se střídají s pochybnostmi, 
vyjadřováním nesouhlasu i odporu, vý-
jimkou nejsou ani reálné protesty…

Člověk v tomto čase hledá nějakou 
jistotu, nebo aspoň její náznak. Základ 
samozřejmě tvoří rodina, přátelé a ka-

Divno
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Blog 15

Co jsme 
viděli…

Retailu sluší 
vyšší princip 24

Pozorovatel 
trendů

Milada Valášková: 
Houževnatost 
mi nedovolí povolit 26
Tradiční obchod 
modernizuje 
a otevírá prodejny 28
Budoucnost má 
jméno marketplace 32

Inspirace

Logistika

Reformulace  
brzdí změna chuti 20

Cukrovinky zasáhly 
„odpískané“ Velikonoce 34
Chuť slaných pochutin 
rozhoduje 38
Alkoholu a vínu 
pomohlo domácí pití 42
Alternativy drží více 
než desetinu 
tabákového trhu 45

CatScan

100% pokrytí všech segmentů FMCG maloobchodu a velkoobchodu:

Vybavení 
obchodu

Smart váhy 
předběhly pandemii 50

Koronakrize šlápla 
na pedál logistiky pro e-shopy 53
Eastlog 2020 provázela 
rozsáhlá bezpečnostní opatření 56
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BAROMETR

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

V září spotřebitelé 
nejvíce ušetřili 
v Globusu
 V září 2020 se průměrná hodnota spo-
třebního koše zvýšila o 0,7 %, z původních 
1707,80 Kč na 1718,90 Kč. Zvýšení cen bylo 
zaznamenáno u sedmi z deseti sledovaných 
obchodníků.

Nejvíce si v září zákazníci připlatili za výrobky 
z monitorovaného košíku v Albertu SM, a to 
66 Kč, což odpovídá nárůstu o 3,9 %. A také 
v Kaufl andu, kde bylo možné nakoupit zboží 
z monitorovaného spotřebního koše o 65 Kč 
dráž než minulý měsíc (nárůst o 3,5 %). Naopak 
spotřebitelé nejvíce ušetřili v prodejnách Globus, 
kde došlo k poklesu ceny sledovaných výrobků 
v průměru o 5,3 %. 

Hlavní vliv na zvýšení průměrné hodnoty sledova-
ného koše měly drogistické a kosmetické výrob-
ky, u nichž došlo v září k výraznému zvýšení cen 
o 6,9 %. U ostatních produktových skupin, tzn. 
čerstvé výrobky, trvanlivé zboží a koloniál, došlo 
ke zlevnění. U trvanlivých došlo k poklesu ceny 
o 0,6 %, fresh produkty byly levnější dokonce 
o více než 3,2 %.

Zvýšení cen drogistických produktů a kosmetiky 
bylo v září způsobeno i nižší promoční aktivitou. 
Obchodníci totiž nabídli svým zákazníkům u to-
hoto zboží o 6 % akčních nabídek méně než 
v srpnu. Naopak více akcí bylo zaznamenáno 
jak u trvanlivých (18 %), tak i čerstvých výrobků 
(nárůst počtu letáku o téměř 23 %). 

  Obrat žvýkaček a ostatních čokoládových 
cukrovinek meziročně klesl o více než desetinu

0,7 %
 V porovnání se srpnem vzrostla průměrná 
cena spotřebního koše v září 2020 o 0,7 %.

1718,90 Kč

 Průměrná hodnota spo-
třebního koše se v září zvýšila 
z 1707,80 Kč na 1718,90 Kč.



Další data sledujte v týdenním 
newsletteru ZaPnews a na 
www.zboziaprodej.cz 

Atraktivní paletové vystavení přiláká pozornost 
 Společnost 4 P & P v září a říjnu proved-
la průzkum zaměřený na vnímání reklamních 
POP a POS materiálů v kategorii cukrovinek. 
Úkolem tazatelské sítě nakupujících Smart-
Spotter v tomto průzkumu bylo zjistit viditel-
nost, atraktivnost a nákupní reakci na vysta-
vení cukrovinek obsahující nové interaktivní 
POS materiály umístěné v sítí hypermarketů.

Marketingová komunikace v místě prodeje je 
nedílnou součástí obchodních procesů každé-
ho dodavatele a její vnímání nakupujícími hraje 
nemalou roli v úspěšnosti daných prodejních ak-
tivit. Nakupující v průběhu průzkumu kategorie 
cukrovinek hodnotili dva různé interaktivní 
POS materiály – mluvícího plyšového papouška 
umístěného na paletovém ostrovu a paletový 
ostrov obsahující pohyblivý spot a hologram.

Reakce nakupujících na oba druhy POS materiálů 
byla velmi podobná. Téměř 80 % nakupujících 
„narazilo“ na POS materiály během nákupu nebo 

je spatřilo okamžitě po vstupu do prodejny. Jen 
20 % nakupujících muselo POS materiály hledat. 
Po vizuální stránce označilo 90 % nakupujících 
POS za atraktivní a hologram byl dobře viditelný. 
U hlasového POS materiálu zaznamenalo téměř 
50 % problémy se srozumitelností a doporučili 
by vyšší hlasitost. 

Asi nejdůležitější pro hodnocení byla reakce na-
kupujících a nákupní chování. Hned 39 % spo-
třebitelů POS materiály zaujaly, ale prezentované 
cukrovinky by kvůli nim nekoupili. Naopak 38 % 
spotřebitelů by je na základě prezentace koupilo 
a 24 % nezaujalo nebo se jim nelíbilo. Průzkum 
dále zkoumal reakci nakupujících na vyprodané 
výrobky v kategorii cukrovinky. V případě, že je 
oblíbená cukrovinka v prodejně vyprodaná, 42 % 
spotřebitelů koupí jinou příchuť či jinou variantu, 
ale stejnou značku, 27 % koupí konkurenční vý-
robek, 23 % nekoupí žádný výrobek z kategorie, 
5 % ho koupí v jiné prodejně a 3 % udělá něco 
jiného. 

TOP 10 – VYBRANÉ SLANÉ A SLADKÉ KATEGORIE

(ČR, Potraviny a obchody se smíšeným zbožím, Makro vyjmuto)

Meziroční změna hodnoty prodeje (9/2019–8/2020 vs. 9/2018–8/2019, v %)

Slané pochutiny 6

 Tabulkové čokolády 3

 Bonbony -3

 Čokoládové dezerty 2

Bramborové chipsy 3

Čokoládové tyčinky 3

 Ostatní čokoládové cukrovinky -11

Slané oříšky 3

 Žvýkačky -11

 Extrudované slané pečivo 10

Do jaké míry přesvědčí paletové vystavení s interaktivními POS materiály 
k nákupu vystavené cukrovinky

 Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

36. 37. 38. 39.

Albert SM 1870,3 1711,3 1697,2 1707,2

Albert HM 1736,2 1724,2 1617,2 1765,3

Billa 1584,2 1873,3 1811,3 1781,2

Globus 1732,2 1692,2 1732,2 1617,3

Kaufland 1933,5 1892,5 1883,5 1909,5

Lidl 1946,8 1970,8 1964,8 1895,8

Makro 1435,1 1437,4 1467,6 1479,2
Penny 
Market 1814,2 1789,1 1833,1 1700,0

Tesco HM 1607,8 1629,8 1518,8 1557,8

Tesco SM 1607,8 1611,1 1546,8 1670,8

Vývoj cen v období 2. 9. – 29. 9. 2020

Zaujalo, ale nekoupím ho. 39 %

Zaujalo a přesvědčilo mě k nákupu. 38 %

Nezaujalo / nelíbí se. 24 %



VÍTĚZOVÉ ROČNÍKU 2020:
PŘEDSTAVUJEME...

VOLBA SPOTŘEBITELŮ – NEJLEPŠÍ NOVINKA 2020:
>  103 společností
>  160 nominovaných výrobků
>  51 vítězů zvolených spotřebiteli

B2C MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOR: VÝZKUMNÁ AGENTURA: PARTNER E-MAILOVÉ KOMUNIKACE:

ALKOHOL AUTOKOSMETIKA BEZLAKTÓZOVÉ POTRAVINY ČOKOLÁDY DÁMSKÁ HYGIENA

EKOLOGICKÉ OBALY EKOLOGICKÉ PROSTŘEDKY NA PRANÍ HOTOVÁ JÍDLA HUMMUSY A SALÁTY JOGURTY

LAHŮDKY MASO A MASNÉ VÝROBKY MLÉČNÉ PRODUKTY MLÉKO A SMETANA MOPY

PAPÍROVÝ PROGRAM PEČIVO PIVO PLEŤOVÁ KOSMETIKA POMŮCKY NA MYTÍ NÁDOBÍ

SLANÉ POCHUTINY SUŠENKY A OPLATKY SÝRY TĚSTOVINY A LUŠTĚNINY ÚKLIDOVÉ POTŘEBY

JACK DANIEL‘S TENNESSEE APPLE 
BROWN-FORMAN CZECHIA

SHERON POWER LETNÍ OSTŘIKOVAČ 
DF PARTNER

FREE JOGURT BÍLÝ S BIFIDOKULTUROU 
BILLA

BILLA PREMIUM HOŘKÉ ČOKOLÁDY  
BILLA

RIA ULTRA 
HARTMANN-RICO

NEKONEČNÝ SÁČEK 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

FEEL ECO ODSTRAŇOVAČ SKVRN BABY 
FOSFA

HOTOVÁ JÍDLA
TESCO STORES ČR

TESCO ČERSTVÉ SALÁTY 
TESCO STORES ČR

K-JARMARK SMETANOVÝ JOGURT 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

PLÁTEK ATLANTSKÉHO LOSOSA 
TESCO STORES ČR

K-MISTŘI OD FOCHU Z MODLETIC UZENÁ MASA
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

K-JARMARK PODMÁSLÍ A KEFÍROVÉ MLÉKO 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

BONI MLÉKO 1,5% 
PENNY MARKET

VILEDA ULTRAMAT XL TURBO 
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

PRODUKTOVÁ ŘADA PAPÍROVÝCH UTĚREK 
HARMONY 
SHP BOHEMIA

ALBERTOVO PEKAŘSTVÍ – CHLEBY
ALBERT ČESKÁ REPUBLIKA

BUDVAR 33 SVĚTLÝ LEŽÁK 
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR

ASTRID Q10 MIRACLE 
SARANTIS CZECH REPUBLIC

DEDRA HOUBIČKA NA MYTÍ NÁDOBÍ
VAŠE DEDRA

KARLOVA KORUNA SLANÉ SNACKY 
PENNY MARKET

KARLOVA KORUNA SUŠENKY A OPLATKY 
PENNY MARKET

KARLOVA KORUNA SÝRY 
PENNY MARKET

BILLA PREMIUM TĚSTOVINY 
BILLA

VILEDA ULTRA FRESH MIKROHADŘÍK 2+1 KS 
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

BILLA PREMIUM HOŘKÉ ČOKOLÁDY  RIA ULTRA 

FEEL ECO ODSTRAŇOVAČ SKVRN BABY HOTOVÁ JÍDLA K-JARMARK SMETANOVÝ JOGURT 

PLÁTEK ATLANTSKÉHO LOSOSA K-MISTŘI OD FOCHU Z MODLETIC UZENÁ MASA K-JARMARK PODMÁSLÍ A KEFÍROVÉ MLÉKO BONI MLÉKO 1,5% VILEDA ULTRAMAT XL TURBO 

PRODUKTOVÁ ŘADA PAPÍROVÝCH UTĚREK 
BUDVAR 33 SVĚTLÝ LEŽÁK 

KARLOVA KORUNA SÝRY 
PENNY MARKET

VILEDA ULTRA FRESH MIKROHADŘÍK 2+1 KS 

0664-20_VSCZ_INZ_zap_TAB_2x240x340.indd   10664-20_VSCZ_INZ_zap_TAB_2x240x340.indd   1 22.10.2020   15:5222.10.2020   15:52



NA ZÁKLADĚ ROZSÁHLÉHO PRŮZKUMU 
MEZI 4000 SPOTŘEBITELŮ HLEDÁME 
A OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ NOVINKY NA TRHU.

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, 

PRODEJE ROSTOU

SLEDUJTE NÁS NA    VOLBA SPOTŘEBITELŮ #volbaspotrebitelu
A NEZAPOMÍNEJTE ODEBÍRAT NÁŠ NEWSLETTER. 

Vaši zákazníci nás mohou najít i na Facebooku!

www.atozregistrace.cz/volba-spotrebitelu

www.volbaspotrebitelu.cz

REGISTRACE 
PRODUKTŮ 

DO 21. ROČNÍKU 
UŽ ZAČALA!

B2B MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

DEHYDRATOVANÉ POTRAVINY DĚTSKÁ KOSMETIKA DOPLŇKY STRAVY NA IMUNITU DŽEMY DŽUSY A OVOCNÉ NÁPOJE

KÁVA KONZERVOVANÉ POTRAVINY KOUPELOVÁ KOSMETIKA KRMIVA PRO KOČKY KRMIVA PRO PSY

MRAŽENÉ POTRAVINY MÜSLI A CEREÁLIE NEALKOHOLICKÉ PIVO OCHUCOVADLA OŘECHY, SEMÍNKA A SUCHÉ PLODY

POTŘEBY PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY POTŘEBY PRO DOMÁCNOST RYBÍ KONZERVY SÁČKY A PYTLE NA ODPAD SLADKÉ SNACKY

VÍNO VLASOVÁ KOSMETIKA VŮNĚ DO AUTA VYSAVAČE NA OKNA ZMRZLINY

OPALOVACÍ KOSMETIKA

AMYLON PROTEIN PUDING 
AMYLON

FRED & FLO VATOVÉ TYČINKY 
TESCO STORES ČR

PANGAMIN PŘÍRODNÍ B KOMPLEX 
RAPETO

RELAX 100% Z OVOCE 
MASPEX CZECH

TESCO 100% ŠŤÁVA 
TESCO STORES ČR

JACOBS CAPPUCCINO 
JACOBS DOUWE EGBERTS

KARLOVA KORUNA ČESKÉ ŠVESTKY 
PENNY MARKET

AUTHENTIC TOYA AROMA TEKUTÁ MÝDLA 
TOMIL

SHELMA – NOVÁ ZNAČKA SUPERPRÉMIOVÝCH 
GRANULÍ PRO KOČKY 
PARTNER IN PET FOOD

BRIT FUNCTIONAL SNACKS 
VAFO PRAHA

TESCO MRAŽENÉ RYBY 
TESCO STORES ČR

SEMIX MÜSLI TYČINKY NASLANO 
RAJČE A BAZALKA 
SEMIX

BIRELL COLA, BEZOVKA, CITRONÁDA 
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

BILLA PREMIUM PESTO GENOVESE 
BILLA

NATURALIA 
PENNY MARKET

MAGIC LITTER BENTONITE ULTRA WHITE 
MAGIC PEARLS

VILEDA MAGNUM SUŠÁK NA PRÁDLO 24M 
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

FRANZ JOSEF KAISER TUŇÁKOVÝ SALÁT 
GASTON

FINO GREEN LIFE PYTLE NA ODPADKY  
SARANTIS CZECH REPUBLIC

KNOPPERS NUTBAR 
STORCK ČESKÁ REPUBLIKA

BOHEMIA SEKT ICE 
BOHEMIA SEKT

NATURE BOX 
HENKEL ČR

SHERON TALISMAN 
DF PARTNER

VYSAVAČ NA OKNA A KOUPELNY NEMO 
LEIFHEIT

BILLA RUSKÁ ZMRZLINA SMETANOVÁ 
BILLA

ASTRID SUN 
SARANTIS CZECH REPUBLIC

TESCO 100% ŠŤÁVA 

BRIT FUNCTIONAL SNACKS 

TESCO MRAŽENÉ RYBY 
SEMIX MÜSLI TYČINKY NASLANO 

BIRELL COLA, BEZOVKA, CITRONÁDA BILLA PREMIUM PESTO GENOVESE NATURALIA 
PENNY MARKET
NATURALIA NATURALIA 

FRANZ JOSEF KAISER TUŇÁKOVÝ SALÁT FINO GREEN LIFE PYTLE NA ODPADKY  

BOHEMIA SEKT ICE NATURE BOX VYSAVAČ NA OKNA A KOUPELNY NEMO BILLA RUSKÁ ZMRZLINA SMETANOVÁ 

VÍTĚZ

AB
SOLUTNÍ

2020

ASTRID SUN 

VÍ ĚZVÍTĚZ
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VE STRUČNOSTI:

Byl výrazně 
omezen provoz 
maloobchodu 
a služeb

  Česká vláda rozhodla kvůli dramatic-
kému nárůstu případů onemocnění covid-19 
a celkově nepříznivému vývoji epidemické 
situace o uzavření maloobchodních prodejen 
i služeb. Opatření platí od čtvrtka 22. října 2020. 
Výjimku mají prodejny základního sortimentu, 
které mohou mít při dodržení hygienických před-
pisů i nadále otevřeno. Velkoobchodní prodej zů-
stává bez omezení. Omezení se dotýkají i nákup-
ních center. Budou v nich otevřeny pouze prodejny, 
na něž se vztahují výše uvedené výjimky. Veškerá 
opatření jsou platná do konce nouzového stavu, 
který je (prozatím) vyhlášen do 3. listopadu. 

Odklad EET 
se prodlouží 
do konce roku 2022

  Odklad elektronické evidence tržeb 
(EET) se zřejmě prodlouží o dva roky, tedy do 
konce roku 2022. Téměř jednomyslně to 
schválila Sněmovna v souvislosti s epidemií 
koronaviru. Návrh nyní posoudí Senát a pre-
zident Miloš Zeman. EET je aktuálně kvůli do-
padům šíření koronaviru na firmy a podnikatele 
přerušena do konce letošního roku. Vláda navrhla 
další dvouletý odklad s ohledem na situaci kolem 
šíření koronaviru, výhled vývoje ekonomiky a kon-
zultace s podnikatelskými svazy, asociacemi a ko-
morami. Odklad EET se bude týkat nejen odvětví, 
pro která už byla evidence zavedena, ale i jejího 
spuštění pro obory, které dosud tržby neevido-
valy. Původně měla být poslední fáze spuštěna 
letos 1. května. Žádný podnikatel tak nyní nemusí 
evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani ne-
kontrolují. Podnikatelé ale mohou tržby evidovat 
nadále dobrovolně. 

Výrobci i retaileři 
vylepšují složení 
potravin

  Producenti a obchodní řetězce nadále 
pracují na úpravách složení svých výrobků. 
Soustředí se především na to, jak snížit v po-
travinách obsah některých negativně vníma-
ných živin, jako jsou cukry, soli a tuky, snížit 
jejich energetickou hodnotu či jinak vylepšit 
nutriční složení. Pokračující aktivity výrobců 
a obchodníků jsou reakcí na rostoucí zájem o zdra-
vější potraviny, ale i na kritiku stravovacích návyků 
české populace navyklé na přemíru soli a cukru. 
Ačkoliv by výrobci často na provedení takzvané 
reformulace spotřebitele rádi viditelně upozornili, 

JEDNOU VĚTOU:

„Lidé, kteří se 
nikdy neohlížejí 
zpět, ke svým 

předkům, 
nebudou brát 

ohled ani na své 
potomky.“

Edmund Burke, 
britský politik, politický 
teoretik a filozof

platná evropská legislativa umožňuje zvýraznit ta-
kovou informaci na obalu až tehdy, pokud dojde 
k výraznému snížení obsahu dané živiny, nejčastěji 
o 30 %, v případě soli o 25 %. „V těchto případech 
jde však již o razantní změnu, která se projeví na 
samotné chuti produktu. Aby tedy výrobci své zá-
kazníky kvůli provedené reformulaci neztratili, pro-
vádějí většinou tyto žádoucí změny postupně 
a pozvolně,“ dodává Gabriela Bechynská, před-
sedkyně Výboru pro výživovou politiku a Platformy 
pro reformulace Potravinářské komory ČR (PK ČR).

 Téma reformulace rozebíráme na str. 20. 

Tržby e-shopů 
vzrostou o více 
než pětinu

  Tuzemské e-shopy očekávají, že během 
letošní vánoční sezony opět v porovnání 
s loňským rokem jejich obraty porostou. 
Podle odhadů Asociace pro elektronickou ko-
merci (APEK) to může být o více než 20 pro-
cent. E-commerce tak dál zvýší svůj podíl na 
celém českém maloobchodu.

Koronavirus změnil chování spotřebitelů již v první 
polovině roku. V průběhu prvního nouzového 
stavu nakupovalo na internetu více než obvykle 
37 % zákazníků. I po jeho skončení pak e-shopy 
začalo využívat o 23 % nakupujících více, než 
tomu bylo před vládními omezeními. S ohledem 
na dobrou zkušenost z března a dubna tak lze oče-
kávat, že Češi pro nákup vánočních dárků zvolí 
opět internetové obchody. „Vzhledem k tomu, jak 
dynamicky se situace vyvíjí, je letos opravdu těžké 
odhadovat vývoj na trhu. Přesto je zřejmé, že zá-
kazníci e-shopům věří a před Vánoci v nich na-
koupí opět více než vloni. Můžeme očekávat, že 
spotřebitelé budou obecně více šetřit. Zároveň ale 

Vánoční
speciální edice

Užijte si gurmánské
Vánoce s paštikami Paté du Chef!

www.pateduchef.cz

Paštiková bonboniéra
výběr prémiových paštik
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JEDNOU VĚTOU:

„Vlna je pomíjivá. 
Věčný je jenom 
neklid moře.“

Valeriu Butulescu, 
rumunský básník, 
prozaik a dramatik

nebudou mít takový zájem vydávat se do nákup-
ních center a dárky vyřeší pohodlně z domova – 
prostřednictvím internetových obchodů,“ říká vý-
konný ředitel APEK Jan Vetyška. 

SZIF zahájil tradiční 
spotřebitelskou soutěž

  Státní zemědělský intervenční fond 
(SZIF) spouští další ročník spotřebitelské sou-
těže. I letos je zaměřená na kvalitní potra-
viny. Zapojit se může každý, stačí nakupovat 
prověřené výrobky označené značkami kva-
lity a vystřihovat jejich loga umístěná na oba-
lech. Soutěžit se bude celkem 13 týdnů (od 
19. října 2020 do 17. ledna 2021). Každý týden jsou 

připraveny pro soutěžící drobné odměny. Losování 
tří hlavních výher – sada dvou elektrokol Author 
a zapůjčení dvou automobilů Škoda Kamiq je roz-
děleno do tří kol a bude probíhat postupně. O sou-
těž byl v loňském roce mezi spotřebiteli velký 
zájem. Zaslali celkem 255 753 herních karet, na 
kterých bylo celkem 9 827 520 log. „Velkou spo-
třebitelskou soutěž zahajujeme tradičně na pod-
zim. Naším cílem je především upozornit spotřebi-
tele, že kvalitu potravin mohou poznat úplně 
jednoduše – podle značek kvality, které si pro-
dukty zasloužily za své výjimečné vlastnosti,“ uvádí 
Martin Šebestyán, generální ředitel SZIF. 

Lentilky změní 
recepturu, výroba 
se přestěhuje 
do Německa

  O plánovaném přesunu výroby tradič-
ních lentilek z tuzemského Holešova do Ham-
burku informovala společnost Nestlé. Vý-
robní závod v Německu má aktuálně volnou 
kapacitu, a navíc disponuje technologií, která 
umožňuje nahrazení dosavadních obalů 

Vánoční
speciální edice

Užijte si gurmánské
Vánoce s paštikami Paté du Chef!

www.pateduchef.cz

Paštiková bonboniéra
výběr prémiových paštik

PDCH_inzerce_240x170mm_pastiky_023print.indd   1PDCH_inzerce_240x170mm_pastiky_023print.indd   1 16.10.20   15:5416.10.20   15:54
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s plastovými součástmi obaly kompletně pa-
pírovými. Receptura lentilek se sladí s bon-
bony značky Smarties.

Uvedené změny jsou podle vyjádření fi rmy v soula-
du s jejími závazky v oblasti minimalizace environ-
mentálních dopadů, konkrétně snižování množství 
plastového odpadu. Za svůj nejvyšší zájem označu-
je vývoj recyklovatelných obalů vhodných pro styk 
s potravinami. Na začátku letošního roku investo-
vala dvě miliardy švýcarských franků na podporu 
trhu s recyklátem a vývoj nových obalových i bez-
obalových technologií. „Chceme budoucnost bez 
odpadů a jedním z hlavních závazků Nestlé je mít 
do roku 2025 všechny obaly recyklovatelné nebo 
znovu použitelné,“ uvádí Robert Kičina, manažer 
korporátní komunikace společnosti Nestlé Česko. 
Obaly některých formátů lentilek mají dosud plas-
tové součásti, jde například o 150gramové balení 
v tubě. „V našem českém závodě, na rozdíl od 
německého, nemáme technologii, která by nám 
je umožnila nahradit papírovými,“ poznamenává 
Robert Kičina.

Celou zprávu najdete 
na www.zboziaprodej.cz.  

Westfield Chodov 
spouští službu 
Donáška do auta
 Obchodní centrum Westfield Chodov ve 
spolupráci se svými nájemci od října spustilo 
službu Donáška do auta. Služba inspirovaná 
americkým systémem curbside pickup je dal-
ším z kroků k propojení fyzického retailu 
a světa e-commerce. Vybraní nájemci Westfield 
Chodov nyní zákazníkům nákup v jejich e-shopu 
donesou až do kufru auta ještě v den objednání. 

JEDNOU VĚTOU:

„Jedna 
z největších 
civilizačních 

pohrom: učený 
hlupák.“

Karel Čapek,
český spisovatel,
novinář a dramatik

Službu kombinující pohodlí e-commerce a rychlost 
fyzického retailu aktuálně nabízejí prodejci Hervis 
Sports, Oxalis Dessous, Lindt, cukrárna Ovocný 
Světozor, restaurace Apetit a The Pub. Následně se 
připojí také Marks & Spencer, Tescoma, Sklizeno 
a kavárna Mondieu. „K zavedení služby Donáška 
do auta jsme se inspirovali u našich kolegů ze Spo-
jených států, kde se tato možnost vyzvednutí zboží 
setkala s velkým ohlasem a řada zákazníků si na ni 
zvykla velmi rychle. V Česku jsme první, kdo do-
nášku zboží až do auta nabízí, a doufáme, že kom-
fortnější odbavení nákupu naši zákazníci ocení,“ 
vysvětluje Petra Valentová, marketingová mana-
žerka Westfield Chodov. 

