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Plně  autonomní bezdrátový systém čidel, který v reálném 
čase měří a zobrazuje teploty v chladicím a mrazicím nábytku, 
v teplých pultech a zařízeních pro ohřev,
automaticky archivuje HACCP reporty.
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bezdrátové čidlo

Aplikace pro automatické zapisování 
teplot  a archivaci HCCP reportů.

Sleduje i otevřené dveře chladicího 
boxu a zasílá alarmy v případě poruchy. 

Načtěte mobilem tento QR kód 
a pusťte si videoprezentaci

ONLINE SYSTÉM MONITOROVÁNÍ 
A ZÁPISU TEPLOT, AUTOMATICKÁ 
ARCHIVACE HACCP REPORTŮ

Vyřeší všechny požadavky, 

které na monitoring teplot 

klade nová norma 

EN12830:2018.
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Window
• utěrka z mikrovlákna pro perfektně vyleštěná okna 

beze šmouh
• velmi účinně zachytí i ty nejmenší nečistoty

na všech skleněných plochách

NOVINKA

Microfi bre Recycled
• hadříky z 55% recyklovaného 

materiálu
• účinné i bez čisticího

prostředku

Protect
• jednorázové vinylové a víceúčelové rukavice
• hypoalergenní, bez latexu a pudru

ES+ Compact
• systémový mop s inovativní velkou hlavou, malým 

kompaktním kbelíkem a ždímacím systémem
zabudovaným v rukojeti

• návlek z mikrovlákna účinný i bez čisticího prostředku

www.spontex.cz

Antibak
• superabsorpční houbové utěrky pro 

hygieničtější úklid
• antibakteriální úprava omezuje výskyt 

bakterií a zabraňuje vzniku zápachu

Inspirace pro 
Vánoční úklid
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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!

R ealita je taková, že 
divná doba pře-
trvává… Kromě 
jiného se ke všemu 
nedávno pro-
dloužil nouzový 

stav a byl omezen počet nakupujících 
v obchodech. Poněkud zjednodušeně 
řečeno, jsou věci mezi nebem a zemí, 
které normální smrtelník, i kdyby se 
takříkajíc na hlavu stavěl, prostě ne-
ovlivní. A to platí, v této době víc než 

kdy jindy, i pro obchodníka. Ten se musí 
jako obvykle daným podmínkám prostě 
a jasně přizpůsobit. Nezbývá mu než 
opět napnout všechny své síly, ener-
gii, schopnosti a dovednosti a k tomu 
přidat pevné nervy i odhodlání. To vše 
doplnit nekonečným pochopením, 
trpělivostí, vstřícností a ochotou. A na-
vrch ideálně připojit taky úsměv. Pokud 
to je pod rouškou aspoň trochu možné. 
Očekává se, že učiní maximum, aby 
mohl dělat to, co chce, co umí a co je od 
něho žádáno. K výše uvedenému je tedy 
třeba přidat podle možností ještě stále 
otevřený obchod, regály plné žádaného 
zboží, čisté a hygienicky ošetřené pro-
story i vybavení, všudypřítomný perso-
nál, příjemnou atmosféru…

S nadcházejícím obdobím je to všechno 
mnohem důležitější a pro mnohé i roz-
hodující. Čas kolem svátků spojených 
s koncem roku je pro výrobce, dodava-
tele a prodejce bez nadsázky klíčový. 
A v tomto přinejmenším hodně zvlášt-
ním období bude úspěch či neúspěch 
každého z nich pomyslným klíčem, který 
odemkne nebo zamkne vyhlídku
jeho dalšího působení. Proto si myslím, 
že kdy jindy než teď a tady by všichni, 
kdo s obchodem mají co společného, 
měli jinak běžnou vzájemnou spolupráci 
pokud možno ještě zesílit, oživit a zpes-
třit… A dodat jí punc maximální otevře-
nosti, opravdovosti a upřímnosti. Protože 
jenom otevřený, opravdový a upřímný 
přístup může v současném zákazníkovi 
vzbudit takovou míru důvěry, že svůj 
strach, obavy či chmury odloží doma 
nebo na ulici, přijde do obchodu a bude 
nakupovat. Tím pomůže sobě, svým 
blízkým, svému obchodníkovi, okolí, 
regionu, všem.  

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Tento rok bude príprava na sviatky určite iná 
než po minulé roky. Predajcovia spotrebného 
tovaru budú čeliť väčšej konkurencii e-sho-
pov, ktoré ponúkajú nákup darčekov z bez-
pečia domova. Predajcovia potravín sú už po 
celom roku uťahaní. Naladiť sa na vianočnú 
vlnu však môže byť záchranou. Pozorujem to 
sama na sebe. Oveľa viac sa teším napríklad 
z vianočnej výzdoby v obchodoch, pretože 
vo mne vyvoláva pocit normálnosti. Mám 
chuť sa sústrediť práve na to. Nakúpiť všetko 
potrebné na pečenie, darčeky pre mojich 
blízkych, nasávať atmosféru.

 Podmínky
 Úsilí
 Klíč

Za důvěru

R
stav a byl omezen počet nakupujících 
v obchodech. Poněkud zjednodušeně 
řečeno, jsou věci mezi nebem a zemí, 
které normální smrtelník, i kdyby se 
takříkajíc na hlavu stavěl, prostě ne-
ovlivní. A to platí, v této době víc než 

kdy jindy, i pro obchodníka. Ten se musí 
jako obvykle daným podmínkám prostě 
a jasně přizpůsobit. Nezbývá mu než 
opět 
gii, schopnosti a dovednosti a k tomu 
přidat pevné nervy i odhodlání. To vše 
doplnit nekonečným pochopením, 
trpělivostí, vstřícností a ochotou. A na-
vrch ideálně připojit taky úsměv. Pokud 
to je pod rouškou aspoň trochu možné. 
Očekává se, že 
mohl dělat to, co chce, co umí a co je od 
něho žádáno. K výše uvedenému je tedy 
třeba přidat podle možností ještě stále 
otevřený obchod, regály plné žádaného 
zboží, čisté a hygienicky ošetřené pro-
story i vybavení, všudypřítomný perso-
nál, příjemnou atmosféru…

Za 
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Jak na category 
management 22
Dodavatelé Albertu 
se zapojují do GDSN 24
SOCR ČR, ČSPS 
a Nezlob se, 
prokaž se! 26
E-commerce 
šlape na plyn 34
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trendů
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rekonstruuje 
a modernizuje 33
Poslední míli 
vylepšuje 
automatizace 36
Albert s novou tváří 38
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Logistika

Covidové 
Vánoce 2020 18

Pro maso a uzeniny 
je klíčová kvalita a původ 40
Mezinárodní kuchyně 
má u Čechů svoje jisté 44
Papír a vatu prodává 
cena a výkon 50

CatScan

100% pokrytí všech segmentů FMCG maloobchodu a velkoobchodu:

Péče o chlazené 
a mražené  zboží 
se zdokonaluje 55
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BAROMETR

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

Sledovaný koš zdražila 
drogerie a kosmetika
 V říjnu 2020 se průměrná hodnota 
spotřebního koše zvýšila v měsíčním srov-
nání o 2‚4 %, z původních 1718‚90 Kč na 
1761‚60 Kč. Zvýšení cen bylo zaregistrováno 
u šesti z deseti sledovaných obchodníků.

Nejvíce si v říjnu zákazníci připlatili za výrobky 
z monitorovaného košíku v obchodech Globus, 
a to 144 Kč (nárůst o 8‚5 %), a také v Tescu 
SM (nárůst o 113 Kč, což odpovídá zvýšení cen 
o 7‚1 %). Řetězcem, u něhož došlo naopak k nej-
výraznějšímu zlevnění, byl Lidl. V něm zákazníci 
v říjnu ušetřili ve srovnání s minulým měsícem za 
stejný nákup 54 Kč (pokles o 2‚8 %).

Největší vliv na zvýšení průměrné hodnoty sledo-
vaného koše měly výrobky z kategorie drogerie 
a kosmetika, u nichž došlo v říjnu k zvýšení cen 
o téměř 7 %. Významné zdražení se odehrá-
lo i u čerstvých výrobků, u nichž cena vzrostla 
v průměru o 2‚9 %. Trvanlivé výrobky a koloniál 
se naopak v říjnu prodávaly o 3 % levněji ve srov-
nání s minulým měsícem.

V rámci promoční aktivity bylo zaznamenáno 
snížení počtu nabízených akcí, v daném měsíci 
o více než 11 %. Nejvýraznější propad nabídky 
akcí (o 23 %) bylo možné sledovat u drogistic-
kých výrobků a kosmetiky. V rámci fresh sorti-
mentu a koloniálu klesla nabídka akcí o 14 %, 
respektive 4 %. Mimo Makro, kde se průměrná 
hodnota spotřebního koše pohybovala v říjnu na 
úrovni 1533‚90 Kč, zákazníci nejvýhodněji nakou-
pili v prodejnách Tesco HM (1635‚20 Kč). 

  Gin meziročně roste dvojciferným tempem, 
avšak brandy a koňaky klesají

2,4 %
 Oproti září vzrostla průměrná cena spotřeb-
ního koše v říjnu 2020 o 2‚4 %.

1761‚60 Kč

 Průměrná cena spotřební-
ho koše vzrostla ze zářijových 
1718‚90 Kč na 1761‚60 Kč v říj-
nu 2020.



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

Máslo v předvánoční kuchyni nesmí chybět
 Společnost 4 P & P v listopadu prostřednictvím tazatelské sítě SmartSpotter proved-
la průzkum zaměřený na to, jak spotřebitelé přistupují k nákupu a používání tuků a olejů 
v předvánoční kuchyni.

Který tuk nesmí v kuchyni chybět? Pro 35 % na-
kupujících je to máslo, pro 28 % pak rostlinný olej 
a 14 % nakupujících uvedlo sádlo. Naopak rost-
linné tuky na smažení či margaríny uvedlo méně 
než 5 % nakupujících. Rostlinný olej přitom na 
smažení využívají dvě třetiny nakupujících, sádlo 
16 % a 10 % máslo. Při nákupu rostlinného oleje 
se spotřebitelé jako první rozhodují podle složení, 
druhým nejdůležitějším faktorem je cena, a ná-
sleduje značka.

Nejčastěji využívaný tuk na běžné pečení i pro 
vánoční cukroví je máslo (57 %), Hera (22 %) 
a rostlinné tuky (17 %). Dvě procenta nakupu-
jících nevyužívá při pečení žádný tuk. Jen 30 % 

nakupujících nesleduje při nakupování složení 
výrobku. Ti, co sledují složení výrobku, se nejčas-
těji zajímají o podíl tuku či poměr zastoupených 
mastných kyselin.

Letošní Vánoce budou ovlivněny aktuální pande-
mií. Výzkum se tak zaměřil na to, zda se spotře-
bitelé domnívají, že je toto nelehké období ovlivní 
v oblasti vánočního pečení. Až 62 % nakupujících 
se situací nenechá ovlivnit a bude péct stejně jako 
obvykle. Celá čtvrtina bude péct méně, protože 
očekává méně návštěv. Naopak 8 % bude péct 
dokonce více, protože se domnívají, že jim příbuz-
ní nepřinesou cukroví jako obvykle. 

 TOP 10 – VYBRANÉ KATEGORIE ALKOHOLU

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (10/2019–9/2020 vs. 10/2018–9/2019, v %)

Rum      12

 Hořké bylinné likéry    6

 Sekty a šumivá vína    11

Whisky     8

 Perlivá vína a šumivé nápoje   15

Brandy a koňaky    −22

Gin      55

Vermut     −21

 Portské víno     −6

Tequila     12

 O co se spotřebitelé                 nejvíce zajímají, než nakoupí oblíbený tuk

Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

40. 41. 42. 43. 44.