Každý krok se počítá

 Společnou edukační kampaň, jak může 
každý přispět svým dílem, spustily 21. října 
2020 společnosti Procter & Gamble (P&G) 
a Rossmann. „Jsme přesvědčeni o tom, že i jeden 
nový krok, který člověk zařadí do své každodenní 
rutiny, má ve výsledku velký význam. Ať už se 
jedná o úsporu elektřiny, šetření vodou nebo tří-
dění odpadu, jakmile se krůčky milionů našich 
zákazníků sečtou, přinese to v našem okolí obrov-
skou změnu k lepšímu. Rádi bychom tímto naše 
zákazníky inspirovali a ukázali jim, co v jejich eko-
logických aktivitách třeba ještě schází,“ komentuje 

inzerce
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Barbora Líška Kratochvílová, ředitelka marketingu 
P&G pro Českou republiku. Projekt bude mít za cíl 
vést a motivovat spotřebitele k odpovědnému 
a dlouhodobě udržitelnému chování se zaměřením 
na třídění obalových materiálů z výrobků z droge-
rie. Každý měsíc najdou čtenáři na www.rossman-
ninspiruje.cz nové tipy, jak tyto produkty správně 
recyklovat. Obsah bude připraven ve spolupráci 
s aplikací Kam s ním a společností Eko-Kom, která 
provozuje celorepublikový systém třídění, recyk-
lace a využití obalového odpadu. 

Soutěž Chléb roku 
zná vítěze
 V prostorách Břevnovského kláštera 
v Praze se 1. října 2020 konalo slavnostní vy-
hlášení národní soutěže Chléb roku, která kaž-
doročně oceňuje nejkvalitnější chleby z celého 
Česka. Slavnostního ceremoniálu se vedle oceně-
ných pekařů účastnil také ministr zemědělství Miro-
slav Toman, prezidentka Potravinářské komory ČR 
Dana Večeřová nebo zástupce strategického part-
nera, společnosti Tesco Stores ČR, výkonný ředitel 
Patrik Dojčinovič. Letošní tituly v pěti katego riích míří 
do pekáren BEAS, Penam, PEK Group a United Ba-
keries. „Letošní ročník je i vzhledem k náročné době, 
ve které se ocitáme, zvláště významný. V průběhu 
pandemie jste vy, pekaři, dokázali zabezpečit záso-
bování obyvatel a za to vám patří velký dík. Jsem 
velkým fanouškem vašeho oboru, díky za vaši práci,“ 
komentuje Miroslav Toman. 

Tesco zahájilo 
spolupráci 
s Dáme jídlo
 Řetězec Tesco spustil pilotní provoz oka-
mžitého doručení nákupu. Ve spolupráci s tu-
zemskou službou na rozvoz potravin Dáme 
jídlo nabízí nákup zboží ve svých obchodech 
Tesco Expres a následné doručení obvykle do 
30 minut od objednání.

Díky spolupráci společností Tesco Stores ČR 
a Dáme jídlo si zákazníci snadno mohou objednat 
nákup přímo přes web či aplikaci. Doma ho pak 
budou mít zpravidla do půl hodiny, nejpozději do 
45 minut. „Neustále se snažíme reagovat na rychle 
se měnící potřeby našich zákazníků a v dnešní 
uspěchané době je úspora času jednou ze základ-
ních podmínek při výběru služeb. Jsme rádi, že 
můžeme zákazníkům umožnit nákup jejich oblíbe-
ných položek a okamžité doručení. Věříme, že 
služba bude mít u zákazníků úspěch a usnadní jim 
život,“ komentuje Patrik Dojčinovič, výkonný ředi-
tel Tesco pro ČR. 

Aktuální informace z trhu 
najdete v našem pravidelném 
elektronickém newsletteru 
a na www.zboziaprodej.cz/zpravy


inzerce



  Novou vedoucí oddělení rozvoje obcho-
du společnosti Plzeňský Prazdroj je Veronika 
Hořáková. Má na starosti strategii směrem ke 
spotřebitelům v místě prodeje, podporu prodeje 
produktů a rozvoj pivního trhu. Dosud ve firmě 
působila jako manažerka pro nové kategorie. Vy-
střídala Karla Krause, který přešel do mateřské 
Asahi Breweries Europe Group a bude se věnovat 
vyhledávání, testování a zavádění nových digitál-
ních technologií. 

  Do čela vývoje logistické platformy ve 
start-upu DoDo nastoupil Ondřej Seer. Zkuše-
nosti sbíral přes tři roky v softwarové společnosti 
Winsite, odkud přešel právě do tohoto start-upu. 
Postupně se posunul až na pozici product ownera 
a nyní zajišťuje další rozvoj IT platformy firmy. 

  Společnost CBRE jmenovala k 1. říjnu 
2020 Tomáše Míčka do funkce vedoucího od-
dělení retail sektoru. Zároveň nadále zůstává 
vedoucím oddělení správy obchodních center. Na-
hrazuje Katarínu Brydone, která se zaměří na ve-
dení investičního týmu, rozvoj vztahů s klienty a na 
koordinaci nákupu a prodeje nemovitostí. 

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

POVÝŠENÍ

  Michiel Kernkamp nastoupil 1. října na 
pozici generálního ředitele Nestlé Česko 
a Slovensko. Sídlit bude v Praze, odkud bude mít 
přímou odpovědnost nejen za ČR a SR, ale od 
1. ledna 2021 také za Maďarsko, Polsko a pobalt-
ské státy. Střídá ve funkci Torbena Emborga, který 
řídil Nestlé v ČR a SR od roku 2010. Nyní přebírá 
roli generálního ředitele skandinávského trhu za 
Michiela Kernkampa. 

  Vedoucími strategického marketingu 
a oddělení nákupu společnosti Penny Market 
se stali Vít Vojtěch ze španělského diskontní-
ho řetězce Dia a Petr Chmelař z Globusu. Vít 
Vojtěch vystřídal Zlatu Ulrichovou a Petr Chmelař 
nahradil Marka Doležala, který po šesti letech 
v této funkci přechází na nové projekty v rámci 
Rewe Group. 

  Projektovým manažerem PEK Group se 
k 1. říjnu 2020 stal Petr Mlíka. Jeho hlavním 
cílem je společně s kolegy etablovat novou společ-
nost a její značky na trhu. Kromě jiného pracoval 
jako ředitel marketingu firmy Milo Holding a tea 
business manager ve společnosti Unilever ČR. Od 
roku 2003 byl ředitelem marketingu a krátce i ob-
chodu společnosti Odkolek / United Bakeries. 

  Do týmu Zásilkovny přichází na pozici 
marketingové manažerky pro Českou repub-
liku a Slovensko Aneta Uhlíková. Bude odpo-
vědná za veškeré marketingové aktivity této spo-
lečnosti na českém a slovenském trhu. Přichází ze 
společnosti Kika, kde pracovala na stejné pozici. 

PŘÍCHODY

Certifikovaný elektronický

katalog GDSN od GS1

Czech Republic

Jednoduché ovládání

Standardizovaná B2B a B2C data

Cloudové řešení

Systémová kontrola dat

Snadná integrace do stávajících

informačních systémů

Školení, poradenství, podpora

Registrujte a získejte zvýhodněné podmínky.

HARMONIE
SDÍLENÍ

PRODUKTOVÝCH 
DAT
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AGENDA

2. 12. 2020
ON-LINE

SAMOŠKA SK
projekt na podporu 
slovenského obchodu

  Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci 
a s ní souvisejícím vládním opatřením, která se do-
tkla i hromadných akcí, nebude možné uspořádat 
slovenský kongres Samoška ve standardní podobě. 
Organizátor akce, Atoz Retail, však přichází s on-
-line vysíláním odborného programu, který si 
účastníci budou moci vychutnat z pohodlí domova 
či kanceláře. Diskutovat se bude na téma dostup-
nosti potravin na slovenském venkově, společnost 
Nielsen odhalí data o prodejích během pandemie 
covid-19 a inspiraci přinesou oblíbené příběhy 
úspěšných maloobchodníků prostřednictvím vi-
deoreportáží natáčených přímo v prodejnách. 

www.samoska-kongres.sk 
+421 904 589 741 
katarina.bobakova@atoz.sk

26. 11. 2020
PRAHA

POPAI DAY 2020
komunikační inspirace 

  Letošní ročník této mezinárodní akce pro-
běhne v prostorách O2 universum. Konference 
POPAI Fórum se bude konat v hybridní verzi, tedy 
pro určitý počet účastníků v přednáškovém sále 
a zároveň bude zajištěn i živý přenos pro ostatní 
účastníky, kteří mohou program sledovat z kance-
láře či domova. Po ukončení konference budou 
vyhlášeny výsledky oborových soutěží za účasti 
omezeného počtu účastníků. 

www.popai.cz 
+420 775 989 853 
dkrofianova@popai.cz 

Kalendář dalších chystaných 
retailových akcí najdete na 
www.zboziaprodej.cz/udalosti

Duracell inzerát 240x170.indd   1 19.10.2020   16:48

inzerce
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

SVĚTOBĚŽNÍCI RETAILU
Diskutujte 

a kontaktujte 
nás na 

sociálních 
sítích:

14

Co zaujalo 
Pavla
v Nizozemsku

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

Milí fanoušci retailu, 

před několika týdny jsem poprvé ve svém 

životě navštívil Nizozemsko. Zjistil jsem, 

že tamní retail je omezený pouze na Albert 

Heijn a Spar. Oproti českému retailovému 

trhu to bylo trochu monotematické. 

Přesto jsem narazil na pár věcí, které 

mě zaujaly a které bych vám rád ukázal. 

V některých případech je však potřeba brát 

v potaz, že nyní žijeme v době boje proti 

koronaviru. Takže posílám inspiraci do doby, 

až to budeme mít  případně za sebou. 

ATOZ RETAIL TEAM 

& PAN / PANÍ

PRODEJCE POTRAVIN

ČESKÁ REPUBLIKA

Pavel Kotrbáček 

Sortimentní
inspirace

N°32

VEJCE, VEJCE, VEJCE
Tak velkou nabídku různých druhů 
vajec jsem ještě neviděl. A nešlo 
jen o to, z jakého chovu byla, ale 
také jakou měla barvu a složení. 

PROTI ŽÍZNI 
A HLADU
Menší gastrokoutek 
se vejde do každého 
obchodu. Připravíte si 
vlastní džus, vezmete si 
s sebou čerstvou kávu 
nebo si v mikrovlnné 
troubě ohřejete jídlo, 
které jste si právě 
koupili. 

HALÓ, TADY LÉKÁRNÍK
Nevíte, který lék by vám pomohl s problémem, 
který právě řešíte? Nevadí. Stačí zavolat 
lékárníkovi na telefonu, který vám poradí. 
Vyjmete z regálu, zaplatíte a můžete užívat. 

V každém obchodě jsou obrovské prostory prodejní plochy 
věnované polotovarům. Koupit si lze cokoliv od ovocných 
a zeleninových salátů přes čerstvé italské pizzy, sendviče, 
tapas až po hotová jídla. V jedné prodejně byl dokonce 
i salátový bar. 

HOTOVKY A POLOTOVARY VLÁDNOU

VŠE 
V JEDNOM
Nevíte, co vařit? Nevadí. Některé řetězce nabízejí již hotové 
balíčky surovin i s recepty. Takže stačí koupit a doma 
připravit. Nemusíte chodit po obchodu a hledat. Všechno 
máte již připravené, a na nic tak nezapomenete. 

OBAL NA PŘÁNÍ
Voda třeba 
v tetrapaku? Proč ne…
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Srovnání 
nesrovnatelného 
 I přes koronavirovou pandemii, která sužuje 
celou světovou ekonomiku, se první desítce českých 
a slovenských miliardářů zatím relativně daří. Podle 
aktuálních údajů vlastní majetek v doslova astrono-
mické výši asi 772 miliard korun. Je to jen o tři mi-
liardy méně než v minulém roce. O kus dál na vý-
chod počet čínských dolarových miliardářů za rok 
vzrostl z 621 na 878. A nejbohatším Číňanem je 
stále zakladatel Alibaby Jack Ma, jehož jmění 
vzrostlo o 45 procent na 58,8 miliardy dolarů, tedy 
1,36 bilionu korun. Pro srovnání: vláda České re-
publiky schválila návrh státního rozpočtu na příští 
rok se schodkem 320 miliard korun. Celkové příjmy 
rozpočtu by měly činit včetně peněz z Evropské unie 
1,487 bilionu korun a výdaje 1,807 bilionu korun. 
K tomu snad ani není třeba nic dodávat. 

Nejdražší Toyen
 Když jsme u toho korunového kolotoče, za-
čátkem října se na aukci v Praze prodal obraz 
malířky Toyen s názvem Piková dáma 
za 78,7 milionu korun včetně 
aukční přirážky. Stal se tak 
nejdražším obrazem vydra-
ženým v České republice. 
Vyvolávací cena přitom 
byla o téměř padesát 
milionů korun nižší. 
Ikonické dílo autorky 
pochází z jejího vzác-
ného, sběratelsky 
velmi ceněného pa-
řížského období. Ob-
raz namalovala krátce 
po svém příchodu do 
města na Seině v roce 
1926. Dosud nejdražším 
dílem vydraženým v tuzem-
sku byl obraz Oskara Kokoschky 
s názvem Praha – Pohled z křižov-
nického kláštera. Ten se na aukci prodal 
v roce 2019 za 78,5 milionu korun s aukční přiráž-
kou. Takže neváhat a nabádat potomky k malová-
ní. A jejich výtvory pečlivě schraňovat, protože je-
den nikdy neví… 

Jak to asi ne/bude
 A pokud jde o aktuální čísla, tak ještě něco 
z čerstvého průzkumu zaměřeného na české spo-
třebitele. Více než třetina Čechů (38 procent) bude 
letos kvůli pandemii koronaviru do vánočních dár-
ků investovat méně než loni, a tři procenta lidí do-
konce dárky nakupovat nebudou vůbec. V důsled-
ku koronavirových opatření také lidé letos plánují 
začít s nákupem dříve než v minulosti. Uvádí to 
třetina oslovených (34 procent). Většina respon-
dentů (76 procent) s nákupy přitom ještě nezačala, 
třetina (31 procent) plánuje pořizovat dárky v listo-
padu, a čtvrtina dokonce nákupy nechává na po-
sledních 14 dnů před Vánoci. A k tomu ještě aktu-
álně došlo k výraznému omezení provozu 
maloobchodu a služeb. 

Pěkný číslo
 První ze zamýšlené řady vlastních piv bude mít 
příští rok Univerzita Karlova. Originální nápoj ideo-
vě vznikl na Matematicko-fyzikální fakultě UK, jeho 
recepturu připravil Výzkumný ústav pivovarský 
a sladařský. Produkt uvede v březnu roku 2021 na 
trh Pivovar Ferdinand pod názvem Pěkný číslo. Než 
se objeví jeho první láhve, zbývá ještě najít jeho 
vizuální podobu. Proto byla na matfyz.cz a pekny-
cislo.cz vypsána soutěž pro širokou veřejnost o gra-
fické zpracování jak etikety, tak dalších vizuálně 
propagačních prvků nového nápoje. Ten našel in-
spiraci v čísle π, tedy ~ 3,14, které se také symbo-
licky promítá do jeho názvu i receptury. Ve výrobě 
se využívají například tři druhy chmele, jeho stup-
ňovitost je kolem 14 a obsah alkoholu zhruba 6,28 
procenta, což odkazuje k dvojnásobku π. Je chvá-
lyhodné, že i v této krizové době se dávají hlavy 
dohromady a vymýšlejí něco chutného a vtipného 
zároveň. 

Velká škoda
 Shodou okolností jsem nedávno 

vyslechl vyprávění jedné pamět-
nice, která vzpomínala na své 

dětství a mládí. O tom, 
s kým a kde si v soused-
ství jako malé děti hráli, 
kam chodili do školy, 
kde sportovali a jak se 
bavili, dokud je život-
ní osudy neoddělily. 
Vybavila si i to, že 
někteří z jejích vrs-
tevníků během stu-
dií vytvořili partu, 

která se v následují-
cích letech scházela 

nejenom u sportu, ale 
i u stolu. S železnou pravi-

delností chodili do jedné praž-
ské restaurace, kde v rezervované 

části jedli, pili, hráli karty a povídali. Bě-
hem této řadu let trvající tradice je obsluhoval 
stále stejný číšník. Asi proto, že ho ta skupina lidí 
bavila nejenom svými vtípky, ale i přístupem k ži-
votu a vším kolem. Byl s nimi prostě rád. Po ně-
jakém čase se  parta z nějakých důvodů přesunu-
la do jiného podniku v jiné části města. A co 
myslíte, že udělal ten číšník? Dal ve své restauraci 
výpověď a nastoupil tam, kam přesídlila „jeho“ 
parta. Někomu to nemusí připadat nijak zvláštní 
nebo mimořádné. Ale já jsem přesvědčen, že něco 
takového už v této době nezažijeme. A to je velká 
škoda. 

Vtip měsíce
 Zaměstnanec přijde za šéfem, že by chtěl při-
dat. A šéf mu na to odpoví: No tak přidejte… 

 Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti?
 Nechat letní, nebo zimní čas? 
Příští rok to prý už bude jenom na 
nás, tedy na každém státě EU. 
V případě referenda bych dal jas-
né ano první možnosti. Důvod? 
S přibývajícím věkem mě zima 
prostě neba… Sluneční paprsky 
a teplo vnímám jako symbol síly, 
optimismu, úsměvu a naděje. 
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Poznámky 
z Petrova

 blogu



Je přesvědčen, že ačkoli se bude dále dynamicky rozvíjet on-line prodej, 
tradiční retail to ze hry určitě nevyřadí. Trendy a čísla navíc jasně 
ukazují, že zájem zákazníků nadále je a bude spíše o prodejny menšího 
formátu, kde nakoupí rychle, efektivně a zejména čerstvé potraviny. 
A na to jsou podle Jense Kriegera v Penny Marketu připraveni.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Jens 
Krieger
Je přesvědčen, že ačkoli se bude dále dynamicky rozvíjet on-line prodej, 

Krieger
generální ředitel, 
Penny Market Česká republika
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T uzemský trh zná velmi dobře, 
v České republice působil 
ještě za dob diskontu Plus 
před rokem 2008, odkud 

odešel řídit síť Penny Marketů do Maďarska. 
Když přišla nabídka vrátit se zpět do Česka, 
dlouho neváhal.

Jak se proměnil český trh od dob, 
co jste tu nebyl?

Trh jsem dobře znal, takže mě ničím vyloženě ne-
překvapil. Žádný jiný evropský trh nemá tak vysoký 
podíl akčního zboží. Český zákazník je velmi citlivý 
na cenu a konkurence je výrazně vyšší než na jiných 
trzích. Přestože všichni hráči na trhu tvrdí, že jim tato 
situace nevyhovuje, neočekávám, že by v nejbližších 
letech došlo v tomto ohledu k výraznějším změnám.

A jaké jiné změny na maloobchodním 
trhu očekáváte? Jak se bude podle vás ve 
středoevropském kontextu vyvíjet?

Trh a obecně nákupní zvyklosti mohou ovlivnit pří-
padné další vlny koronaviru a v příštích letech se 
také ještě bude rozvíjet on-line prodej. Není to ale 
tak, že by vytlačoval tradiční retail, jak se o tom 
mluvilo před několika lety. Obě formy prodeje bu-
dou fungovat vedle sebe. I pravidelní zákazníci 
 e-shopů s potravinami chodí nakupovat do kamen-
ných prodejen. Trendy a čísla ukazují, že zájem 
zákazníků je a bude spíše o prodejny menšího 
formátu, kde nakoupí rychle, efektivně a zejména 
čerstvé potraviny. A to je cesta, kterou zákazníkům 
v Penny Marketu nabízíme a budeme nabízet.

Kdybychom popustili uzdu fantazii, 
jak bude vypadat Penny Market za pět,
deset, dvacet let? Jaké jsou hlavní trendy?

Vidím Penny Market jako lídra trhu v počtu prode-
jen, jako stabilní a důvěryhodný řetězec, který je 

svým zákazníkům dobrým sousedem a ve své na-
bídce má sedm z deseti českých produktů. Chceme 
být našim zákazníkům dostupní na všech místech, 
po celé republice. Zároveň chceme být místem se-
tkávání zákazníků mezi sebou i mezi zákazníky 
a jejich oblíbenými prodavači. Současná doba so-
ciálnímu kontaktu příliš nepřeje a tento přirozený 
kontakt pak lidem chybí. Proto my rozhodně ne-
půjdeme cestou odcizení a odosobnění. V budouc-
nu budeme zcela určitě ještě daleko digitálnější 
a udržitelnější. To jsou dva hlavní trendy, které 
v současné době určují vývoj napříč obory. Vývoj 
v těchto oblastech směřuje rychle kupředu. Již nyní 
máme například na jedné z našich prodejen insta-
lované solární panely a připravujeme jejich osazení 
na centrálních skladech i dalších prodejnách. Roz-
šiřujeme síť dobíjecích stanic pro elektromobily, 
v prodejnách měníme osvětlení či chladicí zařízení. 
Zároveň se intenzivně zabýváme testováním a im-
plementací nových technologií.

Zůstává Penny Market diskontem, 
nebo se jeho podoba bude měnit?

Penny Market zůstane diskontem. Je to naše místo 
na trhu nejen ve skupině Rewe, ale i v rámci oče-
kávání zákazníků. Pochopitelně se měníme s tím, 
jak se mění trh. Ryzí diskont tak, jak ho u nás zná-
me z počátku devadesátých let minulého století, 
by dnes neměl příliš velkou šanci na úspěch. Pro 
zákazníky hraje čím dál důležitější roli prostředí, ale 
i nabídka čerstvého sortimentu či dalších speciál-
ních kategorií. Proto i my se měníme tak, abychom 
byli diskontem jedenadvacátého století. Proto jsme 
v roce 2018 zahájili kompletní modernizaci celé 
naší sítě prodejen.

Kde jste pro modernizaci hledali 
tu hlavní inspiraci?

Inspirovali jsme se prostředím tržiště a přírodními 
materiály, které podtrhují nabídku čerstvých pro-
duktů. S intenzivní modernizací jsme začali před 

třemi lety a nyní už máme více než polovinu pro-
dejen v novém. Modernizujeme podobu všech 
našich prodejen a do roku 2022 budou již všechny 
ve zcela novém formátu, takzvaném Markthalle.

Čeho se modernizace v prodejnách týká 
především?

Modernizace obnáší poměrně zásadní změnu 
uspořádání prodejen. Místo tradičních regálových 
uliček budujeme obchody s intuitivním průchodem 
a tematickými částmi. Nákupní proces je tak pro 
zákazníka jednodušší a v důsledku i rychlejší. Po-
užíváme více přírodních materiálů, které podtrhují 
prezentaci čerstvých potravin, a celkově jsme se 
inspirovali prostředím tržiště. Jak už jsem zmiňoval, 
pro naše zákazníky nechceme být pouze místem 
nákupů, ale také místem setkávání. Místem, kde 
se cítí příjemně a rádi se sem vracejí. Druhou rovi-
nou modernizace je i ekologický aspekt, kdy insta-
lujeme výrazně úspornější osvětlení nebo chladicí 
zařízení.

Jak velký vliv má modernizace na výkonnost 
prodejny?

Vliv modernizace na obraty se u každé prodejny 
liší. Obecně se dá ale říci, že pozitivní efekt pozo-
rujeme, zejména pak v kategorii čerstvého zboží. 
Zákazníci mají velmi často pocit, že jsme rozšířili 
sortiment, což je dáno pouze efektivnější prezen-
tací nabídky.

Budeme 
digitálnější 
a udržitelnější.

... /...

Chceme být 
diskontem 

jednadvacátého 
století



generální ředitel, Penny Market Česká republika
Jens Krieger
generální ředitel, Penny Market Česká republika
Jens Krieger
generální ředitel, Penny Market Česká republika
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Chcete posílit i další expanzi. Na jaké oblasti 
se chcete zaměřit?

Chceme posílit naši pozici ve velkých městech, jako 
je Praha nebo Brno. Zároveň se i nadále budeme 
zaměřovat na rozvoj v regionech a menších městech 
tak, abychom posilovali naši pozici největšího řetěz-
ce u nás a byli našim zákazníkům skutečně nablízku. 
V roce 2021 otevřeme naši čtyřstou prodejnu.

Výraznou proměnou prošla i sortimentní 
skladba a oživili jste komunikaci.

Zlepšili jsme kvalitu a rozšířili sortiment čerstvých 
produktů, zvětšujeme sortiment bezlepkových, 
bezlaktózových či bio výrobků. Intenzivně také in-
vestujeme do udržitelnosti a společenské odpověd-
nosti. Měníme naši komunikaci tak, aby lépe re-
flektovala filozofii naší značky a zároveň byla 
moderní a atraktivní.

Kam ještě míří vaše investice kromě 
modernizace? Ovlivnil je koronavirus?

Z důvodu koronavirové krize jsme museli na jaře 
modernizaci prodejen zhruba na měsíc a půl pře-
rušit. Teď už ale pokračujeme podle plánu. Jinak 
koronavir naše investiční plány výrazně neovlivnil. 
Investovali jsme mnohem více do hygienických 
a preventivních opatření, jako jsou ochranná ple-
xiskla u pokladen, ochranné a dezinfekční pro-
středky, ale i třeba mimořádné odměny pro za-
městnance za jejich nasazení, za které jim patří 
velký dík. Do zaměstnanců hodně investujeme – 
nejen do navyšování mezd, ale i do benefitů či 
vzdělávání.

Co se v Penny Marketu chystá třeba na poli 
tolik zmiňované digitalizace a e-commerce?