Albert SM 1826,2 1716,7 1652,2 1773,2 1735,2

Albert HM 1791,2 1670,1 1700,2 1753,8 1669,2

Billa 1938,3 1792,3 1954,3 1821,3 1842,3

Globus 1990,3 1838,3 1754,2 1918,2 1687,4

Kaufland 1963,4 1847,5 1872,6 1889,5 1900,5

Lidl 1889,8 1889,8 1891,8 1890,8 1888,8

Makro 1564,2 1561,4 1475,4 1521,1 1547,1

Penny 
Market 1780,2 1717,0 1751,3 1739,2 1887,3

Tesco HM 1554,8 1561,8 1612,8 1854,8 1591,8

Tesco SM 1661,8 1743,8 1674,6 1762,8 1769,8

Vývoj cen v období 30. 10. – 3. 11. 2020

Obsah soli 4 %

Podíl nenasycených mastných kyselin 9 %

Podíl sacharidů 9 %

Podíl tuku 29 %

Poměr zastoupených mastných kyselin - Omega 3 a Omega 6 16 %

Výživová hodnota 12 %

Žádný z uvedených ukazatelů 12 %

Jiný ukazatel 10 %
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

SVĚTOBĚŽNÍCI RETAILU
Diskutujte 

a kontaktujte 
nás na 

sociálních 
sítích:

Co zaujalo 
Jeffreyho
ve Španělsku

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

Milí fanoušci retailu, 

před časem jsem v rámci dovolené 

ve Španělsku zavítal také do Valencie. 

Součástí jejího poznávání bylo samozřejmě 

i nakupování v místních obchodech. Nejvíce 

mě zaujal supermarket Mercadona, a to 

nejenom širokou nabídkou, která zahrnuje 

lokální speciality.

Po osobní zkušenosti mohu potvrdit, co 

v rozhovoru pro Zboží&Prodej uvedl Tomáš 

Jeřábek, CEO Košík.cz. Jeho oblíbeným 

obchodem je právě Mercadona. Důvod? Jako 

jeden z mála retailerů opravdu řeší vztah 

se zákazníkem. Více fotografií najdete na 

webu ZaPmag.

ATOZ RETAIL TEAM 

& PAN / PANÍ

PRODEJCE POTRAVIN

ČESKÁ REPUBLIKA

Jeffrey Osterroth 

Valencijská
inspirace

N°33

VARIACE A CENA
Hotové pizzy všeho druhu lákají 
nejenom na pohled, ale také více 
než přívětivou cenou.

ZAPARKUJ 
A JDI

BEZ KŮRKY

Zdánlivá maličkost: 
prostor pro uzamčení 
nákupní tašky. Starší 
a handicapovaní 
zákazníci vědí, 
že obchodník myslí 
i na ně.

Bílý toastový chléb bez kůrky, 
opět ve dvojjazyčném obalu, 
ocení nejenom maminky 
s malými dětmi. 

JAKO OD MAMINKY
Takto prezentovaným hotovým 
jídlům odolá málokdo. Navíc 
když i vůně naznačuje, že je 
někdo právě přinesl z kuchyně. 

Proslavenou španělskou šunku si můžete koupit i čerstvě 
nakrájenou. Stane se tak přímo před vašima očima.

ČERSTVOST ZARUČENA

DVA JAZYKY
Také na fíkovém chlebu s mandlemi je patrný 
důraz na regionalitu. Název produktu si 
přečtete ve španělštině i katalánštině.

MOŘE NA LEDU
Plody moře všeho druhu jsou 
nabízeny tak, aby měl každý 
nakupující jasno, že byly vyloveny 
v den, kdy si pro ně přišel. 

Bílý toastový chléb bez kůrky, 



je zpět!

Nel ®

i

www.frutabohemia.cz

info@frutabohemia.cz
(+420) 702 035 165

skvělá chuť 

pravého kečupu!skvělá chuť 

6

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...
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i nakupování v místních obchodech. Nejvíce 

mě zaujal supermarket Mercadona, a to 

nejenom širokou nabídkou, která zahrnuje 

lokální speciality.

Po osobní zkušenosti mohu potvrdit, co 

v rozhovoru pro Zboží&Prodej uvedl Tomáš 

Jeřábek, CEO Košík.cz. Jeho oblíbeným 

obchodem je právě Mercadona. Důvod? Jako 

jeden z mála retailerů opravdu řeší vztah 

se zákazníkem. Více fotografií najdete na 

webu ZaPmag.

ATOZ RETAIL TEAM 

& PAN / PANÍ

PRODEJCE POTRAVIN

ČESKÁ REPUBLIKA

Jeffrey Osterroth 

Valencijská
inspirace

N°33

VARIACE A CENA
Hotové pizzy všeho druhu lákají 
nejenom na pohled, ale také více 
než přívětivou cenou.

ZAPARKUJ 
A JDI

BEZ KŮRKY

Zdánlivá maličkost: 
prostor pro uzamčení 
nákupní tašky. Starší 
a handicapovaní 
zákazníci vědí, 
že obchodník myslí 
i na ně.

Bílý toastový chléb bez kůrky, 
opět ve dvojjazyčném obalu, 
ocení nejenom maminky 
s malými dětmi. 

JAKO OD MAMINKY
Takto prezentovaným hotovým 
jídlům odolá málokdo. Navíc 
když i vůně naznačuje, že je 
někdo právě přinesl z kuchyně. 

Proslavenou španělskou šunku si můžete koupit i čerstvě 
nakrájenou. Stane se tak přímo před vašima očima.

ČERSTVOST ZARUČENA

DVA JAZYKY
Také na fíkovém chlebu s mandlemi je patrný 
důraz na regionalitu. Název produktu si 
přečtete ve španělštině i katalánštině.

MOŘE NA LEDU
Plody moře všeho druhu jsou 
nabízeny tak, aby měl každý 
nakupující jasno, že byly vyloveny 
v den, kdy si pro ně přišel. 



CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

VE STRUČNOSTI:

Letošní Sbírka 
potravin byla 

nejúspěšnější
 V podzimním kole celorepublikové 
Sbírky potravin se podařilo vybrat 396 tun 
potravin, z nichž by bylo možné připravit až 
800 000 porcí jídla. Lidé také přispěli 
44 tunami základních hygienických potřeb, 
které potravinové banky lidem v nouzi rov-
něž poskytují. Navíc až do 1. prosince mohli 
občané darovat potraviny a drogerii i pro-
střednictvím on-line nákupu.

Sbírka potravin je jednou z největších charitativních 
akcí v ČR a jsou do ní po celé zemi zapojeny tisíce 
lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen 
a neziskových organizací. Darované zboží se nyní 
převeze do skladů potravinových bank, odkud se 
následně bude distribuovat přes jednotlivé charita-
tivní organizace všem potřebným. Jejich cesta je 
tak krátká a na místo určení se dostanou ve chvíli, 
kdy jsou potřeba. „Letošní situace se výrazně 
zkomplikovala vlivem koronavirové epidemie. Ze 
statistik vyplývá, že výrazně narostl počet lidí, kteří 
se dostali do obtížné životní situace. Jsem proto 
opravdu moc rád, že se k myšlence pomoci potřeb-
ným opět přihlásily všechny velké obchodní řetězce, 
včetně obou významných sítí drogerií v ČR. Je po-
třeba připomenout, že vedle účasti v pravidelných 
sbírkách potravin navíc věnují řetězce potravino-
vým bankám zboží průběžně po celý rok, například 
letos to za deset měsíců bylo bezmála 5000 tun 
potravin, což znamená až 10 milionů porcí jídla. 
Dále dobrovolně poskytují své logistické kapacity 
a pomáhají při organizaci i řízení těchto projektů,“ 
připomíná Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR. 

POPAI Awards 2020 
uděleny, absolutním 
vítězem je The Streets

 V rámci celodenní konference POPAI 
Fórum, která se z pochopitelných důvodů 
letos konala on-line, byla slavnostně udělena 
ocenění POPAI Awards. Přihlášené projekty 
komunikace v retailu se utkaly v 18 soutěž-
ních kategoriích. Absolutním vítězem se stal 
store koncept The Streets, který navrhla a re-
alizovala agentura Wellen Retail Experience. 
Designový koncept dvoupatrové flagship prodejny 
The Streets, jež se specializuje na basketbalovou 
a streetswear módu, získal kromě hlavního ocenění 
také Cenu za kreativitu a dále první místo v katego-

riích Komplexní store koncepty – design prodejen 
a Textil, sport, obuv, osobní potřeby a příslušenství. 
In-store komunikační agentura Dago uspěla s pěti 
projekty. Prvenství si odnesla v kategoriích Nejlepší 
materiálová a technická inovace, dále Alkoholické 
nápoje a tabák, Pet food, Vybavení interiérů ob-
chodů a Ostatní (prototypy, vzorky). 

Více podrobností připravujeme 
pro ZaPmag 1/21.

Nová pečeť 
udržitelnosti skla

 Zástupci evropského sklářského prů-
myslu představili nový symbol pro udržitel-
nost skleněných obalů, tzv. Glass Hallmark. 
Prostřednictvím tohoto vizuálního nástroje 
mohou značky a maloobchod celkově lépe 
informovat zákazníky o zdravotních i ekolo-
gických aspektech skla jako obalu pro různé 
výrobky. Jde o výsledek zhruba rok trvajícího spo-
lečného úsilí vynakládaného sklářským průmys-
lem, designéry i spotřebiteli, a to směrem k vytvo-
ření rozpoznatelného symbolu zdraví a udržitelnosti 
pro použití na skleněných obalech v kategoriích 
potravin a nápojů, farmacie nebo kosmetiky a par-
fumerie. Designéři a spotřebitelé společně hlaso-
vali o konečné podobě tohoto symbolu. Oficiálně 
byl představen v rámci Evropského týdne pro ome-
zení odpadu (European Week for Waste Reduc-
tion) a je nyní k dispozici pro licencované použití 
na skleněných obalech. 

Inovace nejen pro 
snadný nákup
 Retailový tým americké společnosti 
Amazon nedávno uvedl inovaci nazvanou 
Amazon One. Jde o rychlý, pohodlný a bez-

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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VE TŘECH 
SLOVECH:

Kvalita
Důvěra
Záruka

David 
Bucháček
Jan  
KreuzerKreuzer

SPECIALISTÉ 

NA RETAIL SERVIS

David Bucháček a Jan Kreuzer, 
výkonní ředitelé, 
U&WE Advertising

SLOVO 
ODBORNÍKA!

Nejen korporace často 
bojují s nesmyslnými 
tendry, ve finále tak 

často získají vyšší cenu 
a mizernou kvalitu

Před nedávnem jsme otevřeli téma nucených výbě-
rových řízení za účelem získání nižší ceny. Ozvala 
se nám řada lidí ze stran klientů i dodavatelů. Obě 
strany bojují s tímtéž nešvarem: firmy musí tendr 
vyhlásit kvůli interním nařízením i tehdy, když mají 
osvědčené dodavatele. Dodavatelé zase připravují 
nabídky do řízení, ve kterých jsou jen do počtu. Obě 
strany tak ztrácejí čas i energii něčím, co ve finále 
nikomu neprospěje. Původně správný záměr získat 
lepší cenu, zvýšit konkurenceschopnost a zabránit 
klientelismu se v posledních letech zvrhl. Účastní-
ci těchto soutěží mají jediný cíl – vyhrát za každou 
cenu. Nabízejí nesmyslně nízké ceny i zápornou mar-
ži a doufají, „že se to nakonec nějak udělá“. Násled-
ně cenu navyšují o další „vícepráce“, protože jinak 
by nemohli práci realizovat. Nebo jen „přeprodají“ 
zakázku další firmě v pořadí.

Výběrové řízení je ve své podstatě velmi dobrý 
a účinný nástroj. Musí se však místo nejnižší ceny 
zaměřovat na poměr ceny a kvality služby a z té 
 neslevit. 

Jako rozumné řešení se jeví nastavení dlouhodoběj-
ší spolupráce s trhem prověřeným dodavatelem. To 
umožní větší pochopení společného byznysu, na-
stavení pravidel i postupů a ve finále odbřemenění 
klienta od úkonů, které může dodavatel vykonávat 
automaticky. Zadavatelům odpadne neustálé vy-
světlování a schvalování jednotlivých kroků, ušetří 
čas a ve finále i finance. Nastavení pravidel spoluprá-
ce, očekávání i pracovního systému, vzájemná zna-
lost prostředí a dobrý vztah vedou k nejlepším vý-
sledkům, zrychlení realizace a i k optimalizaci ceny. 
Srovnávací tendr je samozřejmě na místě, pokud má 
zadavatel jakékoli pochybnosti nebo je nespokoje-
ný. Je však nutné zohlednit rozumnou kvalitu služeb 
a uvážit také čas a energii investované do nastavová-
ní spolupráce a seznamování dodavatele se specifiky 
firmy a produktu. Fungující partnerství založené na 
důvěře, znalosti produktu i prostředí přináší i vyšší 
kvalitu služeb a rychlejší realizaci zakázek.