On-line prodej je jednou z variant rozvoje, kterou 
se zabýváme. Situace po koronaviru může některé 
změny urychlit. Základem našeho byznysu ale bu-
dou i do budoucna kamenné prodejny. V případě, 
že se rozhodneme jít cestou e-commerce, bude to 
spíše doplněk naší off-line nabídky k oslovení no-
vých cílových skupin zákazníků.



Srovnání českých a maďarských 
zákazníků z pohledu 
Jense Kriegera najdete 
na www.zboziaprodej.cz                                

Jaký jsem zákazník:

Vždy hledám kvalitu 
za dobrou cenu.

Moje nejoblíbenější 
značka:

Samozřejmě Penny Market. 
A také naše mateřská firma Rewe, 

která je hlavním sponzorem 
německého fotbalového klubu 

1. FC Köln.

S kým nejraději 
nakupuji:

O víkendech s manželkou.

Co mě na 
nakupování baví:

Pravidelně navštěvuji 
různé obchody, a to 
i konkurenční. Je to 

pro mě důležitý zdroj 
informací i inspirace.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

V průběhu týdne. 
Někdy nákup spojím 
s kontrolou Penny 

Marketů.

Můj oblíbený 
obchod:

Penny Market v Horních 
Počernicích.
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Statisíce věrných
Do věrnostního systému jsou 
zapojeny stovky tisíc zákazníků. 
A chystají se i další inovace 
v zákaznických aplikacích.

Dobrý život – Dobré maso
Penny Market se zaměřuje 
na oblast animal welfare a po 
dodavatelích hovězího a vepřového 
masa pro značku Dobré maso 
přijde na řadu i drůbeží.

Nejen na jedno 
použití
Udržitelné 
nakupování může 
být jednoduché. Stačí 
vyměnit plastový 
sáček za ten, který 
použijete vícekrát.

Privátní značky frčí
Privátním značkám se daří. 
Třeba kefírová mléka Boni 
u zákazníků bodovala také 
v marketingovém programu 
Volba spotřebitelů – Nejlepší 
novinka roku.

Zákazník se neztratí
Místo tradičních regálových uliček se 
Penny Markety zaměřují na 
intuitivní průchod a tematické části.

Zdravé trendy
Zájem o bezlepkové či bio 
výrobky roste i v diskontu. 
Penny Market vychází zájmu 
vstříc ucelenou nabídkou.

Bezpečnost na prvním místě
Investice letos na jaře zahrnovaly ochranná plexiskla 
u pokladen, ochranné a dezinfekční prostředky, značení, 
ale i mimořádné odměny pro zaměstnance za jejich nasazení.
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TÉMA VYDÁNÍ

• Zbavíte se ručního přepisování a chyb
• Získáte přehled nad svým dodavatelským řetězcem
• Zbavíte se papíru a nestrukturovaných dat
• Umožníte automatické kontroly dokladů
• Sjednotíte komunikaci s dodavateli

Integrujte EDI do svého informačního systému

AUTOMATIZUJTE ZPRACOVÁNÍ 
A VÝMĚNU DOKLADŮ SE 
SVÝMI DODAVATELI

NECHTE SI ZDARMA PŘIPRAVIT ANALÝZU PŘIPRAVENOSTI DODAVATELŮ NA EDI www.grit.cz/
orion-edi

Na reformulace
opatrně

Na reformulace
opatrně

je třeba jít

Výrobci a retaileři pracují na takových 
úpravách složení výrobků, které 
spotřebiteli přinesou lepší výrobek 
s nižším obsahem negativně vnímaných 
živin, jako jsou například cukr, sůl či tuky. 
Vylepšují receptury o další nutrienty, 
případně snižují velikost porcí, aby si 
konzument mohl sám lépe kontrolovat 
energetickou hodnotu. Reformulace ale 
představují bariéry, se kterými se musí 
výrobci i retaileři vypořádat.
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P optávka po reformulovaných pro-
duktech stále stoupá. Lidé mno-
hem více než kdykoliv v minulosti 
sledují obsah živin uvedený na 
produktech. Právě uvědomělý pří-

stup informované veřejnosti je klíčem ke zdravému 
stravování. Ne vždy jsou ale zdravější varianty přijí-
mány kladně. S nevolí nesou zákazníci změny hlavně 
u tradičních značek, jako tomu v poslední době bylo 
třeba s Lentilkami, kde informaci o sníženém obsahu 
cukru a větším podílu mléka, čokolády a kakaa pře-
bil fakt, že se jejich výroba přesouvá do Německa. 
Není to ovšem jediný výrobek, který se z portfolia 
společnosti Nestlé mění. „Reformulace jsou součástí 
naší dlouhodobé strategie, každoročně uvádíme na 
trh reformulované výrobky nebo výrobky s vylep-
šenými recepturami,“ říká Robert Kičina, manažer 
korporátní komunikace společnosti Nestlé Česko. 
Naposledy to byla například sójová omáčka, která 
má o 30 % méně soli oproti konkurenci na trhu, Deli 
proteinové tyčinky s 20 % bílkovin, oříškové tyčinky 
Yes! nebo Ovesné Cheerios se sníženým množstvím 
cukru a s 91 % celozrnné ovesné mouky. Ty také 
získaly ocenění v soutěži Reformulace roku Potravi-
nářské komory ČR.

Reformulační snahy výrobců potravin prezentuje 
Platforma pro reformulace, která vznikla před ně-
kolika lety při České technologické platformě. Je-
jím cílem je propojit potravináře s akademickou 
sférou, podpořit přenos výsledků potravinářského 
výzkumu a vývoje do praxe a zavádět inovace. 
Podle prezidentky Potravinářské komory ČR Dany 
Večeřové pracují na vývoji portfolií velcí i malí, lo-
kální i nadnárodní společnosti, což je pro spotře-
bitele pozitivní fakt. Do budoucna bude třeba za-
pracovat hlavně na komunikaci a edukaci 
spotřebitelů. Podle Gabriely Bechynské, předsed-
kyně Výboru pro výživovou politiku a Platformy 
pro reformulaci, to ale jen výrobci a obchodníci 
„nespasí“. Do problematiky je nutné zapojit dale-
ko širší spektrum osobností i institucí.

První místo obsadil 
Lipánek

Ty nejzdařilejší reformulace získávají už zmíněné 
ocenění Reformulace roku. Letos první příčku ob-
sadil tvarohový Lipánek 130 g společnosti Madeta. 

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Má snížený obsah cukru, vyšší množství tvarohu 
a zároveň nižší energetickou hodnotu. Jan Teplý, 
ředitel obchodu, marketingu a nákupu, uvádí, že 
pouze úpravy receptur u výrobků ale nestačí. Je to 
také otázka celkového přístupu zákazníků ke zdra-
vému životnímu stylu. „Děláme mléčné výrobky 
tak, jak se dělaly vždy a dělat se mají, nevyrábíme 
potraviny bez výživové hodnoty. Ke zdravému ži-
votnímu stylu ale patří i pohyb – pokud budeme 
sedět jen u počítače, žádná reformulace nám ne-
pomůže,“ upozorňuje na zdravý selský rozum 
v přístupu ke stravování a životnímu stylu.

Spotřebitele chce tedy hlavně edukovat o zdravém 
životním stylu, vyvážené stravě i obecně umírně-
nosti. „Nesouhlasím s tím, že výrobky s nižším 
obsahem cukru nebo nižšími energetickými hod-
notami jsou zdravější. Paradoxně naopak. V někte-
rých je nedostatek chuti nebo nízká výživová hod-
nota nahrazována chemií, která takové produkty 
dělá toxickými. V některých případech samozřej-
mě reflektujeme, že životní styl některých spotře-
bitelů se změnil, a že tudíž výrobky s nižší výživo-
vou hodnotou mají na trhu své místo. Ale osobně 
se budu radši normálně hýbat a spát a jíst normál-
ní jídlo. To je podle mě zdravější,“ míní Jan Teplý.

• Zbavíte se ručního přepisování a chyb
• Získáte přehled nad svým dodavatelským řetězcem
• Zbavíte se papíru a nestrukturovaných dat
• Umožníte automatické kontroly dokladů
• Sjednotíte komunikaci s dodavateli

Integrujte EDI do svého informačního systému

AUTOMATIZUJTE ZPRACOVÁNÍ 
A VÝMĚNU DOKLADŮ SE 
SVÝMI DODAVATELI

NECHTE SI ZDARMA PŘIPRAVIT ANALÝZU PŘIPRAVENOSTI DODAVATELŮ NA EDI www.grit.cz/
orion-edi

inzerce

„Pomáháme malým a středním 
podnikům sdílet zkušenosti.“

 Malé a střední podniky většinou na rozdíl od těch velkých nemají centra 
výzkumu a vývoje. My jim nabízíme snazší přístup ke znalostem, odborné 
publikace a sdílení zkušeností. Ale také možnosti kontaktu se zástupci vědy 
a výzkumu stejně jako účast na řadě odborných akcí. Reformulace mají své 
limity. Cukr, sůl či tuk totiž hrají nejen výživovou funkci, ale plní často roli 
konzervantů. Jejich náhrada (pro příklad: třeba když nahradíte cukr umělými 
sladidly) může být kontroverzní.

Gabriela Bechynská, předsedkyně, Výbor pro výživovou politiku 
a Platforma pro reformulace, Potravinářská komora ČR

Změna chuti 
je jednou 

z nejčastějších 
bariér.
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TÉMA VYDÁNÍ

Vzorce spotřeby potravin 
jsou neudržitelné

Mezi další oceněné produkty patří Mattoni esence 
pomeranč (Mattoni 1873), Super Mysli (Emco), či 
Re:Fuel sandwich on the go (Unilever). U všech 
těchto výrobků došlo především k významnému 
snížení použitého množství cukru. Právě omezová-
ní obsahu cukru či soli bývá nejčastější reformula-
cí, ač úpravy se dějí všemi směry. „Jde o snižování 
množství negativně vnímaných živin i pomocí ino-
vací, kdy se například vyvine nová produktová řada 
nebo se produkt o nové živiny obohatí,“ přibližuje 
Gabriela Bechynská. To je také jedním z jejích cílů 
– nabídnout spotřebitelů možnost vybrat si do své-
ho jídelníčku co nejpestřejší portfolio výrobků vy-
hovující jejich životnímu stylu.

S tím, aby měl spotřebitel co nejpestřejší nabídku, 
souhlasí i Jaromír Urbanec, senior brand manager 
společnosti Emco, která získala ocenění za produkt 
Super mysli s příchutí čokoláda & kokos. Úprava 
receptur ale probíhá i v kategoriích ořechových ty-
činek a ovesných kaší. „Spotřebitelé výrobky bez 
přidaného cukru vítají, jde o to mít pro každého 
nějakou alternativu,“ je přesvědčen Jaromír Ur-
banec. Firma uvedla na trh řadu výrobků, které 
cukr vůbec neobsahují, ať už jde o Super kaši (Me-
ruňka & Jablka) nebo ořechové tyčinky s proteinem 
mandle & kokos. Společnost Mattoni 1873 získala 

ocenění za výrobek Mattoni Esence, která obsahu-
je pouze přírodní esence ovoce a je zcela bez cukru, 
sladidel, barviv i konzervačních látek. „Je vidět, že 
takový výrobek na trhu chyběl, zákazníci jej přijali 
velmi dobře,“ dokládá ředitel strategického marke-

tingu Ondřej Postránský. Prvním krokem pro refor-
mulace je podle něj schopnost správně porozumět 
potřebám zákazníků. „Ta přání se v jednotlivých 
zemích liší, jsou různá v různých cílových skupi-
nách, liší se i podle příležitosti spotřeby, ale dvě věci 
mají společné – rostoucí důraz na zdravý životní styl 
a chuť, ta je zásadní. Obecně zájem o výrobky bez 
cukru nebo se sníženým obsahem cukru roste,“ 
dodává Ondřej Postránský.

Nejde jen o cukr

Podle Hany Pavlíkové, country quality managera 
společnosti Danone, má firma 90 % produktů ve 
zdravých kategoriích, ať už jde o mléčné výrobky, 
baby food, klinickou výživu či nápoje bez cukru. 
V celém portfoliu postupně snižuje podíl cukru 
a na trh uvádí novinky, v poslední době například 
odtučněný jogurt Yo-pro. „Reformulační strategie 
ale nespočívá jen v omezování cukru,“ uvádí Hana 
Pavlíková. Firma se snaží jak kategorii mléčných 
výrobků, tak tu plant-base fortifikovat zdraví pro-
spěšnými látkami, ať už jsou to probiotika nebo 
vitaminy, minerály a přísady v podobě chia semí-
nek či lnu. „Loni jsme reformulovali skoro desetinu 
ze všech našich výrobků a na trh jsme uvedli na 
1300 nových produktů. V tuzemsku je to třeba 
Actimel s vyšším obsahem vitaminů či ovocný 
 Actimel bez přidaného cukru,“ přibližuje Hana 

TÉMA VYDÁNÍ
Na reformulace je třeba 
jít opatrně

Rama s máslem obsahuje 10 % másla.

Připravte se 
na zítřejší ráno!
S Ramou bude vaše 
snídaně ještě chutnější!

Upfield ČR spol. s r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00  Praha Smíchov, jan.kalina@upfield.com 

291_Rama_Breakfast_Universal_inz_240x170_ZboziProdej_c276_final.indd   1 13.10.2020   9:56:43

OCHUTNEJ 
NOVOU 
PEPSI VANILKU

OCHUTNEJ OCHUTNEJ 

VANILKU

inzerce

„Vytváříme 
produkty, 

za které se 
nemusíme 

stydět.“

Nezaměřujeme se primárně na refor-
mulace, ale dlouhodobě na to, aby naše 
výrobky byly tak kvalitní, jak je za daných 
technologií dokážeme vyrobit. Že z to pak 
vyjde reformulace, což je pro mě mimo-
chodem dost „toxické“ slovo, je spíš shoda 
okolností. Cíleným procesem u nás není 
reformulovat a snižovat energetickou ná-
ročnost, ale vytvářet produkty, které nám 
dávají smysl a nemusíme se za ně stydět.

Jan Teplý,
ředitel obchodu, marketingu 
a nákupu, Madeta
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O tom, jak obchodníci regulují 
privátní značky, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

Pavlíková. Mléčný sortiment firma posílila o nové 
dezerty s nízkým obsahem tuku, obohacené o vi-
tamin D a vápník. Novinky se chystají i v plant-ba-
sed portfoliu, značky Alpro a Provamel najdou 
zákazníci také v biokvalitě.

Zásadní je hlavně chuť

Změna chuti je jednou z nejčastějších bariér, se kte-
rou se výrobci často potkávají. „Druhou je ale také 
to, že cukr, sůl i tuk hrají v produktech často roli 
konzervantů. Při snížení množství jedné živiny mu-
síte mít nějakou náhradu a tu mohou zákazníci 
nakonec vnímat kontroverzně. Typickým příkladem 
je nahrazení cukru sladidly,“ vysvětluje Gabriela 
Bechynská. Změny tak například probíhají i v úpra-
vě velikostí porce, která spotřebiteli zajistí lepší kon-
trolu nad konzumovanými kaloriemi. Cestou je 

rovněž celkové snížení množství energie. Cílem 
reformulací by ale hlavně měl být zdravotní přínos 
a výrobci věří, že spotřebitelé budou změny přijí-
mat pozitivně. „Zdravotní benefity a zdraví jsou ale 
podle spotřebitelských průzkumů zásadním krité-
riem pro zákazníky a v kontextu koronavirové epi-
demie ještě sílí,“ potvrzuje Hana Pavlíková.

Výživě se aktuálně intenzivně věnuje i Evropská 
komise, která letos představila svou strategii na-
zvanou Z farmy na vidličku. Podle ní jsou současné 
vzorce spotřeby potravin z hlediska zdraví neudr-
žitelné. „Průměrný příjem energie, nově i červené-
ho masa, cukrů, soli a tuků u Evropanů nadále 
překračuje doporučené hodnoty, zatímco spotře-
ba celozrnných obilovin, ovoce a zeleniny, luštěnin 
a ořechů je nedostatečná,“ přibližuje Gabriela Be-
chynská. Jedním z bodů, které chce strategie řešit, 
jsou tak právě reformulace potravinářských pro-
duktů. Podle komise je řešením změna složení 

zpracovaných potravin ve smyslu nastavení maxi-
málních limitů pro určité živiny v potravinách. Jak 
ale Gabriela Bechynská upozorňuje, zde se diskuse 
teprve zahajují.

Ačkoliv by výrobci často na provedení takzvané 
reformulace spotřebitele rádi viditelně upozornili, 
platná evropská legislativa umožňuje zvýraznit ta-
kovou informaci na obalu až tehdy, pokud dojde 
k výraznému snížení obsahu dané živiny, nejčastě-
ji o 30 %, v případě soli o 25 %. „V těchto přípa-
dech jde však již o razantní změnu, která se proje-
ví na samotné chuti produktu. Aby tedy výrobci 
své zákazníky kvůli provedené reformulaci neztra-
tili, provádějí většinou tyto žádoucí změny postup-
ně a pozvolně,“ dodává Gabriela Bechynská. A po-
zvolná musí být v tomhle případě i komunikace, 
protože edukace je tu zásadní. „Důležité je vždy 
vysvětlit motiv a podobu změny, slouží k tomu 
obal i místo prodeje,“ zdůrazňuje Hana Pavlíková.

Rama s máslem obsahuje 10 % másla.

Připravte se 
na zítřejší ráno!
S Ramou bude vaše 
snídaně ještě chutnější!

Připravte se 

Upfield ČR spol. s r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00  Praha Smíchov, jan.kalina@upfield.com 
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inzerce

OCHUTNEJ 
NOVOU 
PEPSI VANILKU

„Upravujeme tam, kde to má smysl.“

 Zaměřujeme se na spotřebiteli senzitivně vnímané nutrienty – zavázali jsme 
se celosvětově i lokálně omezovat cukry nebo sůl ve výrobcích, kde to dává 
smysl. Škodlivé transmastné kyseliny v Nestlé výrobcích již několik let nenajde-
te. Naopak se snažíme navyšovat množství vlákniny nebo bílkovin, případně 
odstraňovat lepek. Také se snažíme zjednodušovat složení našich výrobků tak, 
aby bylo srozumitelnější, a z ingrediencí, které spotřebitel zná – navyšování 
podílu například celozrnné mouky, ořechů, zeleniny, ovoce či kakaa.

Robert Kičina, manažer korporátní komunikace, Nestlé Česko 
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P 

roduktově orientovaný trh, který 
je zaměřený na kontinuální kon-
zumaci, vychází z klasické ekono-
mie. Jde o maximalizaci zisku při 
minimalizaci nákladů. Tedy to, co 

aktuálně zažíváme v rámci slevových spirál nebo 
takzvaného žlutého pekla v řetězcích. Historie 
ovšem přináší i jiné pohledy. Příkladem může být 
teorie spotřebních technologií, která kromě maxi-
malizace užitku, kde hlavním bodem je co nejvyšší 
nákup u předem definovaného rozpočtu, řeší tak-
zvané atributy. Značky by měly přinášet něco navíc, 
žít něčím navíc, dávat zákazníkům něco navíc. Vizi, 
důvod existence, důvod, proč si je koupit.

Moderování semináře o vyšším principu retailu se 
ujal Petr Šimek, prezident POPAI CE a managing 
director společnosti Wellen. V úvodu sdělil, že aso-
ciace čím dál tím více řeší značku a její přidanou 
hodnotu: „Proto o značce a přidané hodnotě bu-
deme dnes hovořit. Kolegové ve svých přednáš-
kách ukážou, jakou cestou se vydali a jak svoji 
značku v tomto ohledu z pohledu retailu podpo-
rují.“ Přidaná hodnota přitom může být jakási vize, 
kdy se značka snaží přinést i něco víc než jen pro-
duktový benefit, a snaží se být jiná – nechce jen 
nutně vydělávat. Některé ze značek potom volí 
druhou cestu, a to udržitelnost a ekologii.

Byznys není jen 
o penězích

Z Paříže se jako první prostřednictvím internetu 
přihlásila Clémence Descours, chef de projet déve-
loppement durable chez asociace POPAI France. 
V prezentaci se věnovala představení celosvětové-
ho projektu přinášejícího certifikaci eko vybavení 
v prodejnách. O udržitelnosti a ekologii je slyšet 
z mnoha stran, někteří to berou jako dogma, dru-
zí jako lobby. Každopádně důraz na ekologii bude 
sílit, otázkou jen je, kdy doba ekologická nastane. 
Výrobci potom nebudou moci fungovat, aniž by 
vybraná kritéria splňovali. „Zaměření se na ekolo-
gii a následné certifikace nepřinesou pouze nové 
klienty, ale v budoucnu mohou firmy limitovat v je-
jich podnikání, pokud nepřijmou správná opatření. 
Ve Francii je eko certifikace státní,“ uvádí Clémen-
ce Descours. Norma potvrzuje celkový přístup spo-

Asociace POPAI CE v říjnu uspořádala už čtvrtý virtuální seminář. Jeho náplní byla 
snaha prodávat přidanou hodnotu, ne pouze zboží. Spotřebitelé dnes totiž čím dál tím 
častěji od značek očekávají důvod, proč si je koupit, a navíc hledí na zero waste. Výrobci 
si toho jsou vědomi, a tak se snaží svět změnit a přinést mu něco nového než ho jen 
zahltit svým zbožím.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Retailu sluší 

vyšší princip

STŘÍHEJTE KOLEM DOKOLA!

Nakupujte kvalitu s chutí a vyhrajte

Každý týden vylosujeme 13 cen 
v hodnotě až 10 000 Kč.

elektrokola AUTHOR napořád, vozy ŠKODA KAMIQ 
na rok a tisíce dalších cen týden co týden. 
Vystřihujte loga kvality z potravin, nalepujte a posílejte. 

dalších cen
50 tisíc

Herní karty ke stažení a více na akademiekvality.cz

2×
ELEKTROKOLO 
AUTHOR

2×2×
ŠKODA KAMIQ
na rok

Nakupujte kvalitu s chutí a vyhrajte

Vystřihujte loga kvality z potravin, nalepujte a posílejte. 

akademiekvality.cz
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

jí. Například Steve Jobs razil cestu, že nebude dě-
lat, co zákazníci chtějí, ale vyvine, co budou 
milovat. Velmi podobným způsobem se nato díva-
jí v Budějovickém Budvaru, který bojuje proti eu-
ropivu a snaží se v Česku podporovat pivovarnictví. 
„Prodávat přidanou hodnotu se vždy vyplatí. 
O peníze jde totiž vždy až na prvním místě. Spous-
ta výrobců dnes poskytuje poměrně vysoký stan-
dard. Tento prvek je však nedokáže odlišit od kon-
kurence, proto je nezbytné dělat něco jiného nebo 
jinak,“ poodkrývá Josef Kroulík, off-trade sales 
manager společnosti Budějovický Budvar. 

Pivo lze do jisté míry chápat jako komoditu, ze kte-
ré teprve atributy jednotlivých pivních značek vy-
tvářejí přidanou hodnotu, jež pivovary odlišuje 
a podporuje například jejich rozdílnou cenovou 
úroveň. To, co atributy značek definuje, můžeme 
nazvat posláním, misí. „Proto má Budějovický 

Budvar jasně definované poslání, které určuje 
i naši strategii. Jsme národní pivovar, odpovědní 
správci pivovarské moudrosti a dovednosti. To je 
pro nás jasný závazek vařit pivo nejlépe, jak umí-
me. Cítíme zodpovědnost za rozvoj českého pivo-
varnictví. Proto podporujeme malé české pivovary, 
sdílíme s nimi místo na našich pípách, a dokonce 
s nimi vaříme i limitované edice piv,“ říká Josef 
Kroulík. To vše zvyšuje hodnotu produktového 
portfolia Budvaru a podporuje jeho výjimečnost.

Udržitelnost a odpovědné podnikání je zásadní 
téma i pro společnost Mondelēz International. Vý-
zkumy veřejného mínění ukazují, že 65 % spotře-
bitelů chce cíleně nakupovat produkty, které jsou 
spojené s udržitelností. „Stejně jako všechny velké 
firmy i my máme globální závazky z této oblasti. 
Doplňujeme je ale také regionálními nebo lokální-
mi iniciativami,“ upozorňuje Václav Vršínský, sales 
activation manager CZ/SK/HU. I proto jsou na po-
řadu dne různé programy, jako je například Inicia-
tiva Harmony pro udržitelné pěstování pšenice. 
Díky ní praktikují udržitelné pěstební metody, na-
příklad se minimalizuje množství použitých pesti-
cidů a umělých hnojiv. Pšenice se pak také pěstuje 
v okolí jejího dalšího zpracování. Společnost Mon-
delez International se na globální úrovni dále za-
vázala snížit produkci CO

2
, spotřebu vody a celko-

vého odpadu.

lečnosti k ekodesignu, zejména její proces neustá-
lého zlepšování zaměřený na snižování dopadu 
využívaných produktů na životní prostředí.

Lego je rodinná firma. Její principy jsou postaveny 
daleko výš než samotný byznys a udržitelnost ži-
votního prostředí je jedním z nich. Téma životního 
prostředí se také promítá do nákupního chování 
spotřebitelů. „Z našeho průzkumu vyplývá, že lze 
rozlišit šest různých důvodů pro nákup hraček. 
Spotřebitelům se snažíme upravit nabídku v místě 
prodeje tak, abychom oslovili co nejvíce z nich,“ 
vysvětluje Petr Řežábek, Lego certified stores di-
rector pro region REEMEA. Společnost dbá na to, 
aby si i další generace mohly hrát s legem. Proto 
se rozhodla, že od příštího roku budou své kostič-
ky prodávat ne v plastových, ale v papírových oba-
lech, což má velký vliv na ekologii. „Rozhodnutí 
nepřišlo ze dne na den, na projektu pracujeme 
delší dobu. Ale i dopisy, které nám píší naši zákaz-
níci, tedy děti, nám potvrdily, že jdeme správnou 
cestou,“ sděluje Petr Řežábek. Ve firmě není vše 
jen o materiálech a obalech. O udržitelnosti pře-
mýšlí v širším kontextu a například v obchodech 
používají udržitelné materiály. V neposlední řadě 
vyžadují i od svých partnerů, aby se chovali ohle-
duplně k životnímu prostředí.

Říkat v dnešní době ne, a říkat ne speciálně zákaz-
níkům, se úplně nenosí. Ne všechny firmy to umě-
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Každý týden vylosujeme 13 cen 
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elektrokola AUTHOR napořád, vozy ŠKODA KAMIQ 
na rok a tisíce dalších cen týden co týden. 
Vystřihujte loga kvality z potravin, nalepujte a posílejte. 
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50 tisíc

Herní karty ke stažení a více na akademiekvality.cz
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Milada Valášková,
manažerka kvality a hygieny, Billa CZ

Dvacet dva let na pozici manažera kvality je dost 

dlouhá doba na to, aby člověk mohl říct s naprostou 

jistotou, že jej tahle práce opravdu baví a naplňuje. 

Zvlášť když máte to štěstí, že oddělení 

kvality v rychloobrátkovém řetězci vlastně 

budujete od samého počátku tak, jako to měla 

Milada Valášková.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

63 let

1 syn (35 let)

9 lidí v týmu 
kontroly 
(na 239 pobočkách 
po celé ČR)

let v oboru řízení 
kvality + 11 let 
mikrobiologická 
a chemická laboratoř 
vyšetřování potravin

záliby:  lyže, kolo, procházky, 
divadlo a koncerty 
kvalitní hudby

22
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D o retailu přešla po jedenáctileté 
praxi v mikrobiologické a che-
mické laboratoři vyšetřování 
potravin, na kterou ráda vzpo-
míná. „To byla velká devíza, ze 

které jsem čerpala i nadále. Znalosti složení a zna-
čení potravin jsem mohla bezezbytku využít právě 
na pozici manažera kvality v obchodním řetězci,“ 
připomíná začátky, ve kterých prakticky položila 
v řetězci Billa základy toho, jak má takové oddělení 
kvality vypadat. Jeho podobu tvoří a řídí už 22 let.

„Je to práce velice živá a zajímavá, na které mě 
nesmírně baví různorodost,“ přibližuje Milada Va-
lášková svou práci. Obchodní sektor, zejména 
v oblasti potravin, se v posledních letech velice 
rychle vyvíjí, spotřebitelé citlivě reagují na moderní 
možnosti technologického zpracování a složení 

žadavky na to, jak mají privátní značky vypadat, 
procházejí rukama právě Milady Valáškové – každý 
výrobek ze všech privátních řad, ať už je to Clever, 
značky Billa a Billa Premium, Naše Bio, nebo také 
Česká farma a u českého masa a českých masných 
výrobků značka Vocílka.

Od definice složení potravin 
po jednání s úřady
Jak se vlastně kvalita výrobků privátních značek 
kontroluje a co práce manažerky kvality obnáší? 
„Výrobky si sami vyvíjíme, stanovujeme složení vý-
robku, jeho kvalitativní parametry, obal i značení. 
Po celou dobu uvádění výrobku na trh kontroluje-
me průběžně zachování stanovené kvality, kdy 
spolupracujeme s nezávislými akreditovanými la-



Milada Valášková se vždy snaží 
o dodržení čtyř P. Více čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

Rukama Milady Valáškové 
projde úplně každý produkt 

z privátních řad. 

Pro každý výrobek je třeba definovat složení, kvalitativní parametry, obal i značení. 

„Houževnatost 
mi nedovolí 

povolit.“

potravin, zejména používání přídatných látek, adi-
tiv. A tvář trhu se mění i z pohledu nových potra-
vin, způsobu prodeje i zdravého životního stylu. 
„Konkurence na trhu je veliká a já jsem ráda 
a vděčná za to, že u tohoto rozvoje mohu být,“ 
usmívá se Milada Valášková. Se všemi výše zmíně-
nými trendy se pak samozřejmě upevňuje nutnost 
a také důležitost postavení oddělení kvality ve fir-
mě. „A takové oddělení kvality v obchodním řetěz-
ci můžeme s nadsázkou přirovnat ke kolečku 
v soustrojí firmy, které správně doplní hlavní kola,“ 
je přesvědčená Milada Valášková. Jednotlivá kola 
pak představují nákup a prodej, všichni jsou na 
sobě závislí a jen při dobré spolupráci stroj „šlape“ 
tak, jak má.

Začátky v pozici manažera kvality ale při příchodu 
z prostředí laboratoře nebyly jednoduché. „Muse-
la jsem se hodně učit jak z pohledu odbornosti, 
legislativy zaměřené na potraviny i non-food, tak 
se naučit základní podmínky rozvoje trhu, což pro 
mě bylo něco úplně nového,“ specifikuje přechod 
do retailu Milada Valášková. Tyto znalosti pak vy-
užívala v linii směru zavádění nových privátních 
značek, kde každý obchodní subjekt, který prodá-
vá své privátní značky, jde vysloveně s kůží na trh. 
Společnost Billa je v tomto případě v pozici výrob-
ce, který na sto procent ručí za sortiment výrobků 
pod svými privátními značkami. A tak všechny po-

boratořemi a interně provádíme průběžná hodno-
cení základních senzorických parametrů,“ vypočí-
tává Milada Valášková kroky, které v rámci celého 
procesu pečlivě hlídá.

Formou auditů na principu mezinárodních potra-
vinářských standardů IFS pak firma spolupracuje 
s výrobci a seznamuje se přímo se zavedením 
správné výrobní a technologické praxe v konkrét-
ním zpracovatelském závodě. Celkový počet hod-
nocení a auditů se ročně blíží k tisícovce a tuhle 
práci musí zvládnout se svým devítičlenným tý-
mem. Už z toho je zřejmé, že oddělení kvality je 
práce kolektivní, týmová, kde ale každý musí být 
schopen odborně a rychle reagovat, protože téma-
ta k řešení jsou velmi různorodá. „To je právě to, 
co mě nesmírně baví, nabíjí a posouvá jak odbor-
ně, tak lidsky,“ přisvědčuje Milada Valášková. Do 
práce oddělení kvality ale patří také velmi důležité 
terénní kontroly na místech prodeje, kde se musí 
uplatnit odborné znalosti legislativy, značení, tech-
nologie, ale také je tu potřeba notná dávka empa-
tie při jednání s lidmi.                                
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NA TRADIČN ÍM TRHU

Českobudějovické Terno láká zákazníky modernizovanou 
jídelnou, skupina firem Qanto zavádí nový skladový 
systém, ostravské hlavní nádraží se chlubí inovovanou 
kavárnou Momento Café a průzkum potvrzuje, že zákazníci 
upřednostňují lokální prodejce. Detaily a fotografie najdete 
na www.zboziaprodej.cz.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner rubriky:



Další
Momento 
Café je 
v Kolíně

Po otevření inovované kavárny Momento 
Café v Ostravě na hlavním nádraží, které 
proběhlo v srpnu letošního roku, byla 7. říj-
na 2020 otevřena další pobočka tohoto ře-
tězce na vlakovém nádraží v Kolíně. 

Kavárny Momento Café jsou již několik let pro-
vozovány společností JPServis a JLV na nádraží 
v Olomouci a v Ústřední vojenské nemocnici 
v Praze. Nyní nastal čas na inovaci, a tak jsou dvě 
nově vysoutěžené provozovny, které se otevřely 
na hlavním nádraží v Ostravě a Kolíně, realizo-
vány ve významně inovované podobě. JPServis 
provozuje také síť prodejen PONT to go, Minit, 
BioPoint nebo BistroPoint. A ráda by brzy zmo-
dernizovala i provozovnu na hlavním nádraží 
v Olomouci, která zákazníkům úspěšně slouží 
od roku 2015.

Restaurace Terno je
v novém, moderním designu

Skupina firem Qanto nasazuje
WMS od společnosti Kvados
U skupiny firem Qanto, která provozuje jak velkoobchody, tak i vlastní maloobchodní síť, 
uspělo řešení myStock WMS společnosti Kvados. Od softwaru očekává vysoké úspory v ob-
lasti nákladů na skladování a také zvýšení efektivity skladových procesů. 

Výběrové řízení skupiny firem Qanto na sklado-
vý systém vyhrála společnost Kvados nejen díky 
dlouhodobým vztahům, tyto subjekty spolupra-
cují už od roku 2008, ale především s ohledem 
na její mnohaleté zkušenosti, reference v oblas-
ti řízení skladů a také rozsah nabízené funkčnos-
ti. V rámci nově postaveného velkoobchodního 
skladu bylo nasazení naplánováno na duben. 
Kvůli pandemii ale došlo k mírnému posunu na 
straně zákazníka a nasazení se odložilo na kvě-
ten, kdy proběhlo přestěhování celého skladu 

a zahájení provozu. Kromě uvedených přínosů 
skupina firem Qanto očekává zjednodušení 
a zrychlení manipulace i vychystávání zboží. 
WMS společnosti Kvados řídí skladové procesy 
od předpříjmu, příjmu a náročné expedice až po 
inventury. Jsou využívány standardní funkčnosti 
(reporting a dashboard) a nesmí chybět ani 
 intuitivní řízení práce skladníků pomocí PDA. 
Jednatel Stanislav Vodička ml. uvádí: „Rozhodli 
jsme se pro WMS od společnosti Kvados, 
 protože z jiných projektů víme, že umí dělat 

 software nejlépe na trhu. Nejsou jen tvůrci 
a prodejci softwaru, ale vždy se snaží dívat na 
spolupráci i z pohledu zákazníka a dotahují věci 
do konce, což se potvrdilo i u tohoto projektu.“ 

Tři ze čtyř spotřebitelů
upřednostňují místní obchody

Trendem dnešní doby je nabídnout zákazníkům možnost stravování v moderním zařízení 
umístěném přímo v budově, kde se nachází prodejna. Od března do září proběhla rekonstruk-
ce restaurace v českobudějovickém Ternu, které patří pod Jednotu, spotřební družstvo České 
Budějovice. Z původní Jihočeské jídelny se stala moderní klimatizovaná restaurace Terno. 
K jejímu znovuotevření došlo 21. září 2020.

„Cílem remodelingu restaurace je udržet stáva-
jící zákazníky Terna s ohledem na rostoucí kon-
kurenci ve městě a samozřejmě přilákat zákaz-
níky nové, především z řad mladé generace. 

V rámci modernizace prostředí restaurace došlo 
ke zvýšení celkového počtu míst k sezení. Celý 
prostor je nyní členěn na tři celky. Pro zkrácení 
čekání při výdeji jídel vznikla dvě výdejová místa 
na hotová jídla a minutky. Byl zde instalován sa-

moobslužný pult s chlazenými točenými nápoji 
a čerstvou kávou. Jedním z nových prvků jsou 
moderní LED televizory, kde je uváděna denní na-
bídka. Dalším benefitem je poskytnutí oddělené-
ho prostoru pro práci na osobním počítači s mož-
ností bezplatného wi-fi připojení a dobíjení 
telefonů. Zázemí restaurace pro přípravu pokrmů 
je vybaveno novými, moderními spotřebiči. Cel-
kový dojem restaurace podtrhuje nové osvětlení,“ 
informuje Miroslav Konfršt, ředitel skupiny Terno. 

Tři čtvrtiny nakupujících nyní dávají ve srovnání s obdobím před pandemií raději přednost ob-
chodům a službám v sousedství. Nákupy od lidí, které zná, preferuje 77 procent osob a 72 procent 
zákazníků důvěřuje doporučením svých lokálních prodejců. Vyplývá to z výsledků aktuálního 
reprezentativního průzkumu společnosti Mastercard v 16 evropských zemích.

Průzkum společnosti Mastercard ukázal, že lidé 
napříč Evropou nyní daleko více utrácejí v okol-
ním prostředí především kvůli pohodlí (50 %) 
a proto, aby svým místním prodejcům pomohli 
zpět na nohy (49 %). Mezi další významné dů-
vody patří nově vytvořené vztahy s prodejci 
a nezávislými obchody (28 %) a důvěra v dopo-

ručení druhých (26 %). Mezi hlavní důvody 
růstu oblíbenosti nakupování ve svém nejbliž-
ším okolí od vypuknutí pandemie covid-19 re-
spondenti zmiňovali opět pohodlí (45 %), dále 
omezení pro cestování (38 %), fronty v super-
marketech (34 %) a vyšší hodnotu (19 %).
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E-COMMERCE

 Č 

eská republika patří z hlediska on-
-line mezi rozvinuté trhy v Evropě. 
Co do počtu e-shopů na obyva-
tele je dokonce na špici. Největší 
obraty se však uskutečňují v těch 

největších. A je to dáno tím, že řada z nich již 
zavedla marketplace. Jde o směr, který je velmi 
patrný v zahraničí. Průkopníci jsou dnes největší 
hráči v podobě značek, jako jsou eBay, Alibaba či 
Amazon. On-line tržiště zákazníkům nabízejí zboží 
všeho druhu na jednom místě a ti potom kvitují 
i komfort a spolehlivost.

Rychlý rozvoj on-line tržišť v Česku má na českou 
e-commerce zásadní vliv, a to hned v několika ohle-
dech. „Tím prvním je celkové urychlení digitalizace 
retailu. Ačkoli jsme původně náš marketplace chtě-
li ve větším startovat až přibližně touto dobou, jar-
ní koronavirová situace způsobila, že jsme do part-
nerského prodeje vrhli síly okamžitě, abychom 
pomohli na internet obchodníkům, kteří museli 
z důvodu vládních nařízení zavřít své obchody,“ 
deklaruje Jakub Kováč, ředitel programu Mall Part-
ner společnosti Mall Group. Pro zákazníka vznik 
silných tržišť znamená pohodlí v podobě jednoho 

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

dobře známého, důvěryhodného a kvalitního roz-
hraní, kde spotřebitel najde jakékoli zboží, pro kte-
ré si na internet přijde, objedná si ho s jedinou re-
gistrací a získá k němu ty nejlepší možné služby.

Silní lokální hráči jsou 
v zájmu všech domácích 
obchodníků

„Dá se navíc očekávat, že dříve nebo později do 
Česka dorazí některý ze světových e-commerce 
hráčů. Je tedy dobré se na příchod nadnárodních 
gigantů dobře připravit a dostat českou e-com-
merce do stavu, kdy jim bude schopna konkurovat. 
Silná a konkurenceschopná česká e-commerce 
v čele se silnými lokálními hráči je v zájmu všech 
domácích obchodníků,“ dodává Jakub Kováč. Pro-
to se dá očekávat, že budou ubývat malé e-shopy 
– tito prodejci budou moci prodávat právě na mar-
ketplace. „Výhodou je, že jim to výrazně sníží ná-
klady na reklamu, které by jinak museli vynaložit, 
aby se jejich e-shop ve velkém množství ostatních 
neztratil. V tuzemsku donedávna klasický market-

place k dispozici nebyl, což je také jeden z důvodů, 
proč jsme rozběhli projekt memark.cz,“ uvádí Pa-
vel Volf, majitel společnosti Merchant market.

Marketplace tak může částečně konsolidovat roz-
tříštěný trh. „Jeho nespornou výhodou je zmíněná 
šíře nabídky, kterou zákazník najde na jednom mís-
tě. Nemusí nutně navštívit v daném segmentu více 
prodejců, ale vše najde na jednom místě. Pro pro-
dejce má zase tu výhodu, že se snáze dostanou 
k více zákazníkům najednou,“ myslí si Milan Polák, 
CEO společnosti Zoot. Výhodou jsou i synergie jak 
na úrovni provozu, tak v nákladech na marketing 
a podobně. „Společenská poptávka po šetrnosti 
a úspornosti roste. Dlouhodobě z důvodů ekolo-
gických a aktuálně pak i z důvodů ekonomických. 
Doba koronavirová s sebou přináší novou úroveň 
nejistoty a nestability,“ sděluje Michal Oškera, CEO 
společnosti Aukro. On-line tržiště jsou pak místy, 
která dokážou uspokojit přirozenou, ale i vynuce-
nou poptávku po tom co nejlépe prodat a zároveň 
co nejvýhodněji koupit. „V našem pojetí se 
dropship ment v několika detailech liší od klasické-
ho marketplace. My si partnery vybíráme a pone-
cháváme si určitou kontrolu nad sortimentem 

Marketplace
  je budoucnost

Tuzemské e-commerce čím dál tím více dominují velcí hráči. Přitom se už nespecializují 
pouze na několik kategorií produktů. V rámci svých e-shopů nabízejí kolikrát obrovskou 
šíři zboží. Vítejte ve světě marketplace, on-line tržišť a dropshippingů.

Místo 5 dodavatelů jen jeden spolehlivý?

Kvalitně, rychle a za seriózní ceny!

In-Store kampaň?

www.uwe.cz

Od grafiky, přes výrobu POP/POP až po instalaci a on-line reporting?

Ano! 
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hlavně kvůli rozšíření nabídky pro dva miliony ná-
vštěvníků webu. „Chceme tím také vykrýt katego-
rie, jež by pro nás bylo drahé dostatečně naplnit. 
Takto jsme například spustili nově sekci kosmetika. 
Ale prostřednictvím marketplace chceme naplnit 
pánskou sekci, sekci bytových doplňků nebo třeba 
dětského oblečení,“ prozrazuje Milan Polák.

Marketplace je pro kamenné obchodníky snadnou 
cestou na internet a prodej přes platformu vhod-
ným prostředkem, jak se oprostit od přílišné závis-
losti na svých pobočkách. „V Mallu totiž dokáže-
me kromě technologie a rozsáhlé e-commerce 
infrastruktury či pomoci se zákaznickou péčí 
a marketingem poskytnout třeba také poradenství 
a cenné know-how. Dalším vlivem je celkové zlep-
šení služeb v rámci české e-commerce, protože 
obchodníci zapojení do programu jako Mall Part-
ner mohou rázem využít takové možnosti dopravy 
či platební metody, na které by sami nedosáhli, 
mají k dispozici kvalitní zákaznickou péči a další 
výhody,“ uvádí Jakub Kováč. A podstatným vlivem 
je i další propojování trhů v rámci Evropy. Například 
partnerský prodej Mall.cz funguje nejen v Česku, 
ale také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku či Slo-
vinsku, takže obchodníci mohou své zboží prodá-
vat napříč celým regionem.                                

a jeho správou, což je opakem toho, jak je market-
place obvykle definován. Dodavatelům to naopak 
přináší nižší pracnost při správě a možnost opřít se 
o silný brand Alzy, protože Alza i v systému dropshi-
pment vystupuje jako prodejce vůči koncovému 
zákazníkovi,“ prozrazuje Jan Pípal, business deve-
lopment manager společnosti Alza.cz. Ve zkratce 
jde v tomto případě o formu partnerského prodeje 
založenou na doručování objednávek přímo ze 
skladů dodavatelů – zboží se tak nemusí nakupovat 
a není třeba držet dodatečnou skladovou zásobu.

V e-commerce je však nevýhodou, že nelze páro-
vat produkty přímo z katalogu a propojovat je 
například s CRM systémem e-shopu. „Nicméně 
toto je relativně nová věc, která se bude rozvíjet 
na základě potřeb trhu. Výhody spočívají v počtu 
potenciálních zákazníků, kteří jsou na on-line plat-
formě a do marketplace se dostanou velice jedno-
duchým způsobem. Možnost placené inzerce 
v rámci jednoho reklamního systému bez nutnosti 
odvádět uživatele z platformy je také velké plus. 
Má však i druhou stranu mince – to je sbírání dat 
o zákaznících, kteří navštěvují web, a tímto způso-
bem je nezískáte,“ konkretizuje Pavel Paradýs, so-
cial media team leader společnosti Acomware. 
Marketplace tak není nutné vnímat jako nastávají-
cí konkurenci e-shopů, ale spíše jako platformu, 
která doplní prodejní možnosti e-shopů. Zoot na-
příklad rozjel marketplace během karantény a teď 
on-boarduje mnoho partnerů z oblasti fashion 

Konkrétní výhody on-line tržiště 
najdete na www.zboziaprodej.cz
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„Pomáháme 
oslovit nové 

okruhy 
zákazníků.“

Jsme otevření všem, kdo prodávají zajímavé 
zboží a dokážou poskytovat kvalitní služby, 
které odpovídají našim vysokým standar-
dům. Ideálním partnerem je pro nás ten, 
kdo již má nějaké zkušenosti s on-line pro-
dejem, takže ví, jak efektivně odbavovat 
objednávky a na co si dát pozor. Na rozdíl 
od konkurence ale nabízíme i vlastní admi-
nistrační rozhraní s možností ručně přidá-
vat produkty, a Mall Partner je tedy cestou 
i pro ty, kdo s prodejem na internetu chtějí 
začít. Naše platforma je cestou, jak oslovit 
nové okruhy zákazníků, a využívají ji jak 
malí, tak zavedení a velmi populární inter-
netoví hráči, jako je třeba Bonami.

Jakub Kováč,
ředitel programu Mall Partner,
Mall Group



CATSCAN
V tomto vydání:

P
odle dat analytické společnosti 
Nielsen patří mezi nejoblíbenější 
čokoládové pochutiny tabulkové 
čokolády, které tvoří 35‚6 % ob-
ratu a rostou nejrychleji (o 5 % 

oproti předchozímu roku), následované čoko-
ládovými bonboniérami s 26‚9% podílem v trž-
bách. Podíl 21 % mají pak čokoládové tyčinky. 
Čokoládové cukrovinky s podílem na tržbách 
16‚6 % v období od 8/2019 do 7/2020 po-
klesly o 10‚4 %. Velký podíl na tom 
měly jarní měsíce  letošního 
roku.

Prodej čokoládových sladkostí mírně 
roste jak v objemu, tak v tržbách. 

Za posledních 
12 měsíců se 
jich v České 
republice prodalo 

41‚4 tisíce tun, což je 
nárůst o 1‚1 %, oproti 
předchozímu období, a to 

v celkové hodnotě 10‚8 miliardy korun (růst o 1‚2 %). I přes tato pozitivní čísla trh 
v dubnu značně zasáhla vládní opatření, zákazníci zůstávali doma a řada domácností 
„odpískala“ Velikonoce, které pro tuto kategorii představují žně.
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 CS #1: CUKROVINKY
CS #2: SLANÉ POCHUTINY
CS #3: ALKOHOL A VÍNO
CS #4: TABÁKOVÉ VÝROBKY

CS #1 CUKROVINKY
ZASÁHLY 
„ODPÍSKANÉ“ 
VELIKONOCE

Černý duben 2020

Letošní velikonoční sezona zaznamenala výraz-
ný propad prodejů čokoládových cukrovinek. 
„V dubnu 2020 se jich oproti loňskému roku 
prodalo o 45 procent méně,“ konstatuje Zuza-

na Berezňáková, analytič-
ka společnosti Nielsen. 

Situa ce spojená s ka-
ranténou a ome-

zením společen-
ských akcí se 
v tomto měsíci 

podepsala také na prodejích dalších čokoládo-
vých kategorií, bonboniéry klesly o 23 %, čoko-
ládové tyčinky o 14 % a čokoládové tabulky 
v tržbách klesly o 8 % oproti dubnu roku 2019.

Tržby za nečokoládové cukrovinky, bonbony a lí-
zátka, poklesly o 2‚1 % na 2‚9 miliardy korun, 
objem prodejů v porovnání s předchozím obdo-
bím klesl o 1‚2 % (15‚1 tisíce tun). „Propad tržeb 
nečokoládových cukrovinek je tažen poklesem 
druhého nejprodávanějšího segmentu, tvrdých 
bonbonů, které klesají dvakrát rychleji než celá 
kategorie a jejich podíl na kategorii 29‚2 procen-
ta je o 0‚7 procentního bodu nižší v porovnání 
s předchozím rokem,“ uvádí Zuzana Berezňáko-

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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45 %
činil pokles prodeje 
čokoládových cukrovinek 
v dubnu 2020 oproti 
loňskému roku.

Tržby za nečokoládové cukrovinky, bonbony a lí-
zátka, poklesly o 2‚1 % na 2‚9 miliardy korun, 
objem prodejů v porovnání s předchozím obdo-
bím klesl o 1‚2 % (15‚1 tisíce tun). „Propad tržeb 
nečokoládových cukrovinek je tažen poklesem 
druhého nejprodávanějšího segmentu, tvrdých 
bonbonů, které klesají dvakrát rychleji než celá 
kategorie a jejich podíl na kategorii 29‚2 procen-
ta je o 0‚7 procentního bodu nižší v porovnání 
s předchozím rokem,“ uvádí Zuzana Berezňáko-

45

bách. Podíl 21 % mají pak čokoládové tyčinky. 
Čokoládové cukrovinky s podílem na tržbách 
16‚6 % v období od 8/2019 do 7/2020 po-
klesly o 10‚4 %. Velký podíl na tom 
měly jarní měsíce  letošního 
roku.

na Berezňáková, analytič-
ka společnosti Nielsen. 

Situa ce spojená s ka-
ranténou a ome-

zením společen-
ských akcí se 
v tomto měsíci 

45

Zákazníci mají 
rádi své značky.
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vá. Nejoblíbenější zůstávají želatinové bonbony 
(52‚5 % tržeb), které se prodávaly obdobně jako 
v předchozím roce. Na třetím místě jsou pak lí-
zátka se 7% podílem.

Velmi vyhledávané 
jsou promoční akce

Některý produkt z cukrovinkových kategorií na-
koupí domácnosti v průměru jednou za čtyři dny. 
Vyplývá to ze Spotřebitelského panelu GfK v ob-
dobí 7/2019 až 8/2020. „Za takovéto nákupy 
utratíme skoro 5200 korun ročně. Na každou 
domácnost pak připadne 29 kilogramů cukrovi-
nek. Více než čtvrtinu všech našich výdajů na 
sladkosti utratíme za sušenky a oplatky,“ prozra-
zuje Tomáš Zíka, analytik společnosti GfK Czech 
Republic. Dodává, že během roku si je dopřeje 
takřka každá česká domácnost a v průměru si 

O novinkách nejen 
pro Vánoce čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

... /...
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sušenky domů koupí třikrát do měsíce. V úhrnu 
pak za celý rok nakoupí přes 10 kg těchto slad-
kostí. Nepatrně menší počet kupujících vyzkouší 
alespoň jednou za rok tabulkové čokolády a čo-
koládové tyčinky. Co se množství týká, každo-
ročně spořádá průměrná česká domácnost 4 kg 
tabulkové čokolády, podobné množství bonbo-
nů a přes 3‚5 kg čokoládových tyčinek.