Jen tehdy, pokud budou zada-
vatelé vyžadovat skutečnou 
kvalitu, bude možné postupně 

narovnat trh, zmizí neseriózní 
firmy a navýší se standard služeb. 
A to nakonec ocení všichni – za-
davatelé, jejich zákazníci i pocti-
ví dodavatelé.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
VE STRUČNOSTI:

kontaktní způsob, jak si lidé mohou pomocí 
dlaně zpříjemnit každodenní aktivity, napří-
klad platbu v obchodě, použití věrnostní 
karty, vstup na sportovní stadion, nebo 
snadný přístup do pracovního prostoru. Toto 
technologické řešení je založeno na maxi-
mální bezpečnosti, přičemž využívá algo-
ritmy a hardware pro vytvoření jedinečného 
dlaňového „podpisu“.

Nové technologické řešení Amazon One je podle 
Dilipa Kumara, viceprezidenta společnosti Amazon 
pro retail a technologie, rychlé a snadné k přihlá-
šení i použití. „Jsme nadšeni zpětnou vazbou od 
zákazníků. Aktuálně tuto službu začínáme zpří-
stupňovat jako možnost pro řadu lokalit a pro 
nejrůznější využití,“ doplňuje. Aktuálně toto řeše-
ní využívají vybrané obchody Amazon Go, kde je 
umístěno ve vstupním prostoru jako pohodlná vol-
ba pro zákazníky, aby mohli vejít a nakupovat. „Ve 

většině maloobchodních prostředí by se Amazon 
One mohl stát alternativou platební nebo věrnost-
ní karty, a to prostřednictvím zařízení umístěného 
vedle tradičního pokladního systému. Je vhodný 
i pro vstup na místa, jako je stadion nebo pracovní 
lokalita. Amazon One může být součástí existují-
cího vstupního prostoru a přispět tak k tomu, aby 
byl přístup na dané místo rychlejší a jednodušší,“ 
popisuje Dilip Kumar.

Celá zpráva je na www.zboziaprodej.cz. 

Original Manner Shop 
otevřel v Palladiu
 V pátek 23. října 2020 byl v Praze před-
staven mezinárodní projekt Manner Shop. 
Konkrétně se pro zákazníky otevřel Original 
Manner Shop, a to v nákupním centru Palla-
dium. Praha se zařazuje do mezinárodní sítě pro-
dejen mezi města, jako je například Vídeň, Salc-
burg či Berlín. Nový Manner Shop Palladium bude 
poskytovat pestrou nabídku všech značek společ-
nosti Manner: Manner, Casali, Napoli, Ildefonso či 
Mozartovy koule Victor Schmidt. Zákazníci si 
mohou vybrat z široké nabídky produktů, včetně 
prodeje čokoládových specialit na váhu. 

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 
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inzerce

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

nejúspěšnější
 V podzimním kole celorepublikové 
Sbírky potravin se podařilo vybrat 396 tun 
potravin, z nichž by bylo možné připravit až 
800 000 porcí jídla. Lidé také přispěli 
44 tunami základních hygienických potřeb, 
které potravinové banky lidem v nouzi rov-
něž poskytují. Navíc až do 1. prosince mohli 
občané darovat potraviny a drogerii i pro-
střednictvím on-line nákupu.
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lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen 
a neziskových organizací. Darované zboží se nyní 
převeze do skladů potravinových bank, odkud se 
následně bude distribuovat přes jednotlivé charita-
tivní organizace všem potřebným. Jejich cesta je 
tak krátká a na místo určení se dostanou ve chvíli, 
kdy jsou potřeba. „Letošní situace se výrazně 
zkomplikovala vlivem koronavirové epidemie. Ze 
statistik vyplývá, že výrazně narostl počet lidí, kteří 
se dostali do obtížné životní situace. Jsem proto 
opravdu moc rád, že se k myšlence pomoci potřeb-
ným opět přihlásily všechny velké obchodní řetězce, 
včetně obou významných sítí drogerií v ČR. Je po-
třeba připomenout, že vedle účasti v pravidelných 
sbírkách potravin navíc věnují řetězce potravino-
vým bankám zboží průběžně po celý rok, například 
letos to za deset měsíců bylo bezmála 5000 tun 
potravin, což znamená až 10 milionů porcí jídla. 
Dále dobrovolně poskytují své logistické kapacity 
a pomáhají při organizaci i řízení těchto projektů,“ 
připomíná Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR. 

POPAI Awards 2020 
uděleny, absolutním 
vítězem je The Streets

 V rámci celodenní konference POPAI 
Fórum, která se z pochopitelných důvodů 
letos konala on-line, byla slavnostně udělena 
ocenění POPAI Awards. Přihlášené projekty 
komunikace v retailu se utkaly v 18 soutěž-
ních kategoriích. Absolutním vítězem se stal 
store koncept The Streets, který navrhla a re-
alizovala agentura Wellen Retail Experience. 
Designový koncept dvoupatrové flagship prodejny 
The Streets, jež se specializuje na basketbalovou 
a streetswear módu, získal kromě hlavního ocenění 
také Cenu za kreativitu a dále první místo v katego-

riích Komplexní store koncepty – design prodejen 
a Textil, sport, obuv, osobní potřeby a příslušenství. 
In-store komunikační agentura Dago uspěla s pěti 
projekty. Prvenství si odnesla v kategoriích Nejlepší 
materiálová a technická inovace, dále Alkoholické 
nápoje a tabák, Pet food, Vybavení interiérů ob-
chodů a Ostatní (prototypy, vzorky). 

Více podrobností připravujeme 
pro ZaPmag 1/21.

Nová pečeť 
udržitelnosti skla

 Zástupci evropského sklářského prů-
myslu představili nový symbol pro udržitel-
nost skleněných obalů, tzv. Glass Hallmark. 
Prostřednictvím tohoto vizuálního nástroje 
mohou značky a maloobchod celkově lépe 
informovat zákazníky o zdravotních i ekolo-
gických aspektech skla jako obalu pro různé 
výrobky. Jde o výsledek zhruba rok trvajícího spo-
lečného úsilí vynakládaného sklářským průmys-
lem, designéry i spotřebiteli, a to směrem k vytvo-
ření rozpoznatelného symbolu zdraví a udržitelnosti 
pro použití na skleněných obalech v kategoriích 
potravin a nápojů, farmacie nebo kosmetiky a par-
fumerie. Designéři a spotřebitelé společně hlaso-
vali o konečné podobě tohoto symbolu. Oficiálně 
byl představen v rámci Evropského týdne pro ome-
zení odpadu (European Week for Waste Reduc-
tion) a je nyní k dispozici pro licencované použití 
na skleněných obalech. 

Inovace nejen pro 
snadný nákup
 Retailový tým americké společnosti 
Amazon nedávno uvedl inovaci nazvanou 
Amazon One. Jde o rychlý, pohodlný a bez-
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SLOVO 
ODBORNÍKA!

Nejen korporace často 
bojují s nesmyslnými 
tendry, ve finále tak 

často získají vyšší cenu 
a mizernou kvalitu

Před nedávnem jsme otevřeli téma nucených výbě-
rových řízení za účelem získání nižší ceny. Ozvala 
se nám řada lidí ze stran klientů i dodavatelů. Obě 
strany bojují s tímtéž nešvarem: firmy musí tendr 
vyhlásit kvůli interním nařízením i tehdy, když mají 
osvědčené dodavatele. Dodavatelé zase připravují 
nabídky do řízení, ve kterých jsou jen do počtu. Obě 
strany tak ztrácejí čas i energii něčím, co ve finále 
nikomu neprospěje. Původně správný záměr získat 
lepší cenu, zvýšit konkurenceschopnost a zabránit 
klientelismu se v posledních letech zvrhl. Účastní-
ci těchto soutěží mají jediný cíl – vyhrát za každou 
cenu. Nabízejí nesmyslně nízké ceny i zápornou mar-
ži a doufají, „že se to nakonec nějak udělá“. Násled-
ně cenu navyšují o další „vícepráce“, protože jinak 
by nemohli práci realizovat. Nebo jen „přeprodají“ 
zakázku další firmě v pořadí.

Výběrové řízení je ve své podstatě velmi dobrý 
a účinný nástroj. Musí se však místo nejnižší ceny 
zaměřovat na poměr ceny a kvality služby a z té 
 neslevit. 

Jako rozumné řešení se jeví nastavení dlouhodoběj-
ší spolupráce s trhem prověřeným dodavatelem. To 
umožní větší pochopení společného byznysu, na-
stavení pravidel i postupů a ve finále odbřemenění 
klienta od úkonů, které může dodavatel vykonávat 
automaticky. Zadavatelům odpadne neustálé vy-
světlování a schvalování jednotlivých kroků, ušetří 
čas a ve finále i finance. Nastavení pravidel spoluprá-
ce, očekávání i pracovního systému, vzájemná zna-
lost prostředí a dobrý vztah vedou k nejlepším vý-
sledkům, zrychlení realizace a i k optimalizaci ceny. 
Srovnávací tendr je samozřejmě na místě, pokud má 
zadavatel jakékoli pochybnosti nebo je nespokoje-
ný. Je však nutné zohlednit rozumnou kvalitu služeb 
a uvážit také čas a energii investované do nastavová-
ní spolupráce a seznamování dodavatele se specifiky 
firmy a produktu. Fungující partnerství založené na 
důvěře, znalosti produktu i prostředí přináší i vyšší 
kvalitu služeb a rychlejší realizaci zakázek.

Jen tehdy, pokud budou zada-
vatelé vyžadovat skutečnou 
kvalitu, bude možné postupně 

narovnat trh, zmizí neseriózní 
firmy a navýší se standard služeb. 
A to nakonec ocení všichni – za-
davatelé, jejich zákazníci i pocti-
ví dodavatelé.
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ANALÝZA

Na začátku je třeba přiznat jednu věc: velká většina dostupných dat o tržbách řetězců 
odkazuje do roku 2019, což při současných tržních turbulencích vyvolává otázku, jak dalece 
jsou tato data relevantní pro rok 2020. Titulek článku tedy víc odkazuje na jiné zdroje 
informací, než jsou publikované tržby obchodníků. Pokus o predikci trendů roku 2020 je 
zpracovaný na základě aktuálních ekonomických dat z veřejných databází a také na základě 
vlastních výzkumů a modelů společnosti Skála a Šulc, zejména podle projektů Retail Trends 
2020+ a Shopper Review 2020.

Zdeněk Skála, jednatel, Skála a Šulc
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ho ekonomického odvětví více či 
méně promítá epidemie covidu 
a s ní související restrikce v hos-
podářské a společenské oblasti. 

Je tomu tak i v potravinářském maloobchodě: mění 
se složení nákupního koše (vliv snížené mobility, 
uzavřených restaurací atd.), snižuje se frekvence ná-
kupu, roste velikost koše atd. Z dostupných dat se 
ale zdá, že většina těchto změn se týká jen hlavních 
„krizových vln“, kdy je problém nejpalčivější. Když 
epidemie částečně oslabí a jsou uvolněny restrikce, 
má trh tendenci se vracet k dlouhodobým trendům, 
které zde byly již před rokem 2020.

Covid představuje impulz 
ke vstupu do on-line 
nákupů potravin

Co však epidemie patrně ovlivní významně a mož-
ná i dlouhodobě, je přijetí on-line nákupů potravin. 
Podíl lidí, kteří již nakoupili u některého ze tří hlav-
ních širokosortimentních prodejců, tj. iTesco, Roh-
lík.cz a Košík.cz, vzrostl koncem roku 2020 na 
20 %. A může jít jen o začátek významnější růsto-
vé fáze, kdy „covidová situace“ sehrává roli impul-
zu ke vstupu do světa nákupů potravin na interne-
tu. Setkává se tu výhodnost tohoto nakupování 
v okamžicích zdravotních rizik či omezené dostup-
nosti kamenných prodejen a na druhé straně stále 
intenzivnější přítomnost nakupujících v on-line 
prostředí (včetně lidí vyššího věku).