Pokud se podíváme, jak si vedou značkové vý-
robky v porovnání s neznačkovými z hlediska 
výdajů, lze říct, že piškotové výrobky jsou jedi-
nou kategorií, v které se utratí více za privátní 
než za značkové produkty. „U sladkostí jsou 

„Žádané byly výrobky 
pro domácí mlsání.“

 Vzhledem ke změnám v chování spotřebitelů způsobeným vládními 
opatřeními byly letos výrazně omezeny návštěvy v období Velikonoc, 
což se promítlo do prodejů velikonočních cukrovinek. Zasažen byl 
i trh cukrovinek určených k darování, jako jsou například bonboniéry. 
 Naopak výrobky určené k vlastní spotřebě nebo pro domácí mlsání 
byly na vzestupu. Od června se ale již trh vrátil k předchozí úrovni.

Pavel Vojta, marketingový manažer, Storck Česká republika



36

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CATSCAN
V tomto vydání:

velmi vyhledávané promoční akce a některé ka-
tegorie jsou ve většině případů nakupovány prá-
vě v nich. Skoro dvě třetiny výdajů za tabulko-
vou čokoládu utratí domácnosti právě v akčních 
nákupech. Silný vliv mají akce i u sušenek a čo-
koládových tyčinek,“ vysvětluje Tomáš Zíka. 
Třetinu výdajů za sladkosti utratí české domác-
nosti v hypermarketech. V těsném závěsu jsou 
diskontní obchody a zhruba pětina výdajů míří 
na útratu do supermarketů.

Přesun 
k tradičním výrobkům 
za dobrou cenu

Pandemie měla na kategorii cukrovinek velmi 
značný vliv, a to zejména v dubnu. Spojily se dva 
faktory – úplné uzavření ekonomiky (tzv. lock-
down) a chybějící sezona Velikonoc, která má již 
tradičně na cukrovinky veliký vliv, a to jak na běž-
né cukrovinky, tak i na specificky sezonní výrobky. 
„Od května se situace začala zlepšovat, na trhu 
jsme ale mohli sledovat některé strukturálnější 
změny. I nadále se dařilo tradičním cukrovinkám, 
jako jsou tyčinky a tabulkové čokolády či oplatky, 
také čokolády na vaření a pečení, tedy cukrovinky 
pro individuální nebo rodinnou spotřebu. Výraz-
nější pokles jsme ale zaznamenali v kategorii de-
zertů, což bylo zapříčiněno vlivem omezeného 
množství návštěv a skoro úplným omezením 
oslav,“ uvádí Stanislava Růžičková, marketingová 
manažerka společnosti Nestlé Česko.

V průběhu pandemie se razantně změnila čet-
nost a velikost nákupů. „Zákazníci omezovali 
návštěvy obchodů, o to větší byl ale následně 
jejich nákupní košík. U sortimentu, který nabízí-
me, dávali přednost větším, pokud možno ro-
dinným balením produktů. Nejvíce se prodávaly 
značky Opavia, Milka, BeBe Dobré ráno 
a Brumík. Celkově jsme také zaznamenali nárůst 
on-line nákupů,“ sděluje Gabriela Bechynská, 
corporate & government affairs manager CZ/SK 
společnosti Mondelez Czech Republic. Také 
v létě se změnilo chování spotřebitelů. „Více 

zůstali doma nebo na chatě, což přispělo k ná-
růstu trhu oproti minulým letním měsícům,“ 
informuje Pavel Vojta, marketingový manažer 
společnosti Storck Česká republika.

Společnost Chocoland zaznamenala dva efekty. 
Prvním byl odliv zákazníků v segmentu exkluziv-
ních bonboniér a tabulkových čokolád, které 
spotřebitelé primárně nakupují jako pozornost 
k lékaři či na návštěvu a obě tyto situace se bě-
hem karantény neodehrávaly. „Druhý efekt, 
který nám velmi svědčil, byl přesun k tradičním 
výrobkům za dobrou cenu. A tady se nám vy-
platilo promovat a připomínat se jako jeden 
z největších výrobců sójových a kokosových 
suků a tyčinek. Jejich prodeje během karantény 
vzrostly a my byli s kapacitami výroby na maxi-
mu,“ vysvětluje marketingová ředitelka Petra 
Tříšková. Stejný efekt měl i prodej čokoládových 
pomazánek, kterými maminky řešily v mnoha 
případech snídaně a svačiny dětí, které byly nu-
ceny být a stravovat se doma. „Při první vlně 
pandemie jsme u cukrovinek, především pak 
tyčinek, zaznamenali výrazný pokles poptávky,“ 
prozrazuje Iveta Barabášová, tisková mluvčí spo-
lečnosti Lidl Česká republika. Vysvětlením by 
mohlo být to, že spotřebitelé nechodili do práce 
a do škol a produkty, které jindy kupují jako 
sladkou svačinku, tak nevyhledávali.

Koleda se nekonala

Covid-19 tak dramaticky dopadl na prodej se-
zonního zboží a pro letošní velikonoční cukro-
vinky to bylo učiněné „Waterloo“. „Koleda se 
nekonala, rodiny se navštěvovaly omezeně, 
chránily svoje seniory, tudíž se méně obdarová-
valy. Veliké propady zaznamenala kategorie 
žvýkaček, kde to dáváme do souvislosti s noše-
ním roušek. Zkrátka spotřebitelé neměli náladu 
tolik mlsat a jsou citliví na cenu, což mělo dopad 
na prodeje kategorie čokolád. Zároveň se tolik 
nevídali a neslavili rodinná výročí, což mělo ne-
gativní dopad na luxusnější a kvalitnější sorti-
ment,“ vyjmenovává Romana Nýdrle, head of 

„Globálním trendem je 
držet vše v rovnováze.“

 Ani kategorii cukrovinek se nevyhnula částečná rostlinná revoluce. Jeden 
z hlavních hráčů na českém trhu, značka Jojo, uvedl v září svoji novinku 
Veggie. Jde o první výrobek, který je vhodný i pro vegany. Naším úkolem 
bylo právě jeho čistě rostlinný původ přenést na design obalu. Dalším 
globálním trendem je tzv. right bite, snaha v hektické době držet vše 
v rovnováze. V tomto případě mít po ruce rychlý mls, který je zároveň 
zdravý. Očekáváme, že tyto produktové propozice budou čím dál po-
pulárnější. Ze zahraničí nás zaujal příběh značky Bite a její zakladatelky 
Eleny Schifrinové, která se svými produkty slaví úspěchy hlavně v Rusku. 
Jejím krédem je, že spotřebitelé by neměli dělat kompromisy mezi chut-
ným a zdravým snackem a jeho složením.

Elena Venturo, strategy director, Lineart

Recyklovatelný 
obal
Společnost Eko-Kom připravila několik 
bodů, které doporučuje zohlednit při návr-
hu a výrobě obalů na cukrovinky, aby bylo 
možné je snadno vytřídit a recyklovat:

Plastové obaly – sáčky a krabičky

•  dobře recyklovatelný je jednodruhový 
materiál, např. polyetylen a polypropylen

•  obaly z více materiálů, pokud jsou dobře 
oddělitelné

•  recyklaci komplikují i špatně oddělitelné 
velkoformátové etikety

•  složité obaly kombinující více materiálů se 
obtížně zpracovávají (kompozitní mate-
riály a obaly z více vrstev různých druhů 
plastů); většinou se recyklují jako směsné 
plasty, například na zatravňovací dlaždice

•  obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

Papírové obaly – sáčky a krabičky

•  nepapírové složky obalu by měly být co 
nejjednodušeji oddělitelné

•  papír by neměl být laminovaný plastovými 
ani kovovými fóliemi

•  obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

Na obalech by spotřebitelům pomohly in-
formace o tom, kam použitý obal odložit.

Kovové krabičky

•  jednodruhový kov (železo, hliník)
•  dobře recyklovatelné

Na obalech by spotřebitelům pomohly in-
formace o tom, kam použitý obal odložit 
(do nádob s šedou nálepkou Kovy).
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Ruka podaná kreativitě
Jednoduchost výroby obalů versus kreativita designérů

Čtěte na str. 28

Martin 
Kurdiovský
ředitel nákupu 
a logistiky, Vitar

V tomto čísle glosuje 
více než desítku 
témat, která se týkají 
robotizace, tisku, 
smart packagingu, 
designu nebo 
udržitelnosti. 
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Obaly „pod 
proudem“
Obal na elektrotechniku 
a elektroniku musí 
plnit svou ochrannou 
a manipulační funkci. 
Od něho samotného 
také nesmí dojít 
k ohrožení baleného 
produktu, a to nejenom 
mechanickému, 
ale ani fyzikálnímu, 
např. nesprávnou 
elektrostatickou 
úpravou.

Cena: 120 Kč

54Č. 108 – 7–9/2020

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Přímý vstup na náš web: 
www.svetbaleni.cz

Tištěný náklad: 5000 výtisků

 Automatizace 
klade nové 
nároky 
na  palety
Kvalitně, efektivně 
a zároveň s přijatelnými 
cenovými náklady 
i udržitelným 
způsobem. To je 
základní premisa pro 
balení a distribuci zboží 
na paletách.
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Aktuální trendy najdete 
v časopise Svět balení 
a na www.svetbaleni.cz

 CS #1: CUKROVINKY
CS #2: SLANÉ POCHUTINY
CS #3: ALKOHOL A VÍNO
CS #4: TABÁKOVÉ VÝROBKY
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corporate communications společnosti Makro 
Cash & Carry ČR. Podobný názor panuje také 
v řetězci Penny Market. „Pandemie koronaviru 
ovlivnila segment cukrovinek, kdy došlo k po-
klesu prodejů zejména žvýkaček a bonbonů. 
Naopak nárůst prodejů jsme zaznamenali u čo-
koládových pomazánek, piškotů nebo čokolád 
na vaření,“ dodává tiskový mluvčí Tomáš Kubík. 
Z informací exkluzivně pro časopis Zboží&Prodej 
vyplývá, že menší prodejny v Moravskoslezském 
a Olomouckém kraji zaznamenaly výkyv v pro-
deji sezonních cukrovinek zejména přes Veliko-
noce, kdy musely tento druh zboží zlevnit. Ko-
ledníci zůstávali doma, spotřebitelé měli strach 
z nákazy. Ale v podstatě se dá říct, že následný 
prodej cukrovinek byl v běžných kolejích.

Češi moc 
neexperimentují

Zákazníci obecně v období nejistoty méně expe-
rimentují a vsázejí na tradiční známé značky. 

inzerce

„Z našich údajů vyplývá, že zákazníci šetří výraz-
ně na velkých položkách v rozpočtu a relativně 
malé položky, jakými jsou například čokoládové 
tyčinky, tím naštěstí netrpí. U některých katego-
rií vnímáme větší nárůst u privátních značek, 
například u tabulek a částečně bonbonů. Zpra-
vidla ale můžeme říct, že čeští spotřebitelé mají 
v cukrovinkách rádi své značky a ty stále kupu-
jí,“ uvádí Stanislava Růžičková.

To koresponduje s pohledem Petry Tříškové: 
„Obecně si myslím, že Češi v oblasti cukrovinek 
moc neexperimentují. Zvlášť v této době nehle-
dají novinky, ani za dobrou cenu, zůstávají věrní 
tradici a kvalitě za přijatelnou cenu.“ Když už 
spotřebitelé za sladké utratí peníze, očekávají 
očekávané, chtějí si pochutnat a ne vyhodit pe-
níze za nějaké nejasné překvapení. „U tradič-
ních maloobchodníků v této kategorii dominuje 
cena a vedou zavedené lokální značky jako Opa-
via či Orion. Lídrem kategorie jsou stále Mila 
řezy, tatranky, horalky či teď více například 
Brumík pro děti,“ míní Romana Nýdrle. Je zají-
mavé sledovat, že chuťová preference je stále 

u výrobků s palmovým tukem, který více splňu-
je kritérium tradiční chuti, a to i přes nutriční 
a environmentální osvětu.

Cukrovinky jsou primárně brandový segment, 
kdy vedle značky oblíbeného produktu zákaz-
níka ke koupi motivuje mimo jiné i akční pro-
dejní cena. „Vedle značkových produktů nabí-
zíme také hodně etablované silné vlastní 
značky, které nabízejí výborný poměr kvality 
za dobrou cenu,“ popisuje Tomáš Kubík. Ve 
společnosti Mondelez Czech Republic mají zjiš-
těno, že při nákupu jejich produktů je pro spo-
třebitele určující, pro jakou příležitost si cukro-
vinku kupují. „Zda ji chtějí na snídani, jako 
rychlou svačinu do ruky během dne nebo na 
odpoledne či večer pro společnou konzumaci 
s rodinou či tento produkt využijí na vaření či 
pečení. Další příležitostí je obdarovávání, ke 
kterému slouží prakticky všechny naše čokolá-
dové značky, Milka, Toblerone, ale i bonbonié-
ra Figaro Tatiana, kterou mají ve veliké oblibě 
generace českých a slovenských spotřebitelů,“ 
doplňuje Gabriela Bechyňská.



CATSCAN
V tomto vydání:

Z
e Spotřebitelského panelu GfK 
vyplývá, že chipsy nakoupilo v ob-
dobí od června 2019 do května 
2020 téměř 9 z 10 českých do-
mácností. Nejoblíbenější jsou ty 

bramborové s penetrací přes 80 %. Skládané 
chipsy nakoupila čtvrtina a tortilla chipsy 20 % 
českých  domácností.

K levnějším slaným 
snackům patří mixy
Podobně jako chipsy, i slané mixy nakoupilo 
více než 8 z 10 českých domácností. „Domi-
nantní postavení zde mají slané tyčinky, které 
představují téměř polovinu této kategorie 
měřeno spotřebitelskými výdaji,“ 
říká Hana Paděrová, konzul-
tantka společnosti GfK 
Czech. Slané 

oříšky nakoupily bezmála tři pětiny a extrudo-
vané snacky 7 z 10 českých domácností. Pop-
corn se nachází v nákupních košících více než 
čtvrtiny českých domácností. „Za extrudované 
snacky jsme v průměru zaplatili 170 korun za 
kilogram, jen o málo nižší cenu jsme platili za 
slané oříšky. Naopak k levnějším slaným snac-
kům patří mixy, kde dosahovala průměrná spo-
třebitelská cena 125 korun na kilogram, a ještě 
levněji jsme pořizovali popcorn,“ vysvětluje 
Hana Paděrová.

Privátní značky mají na trhu slaných snacků vý-
znamnější postavení než na trhu rychloobrátko-
vého zboží celkem. Nejsilnější pozici mají u oříš-
ků a popcornu, kde tvoří sedm desetin 
z celkových výdajů za uvedené kategorie. Trh 
slaných snacků ovlivňují promoční aktivity výrob-

ců i prodejců jen o málo méně než 
rychloobrátkové zboží 

jako takové. Na 
akční 

Slané pochutiny jsou běžnou součástí 
nákupních košíků většiny českých domácností. 

Ročně za ně utratí 
v průměru přes 1150 Kč 
a nakupují je více než 
sedmkrát za čtvrtletí. 

Největší kategorií jsou chipsy, následují slané mixy a slané oříšky. Pandemie změnila 
nákupní chování spotřebitelů, kteří nyní kupují větší balení, potrpí si na chuť a více 
myslí na své zdraví.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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CHUŤ JE PRO 
ZNAČKU 
ROZHODUJÍCÍ

říká Hana Paděrová, konzul-
tantka společnosti GfK 
Czech. Slané 

ců i prodejců jen o málo méně než 
rychloobrátkové zboží 

jako takové. Na 
akční 
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51,3 %
spotřebitelů v posledních 
12 měsících konzumovalo 
slané tyčinky.

Zdroj: Median, MML-TGI, 19/IV−20/I

„Frekvenci 
nákupu 
zvyšuje 

viditelnost.“

Jasnou příležitost pro rozvoj kategorie 
představuje zvýšení frekvence nákupu. 
A nástroje je potřeba hledat v komuni-
kaci na prodejní ploše, protože nákup 
kategorie je z velké části neplánova-
ný. Zásadní roli bude hrát viditelnost 
kategorie a také inspirace, což znamená 
komunikaci dobře rezonující s cílovou 
skupinou nakupujících. Proto je důležité 
identifikovat klíčové segmenty nakupují-
cích. Příkladem je, jak frekvence nákupu 
slaných pochutin souvisí s věkem – 
generace Z a Y nakupují slané pochutiny 
výrazně častěji, než je tomu u průměr-
ného zákazníka.

Zdeněk Skála,
analytik, Skála a Šulc

CS #2
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kde jsme proto i jako první na trhu zařadili maxi-
balení Lay’s 265 gramů,“ konkretizuje. Michal 
Vysoký, customer marketingový manažer spo-
lečnosti Intersnack, tento názor potvrzuje tím, 
že spotřebitelé do obchodů sice chodili méně 
často, ale zato dělali větší nákupy. Díky této 
změně se tak výrazně zvýšil podíl velkých balení, 
a to především u chipsů.

nákupy slaných snacků směřovalo 45 % z celko-
vých spotřebitelských výdajů. „Nadprůměrně 
jsme utráceli v akcích za slané mixy a oříšky,“ 
dodává Hana Paděrová. Nejdůležitějším nákup-
ním místem slaných snacků jsou hypermarkety, 
kam směřuje třetina z celkových spotřebitelských 
výdajů, následují diskonty a s větším odstupem 
supermarkety. Pro samotné slané oříšky předsta-
vují nejvýznamnější místo nákupu diskonty 
s bezmála 50% podílem na výdajích za kategorii.

Na významu získávají 
velká balení
Zákaznické chování v době vypuknutí pandemie 
se podle Anny Raškové, nákupčí slaných pochu-
tin společnosti Tesco Stores ČR, v rámci těchto 
produktů příliš nezměnilo. „Zaregistrovali jsme 
ovšem nárůst prodejů v případě velkých balení, 

Podobně to vidí také řetězec Globus. Pandemie 
u něho akcelerovala dlouhodobý přesun zákaz-
nického chování z menších balení (90 g a méně) 
do větších balení (především 111 g až 200 g 
a 201 g a více). „Zejména segment balení nad 

inzerce

„Bodují zdravější alternativy.“

 Obecně řečeno, u klasických slaných pochutin zákazníci nejvíce slyší na 
příznivou cenu a vyšší gramáž. Nicméně již několik let je vyšší zájem 
o zdravý životní styl. Tento trend stále sílí a zasahuje do různých seg-
mentů, slané snacky a chipsy nevyjímaje. Zdravější alternativy pak mají 
svou cílovou skupinu zákazníků, kteří preferují kvalitní suroviny. Samo-
zřejmostí jsou pro ně výrobky bez chemických dochucovadel, bez barviv 
a bez palmového oleje.

Tomáš Frantl, byznys development manažer, Enjoy Chips SE
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inzerce

200 gramů roste takřka ‚neúnavně‘ ve výši de-
sítek procent za každý z posledních 12 měsíců,“ 
vypočítává Lutfia Volfová, tisková mluvčí společ-
nosti Globus ČR. Dodává, že pandemie urychli-
la dlouhodobý trend přesunu zákazníka z tra-
dičního do moderního trhu, kdy především 
v hypermarketech tato kategorie zaznamenala 
meziroční nárůsty v každém měsíci od března 
(včetně). „Tento fakt jde ruku v ruce se situací, 
kdy v období nejtvrdších karanténních opatření 
nakupující snížili frekvenci nákupů, do prodejen 
chodili méně často, ale o to větší je dělali,“ pro-
zrazuje. Kategorie slaných snacků roste v Glo-
busu z roku na rok o 16 %.

Roste zvědavost po 
zdravých variantách
Velkým trendem současnosti je zdravá výživa 
a s tím související zdravější alternativy tradičních 
slaných pochutin. „Narůstající zájem o zdravé 
varianty slaných snacků, zvlášť u žen nebo obec-
ně u mladší cílové skupiny spotřebitelů, pozoru-
jeme už delší dobu. Na druhou stranu se ale 
nedá říct, že by byl tento trend natolik výrazný, 
aby to pohnulo s celým segmentem o 180 stup-
ňů. Z logiky věci si slané pochutiny spotřebitelé 
kupují, aby si trochu zahřešili a aby snacky dobře 
ladily s pivem či vínem. Jinak by spotřebitelé re-
gál se slanými snacky v obchodě minuli a zamí-
řili rovnou do sekce ovoce a zeleniny,“ pouka-
zuje Luděk Stránský.

 Ve Vestu na tuto poptávku reagovali novými 
slanými tyčinkami s názvem Vestky XL fitness, 
které jsou upečené bez palmového oleje, obsa-
hují zdravá semínka (chia, goji, dýňové, lněné, 

slunečnicové) a jsou zdrojem vlákniny. „A pře-
devším skvěle chutnají, což vždy bude bez ohle-
du na veškeré trendy ten nejdůležitější para-
metr,“ doplňuje Luděk Stránský. 

Přestože jsou Češi poměrně velcí tradicionalisté, 
nebrání se zkoušet různé novinky. Ovšem nako-
nec se zase vrátí k tradiční osvědčené chuti. 
„V našem případě jsou mezi top příchutěmi stá-
le originální slané TUC, dále pak TUC sýrové, 

slaninové a paprikové. Českým fenoménem, 
oproti jiným trhům, je u slaných krekrů mák. 
Naše TUC mini s mákem jsou velmi populární. 
Nicméně v nabídce máme také slané pochutiny 
s obsahem vlákniny a sušené zeleniny, které jsou 
oblíbené hlavně u mladší generace,“ vyjmeno-
vává Gabriela Bechynská, corporate & govern-
ment affairs manager CZ/SK společnosti Mon-
delez Czech Republic.

Jak na recyklovatelný 
obal

Společnost Eko-Kom připravila několik bodů, 
které doporučuje zohlednit při návrhu a výro-
bě obalů na slané pochutiny, aby bylo možné 
je snadno vytřídit a recyklovat:

Plastové obaly – sáčky a krabičky

•  dobře recyklovatelný je jednodruhový ma-
teriál, např. polyetylen a polypropylen

•  obaly z více materiálů, pokud jsou dobře 
oddělitelné

•  recyklaci komplikují i špatně oddělitelné vel-
koformátové etikety

•  složité obaly kombinující více materiálů se 
obtížně zpracovávají (kompozitní materiály 
a obaly z více vrstev různých druhů plastů); 
většinou se recyklují jako směsné plasty, na-
příklad na zatravňovací dlaždice

•  obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

Papírové obaly – sáčky a krabičky

•  nepapírové složky obalu by měly být co nej-
jednodušeji oddělitelné

•  papír by neměl být laminovaný plastovými 
ani kovovými fóliemi

•  obaly by měly být dobře vyprázdnitelné

Na obalech by spotřebitelům pomohly infor-
mace o tom, kam použitý obal odložit.

Kovové krabičky

•  jednodruhový kov (železo, hliník)

•  dobře recyklovatelné

Na obalech by spotřebitelům pomohly infor-
mace o tom, kam použitý obal odložit (do 
nádob s šedou nálepkou Kovy).



Aktuální trendy najdete 
v časopise Svět balení 
a na www.svetbaleni.cz

 CS #1: CUKROVINKY
CS #2: SLANÉ POCHUTINY
CS #3: ALKOHOL A VÍNO
CS #4: TABÁKOVÉ VÝROBKY
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je jiný – je to vůbec 
stejný výrobek?

Je tento obal 
recyklovatelný?

8

UNIKÁTNÍ PROJEKT SKUPINY

Chcete se zúčastnit?
Registrujte se na www.obalko.cz/registrace
Pro zástupce FMCG a retailu VSTUP ZDARMA!

OBALKO mění 

termín, kvalita 
zůstává!

Všichni obaloví profesionálové na jednom místě!

0614-20_OBALKO_INZ_do_zap_240x340_02_FMCG.indd   20614-20_OBALKO_INZ_do_zap_240x340_02_FMCG.indd   2 25.09.2020   15:3425.09.2020   15:34



CATSCAN
V tomto vydání:

Zdroj: Nielsen 8/19–7/20

B
ěhem prvního pololetí letošního 
roku si alkohol nebo víno zakou-
pily alespoň jednou zhruba čtyři 
pětiny českých domácností, velká 
část z nich opakovaně. „Nejvý-

raznějším rozdílem v nákupním chování oproti 
minulému období byl fakt, že domácnosti tuto 
kategorii nakupovaly výrazně častěji, a pokud 
srovnáme výdaje domácností do vína a lihovin 

Jarní vlna pandemie 
koronaviru výrazně 
zamíchala kartami na 

trhu s alkoholem a víny. A vzhledem k tomu, že zatím není možné předvídat, jak bude 
probíhat poslední kvartál, hodnotit či predikovat vývoj v kategorii je ještě předčasné. 
Jedno je ale jisté – domácnosti nakupovaly alkohol výrazně častěji, a jistotou tedy 
zůstává, že alkohol i víno si české domácnosti neodepřou.42
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CS #1: CUKROVINKY
CS #2: SLANÉ POCHUTINY
CS #3: ALKOHOL A VÍNO
CS #4: TABÁKOVÉ VÝROBKY

ALKOHOLU
A VÍNU POMOHLO 
DOMÁCÍ PITÍ

CS #3

více než

13 mld. Kč
tvořily celkové prodeje tvrdého 
alkoholu. Po pivu a sýru jsou lihoviny 
třetí nejprodávanější potravinářskou 
kategorií v ČR.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

za letošní první půlrok s předešlým prvním půlro-
kem, zjistíme, že celkové výdaje se zvýšily zhruba 
o desetinu,“ přibližuje čerstvá data z trhu kon-
zultantka Spotřebitelského panelu GfK Julia To. 
V rámci sledovaného období měli kupující vína 
i výrazně vyšší frekvenci nákupů, a to až téměř 
o pětinu. Víno nakoupily domácnosti v daném 
období zhruba jednou za dva týdny. U lihovin 
frekvence stagnovala.

Vinařský fond chystá 
podporu i v retailu
„Vinařství se potýká s následky jarní části epide-
mie covid-19 a s tím souvisejícím uzavřením 
gastronomických provozoven a zrušením mno-
ha akcí, festivalů a dalších příležitostí, kde ne-
chybí nabídka kvalitních moravských a českých 
vín,“ uvádí ředitel Vinařského fondu Jaroslav 
Machovec. V tuto chvíli se podle něj nedá ještě 
přesně říci, zda se to více dotklo spotřeby vín 
bílých, červených, sektů nebo speciálních vín. 
Jisté ale je, že pokles prodeje zaznamenaly více 
než dvě třetiny vinařství. „U některých byl zpo-
čátku propad prodeje oproti minulému roku 
v řádu desítek procent,“ dodává. Nejlépe na 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:Co chystá trh s alkoholem 
a vínem, najdete 
na www.zboziaprodej.cz 

... /...

odrůdy patří Pálava, Ryzlink vlašský, Rulandské 
šedé nebo Rulandské modré. Vzhledem k velmi 
malým šaržím, které jsou schopni Nezávislí vina-
ři vyprodukovat, optimalizujeme průběžně na-
bídku s ohledem na dostupnost vína.“

Alkohol na třetí příčce

Srovnáme-li období 8/18–7/19 a 8/19–7/20, 
prodeje tvrdého alkoholu narostly podle malo-
obchodního auditu společnosti Nielsen v trž-

bách skoro o desetinu (+9‚8 %), v prodaném 
objemu to bylo +5‚6 %. „Celkové prodeje tak 
překročily 13 miliard korun a po pivu a sýru jsou 
lihoviny třetí nejprodávanější potravinářskou ka-
tegorií v České republice,“ přibližuje tržní data 
konzultantka Zuzana Berezňáková.

„Posledních dvanáct měsíců je opravdu velmi 
specifických. Prošli jsme si zvýšením spotřební 
daně na lihoviny o 13‚2 procenta a zároveň 

tom byli ti, kdo svá vína prodávali v retailu. Od-
hadovat další vývoj situace je věštěním z křišťá-
lové koule. Sezona Svatomartinských vín, která 
jsou spojená zejména s gastronomickými akce-
mi a oslavami, je letos ohrožena. Vinařský fond 
ale chystá pro česká a moravská vína podporu 
v retailu formou soutěží a předvánočních akcí.

Stále vedou 
hypermarkety, polepšil 
si on-line

Ačkoli jsou z hlediska výdajů domácností za ka-
tegorii vína a lihovin na prvním místě hypermar-
kety, během první poloviny letošního roku kate-
gorie nejvíce profitovala na internetu. „Počet 
kupujících vzrostl o více než polovinu, také se 
markantně zvýšily výdaje kupujících na interne-
tu,“ přibližuje data Julia To.

Oblibu on-line kanálu potvrzují výrobci i Vinař-
ský fond. Ten na jaře pružně zareagoval a na 
webových stránkách vinazmoravy.cz zajistil pre-
zentaci všech e-shopů spolupracujících vinařů. 
„Vývoj kolem jarní situace obecně pomohl 
k rozvoji prodeje vína on-line. V e-shopu osob-
nivinoteka.cz jsme evidovali nárůst v nižších 
stovkách procent,“ potvrzuje Petr Černý, jedna-
tel a ředitel obchodu a marketingu společnosti 
Bohemia Sekt. Pokud se situace nevrátí do nor-
málu, očekává další pokles prodejů v gastrono-
mii a růst v maloobchodu i on-line. A doufá, že 
spotřebitelé budou dál upřednostňovat domácí 
producenty před levnými víny z dovozu.

V diskontech se výdaje 
zvýšily skoro o třetinu

Druhým největším formátem v kategorii vína a li-
hoviny jak z hlediska počtu kupujících, tak 
i z hlediska výdajů domácností, jsou diskontní 
řetězce. Ze Spotřebitelského panelu GfK vyplývá, 
že výrazně profitovaly během prvního pololetí 
2020, výdaje domácností se zde zvýšily skoro 
o třetinu. „Hlavním tahounem růstu byly výdaje 
na nákup, ale zvýšil se i počet kupujících domác-
ností a frekvence nákupu. Motorem růstu výda-
jů v diskontních prodejnách byla tichá vína, a to 
zejména díky frekvenci nákupů,“ vysvětluje Julia 
To. Supermarkety jako třetí místo s nejvyššími 
výdaji za domácí nákupy v kategorii rostly jen 
mírně, a to zejména díky nákupům tichých vín.

Úspěch vín v diskontu potvrzuje i Tomáš Kubík, 
manažer komunikace společnosti Penny Mar-
ket, která už řadu let úspěšně spolupracuje 
s uskupením Nezávislí vinaři: „Mezi zákazníky je 
o vína od Nezávislých vinařů zájem a touto na-
bídkou se nám průběžně daří také oslovovat 
nové skupiny zákazníků. Mezi nejprodejnější 


ALKOHOLU

A VÍNU POMOHLO 
DOMÁCÍ PITÍ

V ÍTĚZE
Ochutnejte

testu šumivých vín na KUPI.CZ:
„Šumivé víno ze sklepů Čejkovice je příjemným 

překvapením. Toto víno je stáčeno ve Francii 
a má světle žlutou barvu s jemnou vůní ovoce. 
Je velice příjemně sladkokyselé, což mu dodává 
punc svěžesti. Templářský sekt je jednoznačně 
nejpříjemnějším překvapením celého testu.“

Templářské sklepy – trojnásobný vítěz 

TOP VINAŘSKÝ CÍL 
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„Víno je významným nositelem 
zákaznické zkušenosti.“

Tržní podíl vlastních značek řetězců je v České republice dlouhodobě pod 
evropským benchmarkem. Kategorie alkoholických nápojů včetně vína 
není v tomto ohledu výjimkou. Ve spolupráci s řetězcem Albert jsme udě-
lali první krok, jak tuto situaci změnit. Nedávno jsme na trh uvedli značku 
La Bohéma. Situaci, kdy Lidl ve Velké Británii, domovině ginů, nabízí více 

než deset vlastních, velmi pěkně vyprofilovaných značek v této kategorii, jsme zatím ale na 
hony vzdáleni. Víno jako takové hraje v místě prodeje důležitou roli, protože je významným 
nositelem zákaznické zkušenosti. Při vývoji nové podoby prodejní plochy pro hypermarket 
Albert Chodov jsme se na tuto kategorii zaměřili. Zákazníci na ploše najdou vína uspořáda-
ná podle země původu a jejich vystavení včetně informací o produktu je srovnatelné s vi-
notékou. Zážitek z nákupu ještě umocňuje poradenství od someliéra. I to pomohlo tomuto 
obchodu získat v Diamantové lize kvality ocenění Hypermarket roku.

Martin Dulava, creative director, Lineart
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striktním uzavřením on-trade provozoven. Vlna 
jarního spotřebitelského pesimismu byla vystří-
dána letní vlnou optimismu, který se promítl i do 
nad očekávání vyšších prodejů. Na druhou stra-
nu nyní se situace opět mění, a tak je zatím vel-
mi předčasné hodnotit celý rok 2020,“ míní 
Tomáš Hejkal, marketingový ředitel společnosti 
Stock Plzeň-Božkov. Na trhu se podle firmy daří 
hlavně známým a dobře etablovaným značkám, 
výrazně složitější situaci teď mají novinky. „Z po-
hledu kategorií Češi stále milují rum a tuzemá-
ky. Tento rok vidíme i výraznější oživení katego-
rie vodek,“ hodnotí Tomáš Hejkal.

Z regálů nejvíce mizí 
rumy, vodky, giny 
a whisky

Největšími kategoriemi v rámci lihovin jsou 
podle společnosti Nielsen tuzemské rumy, vod-
ka, hořké bylinné nápoje, whisky a třtinové 
rumy – těchto pět kategorií tvoří 77 % celko-
vých tržeb. Nejprodávanější tuzemáky za po-
sledních 12 měsíců narostly v tržbách o +6‚8 % 
a s tržbami necelých 2‚7 miliardy korun tvoří 
pětinu veškerých prodejů tvrdého alkoholu. 
Mezi zajímavě rostoucí patří druhá největší ka-
tegorie vodky (+13‚9 %), dále giny (+46‚5 %), 
konzumní lihoviny (+27‚3 %), třtinové rumy 
(+21‚9 %) nebo whisky (+17‚2 %).

„Tuzemák a vodka jsou stále dvě největší tradič-
ní kategorie. Jejich podíl na prodaném objemu 
lihovin celkem v roce 2019 je přes 40 procent,“ 
sděluje Petr Polák, marketing manager společ-
nosti Jan Becher Pernod Richard. Hlavní část 
vodek tvoří ty nejlevnější lokální a privátní znač-
ky prodávané v retailu. „Prémiové vodky jsou 

o třech hráčích – Finlandia vodce, ikonické vod-
ce Absolut a o vodce Russkij Standart,“ přibli-
žuje. V hořkých bylinných likérech výrazně posi-
luje Jägermeister, který uvedl v kategorii „bitter“ 
variantu Scharf, Becherovka zase o kousek divo-
čejší a bylinkovější variantu Unfiltered. Nejdyna-
mičtěji podle něj roste již několik let po sobě gin. 
Relativně malá kategorie však nabírá na velikos-
ti, zejména díky značce Beefeater. „Po úspěš-
ném uvedení růžového ginu Pink je tu nová 
Blood Orange, která zaznamenala raketový růst 
pramenící z rostoucí obliby podvečerních, jed-
noduše míchatelných stylových drinků, jakým 
dnes gintonik je,“ vysvětluje Petr Polák.

Oblibu a růst vodek a rumů pozorují také v Pa-
lírně u Zeleného stromu. „Například Hanácké 
vodky si lidé loni koupili o milion lahví více než 
v předloňském roce. Pomáhají nám limitované 
edice obalů, například letní či silvestrovská, 
a také komunikace na mladší cílovou skupinu,“ 
přibližuje úspěšné kategorie marketingový ředi-
tel Boris Rajdl. V kategorii rumů pak patří Češi 
podle odborníka na rumy Iana Burrella mezi 
prvních pět národů v konzumaci rumu na oso-
bu. Pozitivní podle Borise Rajdla je fakt, že lidé 
v posledních letech preferují kvalitu před kvan-
titou. „To potvrzuje i úspěch naší novinky, pěti-
letého rumu Heffron, který je jedním z nejpro-
dávanějších třtinových rumů u nás a doplnil 
segment pré miových karibských rumů,“ přibli-
žuje Boris Rajdl.         

Daří se známým 
a zavedeným

značkám.

Recyklovatelný 
obal
Společnost Eko-Kom připravila několik 
bodů, které doporučuje zohlednit při návr-
hu a výrobě obalů na alkohol a víno, aby 
bylo možné je snadno vytřídit a recyklovat:

Skleněné láhve

•  sklo je recyklovatelné

Plechovky

•  jednodruhový kov (železo, hliník)

•  dobře recyklovatelné

Na obalech by spotřebitelům pomohly in-
formace o tom, kam použitý obal odložit 
(do nádob s šedou nálepkou Kovy).

PET láhev

•  PET je recyklovatelný

•  problematické jsou sleeves, pokud nejsou 
spotřebiteli odstraněny

•  recyklaci komplikují bariéry a aditiva po-
užívaná v lahvích

Na obalech by spotřebitelům pomohly 
podrobnější a názorné informace, že mají 
sleeves odstranit.

Nápojové kartony

•  jsou recyklovatelné

Na obalech by spotřebitelům pomohly in-
formace o tom, kam použitý obal odložit 
(do nádob s oranžovou nálepkou Nápojové 
kartony).

Bag-in-box

•  papírová krabice – papír by neměl být la-
minovaný plastovými ani kovovými fóliemi

•  bag – kompozitní plasty – většinou se 
recyklují jako směsné plasty, například na 
zatravňovací dlaždice

Na obalech by spotřebitelům pomohly in-
formace o tom, že mají oddělit papírovou 
a plastovou část a poté je odložit do nádob 
na papír a plasty.
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Ruka podaná kreativitě
Jednoduchost výroby obalů versus kreativita designérů

Čtěte na str. 28

Martin 
Kurdiovský
ředitel nákupu 
a logistiky, Vitar

V tomto čísle glosuje 
více než desítku 
témat, která se týkají 
robotizace, tisku, 
smart packagingu, 
designu nebo 
udržitelnosti. 
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Obaly „pod 
proudem“
Obal na elektrotechniku 
a elektroniku musí 
plnit svou ochrannou 
a manipulační funkci. 
Od něho samotného 
také nesmí dojít 
k ohrožení baleného 
produktu, a to nejenom 
mechanickému, 
ale ani fyzikálnímu, 
např. nesprávnou 
elektrostatickou 
úpravou.

Cena: 120 Kč

54Č. 108 – 7–9/2020

svetbaleni.cz

svetbaleni

svet_baleni

Přímý vstup na náš web: 
www.svetbaleni.cz

Tištěný náklad: 5000 výtisků

 Automatizace 
klade nové 
nároky 
na  palety
Kvalitně, efektivně 
a zároveň s přijatelnými 
cenovými náklady 
i udržitelným 
způsobem. To je 
základní premisa pro 
balení a distribuci zboží 
na paletách.

20
LET
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Slavíme

20 let
(na) trhu

Profesionálové 
o vývoji v packagingu

str. 33

5

24 prezentací

45 řečníků

400 účastníků

Kompletní 

program odhalen

8

Obalová akce 
roku už

15.–16. října
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Aktuální trendy najdete 
v časopise Svět balení 
a na www.svetbaleni.cz

CS #1: CUKROVINKY
CS #2: SLANÉ POCHUTINY
CS #3: ALKOHOL A VÍNO
CS #4: TABÁKOVÉ VÝROBKY
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CS #4

Tabákový průmysl prochází už několik let turbulentními 
změnami. Ať už jsou to neustálá a často skoková zvyšování 
spotřební daně, která firmám znemožňují plánování 
udržitelného byznysu, nebo růst nových alternativ čím 

dál více ukusujících z tržního  koláče. Ty ale zároveň 
představují příležitost.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

V tomto vydání:

C
elkový tabákový trh je 
podle výrobců za posled-
ních několik let poměrně 
stabilní. „Jeho velikost je 
lehce pod 23 miliardami 

kusů cigaret, respektive jejich ekvivalen-
tu, aby celkový objem zahrnul i řezaný 
tabák a produkty s potenciálně nižším 
rizikem,“ vysvětluje Jiří Sochor, mana-
žer vnějších vztahů a komunikace spo-
lečnosti JT International. Výrazné změny 
nevnímá ani v prodejních kanálech. Ho-

reca a čerpací stanice mají vyšší prodeje 
prémiových značek, zatímco v tradičních 
prodejnách s potravinami zákazníci hle-
dají spíše cenově výhodné produkty.

Daňové změny trápí 
výrobce nejvíce

V letošním roce se podle manažera komunika-
ce společnosti British American Tobacco 

Tomáše Tesaře trochu nešťastně se-
šlo několik faktorů. Březno-

... /...

CS #1: CUKROVINKY
CS #2: SLANÉ POCHUTINY
CS #3: ALKOHOL A VÍNO
CS #4: TABÁKOVÉ VÝROBKY

ALTERNATIVY
UŽ MAJÍ VÍCE NEŽ 

DESETINU TRHU

vé zvýšení spotřební daně a cen cigaret se po-
tkalo s koronavirovou krizí, kdy má část lidí 
hlouběji do kapsy, a k tomu ještě se zákazem 
mentolových cigaret, jež se přestaly prodávat 
koncem května. „Máme obavy, aby tato troj-
kombinace nevedla k rozvoji nelegálního trhu, 
což by bylo nepříjemné jak pro náš byznys, tak 
pro státní rozpočet,“ říká Tomáš Tesař. Letošní 
zvýšení spotřební daně na cigarety nemá podle 
něho v historii České republiky obdoby. V jeho 
důsledku došlo ke skokovému růstu ceny až 
o 12 korun na krabičku.

Konec prodeje mentolových cigaret a cigaret 
s kapslovými příchutěmi zasáhl podle Bojana 
Stoevskiho, market managera pro ČR společ-
nosti Imperial Brands, asi 350 000 kuřáků, čistě 
mentolové cigarety u nás ale kouřila jen zane-
dbatelná část lidí. „Podle našeho názoru většina 
z nich ale kuřáky být nepřestala. Víme, že kuřá-
ci kapsli aktivovali až v průběhu kouření, ne na 
začátku, proto jejich cesta ke standardní cigare-
tě vypadá jako logická. Zatím je brzy na to, aby-
chom dělali závěry, nicméně se domníváme, že 
až 15 procent z nich mohlo přejít na alternati-
vy,“ míní Bojan Stoevski.

Největší problém českého trhu je ale podle pro-
ducentů tabákových výrobků hlavně nepředví-

datelnost daňového prostředí. Proto uvítali 
daňový kalendář Ministerstva financí 

ČR pro nadcházející tři roky, 
který státu umožňuje 

předvídatelné vý-
nosy spotřební 

Zdroj: Median, MML-TGI 19/IV−20/I

23,4%
kuřáků si denně dopřeje 
16–20 cigaret.
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CATSCAN
V tomto vydání:

daně a firmám zase nastavení udržitelného pod-
nikání. Objevují se ale různé pozměňovací ná-
vrhy, které obsahují výrazně vyšší a skokové zvý-
šení spotřební daně, a panuje obava, že náhlá 
zvýšení cen v důsledku změny sazby spotřební 
daně budou mimo jiné pobídkou pro kriminální 
aktivity na černém trhu. „To není v zájmu ani 
spotřebitelů, ani státu, ani tabákových společ-
ností,“ upozorňuje Jiří Sochor. Stabilitu by tedy 
výrobci uvítali ze všeho nejvíce. „Pokud stát hle-
dá zdroj financování, bylo by vhodné otevřít ve-
řejnou debatu o míře zdanění zahřívaného tabá-
ku, která by alespoň zčásti pomohla plnit státní 
kasu,“ míní Bojan Stoevski.

Generální ředitel společnosti Mostex import-ex-
port Josef Stanislav upozorňuje ještě na proble-
matiku zdanění dýmkového tabáku, které je 
vyšší než v okolních státech: „V rámci Evropské 
unie si každý turista může dovézt jeden kilo-
gram tabáku pro osobní potřebu denně, a to 
s nižšími cenami, než jaké jsou u nás. Sdružení 
dovozců a výrobců tabákových výrobků ČR od-
haduje, že ročně se doveze převážně tabáku do 
vodních dýmek okolo 60 tun, a to jak legálně, 
tak ilegálně.“

Zahřívaný tabák roste

Při detailnějším pohledu na trh jsou podle Jiřího 
Sochora znatelné tři trendy. V první řadě je to 
nástup kategorie produktů s potenciálně nižším 
rizikem. Ty už tvoří přes deset procent trhu a lze 
očekávat, že jejich podíl bude dál růst. „Největ-
ší růst v rámci této kategorie, ale i v rámci celé-
ho nikotinového trhu přináší segment zahříva-
ného tabáku,“ upozorňuje. „Společně se 
zájmem spotřebitelů je růst této kategorie velmi 
výrazně tažen také poměrně nízkou cenou pra-
menící z nízkého zdanění těchto produktů. To 
je na úrovni jen lehce přes dvacet procent opro-
ti klasickým cigaretám a ministerstvo financí už 
oznámilo, že zdanění obou kategorií musí být 
vyváženější,“ přibližuje situaci Jiří Sochor. Podle 
něj by totiž při zachování dnešních trendů byl 

do tří let výpadek výběru spotřební daně kvůli 
zahřívaným cigaretám na úrovni osmi miliard 
korun. To je neudržitelná nerovnováha, kterou 
je třeba do budoucna řešit.

Letos je již každý desátý prodaný tabákový výro-
bek zahřívaný tabák. Podle tržních očekávání 
bude tento trend i nadále pokračovat a pro rok 
2030 se předpokládá, že zahřívaný tabák bude 
představovat 30 % trhu s tabákovými výrobky. 
„Masivní přechod spotřebitelů na nízkou sazbou 
zdaněný zahřívaný tabák má a do budoucna 
bude mít vážný dopad na příjmy ze spotřebních 
daní. Již nyní každoročně dochází ke ztrátě mi-
liard korun v důsledku výrazného rozdílu v saz-
bách spotřebních daní na zahřívaný tabák a ci-

garety,“ odhaduje Tomáš Tesař. K naplnění 
ambicí státního rozpočtu je proto podle něj ne-
vyhnutelné, aby docházelo k postupnému zvy-
šování spotřebních daní i u zahřívaného tabáku 
a jejich sbližování s úrovní zdanění u cigaret.

Dalším trendem je podle Jiřího Sochora poměr-
ně rychle rostoucí kategorie nikotinových sáčků, 
která ale z pohledu celkového trhu zůstává stá-
le jen velmi malým segmentem. Zájem zákazní-
ků o potenciálně méně škodlivé produkty v po-
době nikotinových sáčků vidí i firma British 
American Tobacco, která nabízí na trhu značku 
Velo (dříve Lyft). „Mají své výhody, lze je poho-
dlně užívat i pod rouškou, v MHD, autě či bě-
hem práce v kanceláři nebo z domova,“ přibli-
žuje kategorii Tomáš Tesař. Větším prodejům 
pomohl i květnový zákaz prodeje mentolových 
cigaret, jenž řada zákazníků kompenzuje právě 
nikotinovými alternativami, které mentolovou 
příchuť nabízejí.

Kvalitní značky cigaret 
posilují, e-cigarety 
stagnují

„Stále a kontinuálně rostl na trhu segment 
 e-cigaret, což byla kategorie se silnými vyhlídka-
mi na růst,“ přibližuje další trend Jiří Sochor. 
V důsledku nezodpovědných praktik některých 
výrobců ale ztratil celý tento segment obecně 
v celosvětovém měřítku zájem a důvěru spotře-
bitelů a v současné době přinejlepším stagnuje. 
V JT International očekávají, že spíše začne kle-
sat, a to i přes poměrně dobré výsledky systémů 
s uzavřenými náplněmi. „Celkově jsou vyhlídky 
na růst tohoto dílčího segmentu stále poměrně 
malé,“ míní Jiří Sochor. Oproti novým alternati-
vám je poměrně stabilní segment konvenčních 
tabákových produktů. „Naše spotřebitelsky za-
měřené portfolio produktů se vyvíjí pozitivně, 
každý den víc a víc dospělých spotřebitelů pre-
feruje značky z našeho portfolia, což z nás už 
udělalo dvojku na českém trhu,“ přibližuje vý-
sledky Jiří Sochor.

Společnost Imperial Brands nabízí na trhu celou 
škálu výrobků obsahujících nikotin, včetně pré-
miových značek. „Zákazník si může být jistý, že 
si kdekoli na světě může koupit produkty stejné 
kvality,“ potvrzuje Bojan Stoevski. Ačkoli je byz-
nys s tabákovými výrobky klíčový, firma vnímá 
i růst mezi ostatními kategoriemi, které na čes-
kém trhu nabízí, ať už jde o elektronické cigare-
ty blu nebo nikotinové polštářky zoneX. „Věří-
me v budoucnost méně škodlivých produktů 
a jako společnost jsme si jisti, že spotřebitelům 
dáváme možnost vybrat si přesně tu kategorii, 
kterou mají rádi,“ míní Bojan Stoevski. Důležitá 
je podle něj hlavně pestrost nabídky.

Přijatá vládní opatření v souvislosti s pandemií 
koronaviru měla a budou mít bezpochyby výraz-
ný dopad na trh s tabákovými výrobky. Pokles 
prodejů cigaret na domácím trhu činil zhruba 

„Funguje pestrý výběr, 
osobní doporučení a spolupráce.“

 Ačkoli je byznys s tabákovými výrobky klíčový, vnímáme i růst mezi 
ostatními kategoriemi, jako jsou elektronické cigarety blu nebo nikotino-
vé polštářky zoneX. V tuto budoucnost věříme a chceme spotřebitelům 
nabízet možnost vybrat si přesně tu kategorii, kterou mají rádi. Z našich 
zkušeností vyplývá, že nejen spotřebitel, ale i obchodní partner vždy 
ocení přátelskou komunikaci a celkově kvalitní péči spojenou s pocitem 
bezpečí. I proto jsme na jaře pomohli vybavit obchodníkům jejich prodej-
ní místa kvalitními ochrannými plexiskly a dalšími ochrannými prostředky. 
A pochopitelně nesmíme zapomenout na dárky spojené s nákupem, 
které každý spotřebitel ocení.

Bojan Stoevski, market manager pro ČR, Imperial Brands

„V místě 
prodeje je 

důležitá 
vizuální 
čistota.“

Nejsilnější je vždy osobní doporučení. 
Co prodejce aktivně doporučí svým 
zákazníkům, u toho je nejvyšší šance, 
že si to opravdu koupí. Klíčová je také 
vizuální čistota. Nepřehledná nabídka 
různých promoakcí a reklamních ploch 
nefunguje, zákazníka jen zmate. Fungují 
čisté, respektive exkluzivní zóny pro je-
den produkt nebo opakovaně vystavený 
výrobek – třeba dvacet krabiček jedné 
značky vedle sebe. Nadále platí dobrá 
praxe – nejdůležitější produkty umístěné 
do výšky očí, v pořadí zleva doprava; 
zásadní roli hraje i světlo, respektive 
nasvícení konkrétních produktů.