Se zdravotní situací, ale i s celkovou politickou at-
mosférou, vývojem ekonomiky jako celku, zaměst-
naností a podobně, úzce souvisí ekonomická nála-
da spotřebitelů. Ta zpětně ovlivňuje ochotu 
nakupovat a ve vývoji maloobchodu potravinami 
je to vidět. S poklesem spotřebitelské nálady v dru-
hé polovině roku 2020 klesá i tempo růstu malo-
obchodu s potravinami (ve stálých cenách) a zdá 
se, že na konci tohoto roku budeme čelit i poklesu 
objemu prodaných potravin.

Obchody v časech krize:
 co se mění a co
zůstalo v roce 2020

Třetím důležitým faktorem jsou stále rostoucí 
ceny. Inflace v potravinách se již od listopadu 2019 
meziročně drží nad 3 % a až v říjnu 2020 se do-
stala těsně pod 3 %. V souvislosti s klesající spo-
třebitelskou náladou to může vyvolat výrazné pnu-
tí a posun nákupního chování k větším úsporám: 
k dalšímu růstu nákupu v akcích, k omezování 
objemu nákupu a spotřeby (tj. vypouštění „zbyt-
ných“ kategorií a nákupů), k náhradě kvalitních 
výrobků těmi levnějšími a k výběru nákupních míst 
s příznivějšími cenami. Do jaké míry se tyto trendy 
projeví a jak dlouho přetrvají, bude ovlivněné hlav-
ně ekonomickou situací a spotřebitelskou náladou 
na počátku roku 2021.

Hypermarkety, 
supermarkety a diskonty 
vykazují podobný vývoj

Už bylo zmíněno, že postupně roste váha interne-
tového prodeje potravin. Je to pravděpodobně 
cesta, kterou se postupně bude ubírat více ob-
chodních řetězců, pro které se stane e-commerce 

dalším „formátem“. Stojí za povšimnutí, že kromě 
již etablovaných obchodníků začíná do on-line ka-
nálu vstupovat Skupina Coop. Ta má svým způso-
bem unikátní pozici na trhu. I při využití jen části 
z jejích téměř 2‚5 tisíce prodejen k dodávce inter-
netových objednávek by měl s převahou nejlepší 
regionální pokrytí ze všech současných hráčů.

K tomu je třeba dodat, že alespoň v současnosti 
se nákupní chování na on-line kanálech podobá 
nákupům ve velkých hypermarketech: velké ná-
kupní koše s řadou kategorií, vysokou útratou, ale 
nízkou frekvencí. S tímto modelem je třeba při 
budování on-line kanálu počítat – včetně poža-

Žebříček je sestaven podle oficiálních výsledků

Přehled TOP 30 českého obchodu je zpracovaný na základě aktuálně dostupných zveřejněných 
účetních závěrek a výročních zpráv. I proto se mezi obchodníky liší časová období (finanční 
roky), pro která jsou data k dispozici. Pořadí firem podle obratu je tedy pouze přibližné, proto-
že jejich výkony nejsou porovnané ke stejnému kalendářnímu datu. Za tržby považujeme pro 
účel TOP 30 součet tržeb za zboží a tržeb za vlastní výrobky a služby. Počty prodejen vycházejí 
z dostupných informací ke konci října 2020. Proti loňskému žebříčku došlo k několika změnám. 
V rychlém růstu pokračuje společnost Lidl Česká republika, která se stala největším obchodní-
kem na tomto trhu. Ze společností v první desítce zaznamenala výrazný nárůst i společnost Al-
bert Česká republika a tržby výrazně vzrostly i společnostem Penny Market a Billa ČR. Z velkoob-
chodních firem je třeba upozornit na posilování společnosti Geco. Mimo jakékoli srovnání je růst 
tržeb on-line supermarketu Rohlik.cz, respektive společnosti Velká pecka. Ke konci dubna 2020 
dosáhl meziročního růstu ročních tržeb z 2‚5 na 4‚2 mld. Kč a umístil se tak těsně za polovinou 
žebříčku. Meziročního růstu tržeb o 8 % a více však dosáhly i některé menší společnosti: Jedno-
ta, s. d., České Budějovice, Norma, CBA Nuget či Tesco Franchise Stores ČR (Žabka).

Lze očekávat 
větší cenovou 

citlivost 
zákazníků.
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Žebříček TOP 30 českého obchodu 
2020 najdete na www.top30.cz

davku nakupujících na široký sortiment a vzhle-
dem k velkému objemu nákupu i s vyšší cenovou 
citlivostí.

Ostatní velké obchodní formáty, tj. hypermarkety, 
supermarkety a diskonty, se vyvíjejí vcelku podob-
ně jako v předchozích letech. A dopady výjimeč-
ného roku 2020 očekáváme jen v detailech. Jde 
tedy o postupný pokles tržního podílu hypermar-
ketů na celkovém maloobchodě; stále však hyper-
market zůstává obratově největším obchodním 
formátem na trhu. Nejrychleji rostoucím formátem 
jsou naopak diskontní prodejny, které jsou druhým 
nejsilnějším typem kamenných prodejen. Super-
markety v dlouhodobé perspektivě pozvolna ros-
tou; v roce 2020 může jejich růst zbrzdit případná 

vyšší cenová citlivost nakupujících způsobená le-
tošní výjimečnou situací.

Prosazují se menší 
a velmi malé 
nákupní koše

Situaci trhu a obchodníků výrazně ovlivňují změny 
v nákupním chování zákazníků. Tyto trendy pocho-
pitelně nevisí ve vzduchoprázdnu. Působí na ně 
právě zmíněná ekonomická situace, rozvoj ob-
chodní sítě ze strany řetězců (lepší dostupnost 
prodejen a jejich přestavby na vyšší obslužný stan-
dard) i technologické novinky.

Z hlediska nákupního chování je jistým českým 
specifikem vysoká obliba akčních letáků a vůbec 
nákupů v akci. Ani současné tržní výkyvy na tomto 
nic nezměnily, ba naopak. Akčně se stále víc cho-
vají i největší skupiny nakupujících (ekonomicky 
aktivní lidé v mladším a středním věku, rodiny 
s dětmi). Když se na nákupní chování podíváme 
očima typologie zákazníků, je třeba říct, že tzv. 
lovec akcí je s 25 % na českém trhu nejčastějším 
nákupním segmentem. Dobrou zprávou pro bu-
doucí směřování obchodu i značek však je, že se 
díky modernizaci českého obchodu vyprofiloval 
i další, velmi progresivní segment, který je v rozho-
dování nejvíc ovlivněn kvalitou potravin, silnými 
inovacemi a trendy i „zajímavostí“ sortimentu, 
respektive odlišením řetězců v sortimentní sklad-
bě. Tento progresivní segment je druhý největší na 
trhu s 22 %.

Postupnou dlouhodobou změnu můžeme vidět 
v typu nákupních košů, v nákupních misích. Přes 
výkyvy dané aktuální covidovou krizí se stále více 
prosazují menší a velmi malé nákupní koše. Náku-
py pro okamžitou spotřebu (doma, cestou, v za-
městnání) jsou stále důležitější a současně velmi 
typické pro mladší generace. Tím poněkud ustu-
puje do pozadí váha největších nákupů „domů do 
zásoby“, které se dělají jednou za týden, za dva 
týdny či ještě méně často. Nový život „velkému 
nákupu“ však přinášejí on-line hráči – tento typ 
nákupního chování je v současnosti typický právě 
pro on-line a pak pro největší hypermarkety.

diskont / discount store

hypermarket

specialista / specialist

tradiční trh / traditional market

supermarket

čerpací stanice / petrol station

convenience

on-line

cash & carry

94 %

91 %

86 %

85 %

82 %

28 %

21 %

20 %

12 %

Penetrace formátů
% nakupujících, kteří ve formátu nakupovali v posledních 6 měsících

Zdroj: Shopper Review 2020, září, Skála a Šulc

supermarketdiskont / discount storehypermarket

202020192018201720162015

33,7 % 33,2 %
32,0 %

31,1 %
30,2 %

29,5 %

22,4 %
21,4 %

20,1 %
18,9 %

17,4 %
16,7 %

12,4 %12,6 %12,4 %12,1 %12,0 %11,7 %

Podíl hlavních obchodních formátů na trhu s potravinami

Pozn.: Zbytek trhu tvoří convenience prodejny, tradiční trh, cash & carry, specialisté na sortimentní kategorie a další alternativní distribuční kanály.

Zdroj: Retail Trends 2020+, Skála a Šulc10
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lík.cz a Košík.cz, vzrostl koncem roku 2020 na 
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Už bylo zmíněno, že postupně roste váha interne-
tového prodeje potravin. Je to pravděpodobně 
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účel TOP 30 součet tržeb za zboží a tržeb za vlastní výrobky a služby. Počty prodejen vycházejí 
z dostupných informací ke konci října 2020. Proti loňskému žebříčku došlo k několika změnám. 
V rychlém růstu pokračuje společnost Lidl Česká republika, která se stala největším obchodní-
kem na tomto trhu. Ze společností v první desítce zaznamenala výrazný nárůst i společnost Al-
bert Česká republika a tržby výrazně vzrostly i společnostem Penny Market a Billa ČR. Z velkoob-
chodních firem je třeba upozornit na posilování společnosti Geco. Mimo jakékoli srovnání je růst 
tržeb on-line supermarketu Rohlik.cz, respektive společnosti Velká pecka. Ke konci dubna 2020 
dosáhl meziročního růstu ročních tržeb z 2‚5 na 4‚2 mld. Kč a umístil se tak těsně za polovinou 
žebříčku. Meziročního růstu tržeb o 8 % a více však dosáhly i některé menší společnosti: Jedno-
ta, s. d., České Budějovice, Norma, CBA Nuget či Tesco Franchise Stores ČR (Žabka).

Lze očekávat 
větší cenovou 

citlivost 
zákazníků.
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KDO JE KDE
Diskutujte 

a kontaktujte 
nás na 

sociálních 
sítích:

 Martin Dolský, dosavadní marketingový 
ředitel Penamu, nově vede i marketing společ-
nosti United Bakeries. Marketingu se věnuje 
14 let, přičemž v Penamu letos působí deset let. 
Začínal zde na pozici produktového manažera, po-
kračoval jako manažer marketingu a v současné 
době zastává pozici ředitele marketingu. Nabíral 
zkušenosti mimo jiné v Komerční bance, následova-
la specializace na FMCG a příklon k pekařině. Před 
Martinem Dolským stojí výzva v podobě nastavení 
komplexní marketingové a komunikační strategie 
pro značky obou pekárenských společností. 

 Patricia Jakešová byla jmenována výkon-
nou ředitelkou společnosti U & Sluno na 
Ukrajině. Ve firmě působí od roku 2016. Předtím 
získala bohaté profesní zkušenosti na manažer-
ských pozicích ve významných společnostech, 
včetně Eureca Shops – United Bakeries a obchod-
ních řetězců Albert, Makro, Metro a Delvita. 

 Společnost CBRE povýšila Vítězslava Do-
ležala do funkce directora se zaměřením na 
investice v segmentu kanceláří, maloobcho-
du, logistiky a nájemního bydlení. V investič-
ním oddělení firmy působí od roku 2012. 

 Novým tiskovým mluvčím a zároveň ve-
doucím oddělení firemní komunikace společ-
nosti Lidl Česká se od 1. listopadu stal Tomáš 
Myler. Vedle externí komunikace má na starost 
i interní komunikaci a CSR aktivity. Dosud ve firmě 
působil na pozici vedoucího HR marketingu a em-
ployer brandingu. 



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

POVÝŠENÍ

 Novým senior brand managerem Velko-
popovického Kozla se stal Jiří Švancara. Je 
zodpovědný za marketing značky na českém i slo-
venském trhu. Za sebou má zkušenosti z tuzem-
ských pivovarů včetně dřívějšího působení v Plzeň-
ském Prazdroji i vlastní podnikatelskou kariéru. 

 Jens Schumacher je od 1. listopadu 2020 
finančním ředitelem společnosti Makro Cash 
& Carry ČR. Dosud působil na stejném postu 
v Nizo zemsku. Ve funkci  vystřídal Amal Kannane, 
která se přesunula do týmu Global Procurement 
velkoobchodní společnosti Metro Group. 

 Společnost JLL oznámila jmenování An-
drewa Peirsona generálním ředitelem pro 
Českou republiku s účinností od 1. ledna 2021. 
V Praze povede nejvyšší management a bude pod-
porovat a rozšiřovat obchodní linie pronájmu, pro-
deje, investic, strategie a poradenství. 