Jiří Sochor,
manažer vnějších vztahů
a komunikace, JT International
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10 procent a podle Tomáše Tesaře tvoří samo-
statnou kapitolu příhraniční oblasti, zejména 
s Německem a Rakouskem, kde na jaře nastal 
kompletní výpadek prodejů z důvodu uzavření 
hranic: „Právě tady se běžně prodá zhruba 
30 procent všech cigaret v tuzemsku. Jen u ci-
garet tak stát při zavřených hranicích tratil na 
daních zhruba 1‚8 miliardy korun měsíčně.“ 
Výpadek přeshraničního prodeje potvrzuje i Jiří 
Sochor: „Po znovuotevření hranic vidíme, že se 
prodeje vrátily k obvyklým objemům a do jisté 
míry i překonávají stejná období minulých let. 
Nicméně vliv na celkový roční objem prodejů 
bude zejména vlivem výpadku přeshraničního 
prodeje významný.“ Bojan Stoevski ještě připo-
míná, že první postkoronavirová data o objemu 
cigaret, které nebyly v České republice zdaněny, 
ukázala, že jejich spotřeba v ČR klesla na dvě 
procenta celkového objemu. Ve stejném obdo-
bí loňského roku to přitom bylo 9‚9 %. Podíl 
padělků pak klesl z 1‚1 % na 0‚7 %. „Za daty 

o spotřebě v ČR nezdaněných cigaret, která jsou 
letos nejnižší od začátku měření v roce 2014, 
stojí několik faktorů: zavřené hranice znemož-
nily pašování, obchod neprobíhal ani v uzavře-
ných provozovnách a téměř se zastavily cesty 

zahraničních pracovníků do České republiky,“ 
vysvětluje. Takovou situaci nepamatují ani za-
městnanci, kteří pro tabákový byznys pracují 
více než čtvrt století.         

Alternativní novinky 
na tabákovém trhu najdete 
na www.zboziaprodej.cz 

 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

„Vizibilitě pomohou navigační karty 
a viditelné cenovky.“

 Tabákové výrobky, zejména cigarety, jsou klasickým rychloobrátkovým 
sortimentem, který dokáže přitáhnout spotřebitele do prodejny k im-
pulznímu nákupu. Nejvhodnější místo prodeje je u pokladny. Důležitá je 
co nejširší nabídka vystavená nejlépe podle kategorií, aby se spotřebitelé 
orientovali i v prodejně, kde jsou poprvé. Obchodní zástupci výrobců 
pomáhají majitelům prodejen vybrat vhodné umístění a řešit vizibilitu 
kategorie například pomocí navigačních karet nebo viditelných cenovek.

Tomáš Tesař, manažer komunikace, British American Tobacco
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KOŘENÍ

Koření NADIR – podzim ve znamení novinek 
Značka Nadir rozšiřuje svůj sortiment o další výrobky, v dnešní době tolik oblíbené bylinky. Podzimní novinky 
Bazalku drhnutou, Tymián drhnutý a Petrželovou nať sušenou uvítají hlavně milovníci středomořské kuchyně, 
ale nejen jí. Intenzivní vůně a výrazná chuť těchto 
bylinek ideálně dochutí jídla, jako je pizza, těsto-
viny, mletá masa, ryby, drůbež, polévky, omáčky, 
zeleninové pokrmy nebo paštiky.

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz

SLANÉ POCHUTINY

Quinoa Chips Creme 
Fraiche 60 g
Novinka na českém trhu: úspěšná řada Vital Snack 
od společnosti Golden Snack s.r.o. se rozšířila 
o chipsy z quinoy v příchuti francouzské smetany  
creme fraiche.

Golden Snack, s. r. o.

Záhostice 40

Chýnov  391 55

+420 381 297 028

petr.blazek@goldensnack.cz

www.goldensnack.cz

TĚSTOVINY

Adriana Tradizionale
Adriana přichází s novou řadou těstovin – Tradizionale. Těstoviny Tradizionale 
jsou ideální k omáčkám. Díky tradiční italské výrobě na bronzové matrici mají 
těstoviny speciální povrch, který omáčku lépe drží. Na trh uvádíme ve třech 
 nejoblíbenějších variantách – špagety, vřetena a kolena. Vyzkoušejte už nyní 
se svojí oblíbenou omáčkou.

Europasta SE

U Sila 246

373 82  Boršov nad Vltavou

+420 387 204 553

info@europasta.eu

www.europasta.eu, www.adriana.cz
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CUKROVINKY

Mentos Candy Cane
Oblíbená značka Mentos letos na podzim nově uvádí limitovanou edici žvýkacích bonbonů v roličce Mentos 
Candy Cane. Přichází s unikátní lahodnou kombinací příchutí vanilky a máty, která vás jistě osvěží. Každá 
rolička obsahuje 14 bonbonů potištěných vánočními obrázky. Tato sváteční limitovaná edice doplní klasickou 
řadu Mentos bonbonů Fruit, Mint, Strawberry a Rainbow. Nalaďte se do vánoční pohody s Mentos Candy 
Cane i vy!

Tel.: +420 244 466 500

Fax: +420 244 466 400

info@cz.pvmgrp.com

www.perfettivanmelle.cz

Perfetti Van Melle 

Czech Republic, s. r. o.

Tomíčkova 2287/9

148 00  Praha 4

VYBAVENÍ

Pokladní pásy jako 
skvělý prezentační 
prostor – nový systém 
od U&WE
Nově vyvinutý systém Belt Advertising System (BAS) 
od U&WE lze snadno instalovat na stávající gumové 
pokladní pásy a díky tomu získat efektivní nosič pro 
komunikaci akcí prodejen nebo partnerů. Černé gu-
mové pásy jsou často nevzhledné a samolepky se za-
čínají brzy loupat. Oproti tomu systém BAS působní 
svěže a čistě a lze jej po každé kampani jednoduše 
vyměnit za aktuální nabídku. Zákazníci ocení nový 
vzhled a čistotu, prodejna má možnost komunikovat 
speciální nabídky nebo věrnostní programy a mož-
nost prezentace ocení i jednotlivé značky.

U&WE Advertising, s. r. o.

F. V. Veselého 2635/15

193 00  Praha 9 – Horní Počernice

+420 255 734 394–5

obchod@uwe.cz

www.uwe.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Granini přináší novou příchuť 
nabitou ovocem a zeleninou
Granini přináší novinku pomeranč-ananas-mrkev, spojující to nejlepší z ovoce a zeleniny. 
Navazuje tak na rostoucí zájem o zdravý životní styl a rozšiřuje nabídku o další jedinečnou 
příchuť. Dopřejte si Granini výjimečné chuti s vysokým podílem ovocně-zeleninové složky.

Mattoni 1873, a. s.

Horova 1361/3

360 01  Karlovy Vary

+420 800 11 10 11

info@mattoni.cz

www.mattoni1873.cz

ŠKOLNÍ POTŘEBY

Namaluj si svět 
v pastelových barvách! 
Kolekce psacích a školních potřeb PASTEL v oblíbených jemných barevných 
tónech rozšiřuje kvalitní sortiment značky COLORINO. 

Pastelky série PASTEL nově také v oboustranném provedení kreslí lehce a díky 
měkké tuze nenamáhají ruku. Tuha lepená po celé délce zaručí odolnost proti 
lámání. Elegantní design lakovaného dřeva se stříbrnými detaily potěší i jako 
dárek. V kolekci PASTEL najdete také fixy, tempery a další potřeby do školy 
a na domácí tvoření.

+420 272 700 907

jkluna@officeline.cz

www.colorino.cz

OFFICE LINE, s. r. o.

Do Čertous 20

193 00  Praha

VYBAVENÍ

Moderní váhopokladna 
DIGI SM 5300 X
Moderní váhopokladna s linerless etiketou a auto-
matickým střihačem, vhodná pro každé řeznictví. 
Disponuje intuitivním ovládacím dotykovým disple-
jem pro obsluhu a zákaznickým displejem, který 
umí přehrát reklamní sdělení i ve formě videose-
kvencí. Váha nabízí mnoho dalších smart funkcí, 
jako např. komunikace s elektronickými cenovkami, 
 automatická detekce obsluhy, plovoucí pokladní atd.

NOVUM GLOBAL, a. s.

28. pluku 11

101 00  Praha 10

+420 267 997 111

info@novumglobal.eu

www.novumglobal.eu

PAPÍROVÝ PROGRAM

Papírová taška s průhmatem
Papírové tašky s průhmatem jsou vhodné pro odnos lehčích nákupů, jako jsou 
parfémy, kosmetika, léky, drobná elektronika, kancelářské potřeby a spousta 
dalších potěšení.

Tašky mají zesílený průhmat.

Litobal, s.r.o.

Husova 482

676 02  Moravské Budějovice

+420 568 409 511

litobal@litobal.cz

litobal.cz

Papírové tašky s průhmatem jsou vhodné pro odnos lehčích nákupů, jako jsou 
parfémy, kosmetika, léky, drobná elektronika, kancelářské potřeby a spousta 

Navazuje tak na rostoucí zájem o zdravý životní styl a rozšiřuje nabídku o další jedinečnou 
příchuť. Dopřejte si Granini výjimečné chuti s vysokým podílem ovocně-zeleninové složky.
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KONZERVOVANÉ POTRAVINY

Kimchi Yangban Donghwon 160 g
Kimči je korejské národní jídlo. Jde o pikantní křupavý salát 
připravený z nakládané a fermentované (kvašené) zeleniny 
a dalších ingrediencí. Nepodává se jako hlavní jídlo, ale v misce 
jako příloha ke každému jídlu. Pro zmírnění ostré chuti se 
konzumuje  společně s rýží, polévkou nebo jiným jídlem. 
Kimchi korejské značky Donghwon je  k dostání v maloobchodní 
síti a také na  firemním e-shopu.

+420 257 712 918

office@fwtandoori.cz

www.eshop.fwtandoori.cz

F. W. Tandoori, s. r. o.

Černošická 155

252 28  Vonoklasy

SLANÉ POCHUTINY

Vestky XL fitness – 
slané tyčinky plné 
zdravých semínek
To tu ještě nebylo! Patříte mezi ty, co rádi křupou 
slané pečivo, ale zároveň hledí na složení? Ochut-
nejte Vestky XL fitness, novinku od tradiční české 
značky Vest! Nabušené slané tyčinky plné zdravých 
dobrot, jako jsou chia semínka, goji nebo dýňová 
semínka, jsou zdrojem vlákniny, a především skvěle 
chutnají. Kontaktujte nás a zalistujte si Vestky XL 
fitness do svého obchodu i vy! Vest je ryze česká 
značka – slané tyčinky, krekry a preclíky různých 
tvarů i příchutí pečeme ve Zlíně již od roku 1996.

Vest, spol. s r. o.

Záluští 420

763 02  Zlín–Louky

+420 577 219 529

obchod@vestzlin.cz

www.vestzlin.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Nová Pepsi Vanilka
Pepsi v letošním roce uvedla na trh další novinky v kategorii ochucených col. Vedle velmi 
úspěšné příchutě Pepsi Mango to je také neméně populární Pepsi Vanilka. Ta se nyní, 
před Vánoci, konečně dostává na celý trh. Vanilka je oblíbená colová příchuť po celém 
světě a i v Česku si rychle získává své fanoušky. Stejně jako všechny ochucené coly od 
Pepsi je i Vanilka bez cukru, nicméně stále si zachovává skvělou a jedinečnou chuť.

Mattoni 1873, a. s.

Horova 1361/3

360 01  Karlovy Vary

+420 800 11 10 11

info@mattoni.cz

www.mattoni1873.cz

PÉČE O RTY

Jelení lůj revitalizační mast na rty
•  Jelení lůj… vždy po ruce 
•  Pro všechny, kdo rádi používají výrobky Jelení lůj a vědí, že fungují…

Tentokrát je to mast, která okamžitě uleví rozpraskaným a narušeným rtům
•  Urychluje revitalizaci buněk tak, že hloubkově zklidňuje 

a podporuje regenerační procesy, navrací rtům zdravý vzhled 
•  Jelení lůj revitalizační mast na rty obsahuje bambucké máslo, vitamin E, 

lecitin, placentární extrakt a kyselinu hyaluronovou 
•  Bez parfemace a minerálních olejů 
•  Balení: 6 ks v displeji

+420 491 477 100

www.detecha.cz

www.reginakosmetika.cz

Detecha, chemické výrobní družstvo

Kpt. Jaroše 472

549 01  Nové Město nad Metují

KRMIVO

Jelly Lovers
Doplňkové krmivo pro kočky ve formě 
nízkokalorické želé pochoutky ve dvou chutných 
variantách – kuře a krůta nebo losos a platýs. 
Mokré krmivo s obsahem želé je u koček velmi 
populární. Nyní je želé dostupné konečně i jako 
pochoutka! Ideální doplněk k rychle rostoucí řadě 
tekutých pochoutek značky Vitakraft. Praktická 
porce přímo v sáčku. Snadné použití: ideální k jídlu 
přímo ze sáčku nebo z misky. S recepturou bez 
cukru, obilovin a konzervantů.

Vitakraft CHOVEX, s. r. o.

Třanovice 287

739 53  Hnojník

+420 558 412 611

sekretariat@vitakraft.cz

www.vitakraft.cz

Ceny, objemy, prodeje

VAŠE DATABÁZE RYCHLOOBRÁTKOVÉHO 
A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

Přihlaste se zdarma, 
dostávejte náš newsletter 
a získejte tak přístup k in-
formacím o nových pro-
duktech na:

www.zapnovinky.cz

Mnoho dalších novinek 
najdete na:

www.zapnovinky.cz

Trendy,
vývoj,

statistiky

Každý měsíc všechny 
zajímavé novinky 
v regálech
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VYBAVENÍ OBCHODU

Váhové systémy jsou dnes moderní a plné technologií a personálu nabízejí snadnou 
obsluhu. Dobrou zprávou je, že je nijak zvlášť nezasáhla pandemie. To právě díky 
tomu, že jejich vývoj v poslední době ušel obrovský kus cesty. Dokáží totiž nejen zboží 
zvážit, ale také označit štítky z interního systému. Ty komplexní dokonce v rámci 
samoobslužné pokladní zóny umožní spotřebitelům i zaplatit.

N ení pochyb o tom, že dnešní 
doba je příznivě nakloněna sa-
moobslužnému prodeji nejen 
v rámci super- a hypermarke-
tů, ale i lokálních samoobsluh. 

„Je to vcelku logické v době elektronických pla-
teb a v neposlední řadě i vzhledem k personálním 
těžkostem. Zákazníci čím dál více vyžadují od vah 
a váhopokladen, aby byly postaveny na platformě 
počítačového systému, otevřené softwarové ar-
chitektuře a velkých zákaznických displejích, které 
dokážou k zákazníkovi směřovat v rámci obchodu 
jasnou reklamu,“ zdůrazňuje Karel Glatt, obchod-
ní zástupce společnosti Mettler-Toledo. Takovéto 
zařízení musí být aktivním prvkem a pomocníkem 
při prodeji produktu koncovému zákazníkovi.

 Váhové systémy 
byly připraveny

Zatímco maloobchod „příchod“ covidu-19 poměr-
ně postihl, a to jak v negativním, tak v pozitivním 
slova smyslu, zdá se, že váhové systémy zůstaly 
nedotčeny, protože na to již byly připraveny. „Sa-
motná pandemie podle našeho názoru tyto systé-
my příliš neovlivnila. Prodejny s potravinářským 
zbožím, které jsou dominantními uživateli našeho 
systému, byly v provozu i v době nejpřísnějších 
opatření. V této době, kdy je kladen důraz na zvý-
šenou hygienu, se projevil přírůstek tržeb hraze-
ných bezhotovostně. Naše systémy tuto možnost 
odnepaměti mají – obsahují propojení pokladního 
softwaru s platebním terminálem a navíc možnost 
bezkontaktního placení,“ vyzdvihuje Radek 
Nachtmann, ředitel společnosti P.V.A. systems. 
Tato řešení jsou komfortní a preferovaná také 
v provozovnách s velmi rychlou obrátkou zboží, 
jako jsou prodejny masa a uzenin.

„Ani já se nedomnívám, že přímo do vážení jako 
takového pandemie nějak zasáhla. Zákazníci stále 
používají samoobslužné váhy v odděleních ovoce 
a zeleniny a obslužné váhy se používají v odděle-
ních lahůdek, masa a uzenin. Co se ale změnilo, 
jsou zvyklosti zákazníků při placení. Zákazníci stá-
le více preferují bezkontaktní placení platebními 
kartami,“ uvádí Vít Peňáz, sales manager retail 
společnosti Bizerba Czech & Slovakia. Zástupce 
retailera k tomu dodává, že po technické stránce 
pandemie kategorii váhových systémů nijak ne-

Každá prodejna může mít vlastní e-shop

Prodejna + eshop = 2 x více zákazníků

Smart váhy
předběhly pandemii

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

ovlivnila. „Používáme váhy v obsluhovaných úse-
cích, jako jsou uzeniny, maso, sýry a lahůdky, kde 
obsluha etiketuje balíčky. Zde zboží nepřichází do 
kontaktu se zákazníkem, protože je za pultem, kde 
obsluha dodržuje preventivní hygienická opatření 
včetně roušek a ochranných jednorázových ruka-
vic,“ popisuje Petr Diviš, konzultant v oddělení 
vývoje IT společnosti Albert Česká republika.

Na pořadu dne 
jsou smart řešení

Nové technologie samozřejmě pronikají do všech 
oblastí běžného života. „V případě moderních po-
kladních systémů jde především o možnosti ko-
munikací mezi jednotlivými komponentami v pro-
dejně, jako jsou váhy, informační kiosky, výkup 
vratných obalů a podobně,“ sděluje Radek 
Nachtmann. Dále je podle něj vidět jasný trend 
personifikace nákupů prostřednictvím věrnost-
ních zákaznických systémů a následně jejich vy-
hodnocování v moderních systémech  business 
intelligence. Co se týká vlastního prodeje, Radek 
Nachtmann zmiňuje stále více se rozšiřující využi-
tí samoobslužných pokladen a zejména přenos-
ných terminálů pro tvorbu nákupu přímo uvnitř 
prodejny (self-scanning).

kazníci oceňují úsporu času a zvyšování vlastního 
pohodlí při nakupování,“ vyjmenovává Vít Peňáz. 
Dodává, že použití u tohoto obchodníka dokazu-
je jeho bezproblémové nasazení v mnohosorti-
mentním obchodě.

Komplexní zařízení 
a také nosič POS a POP 
informací

Vlivem toho, že váhy a váhopokladny jsou již ve své 
podstatě počítače, se tato zařízení stávají aktivním 
prvkem v rukou obsluhy. „Nabízejí nejen možnost 
zvážit a prodat produkt, ale dále nastupuje aktivní 
možnost výběru platby hotovostí, platební kartou 
nebo platebním automatem pro placení hotovostí. 
Dále je takové zařízení schopno k zákazníkovi pře-
nést informaci o složení kupovaného výrobku 
a možné recepty na zpracování zakoupeného pro-
duktu,“ vyzdvihuje Karel Glatt. Z doplňkových 
funkcí patří mezi ty nejpoužívanější veškeré napo-
jení periferních doplňků, jako je platební terminál, 
skenery, platební automaty pro platbu hotovostí či 
zákaznické displeje pro interní reklamu.

Příkladem nových technologií je řešení Super-
Smart Powered by Bizerba. „Zákazník sám ‚mar-
kuje‘ nakupované zboží pomocí aplikace ve svém 
mobilním telefonu nebo na přenosném terminálu 
a vkládá do košíku či vozíku. Před placením je ob-
sah košíku či vozíku zkontrolován primárně pro-
střednictvím váhy, sekundárně prostřednictvím 
kamery. Tento systém urychluje odbavení zákaz-
níků během placení a zároveň snižuje procento 

úmyslně či neúmyslně neevidovaného zboží v ná-
kupním košíku či vozíku, takže snižuje ztrátu ob-
chodníků,“ informuje Vít Peňáz, retail key account 
manager společnosti Bizerba Czech & Slovakia. 
Systém si lze vyzkoušet v řetězci Makro, kde ho 
používají již několik měsíců a tržby realizované 
jeho prostřednictvím se trvale zvyšují. „Sami zá-

Každá prodejna může mít vlastní e-shop

Prodejna + eshop = 2 x více zákazníků

inzerce

Zákazníci oceňují 
úsporu času 
a zvyšování 
pohodlí při 
nakupování.
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VYBAVENÍ OBCHODU

Váhy dnes skutečně běžně fungují ve formě počí-
tačových vah nebo počítačových váhopokladen, 
tedy sofistikovanějších zařízení propojených na dal-
ší technologie, které nějakým způsobem s daty 
o váženém produktu pracují. „Například váhopo-
kladna Digi SM 6000 umí komunikovat s elektro-
nickými cenovkami, tedy když obsluha nabere mas-
ný výrobek, dotkne se cenovky a ta přenese 
informaci o váženém produktu na váhu. Obsluha 
už jen kliká na zobrazenou ikonu váženého zboží,“ 
zmiňuje Robert Klíma, key account manager spo-
lečnosti Novum Global. Jde o urychlení procesu 
obsluhy, kdy není nutné kód ceny složitě opisovat 
do váhy pro její vyvolání. Přináší tak urychlení ob-
sluhy zákazníka a zároveň zjednodušuje proces 
obsluhy. „Váhy jsou dnes opatřovány technologie-
mi, jako jsou NFC a RFID čtečka, komunikují přes 
wi-fi či Bluetooth, mají v sobě zabudované kamery 
rozpoznávající vážené zboží a displeje umějí přehrá-
vat reklamní spoty, které významně podporují pro-
deje,“ konstatuje Robert Klíma. Navíc dokážou 
komunikovat s dalšími zařízeními a primárně nepo-
sílají jen informace o váze výrobku, ale zpracováva-
jí další množství dat, která pomáhají prodeji.

Zákon dále nepromlouvá, 
ale efektivita se zvyšuje

V současné době již jsou pro provoz obchodních 
jednotek s váženým zbožím nastaveny přesné le-
gislativní normy. Jde například o evropské nařízení 
WELMEC, které řeší způsoby komunikace prodej-
ních vah s POS pokladnami. „Náš software 
B.O.S.S. Enterprise samozřejmě obsahuje platnou 
certifikaci pro tyto provozy. Dále bych zmínil do-
plňkové informace o zboží, jako jsou alergeny, slo-
žení či země původu. Toto jsou informace, které 
musí být dostupné zákazníkovi kdykoli, je tedy 
nutné udržovat je aktuální v centrálních databá-
zích,“ poodkrývá Radek Nachtmann. A jedním 
dechem dodává, že do budoucna se bude legisla-
tiva určitě pozměňovat a že vše budou bedlivě 
sledovat. Jejich zákazníci tak obdrží včas a zdarma 
update softwaru podle nařízení.

Ve společnosti P.V.A. systems kromě legislativy 
vnímají navíc několik trendů, které povedou jed-
nak ke zvýšení efektivity vlastního prodeje zboží 
a jednak také k úsporám finančních prostředků na 
mzdách zaměstnanců prodejen, jež jsou v součas-
né době největším výdajem. „Jde především 
o kombinaci klasické pokladní aplikace s obsluhou 

a samoobslužného módu. Taková prodejna by 
podle našeho názoru měla být vybavena také pře-
nosnými terminály pro self-scanning. S tím souvisí 
i masivní rozvoj rychlých bezkontaktních úhrad 
paragonů dostupnými metodami. Jako další směr 
vnímáme přesné a rychlé vyhodnocování všech 
parametrů prodejen a reakce na tyto údaje,“ kon-
kretizuje Radek Nachtmann. Jde o vyhodnocování 
obrátky zásob a automatizaci objednávek, tedy 
o optimalizaci skladových zásob, dále o již zmíně-
nou evidenci zákaznických věrnostních systémů 
a reakci na chování zákazníka.

Etikety již není nutné 
tisknout

Novým trendem v obslužném prodeji je již zmíně-
né propojení obchodních vah s interfacem zařízení 
sloužícího k automatickému příjmu a výdeji hoto-
vosti. „Tento nový směr jsme připravovali se spo-
lečností Albacon Systems a v současnosti je řešení 
nasazeno u našich retailových zákazníků. Přináší 
řadu výhod, mezi kterými je absolutní hygiena, kdy 
se obsluha nedotýká hotovosti, a je tak chráněna 
před viry a bakteriemi, a manka a diference se stá-
vají minulostí. Zákazník vkládá hotovost přímo do 
zařízení, a nemůže tak dojít k chybě nebo zprone-
věře. Nabízí bezpečnost, protože hotovost je ihned 
uložena v zařízení. Uzávěrky a kontroly jsou prová-
děny on-line během okamžiku a poskytují vysokou 
rychlost odbavení. Zákazník totiž může vložit až 50 
mincí a 10 bankovek najednou,“ vyjmenovává Ka-
rel Glatt. Touto cestou se samozřejmě zvyšuje 

     „Případné 
závady 

mohou být 
vyřešeny na 

dálku.“

Váhy a váhopokladny jsou stále sofistiko-
vanější zařízení na bázi počítačů. Protože 
jejich spolehlivost je velmi vysoká, naše 
servisní oddělení spíše než spolehlivost řeší 
drobné opravy mechanických částí zařízení. 
Dále je již standardní k takovémuto zařízení 
přistupovat pomocí vzdálené správy, čímž 
se také z velké části eliminují výjezdy 
servisních techniků přímo na místo vzniklé 
závady.

Karel Glatt,
obchodní zástupce, Mettler-Toledo

komfort obsluhy a odbavení zákazníka, aniž by 
ztratil kontakt s prodávajícím. Tento faktor přímé-
ho kontaktu s prodávajícím, kdy se stává aktivním 
poradcem, je pro současného zákazníka velmi dů-
ležitý a rozhodující pro finální nákupní rozhodnutí.

„V našich prodejnách používáme váhoskenery pří-
mo v pokladnách, kde vážíme volné ovoce a zele-
ninu. V obou případech zákazník neobsluhuje 
systém sám. Pro zákazníky však máme připravené 
kontrolní váhy v úsecích ovoce a zeleniny, které 
jsou čistě mechanické. Velkou změnou prochází 
způsob, jakým je váha obsluhovaná, modernější 
systémové váhy mají již barevné dotykové obrazov-
ky,“ vysvětluje Petr Diviš. Další eventualitou inova-
ce může být omezení tisku etikety. „Tuto možnost 
mohou zákazníci vyzkoušet ve vybraných prodej-
nách za pomoci systému Albert Scan, kde si z ob-
razovky váhy načtou pouze QR kód místo tisknutí 
etikety. Možnost, kterou dále zvažujeme, je tisk 
pouze nezbytně nutné etikety, kterou váha vytisk-
ne pro konkrétní výrobek,“ zmiňuje Petr Diviš. 
Dodává, že stejně tak jako zkrácení účtenek u po-
kladen může zákazník zvolit nezbytnou účtenku 
pro potřeby EET, i tato možnost by v rámci ome-
zení spotřeby papíru a dalších materiálů byla jistě 
velkým přínosem.