PŘÍCHODY

JEDNOU VĚTOU:

„Překážky se 
stavějí do cesty 
obyčejným lidem 

proto, aby se 
z nich stali lidé 

neobyčejní.“ 
Harry Paul Jeffers,
americký novinář, 
historik a spisovatel

 Jiří Kristek byl jmenován vedoucím týmu 
pro nájmu průmyslových nemovitostí a ná-
kupních parků v realitně-poradenské společ-
nosti Cushman & Wakefield. Ve firmě působí 
od roku 2000 a za uplynulých dvacet let v ní vybu-
doval expertní poradenský tým pronájmu nákup-
ních parků, který se věnuje i souvisejícím prodejům 
pozemků a budov. V nové roli bude zodpovídat 
především za zefektivnění poskytovaných služeb 
a posílení aktivit v oblasti prodeje průmyslových 
nemovitostí. 



13

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Spojit rozdělené
 Ten stávající se ještě trochu cuká, ale jeho sou-
peř už byl vyhlášen vítězem. Ano, řeč je o americ-
kých prezidentských volbách. Klání, jež je i v našich 
končinách bedlivě sledováno a náležitě komento-
váno, asi bude mít ještě nějakou právní a soudní 
dohru. Ale už teď je jasné, že toho, kdo bude dal-
ší čtyři roky adresátem Bílého domu, čeká velký 
náklad, jak naši politici v poslední době rádi říkají, 
domácích úkolů. Patří mezi ně boj se zesílenou 
pandemií koronaviru, která má neúměrné dopady 
na zdravotní péči a potažmo i celou ekonomiku. 
Jedním z hlavních a nesnadných zadání ale zřejmě 
bude, aby ze států rozdělených na modré a červe-
né byly zase státy spojené. Určité výzvy k odložení 
drsné rétoriky, vychladnutí, vyjádření vůle znovu se 
sejít a naslouchat si už zazněly. Ale podle odborní-
ků bude proces utlumení vášní a zloby dlouhodobý 
a obtížný. Vzájemná nevraživost přívrženců obou 
stran se totiž prohlubuje také ideologicky a geo-
graficky. V tomto směru jde zejména o dělení na 
velká města a venkov. Žijí tak vedle sebe určitým 
způsobem izolované komunity s odlišnými postoji, 
ale i zájmy a potřebami. Jako by ti experti mluvili 
tak nějak paušálně, že? 

Analogie
 Jistou analogii lze vy-
sledovat i v tom, co 
k současné situaci za 
velkou louží v jednom 
rozhovoru řekl ame-
rický podnikatel čes-
kého původu. Podle 
něho byl dříve podni-
katel vzor člověka, 
který se nejen dokáže 
postarat sám o sebe, 
ale vytvoří pracovní 
místa a prosperitu pro 
všechny. Obecný proud 
dnes však směřuje k přeroz-
dělování. Nahlodává se základní 
náhled na to, co je a není spravedlivé. 
Méně se hodnotí lidé podle toho, co dělají, 
jaké jsou za nimi činy, víc se hodnotí podle toho, 
jací jsou, co říkají, jakými se dělají. 

Ne každý
 Nedávno jsem viděl film Sully: Zázrak na řece 
Hudson. Pro připomínku, v lednu roku 2009 se 
opravdu stalo něco téměř neuvěřitelného. Kapitán 
Chesley Burnett Sullenberger přezdívaný Sully 
(skvěle si ho „střihnul“ úžasný Tom Hanks) po sráž-
ce s hejnem ptáků nouzově přistál s poškozeným 
letadlem na ledových vodách newyorské řeky Hud-
son a zachránil tak život 155 pasažérů na palubě. 
I když veřejnost a média mluvila o ojedinělém činu 
dokazujícím jeho letecké dovednosti, následné vy-
šetřování hrozilo zničit jeho pověst a kariéru. 
Všechno dobře dopadlo a svět si navždy bude pa-
matovat a uctívat kapitána, který v nouzi dokázal 
bezpečně přistát. A všichni přežili. Ne každému 
kapitánovi se z různých důvodů a příčin taková 
skvělá věc podaří… 

Koblihy a šunka
 Ve spojení s pandemií se dějí také docela za-
jímavé věci. Například americký řetězec Dunkin´ 
Donuts zažívá jedno z nejlepších období ve své 
historii. Kromě toho, že tamní konzumenti rádi za-
hánějí lockdownové deprese sladkým pečivem, do 
karet mu hraje také jeho chytrý on-line marketing 
a bezkontaktní výdej v místě prodeje. Z tohoto 
úspěchu chce ukousnout jistý díl i společnost Inspi-
re Brands, která se aktuálně snaží o akvizici Dunkin´ 
Donuts za necelých devět miliard dolarů. Koblihy 
ale nezůstávají v takové oblibě osamocené. Delší 
domácí pobývání a pocit viny způsobený celoden-
ním gaučováním a koblihováním se Američani sna-
ží zpříjemnit a přebít také evropskými pochoutka-
mi, které jsou bohaté na bílkoviny. Z toho důvodu 
si ve velkém dopřávají italskou sušenou šunku ne-
boli prosciutto. Možná tip na rozjetí úspěšného 
a prospěšného byznysu i v místních zeměpisných 
šířkách. 

Vždyť je tak krásná
 Čeština je krásná, o tom žádná. A každý, kdo 

ji má za mateřštinu nebo se ji byl schopen 
naučit (údajně patří s čínštinou 

k nejobtížnějším jazykům), zce-
la jistě souhlasí. Má dlouhé 

a pevné kořeny, ale stejně 
se neubrání moderní 
době a okolnímu vlivu 
v podobě ataků slov 
a slovních spojení z ji-
ných jazyků. Prosím, 
zkusme jí aspoň troš-
ku pomáhat, aby svo-
je kouzlo neztrácela 
a vydržela nám v něja-

ké přiměřené míře ta-
ková, jakou nám ji naši 

předkové předali, a aby-
chom na ni mohli být i na-

dále pyšní. Možná by stačilo 
tolik nepodléhat svodům ke zjed-

nodušování a naparování se jistou rá-
doby světovostí. Případy „podlehnutí“ z kaž-

dodenní mluvy by zaplnily mnoho stran. Dovolím 
si vypíchnout jen několik z těch, co mě v poslední 
době bouchly do očí, pardon do uší. Proč šérujeme 
informace, když je můžeme sdílet, proč akvírujeme 
zákazníka, když ho můžeme získat, proč nová fíču-
ra, když může jít o novou vlastnost, proč míříme 
k píku, když lze dosáhnout vrcholu. Jen doufám, 
že za tento troufalý návrh dostanu víc lajků než 
hejtů…

Vtip měsíce
 Kamarádka se svěřuje kamarádce: Je to prostě 
nová doba. Dříve jsem po sexu hledala kalhotky 
a podprsenku, teď roušku. 

 Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti? 
 Daně z příjmu snížit, nebo 
nechat stejné? Stát má sloužit ob-
čanům. A měl by být schopen 
peníze, o které se sníží výběr daně 
z příjmu, ušetřit. Jako správný 
hospodář určitě ví, kde to je mož-
né. A občané, když budou mít 
určitý pocit jistoty, mu to postu-
pem času vrátí. 

Poznámky 
z Petrova

 blogu
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KDO JE KDE
Diskutujte 

a kontaktujte 
nás na 

sociálních 
sítích:

 Martin Dolský, dosavadní marketingový 
ředitel Penamu, nově vede i marketing společ-
nosti United Bakeries. Marketingu se věnuje 
14 let, přičemž v Penamu letos působí deset let. 
Začínal zde na pozici produktového manažera, po-
kračoval jako manažer marketingu a v současné 
době zastává pozici ředitele marketingu. Nabíral 
zkušenosti mimo jiné v Komerční bance, následova-
la specializace na FMCG a příklon k pekařině. Před 
Martinem Dolským stojí výzva v podobě nastavení 
komplexní marketingové a komunikační strategie 
pro značky obou pekárenských společností. 

 Patricia Jakešová byla jmenována výkon-
nou ředitelkou společnosti U & Sluno na 
Ukrajině. Ve firmě působí od roku 2016. Předtím 
získala bohaté profesní zkušenosti na manažer-
ských pozicích ve významných společnostech, 
včetně Eureca Shops – United Bakeries a obchod-
ních řetězců Albert, Makro, Metro a Delvita. 

 Společnost CBRE povýšila Vítězslava Do-
ležala do funkce directora se zaměřením na 
investice v segmentu kanceláří, maloobcho-
du, logistiky a nájemního bydlení. V investič-
ním oddělení firmy působí od roku 2012. 

 Novým tiskovým mluvčím a zároveň ve-
doucím oddělení firemní komunikace společ-
nosti Lidl Česká se od 1. listopadu stal Tomáš 
Myler. Vedle externí komunikace má na starost 
i interní komunikaci a CSR aktivity. Dosud ve firmě 
působil na pozici vedoucího HR marketingu a em-
ployer brandingu. 



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

POVÝŠENÍ

 Novým senior brand managerem Velko-
popovického Kozla se stal Jiří Švancara. Je 
zodpovědný za marketing značky na českém i slo-
venském trhu. Za sebou má zkušenosti z tuzem-
ských pivovarů včetně dřívějšího působení v Plzeň-
ském Prazdroji i vlastní podnikatelskou kariéru. 

 Jens Schumacher je od 1. listopadu 2020 
finančním ředitelem společnosti Makro Cash 
& Carry ČR. Dosud působil na stejném postu 
v Nizo zemsku. Ve funkci  vystřídal Amal Kannane, 
která se přesunula do týmu Global Procurement 
velkoobchodní společnosti Metro Group. 

 Společnost JLL oznámila jmenování An-
drewa Peirsona generálním ředitelem pro 
Českou republiku s účinností od 1. ledna 2021. 
V Praze povede nejvyšší management a bude pod-
porovat a rozšiřovat obchodní linie pronájmu, pro-
deje, investic, strategie a poradenství. 

PŘÍCHODY

JEDNOU VĚTOU:

„Překážky se 
stavějí do cesty 
obyčejným lidem 

proto, aby se 
z nich stali lidé 

neobyčejní.“ 
Harry Paul Jeffers,
americký novinář, 
historik a spisovatel

 Jiří Kristek byl jmenován vedoucím týmu 
pro nájmu průmyslových nemovitostí a ná-
kupních parků v realitně-poradenské společ-
nosti Cushman & Wakefield. Ve firmě působí 
od roku 2000 a za uplynulých dvacet let v ní vybu-
doval expertní poradenský tým pronájmu nákup-
ních parků, který se věnuje i souvisejícím prodejům 
pozemků a budov. V nové roli bude zodpovídat 
především za zefektivnění poskytovaných služeb 
a posílení aktivit v oblasti prodeje průmyslových 
nemovitostí. 



Zakladatel Tomáš Čupr předal v září žezlo Rohlik.cz na českém trhu do rukou 
nového CEO Petra Pavlíka. Ten má na starost rozvoj on-line supermarketu 
a jeho další směrování v tuzemsku, zatímco Tomáš Čupr se soustředí 
na zahraniční expanzi celé skupiny. Začátkem prosince odstartoval rakouský 
Gurkerl.at a v půlce příštího roku by měl v Německu rozjet Knuspr.de.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Tomáš Čupr 
a Petr Pavlík
group CEO a CEO ČR, Rohlík Group
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R ohlik.cz rozpíná svá kříd-
la nejen v tuzemsku, ale 
míří do zahraničí, kde si 
bude budovat silné jmé-

no, které má v Česku. Ani místní ambice nej-
sou malé, Rohlík chce totiž výhledově pat řit 
mezi TOP 5 největších maloobchodníků na 
trhu. Očekává, že se obrat za rok 2020 bude 
blížit hranici osmi miliard.

Jak tedy teď aktuálně vypadá rozdělení 
sil v Rohlíku? A co je hlavním cílem 
nového CEO?

Tomáš Čupr: Petr si vzal na starost celou českou 
agendu, já se soustředím na zahraniční expanzi 
a s ní spojený fundraising. Ta komplexita je v tuto 
chvíli už tak velká, že bylo potřeba role rozdělit, 
abych se mohl věnovat strategickým věcem. A Petr 
bude mít na starost jednu důležitou věc – dostat 
postupně Rohlík mezi TOP 5 největších maloob-
chodníků na trhu.

Petr Pavlík: Můj hlavní záběr je v několika oblas-
tech. Ta první je spojena s obrovskou vlnou zájmu 
o naše služby. Lidé jsou doma a víc nakupují potra-
viny on-line. To vytváří tlak na operativu, celý tým 
je maximálně zapojen a stará se, abychom měli na 
jednu stranu dostatek zboží a na druhou jej doká-
zali dodat včas. To je to základní, co od nás zákaz-
ník očekává. Také se ale soustředíme na kvalitu 
komunikace se zákazníky, a to v každém kontaktu.

Na jaře jste měli problém hlavně se 
skladovacími kapacitami. Jak jste to vyřešili?

P. P.: Za poslední půlrok se v Rohlíku udělalo hodně 
práce. Uvedli jsme několik nových služeb, najali 
nové zaměstnance a rozšířili skladové kapacity 
v Horních Počernicích a v Brně. Díky nim teď mů-
žeme doručovat službu tak, jak jsou naši zákazníci 
zvyklí, tedy dvě hodiny od objednávky. Na tom si 
zakládáme a dost nás trápilo, že jsme nebyli schop-

ni v určité chvíli splnit to, co je pro nás klíčové. Díky 
větší skladové kapacitě teď dokážeme obsloužit až 
o polovinu zákazníků více. Není to ale jen kvanti-
tativní změna, tedy že máme víc skladových 
prostor, ale také kvalitativní. Ta se týká automati-
zace skladu. Toho, jakým způsobem vychystáváme 
zboží, abychom byli produktivnější a bezchybní.

Takže na vánoční sezonu jste připraveni.

P. P.: Rozhodně. Loňské Vánoce byly náročné, ale 
nebylo to vůbec nic proti tomu, co přinesla jarní vlna 
koronaviru. To byla velká příprava, jakou si prošel 
celý náš tým na jaře a teď od září. Společně s ote-
vřením dvou nových skladů nám to dává silný základ 
pro vánoční špičku. Také plánujeme představit na 
vánoční sezonu další značky, třeba Nespresso nebo 
Allnature, a typicky vánoční sortiment.

Na jaře jste spustili službu Rohlík Bistro. 
Jaké jsou s ní aktuálně plány?

P. P.: Když se podíváte třeba na britský trh, tak tam 
v čerstvých kategoriích tvoří až polovinu regálů 
hotová jídla. Nemyslím tím jen vařené jídlo, ale 
všechno, co si můžete rychle připravit. Convenien-
ce je v Británii velmi silný trend. Bistro přišlo přesně 
tehdy, když to zákazník nejvíc potřeboval. A zvykl 
si na kvalitu, udělal si návyk a bude chtít víc: širší 
nabídku, rozmanitější chutě, prvotřídní farmářské 
suroviny. Tím směrem půjdeme dál. V listopadu 
jsme nabídku rozšířili o dalších 26 jídel ze šesti nově 
zařazených restaurací.

T. Č.: Kategorii ready-to-eat jsme spouštěli v roce 
2017 a stále v ní vidím obrovský potenciál. Rohlík 
velmi rychle roste, umíme obratem na trh uvést 
nové služby, ale některé komplexnější věci neumí-
me dotáhnout. I proto je tu Petr, který to umí a z té 
kategorie udělá lídra na trhu se skvělou širokou 
propozicí a správným cenovým bodem. Nastal čas, 

kdy se Rohlík musí posunout z megaživelného or-
ganismu do jiné formy, jež dokáže vyvíjet velké 
věci, které si žádají spoustu práce a času. Doteď 
jsme byli štika a musíme si pohlídat, aby se z nás 
nestala velryba. Štika nepřepluje oceán, velryba 
sice ano, ale pomalu. Takže hledáme něco mezi 
štikou a velrybou.

Před dvěma lety Tomáš v rozhovoru říkal, 
že do deseti let chce s Rohlíkem obsluhovat 
celé Česko. Platí to?

T. Č.: To určitě chceme. Na tom se nic nemění, je 
jen otázka jak.

P. P.: To, jak a kam expandovat, je otázka formá-
tového řešení. Musí nám to dávat smysl a taky to 
musí dávat smysl zákazníkům. Když se podíváme 
na kamenný retail, tam se obchodníci snaží o co 
nejefektivnější cesty, jak co nejrychleji obsloužit 
zákazníka. Průměrný nákup je otázkou desítek mi-
nut, zatímco on-line nákup trvá v řádu minut. 
A jsou různé způsoby, jak zákazníkům tuto rychlost 
nabídnout.

Chceme být 
mezi TOP 5 
největšími 
maloobchodníky 
na trhu.

... /...

Na cestě 
mezi štikou 
a velrybou

Zakladatel Tomáš Čupr předal v září žezlo Rohlik.cz na českém trhu do rukou 
nového CEO Petra Pavlíka. Ten má na starost rozvoj on-line supermarketu 
a jeho další směrování v tuzemsku, zatímco Tomáš Čupr se soustředí 
na zahraniční expanzi celé skupiny. Začátkem prosince odstartoval rakouský 
Gurkerl.at a v půlce příštího roku by měl v Německu rozjet Knuspr.de.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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Třeba outdoorové Rohlík Pointy?

P. P.: To je také cesta. Dobře nám fungují indooro-
vé Rohlík Pointy a uvidíme, jak to bude s outdoo-
rovými. Rozjíždíme pilotní provoz na čtyřech mís-
tech v Praze, další budou přibývat. Mohou jich být 
po celé republice stovky. Je to nejrychlejší doruče-
ní nákupu – do hodiny, doprava zdarma, bezkon-
taktní vyzvednutí, zákazník si může vyzvednout jak 
suché, tak chlazené nebo mražené potraviny.

T. Č.: Otázkou je, jestli tohle je přesně to, co chce-
me. Víme, že boxy v Alze fungují skvěle, ale přece 
jen je něco jiného, když si jdete vyzvednout balíček 
s mobilem nebo jídlo. A to teď zjišťujeme v rámci 
pilotu, jak to zákazník bude vnímat. Když máme 
hezký dřevěný Rohlík Point v office centru, je to 
něco jiného než outdoor, který prostě není nijak 
třeskutě atraktivní.

P. P.: Musíme se na to koukat ještě z jiného pohle-
du. Máme ambici být v TOP 5 největších maloob-
chodníků v tuzemsku. A to se nám podaří buď tak, 
že budeme pokrývat více domácností, nebo bude-
me pokrývat více z nákupního košíku domácností. 
Chceme být tam, kde zákazník očekává, že bude-
me, a testujeme různé možnosti.

Co máte v plánu udělat, abyste byli 
součástí TOP 5?

P. P.: Začíná to značkou, na té musíme pořád praco-
vat. Je to všechno, co zákazníkům slibujeme, všech-
no, co od nás zákazník očekává. Pak je to otázka 
produktu, tedy co zákazníkům přinášíme. Tam to 
bude vždy v jádru o výborném jídle, v tom určitě nic 
měnit nebudeme: lokálnost, kvalita, perfektní pro-
dukt. Nadále budeme rozšiřovat sortiment i služby. 
Všechno vždy v tom kontextu, aby si ho zákazník 
jednoznačně spojil se značkou Rohlik.cz. A další roz-
šíření? Všude tam, kde nás zákazník bude chtít mít, 
budeme hledat cestu, jak se k němu co nejefektiv-
něji dostat a dlouhodobě mu službu zajistit.

Vidíte právě v outdooru alternativu 
kamenného retailu? Nebo co třeba do 
budoucna kamenné prodejny Sklizeno?

T. Č.: Nevlastníme kamenné prodejny. A myslím, 
že to ani do budoucna není formát, který by nás 
bavil. Nemáme zájem o to překlopit sortiment 
z on-line Rohlíku do kamenné podoby hypermar-
ketu, protože v tuhle chvíli jsme největší hypermar-
ket v Česku. Outdoor je koncept, jak dostat nákup 
rychle k zákazníkům, ale není to zážitek. A jsem 
přesvědčený, že zážitek je jediná budoucnost ma-
loobchodu, to říkám konzistentně už léta.

Ten zážitek tedy vidíte v čem?

T. Č.: Sledujeme různé možnosti, koncepty, hledáme 
cestu, jak jídlo a všechny speciality, které nabízíme, 
můžeme zákazníkům představit. Inspiruji se hodně 
v Číně, tam jsou ty zážitkové koncepty skvěle pro-
pracované. Přijdete do obchodu, ukážete na kraba, 

který plave v akváriu, a oni vám ho buď zabalí domů, 
nebo na místě rovnou připraví, abyste mohli ochut-
nat, a navrch dostanete ten recept. Je to o zážitku, 
vůni, chuti, inspiraci. Protože pokud nevíte, jak kraba 
připravit, tak si ho nejspíš on-line nekoupíte. My 
máme v nabídce spoustu zajímavých věcí, třeba bílý 
lilek. Ale když nevíte, jak ho připravit, nezkusíte ho. 
Když ho ochutnáte, příště už budete vědět. A tam 
podle mě retail směřuje. Lidé se chodí do obchodu 
hlavně inspirovat, dívat se, cítit vůni, chutě. Pro niko-
ho asi není inspirující táhnout domů těžké tašky s ná-
kupem. V Číně  přijdete, ochutnáte, nakoupíte, a než 
vy sami dojedete domů, už vám před domem stojí 
kurýr s nákupem. To jsou strašně zajímavé koncepty, 
a v Evropě je zatím moc nevidíme.

Takže se chystá něco jako Rohlík showroom 
s restaurací dohromady?

T. Č.: V kamenné formě zkrátka předáte zážitek 
z chutí a vůní a vizuální kontakt lépe než v on-line. 
Nepotřebujeme tam nabízet toaletní papír nebo 
prací prášek. Ten každý zná, ví, co od něj má čekat, 
a nemá problém ho koupit on-line.

P. P.: Cestou je takový zážitkový obchod, který zná-
sobí zážitek ze značky Rohlík. Zažiju si to na vlast-
ní kůži a budu vědět, že přesně takovou kvalitu 
jídla si můžu kdykoli objednat on-line.

T. Č.: Určitě nechceme stavět totéž, jako mají ostat-
ní obchodníci, jen pod značkou Rohlík. Víme do-
cela přesně, co chceme, jen hledáme vhodnou 
lokaci. Líbila by se mi třeba holešovická tržnice.

Cesta k zážitku je určitě i vaše nové 
nářezové centrum. Zapadá do té strategie?

P. P.: Čerstvě nakrájená uzenina nebo sýry, to je 
sortiment, za kterým zákazníci míří do kamenného 
obchodu a jsou ochotni si pro něj vystát frontu, 
donést si balíček domů, rozbalit a užít si tu chuť. 
Tohle byla vždycky doména kamenného retailu, ale 
časem se začal sortiment optimalizovat, přebalovat 
do plastu, konzervovat. A čerstvost se ztratila. My 
máme skvělý sortiment, uzeniny i sýry, čerstvost, 
kterou můžete mít za pár hodin doma. A bez zby-
tečných plastů. A to zážitek určitě je.

T. Č.: Já vůbec nepochybuji o tom, že budeme je-
den z největších maloobchodních hráčů na trhu, 
protože máme software i silné sofistikované algo-
ritmy, které nám pomáhají efektivně řídit. V ka-
menném retailu se tohle dělá daleko hůř. My ale 
víme poměrně přesně, kolik toho prodáme, naše 
ztráty jsou proti kamenným retailerům třetinové, 
někde i pětinové.

P. P.: Aby byla uzenina čerstvá, musí se točit. A jsou 
kamenné prodejny, kde třeba taková rotace není 
a produkty ztrácejí čerstvost. My obsluhujeme tisí-
ce zákazníků denně, proto si držíme velkou obrát-
ku a výrobky si drží svoji čerstvost.

T. Č.: Je to velice silná strukturální výhoda. Máme 
vlastně největší hypermarket v Česku a nabízíme 

přesně to, co lidé chtějí: mít velký výběr a absolut-
ní čerstvost. To se v čase nemění.

Když jsme u těch technologií – co dalšího se 
dá vymyslet, ať už na webu nebo v aplikaci, 
pro lepší zákaznický zážitek?