Přichází podpora 
pro bezobalový nákup

S novinkou, jež podporuje výzvu BYOC – Bring 
Your Own Container (přines si svou vlastní nádo-
bu), přišla společnost Digi. Zákazník si do obchodu 
přinese svou vlastní nádobu, čímž snižuje množství 
odpadu, které z běžných obalů vzniká. Ale i tuto 
nádobu je nutno nejdříve zvážit a zjistit tak táru. 
A to může být pro zákazníka zdlouhavý proces, 
který dokáže od takového nákupu odradit. 

„V tomto momentu Digi přineslo jisté vylepšení 
a urychlení procesu vážení. Zákazník, který si při-
nese svou nádobu, ji nechá zvážit obsluhou, aby 
zjistil její táru. Obsluha vytiskne speciální etiketu 
s RFID čipem, do kterého se údaj o táře uloží, 
a tato etiketa se nalepí na zváženou nádobu. Pak 
s ní zákazník chodí i opakovaně do prodejny a na-
bírá si vybrané bezobalové zboží,“ vysvětluje Ro-
bert Klíma. Váha Digi SM 6000 umí tento RFID čip 
přečíst a odečíst táru od celkové hmotnosti a účto-
vat tak zákazníkovi cenu za čistou hmotnost naku-
povaného zboží.        

Jde o rychlejší 
a jednodušší 

obsluhu 
nakupujícího.
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Koronakrize změnila svět k nepoznání a platí to také o e-shopech. Jarní prodeje vystřelily 
o stovky procent a letošní podíl e-commerce na maloobchodu by mohl dosáhnout dvaceti 
procent. Jaké změny to přináší v logistice a které nové služby se objevují?

Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz

Odpověď e-commerce
na covid-19:

Nové sklady, algoritmy
a způsoby doručování

R 

ok 2020 je v důsledku koro-
navirové pandemie v mnohém 
jiný. Výrazně akcelerovalo na-
příklad elektronické obchodo-
vání. Meziroční nárůsty prodejů 

přesahovaly v dubnu 40 % a v červnu se ustálily na 
25 %. Podle odhadů Asociace pro elektronickou 
komerci (APEK) bude celoroční růst činit přibližně 
25 %, což vyjádřeno v obratech znamená o asi 
15 miliard korun více, než se původně předpo-
kládalo. „Extrémní výsledky, kterých e-commerce 
retail dosáhl především v dubnu, se zřejmě opako-
vat nebudou. Je ale zřejmé, že e-shopy prožívají 
a i v příštích měsících budou prožívat další velký 
skok v dosažených obratech a počtu objednávek,“ 
říká Jan Vetyška, výkonný ředitel APEK.

Nezvykle ostré křivky růstu však přinášejí velké vý-
zvy v oblastech plánování a přípravy zásob. „Pro-
dejci musí kalkulovat s rizikem, že může opět dojít 
k narušení výroby či části dodavatelského řetězce. 
Proto se nyní musí velmi dobře připravit, aby svým 
zákazníkům dokázali nabídnout dostatek zboží 
a současně se vyvarovali dalších rizik,“ míní Jan Ve-
tyška. Jarní zkušenosti podle něj potvrdily, že právě 
flexibilita a efektivita české e-commerce je na vyso-
ké úrovni. Během nouzového stavu i spotřebitelé, Provozní dokonalost  

a zaměření na inovace
Česká pobočka společnosti FM Logistic byla 
založena v  devadesátých letech a  od té doby 
poskytuje své služby známým společnostem 
z různých odvětví, například FMCG nebo luxusního zboží 
s  vysokými bezpečnostními požadavky. FM  Logistic je 
firmou zaměřenou na budoucnost a inovace, která ve svých 
skladech v  ČR operuje v  několika teplotních režimech 
a  zaměřuje se na provozní dokonalost, komplexnost 
portfolia, včetně skladování a manipulace, vnitrostátní 
a mezinárodní paletové i balíkové přepravy a služeb 
s  přidanou hodnotou (co-packingu,  logistiky 
e-shopu, paletového řízení, procurementu, 
celních služeb). Rozsah služeb FM Logistic 
se neustále vyvíjí v  souladu s  potřebami 
zákazníků a  to za současného zachování 
nejvyšších standardů kvality.

inzerce

kteří se dosud vyhýbali on-line nákupům, zjistili, že 
jde o spolehlivý způsob pořízení výrobků. A to včet-
ně těch nejzákladnějších, jako jsou potraviny či dro-
gistické zboží. Krize navíc přispěla k tomu, že i vá-
hající obchodníci, kteří dosud upřednostňovali jen 
kamenné prodejny, rozeběhli svůj digitální prodej.

Více objednávek 
ve stejný den, větší sklad

S novinkami přicházejí internetoví prodejci. Napří-
klad Alza.cz chce letos před Vánoci doručit více 
objednávek ve stejný den. Firma proto na začátku 
září otevřela nové logistické centrum v Senci, což 

umožňuje držet blíže zákazníkům větší skladové 
zásoby 3500 druhů zboží s možností osobního vy-
zvednutí do 45 minut od objednání. Jde zejména 
o velké domácí spotřebiče, jako jsou lednice nebo 
pračky. Díky novému prostoru obchodník navyšuje 
skladové zásoby zboží v hodnotě téměř 300 milio-
nů korun. „Společně s dalším rozšířením užitných 
ploch ve stávajících centrech ve Zdibech o 30 pro-
cent a Úžicích o 10 procent, celkově o více než 18 
tisíc metrů čtverečních, máme nyní dostatečné ka-
pacity pro to, abychom v letošní sezoně mohli naše 
služby nabídnout o 20 procent vyššímu počtu na-
kupujících,“ informoval Lukáš Baudyš, ředitel logis-
tiky společnosti Alza. Hlavní vánoční sezonu firma 
odstartuje s kapacitami skladů zvětšenými o 39 %, 
což tvoří téměř 42 tisíc nových metrů užitné plochy. 

„Navyšuje-
me sklado-
vé zásoby.“

Nové logistické centrum v Senci s užitnou 
plochou téměř 19 000 metrů čtverečních 
nám umožní navýšit skladové zásoby 
o zboží v hodnotě téměř 300 milionů 
korun, které bude pro zákazníky k dispo-
zici již v den objednání, a to zejména na 
Slovensku.

Lukáš Baudyš,
ředitel logistiky, Alza.cz
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lost. Čím dál důležitější bude v logistice také přes-
nost a troufám si odhadovat, že doručování v kon-
krétních hodinových slotech již brzy nebude jen 
záležitostí rozvozu potravin z Košíku či Rohlíku.“

Podle Michala Menšíka není doručování v hodino-
vých slotech jen „zhýralostí“ stále náročnějších 
zákazníků e-commerce, ale logickou potřebou, 
kterou ocení nejen příjemce zboží, nýbrž celé měs-
to. Firma DoDo tvrdí, že přesné sloty přinesou cel-
kové zefektivnění logistiky a tím minimalizují nega-
tivní externality spojené s boomem internetové 
komerce. Podle studie Perfect Crowd (zadavatel 
DoDo) vychází, že až 84 % zákazníků zvolí takový 
obchod, který je schopen jim doručit zboží rychle-
ji. A 90 % zákazníků motivuje rychlé a kvalitní do-
dání k opakovanému nákupu v daném obchodě.

Obaly designované 
pro návrat

E-commerce charakterizuje velký objem reverzní 
logistiky. Připraveny na to musí být nejen logistické 
systémy, ale i obaly. „Pro e-shopy je důležité 
úspěšné doručení zboží v perfektním stavu. Může 
se ale stát, že zákazníkovi dojde nevhodné zboží, 
ať už je to kvůli velikosti například oblečení, nebo 
mu zboží přijde poškozené. Pro tyto účely máme 
obaly s dvojitým samolepicím proužkem. Jedná se 
o krabice a plastové obálky,“ vysvětluje Silvie Tö-
kölyová, specialistka marketingu společnosti Raja. 
Prodejce využije k zabalení jeden proužek, ten 
druhý potom slouží k opětovnému uzavření krabi-
ce a zboží se vrátí ve stejném boxu zpět k obchod-
níkovi. Zákazník si tak nemusí lámat hlavu s tím, 

LOGISTIKA

Senecké centrum představuje téměř třetinu tohoto 
růstu. Ze Slovenska e-shop zásobuje také Moravu, 
Maďarsko a částečně i Rakousko. Firma rovněž po-
sílila obsluhu jednotlivých regionů, zejména pro 
zavážení nadrozměrného zboží.

Novinky přicházejí také z oblasti doručování. Mar-
ketingový ředitel společnosti PPL CZ Milan Loidl 
upozorňuje, že není možné stále navyšovat počet 
dodávek na silnicích a je třeba konsolidovat zakáz-
ky s doručením na výdejní místo. Jedním z řešení 
mohou být výdejní automaty. V letošním roce fir-
ma představila záměr mít pro sezonu 2021 mini-
málně tisíc výdejních automatů. „Tím ale rozhodně 
nekončíme. Přesný počet nemáme stanoven a za 
několik let to budou násobky tohoto čísla,“ upo-
zorňuje Milan Loidl.

Jiné logistické firmy se více spoléhají na výdejní 
místa, často kamenné prodejny s rozmanitým sor-
timentem, kde lze odebrat zboží zakoupené 
v  e-shopech. Podle průzkumu společnosti GLS 
měla na jaře pětina z nich zcela zavřeno vlivem 
pandemie nového typu koronaviru. I přesto provo-
zovatelé vidí situaci poměrně optimisticky a další 
propady tržeb neočekávají, stojí v závěrech prů-
zkumu mezi 150 kamennými prodejnami, jež jsou 
zároveň výdejními místy pro různé přepravce. Vý-
dejní místa balíkových přepravců profitují přede-
vším ze zvýšeného počtu příchozích zákazníků do 
prodejny – uvedly to čtyři z pěti kamenných pro-
dejen. Dvě pětiny provozoven považují za výhodný 
dostatečný příjem z provozu výdejního místa pro 
konkrétního přepravce, jedna pětina vnímá jako 
výhodu možnost výdělku za balíky přijímané 
k odeslání. Celých 21 % zase jako hlavní přednost 
uvádí možnost odesílat vlastní zboží se slevou. Pro-
vozovatelé výdejních míst naopak neradi komuni-

kují s nespokojenými příjemci balíků (30 %). Nece-
lá pětina pak za velkou nevýhodu považuje 
časovou náročnost na úkor vlastního prodeje, re-
spektive vysokou zátěž před Vánoci.

Podle Michala Menšíka, CEO společnosti DoDo, 
vede cesta k efektivitě v doručování zásilek 
z  e-shopu přes takzvané hodinové sloty pro doru-
čení: „Jeden z trendů, který v DoDo vidíme, je, že 
čím dál více lidí vyžaduje doručení zboží pokud 
možno hned. Logistika tedy obecně zrychluje, což 
asi nikoho příliš nepřekvapí. Nejde ale jen o rych-

„Množství 
přepravova-
ného zboží 

poroste.“

Jak se technologie rozvíjejí, častěji se mluví 
o dronech, které by doručovaly zboží 
zákazníkům. Ovšem drony nejsou vždy 
každému příjemné. V e-commerce se lze 
setkávat s doručováním zboží do boxů, kte-
ré jsou opatřeny PIN kódem, jenž zákazník 
nejčastěji obdrží na svůj mobilní telefon. 
Nákupy on-line stále rostou a tím bude růst 
i množství přepravovaného zboží.

Silvie Tökölyová,
specialistka marketingu, Raja
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Ostré křivky 
růstu přinášejí 

velké výzvy 
při plánování 

a přípravě zásob.

„Dojde k rovnoměrnějšímu rozložení 
poptávky.“

Doručování v hodinových slotech obchodníkům umožňuje smysluplněji 
pracovat s cenou rozvozu. Rozvážka ve špičce je nákladově dražší, mezitím-
co v méně exponovaných časech vyjde rozvoz levněji. Tato dysbalance může 
být s pomocí dynamického nacenění snadno přenesena na zákazníka, což 
mimo jiné povede i k rovnoměrnějšímu rozložení poptávky do celého dne.

Michal Menšík, CEO, DoDo
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Lidské, nebo 
robotické 
ruce? Str. 46

systemylogistiky@atoz.cz

systemylogistiky.cz

systemylogistiky

systemylogistiky

Zajímáte se 
o robotizaci 

logistiky? 

Snadno a cokoli,
přepravíme
kamkoli.

Jakub Drahorád, 
Valeo:

Díky diverzifi kaci 
jsme udrželi výrobu 
i během krize

Str. 14

ABC je nezávislá instituce, která garantuje, 
že Systémy Logistiky jsou tištěny 

a doručeny v deklarovaném počtu.

Buďte s námi na 
sociálních sítích! 

7000 VÝTISKŮ

ABC je nezávislá instituce, která garantuje, 
že Systémy Logistiky jsou tištěny 

a doručeny v deklarovaném počtu.

Buďte s námi na webu 
a sociálních sítích!  a doručeny v deklarovaném počtu.
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Všechny informace o logistice 
najdete v časopise Systémy 
Logistiky i na jeho zpravodajském 
webu www.systemylogistiky.cz.

do čeho zboží zabalí. Dalším trendem v e-commer-
ce je rozvoj přidružených služeb, například v oblas-
ti instalací. Ty zpravidla zajišťují specializované fir-
my, do segmentu však pronikají i logistické firmy. 
Příkladem může být Gebrüder Weiss. „Během září 
prošly všechny naše doručovací posádky praktic-
kým školením montáží setů praček a sušiček, ale 

i školením na zvýšení bezpečné manipulace s vel-
kou bílou technikou. Díky tomu můžeme rozšířit 
naše portfolio nabízených služeb a zároveň i úro-
veň jejich provedení,“ říká ředitel obchodu a mar-
ketingu Jan Kodada. Posádky byly proškoleny pod 
odborným dohledem technika z LGshop.cz na 
montáže setu praček a sušiček na sebe pomocí 

spojovacího dílu nebo mezikusu s výsuvným šuplí-
kem. Díky tomu si každý člen posádky mohl prak-
ticky vyzkoušet celý postup montáže. Součástí 
školení byla i ukázka správné manipulace s bílou 
technikou včetně testu na těsnost přívodu vody 
a odpadní hadice u pračky.

Eastlog-A4.indd   1Eastlog-A4.indd   1 15.10.2020   2:24:0615.10.2020   2:24:06

inzerce

Celých 84 % zákazníků zvolí obchod, 
který doručí zboží rychleji.

„Doručení 
na adresu 

se stává 
prémiovou 
službou.“

Hlavní výzvou pro doručování zásilek z e-sho-
pů se stává kapacita. Je zřejmé, že dopravní 
infrastruktura nemůže pojmout každý rok 20 
až 30 % dodávek navíc. Řešením je konsoli-
dace a doručování většího počtu zásilek na 
jedno výdejní místo. Doručení na adresu se 
pomalu, ale jistě stává prémiovou službou, za 
kterou si bude nutné připlatit.

Milan Loidl, 
marketingový ředitel, PPL CZ
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KONGRES

Největší logistická událost roku, kongres Eastlog, se za rozsáhlých bezpečnostních 
opatření (měření teploty u vstupu, roušky, rozestupy v sálech, dezinfekce) konala 
17. září v moderních prostorách O2 universa v Praze.

Petr Neckař, petr.neckar@atoz.cz

E astlog 2020 byl první velkou 
akcí v prostoru O2 universa 
uspořádanou po uvolnění re-
strikcí na organizaci společen-
ských událostí. Akce se i přes 

aktuální situaci související s koronavirem zúčast-
nilo 318 logistických profesionálů. Hlavním téma-
tem kongresu byla Decelerace. Původně jím měla 
být „akcelerace“, ale mnohdy došlo ke zpomalení 
ekonomiky a logistiky, k zastavení výrob, což se na 
logistice podepsalo. A začíná se zrychlovat… East-
log ukázal cestu, jak efektivně zrychlit, ale přitom 
být připraven na situaci, v níž by bylo nutné opět 
zpomalit nebo zastavit. Jakých chyb se vyvarovat, 
jak a co se vyplatí inovovat, na co zaměřit krizový 
management logistiky? Nejen na tyto otázky kon-
gres přinesl odpovědi.

Letošní Eastlog v číslech: 101 speed-datingových 
setkání Bizlog, 50 partnerů, 45 inspirativních řeč-
níků, sedm šikovných moderátorů, šest programo-
vých částí, čtyři panelové diskuse, tři ocenění Ino-
vace roku, dvě ocenění Fachman roku a jeden 
neopakovatelný zážitek.

Ocenění nejlepších inovací 
a osobností v logistice

Na kongresu Eastlog byly vyhlášeny nejlepší logis-
tické inovace, což je prestižní oborové ocenění, 
které je standardně udělováno na konferenci Log-
-in. Ta se letos kvůli situaci s koronavirem nekoná 
samostatně, ale součástí Eastlogu byla worksho-
pová sekce Log-in a Galavečer logistických inovací, 
který moderoval Tomáš Matonoha.

V kategorii Inovace v logistických realitách díky 
hlasování veřejnosti zvítězil projekt Vodní hospo-
dářství průmyslové nemovitosti v Týništi nad Orlicí 
společnosti Demaco. Ocenění Log-in za Projekto-
vou inovaci si odnesl projekt Hybridní fotovoltaický 
systém s bateriemi a kogenerací od Adler Czech. 
V kategorii Technická a technologická inovace 
roku ocenění Log-in obdržela společnost Gebrü-
der Weiss, která zvítězila díky projektu ETA (Esti-
mated Time of Arrival). Byla také udělena hned dvě 
ocenění Fachman roku. V této kategorii díky shod-
nému počtu hlasů členů Klubu logistických mana-

žerů zvítězili Marek Prach, ředitel pro distribuci 
a plánování společnosti Plzeňský Prazdroj, a Pavel 
Sovička, managing director společnosti Panattoni 
Czech Republic Development.

Hlavními řečníky byli: 
Sean Culey 
a Tomáš Sedláček

Velmi zajímavý byl program kongresu, který byl 
doslova nabitý logistickými osobnostmi. Letošními 
hlavními speakery se stali světoznámí ekonomové 
Sean Culey a Tomáš Sedláček, který řekl, že i krize 
přináší řadu pozitivních věcí. Podíval se na aktuál-
ní situaci z pohledu ekonomiky a filozofie. A zá-
kladní sdělení je, že situace z hlediska šíření viru 
sice není dobrá, na druhou stranu lze krizi vnímat 
jako příležitost k dalšímu rozvoji. Krize například 
významně urychlila digitalizaci. „Byznys se přesou-
vá z hmotného světa, svět se odhmotňuje. Teď 
ochutnáváme budoucnost, osobní setkávání bude 
v budoucnu možné, ale bude to asi takový luxus, 

Eastlog 2020
ukázal cestu ke zvýšení
efektivity logistiky

www.popai.cz

20
POPAI FÓRUM 2020 – HODINA PRAVDY

POPAI AWARDS 2020

Hvězda 3D reklamy 2020

POPAI STUDENT AWARD 2020

26. 11. 2020 O2 universum Českomoravská 2345/17,
190 00 Praha 9 – Libeň
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

www.popai.cz

POPAI DAY 2020
Prestižní událost pro profesionály z retailu již po dvanácté

POPAI FÓRUM 2020 – HODINA PRAVDY
Konference bude tentokrát v rukou žen: budou nejen v roli 
moderátorek, ale také představí své myšlenky i projekty. 
Nový pohled na retail, ve kterém se propojují 3 světy: 
fyzický, lidský faktor a vyspělé technologie.

POPAI AWARDS 2020
Soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v retailu. 
Přehlídka nejnovějších realizací in-store komunikace, digitálních 
technologií, integrovaných in-store řešení. 

Hvězda 3D reklamy 2020
Soutěž Hvězda 3D reklamy o nejlepší reklamní a dárkové 
předměty dlouhodobě podporuje obor 3D reklamy a zviditelňuje 
nejzajímavější novinky tohoto oboru na našem trhu.

POPAI STUDENT AWARD 2020
Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů komunikace v retailu 
dle zadání od konkrétních zadavatelů - partnerů soutěže.

PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ
PARTNER

SPONZOŘI

ODBORNÍ PARTNEŘI HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

AKCE JE POŘÁDÁNA 
VE SPOLUPRÁCI S AGENTUROU 
UP BRAND ACTIVATION

26. 11. 2020 O2 universum Českomoravská 2345/17,
190 00 Praha 9 – Libeň

inzerce

jako ježdění na koni. Před sto lety jsme jezdili na 
koni skoro všichni, koně jsme používali na dopravu 
nás z bodu A do bodu B. Dnes, když člověk chce 
dostat koně z bodu A do bodu B, tak ho veze au-
tem,“ říká Tomáš Sedláček. Realita půjde podle 
něho stejnou cestou jako koně. A další benefity 
krize: produktivita šla nahoru. Odpadly zbytečně 
dlouhé schůzky u kávy, odpadlo cestování.

Koronakrize má své 
vítěze i poražené

V programu nechyběly zajímavé přednášky, pane-
lové diskuse a odpolední tematicky zaměřené 
workshopové sekce Autolog, Retailog, E-shoplog 
a Log-in. „Aktuální situace nahrává trendu auto-
matizace a robotizace,“ uvádí David Čepek ze spo-
lečnosti Linde Material Handling Česká republika. 
„Dnes zavádíme logistiku logistiky. Logistika exis-
tuje, ale musí se upravit do nynějších podmínek, 
což souvisí s krizovým managementem. Nejde 
o krizi, ale o narovnání procesů. Můžeme dosáh-
nout řady úspor. Když lidé dělají doma, ušetří se 
na různých věcech, včetně kávy. Model home of-
fice je i ekologičtější,“ podotýká prezidentka Klubu 
logistických manažerů Miroslava Jechoux.

Koronakrize má své vítěze i poražené. „Vítězi jsou 
všichni, kdo mají něco společného se sektorem 
 e-commerce. Prohrávající jsou dopravci, zvláště ti, 
kteří jsou navázáni na automotive. Očekávám vlnu 
bankrotů v rámci celé Evropy. Dostáváme nabídky 
na koupi různých společností. Doporučuji doprav-
cům být zaměřen na více segmentů,“ sděluje Daniel 
Knaisl (Geis). A jak vidí budoucí vývoj logistických 
toků? „Zvýší se tlak na ceny, které se v posledních 
letech narovnávaly. Dnes probíhají více tendry s cí-
lem ušetřit peníze,“ doplňuje Daniel Knaisl. David 
Čepek dodává: „Tato doba si vyžádala zvýšení skla-
dových zásob. Proto jsme i my navyšovali skladové 
zásoby v tom nejkrizovějším období. Bylo nutné 

toto opatření udělat rychle, aby to nemělo vliv na 
rychlost servisu.“ Hovořilo se i o dalších opatřeních 
z hlediska managementu. Zazněla spousta konkrét-
ních rad pro zvýšení efektivity logistiky i samotných 
firemních provozů. Plno zkušeností z praxe. Aktuál-
ní krize má nějaký vývoj, nicméně závěrečné slovo 
Tomáše Sedláčka bylo pozitivní: „Za rok bude česká 
ekonomika v dobré kondici.“

Letošní Eastlog byl skvělou příležitostí pro inspiraci 
pro logistické provozy a výbornou možností k net-
workingu. Součástí kongresu byla sekce Bizlog, 
který byl tradičně prostorem pro předem domluve-
né B2B schůzky. Akce byla zakončena slavnostním 
galavečerem, na kterém nechyběla spousta zábavy, 
také dobré jídlo a pití. Letos se kvůli pandemii ne-
konal Seelog, tedy návštěvy logistických provozů 
v rámci druhého konferenčního dne.

Sean Culey

Snad už bez roušek…

Nestihli jste letošní ročník? Už teď si zapiš-
te do diářů termín kongresu Eastlog 2021: 
uskuteční se v 13.–14. května 2021 v O2 
universu (snad už bez roušek).
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Dejte nám vědět, co byste si 
chtěli v našem časopisu přečíst, 
na www.zboziaprodej/kontakty
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POSLEDNÍ MÍLE – DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ DO VÝDEJEN 
vede poskytovatele logistických služeb k hledání nových inovativních 
řešení, sdílení služeb a k optimalizaci procesů. Aktuální orientace na 
zákazníka totiž činí tento proces samozřejmě složitějším.

OSVĚTLENÍ je spolu se správně použitými materiály, 
rozmístěním nábytku a interiérovým vybavením jedním z hlavních 
prvků, které se spolupodílejí na atmosféře v prodejně. Do velké 
míry rozhoduje také o tom, zda zákazník v obchodě nakoupí či 
nenakoupí.

V našem dalším čísle

POSTŘEHY šéfredaktora 
shrnují Poznámky z Petrova 
blogu.

SETKÁNÍ S JENSEM 
KRIEGEREM, generálním 
ředitelem společnosti Penny 
Market Česká republika, 
mimo jiné  přibližuje detaily 
modernizace prodejen.

ŽENA V RETAILU 
je ráda, že může být 
u proměny tváře trhu.

LOGISTIKA 
TEPLOTNĚ 
KONTROLOVANÉHO 
ZBOŽÍ se v poslední 
době zaměřuje na 
snižování energetické 
náročnosti. Přispívají 
k tomu nejmodernější 
nízkoenergetické 
chladírenské technologie, 
rekuperační systémy nebo 
úsporná svítidla LED, která 
se minimálně zahřívají. 



vyrobeno z  BIO surovin    
obsahuje až o 50% méně tuku 
než bramborové Chipsy.  

www.goldensnack.cz

Český výrobce slaných pochutin 
a privátních značek
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