T. Č.: Jsem přesvědčený o tom, že e-shop není ta 
správná cesta, jak nakupovat potraviny, hlavně pro 
nové zákazníky. Musíte se tam zorientovat, trvá to, 
než si prostředí osaháte a naučíte se v něm orien-
tovat. Když už to umíte, je to rychlejší, ale zase 
chybí inspirace, na spoustu věcí zapomenete, když 
objednáváte. Pořád věřím, že existuje nějaký jiný 
způsob. A jestli to bude hardwarové zařízení nebo 
lepší zadávání do e-shopu třeba hlasem nebo ně-
jakou predikcí, uvidíme. S predikcí, i když vypadá 
jako sci-fi, to může být do pár let realita. Techno-
logie jdou velmi rychle dopředu, sázím i na IoT, 
Internet of Things. Věřím, že jednou bude tahle 
technologie tak levná, že ji budeme moci používat 
na zboží třeba jako bezbateriovou IoT samolepku. 
Dáme tak zákazníkovi třeba vědět, že se mu něja-
ká potravina kazí nebo že je čas objednat další. To 
jsou věci, které budoucnost nepochybně přinese.

Před létem jste představili nové Premium. 
Jak se daří předplatnému? 

T. Č.: Aktuálně máme téměř 24 tisíc členů klubu 
Premium. Předplatné může být zajímavá cesta, jak 
získat větší počet kmenových zákazníků. Ale musí-
me nabídnout větší hodnotu, než je samotné před-
platné. Inspiruji se u Amazonu, kde je hodnota 
předplatného třeba šesti- či sedminásobně vyšší. 
Předplatné mění zvyky zákazníků, zvyšuje frekven-
ci nakupování. Zákazník musí vidět na první po-
hled, že se mu předplatné vyplatí. Tam míříme, je 
to jedna z aktivit, na které intenzivně pracujeme, 
a začátkem příštího roku bychom mohli přijít s ně-
jakým reálným konceptem. Nebude to ale česká 
iniciativa, půjde to napříč zeměmi. 

Změnilo se v nějakém směru zákaznické 
chování, ať už za to může covid-19 
nebo cokoli jiného? 

P. P.: Zákazník se nijak zásadně nemění. Nakupoval 
on-line už před koronavirem a nakupuje dál. S co-
videm přišlo mnoho nových zákazníků, kteří už 
s námi zůstali a nakupují častěji. Určitě se posouvá 
demografický vývoj. Přibývá mladších zákazníků, 
kteří chtějí trávit méně času v prodejně, proto pre-
ferují on-line.



Jak se vede dalším službám, 
které Rohlík nabízí, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz
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www.panasonic.cz
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Distributor pro ČR: A. T. Fornax, s. r. o. | www.atfornax.cz
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Třeba outdoorové Rohlík Pointy?

P. P.: To je také cesta. Dobře nám fungují indooro-
vé Rohlík Pointy a uvidíme, jak to bude s outdoo-
rovými. Rozjíždíme pilotní provoz na čtyřech mís-
tech v Praze, další budou přibývat. Mohou jich být 
po celé republice stovky. Je to nejrychlejší doruče-
ní nákupu – do hodiny, doprava zdarma, bezkon-
taktní vyzvednutí, zákazník si může vyzvednout jak 
suché, tak chlazené nebo mražené potraviny.

T. Č.: Otázkou je, jestli tohle je přesně to, co chce-
me. Víme, že boxy v Alze fungují skvěle, ale přece 
jen je něco jiného, když si jdete vyzvednout balíček 
s mobilem nebo jídlo. A to teď zjišťujeme v rámci 
pilotu, jak to zákazník bude vnímat. Když máme 
hezký dřevěný Rohlík Point v office centru, je to 
něco jiného než outdoor, který prostě není nijak 
třeskutě atraktivní.

P. P.: Musíme se na to koukat ještě z jiného pohle-
du. Máme ambici být v TOP 5 největších maloob-
chodníků v tuzemsku. A to se nám podaří buď tak, 
že budeme pokrývat více domácností, nebo bude-
me pokrývat více z nákupního košíku domácností. 
Chceme být tam, kde zákazník očekává, že bude-
me, a testujeme různé možnosti.

Co máte v plánu udělat, abyste byli 
součástí TOP 5?

P. P.: Začíná to značkou, na té musíme pořád praco-
vat. Je to všechno, co zákazníkům slibujeme, všech-
no, co od nás zákazník očekává. Pak je to otázka 
produktu, tedy co zákazníkům přinášíme. Tam to 
bude vždy v jádru o výborném jídle, v tom určitě nic 
měnit nebudeme: lokálnost, kvalita, perfektní pro-
dukt. Nadále budeme rozšiřovat sortiment i služby. 
Všechno vždy v tom kontextu, aby si ho zákazník 
jednoznačně spojil se značkou Rohlik.cz. A další roz-
šíření? Všude tam, kde nás zákazník bude chtít mít, 
budeme hledat cestu, jak se k němu co nejefektiv-
něji dostat a dlouhodobě mu službu zajistit.

Vidíte právě v outdooru alternativu 
kamenného retailu? Nebo co třeba do 
budoucna kamenné prodejny Sklizeno?

T. Č.: Nevlastníme kamenné prodejny. A myslím, 
že to ani do budoucna není formát, který by nás 
bavil. Nemáme zájem o to překlopit sortiment 
z on-line Rohlíku do kamenné podoby hypermar-
ketu, protože v tuhle chvíli jsme největší hypermar-
ket v Česku. Outdoor je koncept, jak dostat nákup 
rychle k zákazníkům, ale není to zážitek. A jsem 
přesvědčený, že zážitek je jediná budoucnost ma-
loobchodu, to říkám konzistentně už léta.

Ten zážitek tedy vidíte v čem?

T. Č.: Sledujeme různé možnosti, koncepty, hledáme 
cestu, jak jídlo a všechny speciality, které nabízíme, 
můžeme zákazníkům představit. Inspiruji se hodně 
v Číně, tam jsou ty zážitkové koncepty skvěle pro-
pracované. Přijdete do obchodu, ukážete na kraba, 

který plave v akváriu, a oni vám ho buď zabalí domů, 
nebo na místě rovnou připraví, abyste mohli ochut-
nat, a navrch dostanete ten recept. Je to o zážitku, 
vůni, chuti, inspiraci. Protože pokud nevíte, jak kraba 
připravit, tak si ho nejspíš on-line nekoupíte. My 
máme v nabídce spoustu zajímavých věcí, třeba bílý 
lilek. Ale když nevíte, jak ho připravit, nezkusíte ho. 
Když ho ochutnáte, příště už budete vědět. A tam 
podle mě retail směřuje. Lidé se chodí do obchodu 
hlavně inspirovat, dívat se, cítit vůni, chutě. Pro niko-
ho asi není inspirující táhnout domů těžké tašky s ná-
kupem. V Číně  přijdete, ochutnáte, nakoupíte, a než 
vy sami dojedete domů, už vám před domem stojí 
kurýr s nákupem. To jsou strašně zajímavé koncepty, 
a v Evropě je zatím moc nevidíme.

Takže se chystá něco jako Rohlík showroom 
s restaurací dohromady?

T. Č.: V kamenné formě zkrátka předáte zážitek 
z chutí a vůní a vizuální kontakt lépe než v on-line. 
Nepotřebujeme tam nabízet toaletní papír nebo 
prací prášek. Ten každý zná, ví, co od něj má čekat, 
a nemá problém ho koupit on-line.

P. P.: Cestou je takový zážitkový obchod, který zná-
sobí zážitek ze značky Rohlík. Zažiju si to na vlast-
ní kůži a budu vědět, že přesně takovou kvalitu 
jídla si můžu kdykoli objednat on-line.

T. Č.: Určitě nechceme stavět totéž, jako mají ostat-
ní obchodníci, jen pod značkou Rohlík. Víme do-
cela přesně, co chceme, jen hledáme vhodnou 
lokaci. Líbila by se mi třeba holešovická tržnice.

Cesta k zážitku je určitě i vaše nové 
nářezové centrum. Zapadá do té strategie?

P. P.: Čerstvě nakrájená uzenina nebo sýry, to je 
sortiment, za kterým zákazníci míří do kamenného 
obchodu a jsou ochotni si pro něj vystát frontu, 
donést si balíček domů, rozbalit a užít si tu chuť. 
Tohle byla vždycky doména kamenného retailu, ale 
časem se začal sortiment optimalizovat, přebalovat 
do plastu, konzervovat. A čerstvost se ztratila. My 
máme skvělý sortiment, uzeniny i sýry, čerstvost, 
kterou můžete mít za pár hodin doma. A bez zby-
tečných plastů. A to zážitek určitě je.

T. Č.: Já vůbec nepochybuji o tom, že budeme je-
den z největších maloobchodních hráčů na trhu, 
protože máme software i silné sofistikované algo-
ritmy, které nám pomáhají efektivně řídit. V ka-
menném retailu se tohle dělá daleko hůř. My ale 
víme poměrně přesně, kolik toho prodáme, naše 
ztráty jsou proti kamenným retailerům třetinové, 
někde i pětinové.

P. P.: Aby byla uzenina čerstvá, musí se točit. A jsou 
kamenné prodejny, kde třeba taková rotace není 
a produkty ztrácejí čerstvost. My obsluhujeme tisí-
ce zákazníků denně, proto si držíme velkou obrát-
ku a výrobky si drží svoji čerstvost.

T. Č.: Je to velice silná strukturální výhoda. Máme 
vlastně největší hypermarket v Česku a nabízíme 

přesně to, co lidé chtějí: mít velký výběr a absolut-
ní čerstvost. To se v čase nemění.

Když jsme u těch technologií – co dalšího se 
dá vymyslet, ať už na webu nebo v aplikaci, 
pro lepší zákaznický zážitek?

T. Č.: Jsem přesvědčený o tom, že e-shop není ta 
správná cesta, jak nakupovat potraviny, hlavně pro 
nové zákazníky. Musíte se tam zorientovat, trvá to, 
než si prostředí osaháte a naučíte se v něm orien-
tovat. Když už to umíte, je to rychlejší, ale zase 
chybí inspirace, na spoustu věcí zapomenete, když 
objednáváte. Pořád věřím, že existuje nějaký jiný 
způsob. A jestli to bude hardwarové zařízení nebo 
lepší zadávání do e-shopu třeba hlasem nebo ně-
jakou predikcí, uvidíme. S predikcí, i když vypadá 
jako sci-fi, to může být do pár let realita. Techno-
logie jdou velmi rychle dopředu, sázím i na IoT, 
Internet of Things. Věřím, že jednou bude tahle 
technologie tak levná, že ji budeme moci používat 
na zboží třeba jako bezbateriovou IoT samolepku. 
Dáme tak zákazníkovi třeba vědět, že se mu něja-
ká potravina kazí nebo že je čas objednat další. To 
jsou věci, které budoucnost nepochybně přinese.

Před létem jste představili nové Premium. 
Jak se daří předplatnému? 

T. Č.: Aktuálně máme téměř 24 tisíc členů klubu 
Premium. Předplatné může být zajímavá cesta, jak 
získat větší počet kmenových zákazníků. Ale musí-
me nabídnout větší hodnotu, než je samotné před-
platné. Inspiruji se u Amazonu, kde je hodnota 
předplatného třeba šesti- či sedminásobně vyšší. 
Předplatné mění zvyky zákazníků, zvyšuje frekven-
ci nakupování. Zákazník musí vidět na první po-
hled, že se mu předplatné vyplatí. Tam míříme, je 
to jedna z aktivit, na které intenzivně pracujeme, 
a začátkem příštího roku bychom mohli přijít s ně-
jakým reálným konceptem. Nebude to ale česká 
iniciativa, půjde to napříč zeměmi. 

Změnilo se v nějakém směru zákaznické 
chování, ať už za to může covid-19 
nebo cokoli jiného? 

P. P.: Zákazník se nijak zásadně nemění. Nakupoval 
on-line už před koronavirem a nakupuje dál. S co-
videm přišlo mnoho nových zákazníků, kteří už 
s námi zůstali a nakupují častěji. Určitě se posouvá 
demografický vývoj. Přibývá mladších zákazníků, 
kteří chtějí trávit méně času v prodejně, proto pre-
ferují on-line.



Jak se vede dalším službám, 
které Rohlík nabízí, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz
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Omezená možnost nakoupit zboží v kamenných obchodech vede zákazníky 
stále častěji na internet, a to i pro nákup potravin. Sezona Vánoc, 
která je pro retailery nejdůležitějším obdobím v roce, sice dramaticky 
ohrožena není, omezení ale mění poměr nákupů off-line versus on-line, 
spotřebitelská důvěra výrazně klesla, nejistota se mění v menší ochotu 
utrácet a také mění obsah nákupních košů. Letošní svátky spojené 
s koncem roku tak budou zajímavým zátěžovým testem pro všechny.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

Z atímco v posledních letech globální 
index spotřebitelské důvěry v Evro-
pě utěšeně rostl a právě Češi patřili 
mezi optimisty na vrchol, pandemie 
koronaviru srazila index na kolena, 

propadl se o 14 bodů. Češi teď mají aktuálně nejvíce 
obavy o zaměstnání, pečlivěji hledí na osobní finan-
ce a jejich ochota utrácet se snižuje. „Lidé přestávají 
utrácet, zrychluje růst vkladů v bankách, jde o násle-
dek ekonomické i sociální nejistoty a nejednoznačné 
komunikace vlády,“ uvádí Tomáš Prouza, prezident 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). 
Podle něho dochází ke změnám nákupního chování, 
ačkoli se lidé i přes chaotičnost řešení krize ze strany 
státní správy dokázali adaptovat. „Spotřeba domác-
ností ve druhém čtvrtletí reálně klesla mezikvartál-
ně o 4‚4 procenta a míra úspor dosáhla rekordních 
18‚5 procenta – to je nejvyšší číslo od vzniku České 
republiky,“ přibližuje situaci Tomáš Prouza. Jde o ex-
trémně negativní trend z pohledu rychlosti zotavení 
ekonomiky, která naopak potřebuje investice a utrá-
cení peněz ze strany občanů. Poptávku není třeba 
tlumit, ale podporovat ji.

Zákazníci jsou 
obezřetnější

V místě prodeje vzniká neplánovaně až čtvrtina 
nákupů dárků a prosinec je z hlediska tržeb nejdů-
ležitějším měsícem, listopad je hned druhý nejsil-
nější. V prosinci jsou tržby v potravinách zhruba 
o 20 procent nad celkovým průměrem, u drogerií 
je nárůst téměř čtyřicetiprocentní. Podle dat spo-
lečnosti Nielsen výrazně roste prodej specifického 
sortimentu. Třeba prodeje mraženého těsta jsou 
koncem roku až osmkrát vyšší než ve zbytku roku, 
u vůní jde o čtyřnásobek, dobře se daří také pro-
deji šumivého vína a likérů, jejich prodeje jsou sko-
ro třikrát vyšší.

Odhadovat letošní Vánoce je ale tak trochu akt 
hodný ezoterika s křišťálovou koulí. Je zřejmé, že 
budou jiné, změny v nákupním chování v souvis-
losti s pandemií obchodníci vnímají, řada proměn-
ných je ale stále nejasná. „Vidím nějaké scénáře 
pro letošní svátky, ale byl bych opatrný,“ říká Lu-
bomír Mechura, ředitel pro vztahy s řetězci CZ & 

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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Kde letos plánujete pořídit většinu vánočních dárků?

Zdroj: EquaBank; výzkum na reprezentativním 
vzorku populace se uskutečnil prostřednictvím 

Instant Research v polovině října 2020

V menších kamenných 
obchodech 18 %

V nákupních centrech 21 %

Na internetu 60 %

Na vánočních trzích 1 %
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O dobrém jídle a pití jako 
o bezpečné jistotě čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

SK / CEE společnosti Nielsen. Růst je podle něj 
tažen částečně přesunem zákazníka ze segmentu 
horeca, a ačkoli průměrná mzda ještě nezačala 
klesat a nezaměstnanost roste jen pozvolna, zá-
kazníci už jsou obezřetnější.

Prostor pro luxusnější 
zboží i privátní značky

V prvním scénáři Lubomír Mechura naznačuje, že 
Vánoce budou zhruba stejné jako loni, případně 
dojde k mírnému poklesu. „Nečekám žádný dra-
matický propad, ale mírný pokles by tam být 
mohl,“ přibližuje. Druhý scénář naopak počítá 
s tím, že zákazníci, kteří jsou zavřeni doma a ne-
mají hluboko do kapsy, budou více utrácet, a to 
i za luxusnější zboží. Třetí scénář naznačuje, že je 
tu velká skupina obezřetnějších zákazníků, kteří již 
začali šetřit, víc zvažují své nákupy a tento efekt se 
projeví i v těch vánočních či silvestrovských.

„Do budoucna ale bude určitě vítězem celé situa-
ce on-line, ostatní prodejní kanály budou hodně 
pod tlakem. Myslím, že tu v příštím roce uvidíme 
další nové hráče, připravuje se řada projektů,“ při-
pomíná Lubomír Mechura. A dodává, že aktuálně 
je na trhu znatelných pět klíčových trendů – jasná 
dominance zdraví a potřeb na doma, zásobování 
spižírny, které s sebou přináší větší košíky a menší 
frekvenci nákupu, orientace na produkty, které 
přinášejí hodnotu za peníze, a boom on-line pro-
dejů, kdy je ale vše konzumováno doma.

V hlavní roli zdraví 
a bezpečnost

Společnost Nielsen tak doporučuje několik zásad-
ních rad – projděte si své produkty a zaměřte se 

na to, jak mohou být spotřebitelům nápomocné 
v budování jejich imunity, jak mohou přispívat 
k jejich zdraví – fyzickému i psychickému či k jejich 
pocitu bezpečí. Právě tyto prvky pak zařaďte do 
cílené komunikace směrem k zákazníkům. Dárky 
zaměřené na preventivní zdraví nebo ty, které 
souvisí s psychickou pohodou a také bezpečím, 
budou letos pravděpodobně 
hrát výraznější roli než kdy 
v minulosti. Zážitky, kterých se 
aktuálně musí spotřebitelé 
vzdát, jim mohou nahradit 
prémiové varianty potravin, ať 
už třeba sladké či slané po-
chutiny nebo káva.

Velká část našich životů se 
přesouvá do on-line prostředí, 
nejen nákupy. A očekává se, 
že letošní Vánoce mohou být pro řadu zákazníků 
poněkud „menší a intimnější“. „Očekáváme, že 
letos budou zákazníci víc než kdy dříve utrácet 
sami za sebe i s tím, jak budou omezeni ve svých 
společenských a rodinných aktivitách,“ míní Lubo-
mír Mechura. On-line nakupování bude hrát o Vá-
nocích, ale i v příštím roce, výrazně vyšší úlohu než 
v minulosti. A spotřebitelé budou vstupovat do 
takových kategorií, které dříve standardně on-line 
nenakupovali. Příkladem jsou třeba aktuálně vá-
noční stromky, které s rozvozem po Praze letos 
zákazníkům nabídla skupina V-Sharp, pod niž spa-
dá logistický start-up DoDo. Do budoucna se prav-
děpodobně výrazně změní povědomí zákazníků 
o tom, co lze a co nelze nakupovat on-line.

Kamenné prodejny 
zažijí renesanci

I přes očekávání toho, že určitá část spotřebitelů 
bude v budoucnu nakupovat už běžně on-line, 
fyzické nákupy v kamenných prodejnách zažijí re-
nesanci hned, jak to bude možné. „Přednosti na-
kupování v kamenných obchodech jsou nesporné 
a zákazníci se jich rozhodně nechtějí zcela vzdát. 
Vedle praktických aspektů, jako je možnost zboží 
si lépe prohlédnout a vyzkoušet a vytvořit si k da-
nému produktu nebo značce vztah, je pro mnohé 
zákazníky fyzické nakupování i zábavou a způso-
bem trávení volného času,“ míní Jan Kotrbáček, 
partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchod-
ních prostor pro střední a východní Evropu společ-
nosti Cushman & Wakefield. Nemusí podle něj 
přitom jít jen o samotné nákupy, Důležitou součás-
tí návštěvy obchodů v obchodních centrech nebo 
v centrech měst je i návštěva stravovacích, zábav-
ních a kulturních konceptů. Ty jsou nedílnou sou-
částí maloobchodního prostředí, kde se jednotlivé 
funkce a koncepty vzájemně výborně doplňují.

Epidemická situace se v posledních týdnech zlep-
šila a s postupným rozvolněním pravidel tak lze 
očekávat „nával“ zákazníků v kamenných obcho-
dech. Z údajů o vývoji návštěvnosti nákupních cen-
ter společnosti Cushman & Wakefield vyplývá, že 
zákazníci své nákupní zvyklosti příliš výrazně ne-
mění. Po znovuotevření nákupních center po jarní 

vlně pandemie tržby v me-
ziročním srovnání dokonce 
převýšily loňské hodnoty, 
a jakmile to bude možné, 
lidé se do center vrátí. Oče-
kává to také SOCR ČR a To-
máš Prouza: „Návštěvnost 
v obchodních centrech 
oproti stejnému období 
loňského roku klesla o 65 
procent, na kamenné ob-
chody zákazníci nezanevře-

li. A blížící se Vánoce a také kapacitní problémy 
některých on-line obchodů budou dalšími důvody, 
proč po znovuotevření čekáme mimořádný růst 
návštěvnosti i tržeb.“

Hajdom, hajdom, 
on-line dom

Český on-line prostor letos zažije svůj největší 
boom a dotkne se všech oblastí včetně nákupu 
potravin. Podle dat společnosti NetDirect vzrostla 
letos platba kartou v kamenných prodejnách o více 
než 80 % a u e-shopů to bylo o téměř 45 %. Dr-
tivá většina zákazníků tak inklinuje k platbě kartou 
jako k bezpečné variantě bezkontaktní platby. Na 
oblibě ale také stále více získávají samoobslužná 
výdejní místa, jejich obliba podle dat NetDirectu 
vzrostla o 60 %. Běžně tak už dlouhou dobu fun-
gují samoobslužné výdejny on-line hráčů Mall.cz 
či Alza.cz, které nově doplňují i maloobchodníci 
s potravinami, jako je Rohlík.cz či Skupina Coop. 
I ti svým dílem přispějí k úspěchu tuzemské 
e-commerce, která meziročně roste až o čtvrtinu 
a v letošním roce tak pravděpodobně překoná hra-
nici 200 miliard korun.        

TÉMA VYDÁNÍ
Retail zažije vánoční 
zátěžový test

„Spotřebitelé 
hledají 
zdravé 

a kvalitní 
potraviny.“

Štěstí přeje připraveným. Máme štěstí, že 
náš sortiment je pro e-commerce ideální, 
takže tento kanál rozvíjíme, covid necovid. 
Firma meziročně roste o zhruba 10 procent, 
on-line se ale proti době před covidem 
zvedl dvaapůlkrát. Růst se nám daří držet 
i v době pandemie, přičítám to příklonu 
spotřebitelů ke zdravým a kvalitním potra-
vinám. O změnu zákaznických preferencí 
příliš nejde, v období nachlazení a viróz ve-
dou hlavně bylinné čaje a směsi s kořením 
a ovocem. Meziročně roste také segment 
„udržitelných dárků“ a zvýšila se poptávka 
po firemních dárcích a čajích na míru.

Martin Novák,
obchodní ředitel, Sonnentor

„Lidé se do nákupních 
center rychle vrátí.“

 Vyhodnotili jsme údaje o obratech a návštěvnosti v centrech z našeho port-
folia v Praze a propad je vždy spojen s omezeními. Jakmile je to opět možné, 
zákazníci se do nákupních center rychle vracejí. Původní obavy, že lidé změní 
své nákupní chování, přenesou většinu nákupů natrvalo na internet a ob-
chodní centra v obavách o bezpečnost přestanou navštěvovat, se nepotvrzují. 
V mnohých on-line obchodech již navíc systémy narážejí na své kapacity 
a přestávají přijímat objednávky – další důvod, proč se zákazníci těší do ka-
menných obchodů, a výhoda pro ně.

Jan Kotrbáček, partner, vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor 
pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield

byl meziroční růst podílu 
populace nakupující na internetu 
(zatímco v roce 2019 to bylo 
39 %, v roce 2020 už 54 %).

15 %



ONLINE SYSTÉM MONITOROVÁNÍ 
A ZÁPISU TEPLOT, AUTOMATICKÁ 
ARCHIVACE HACCP REPORTŮ
SYNSTORES - Plně autonomní, bezdrátový, systém čidel 
s 30 letou životností baterií (garance minimálně 10 let), 
který v reálném čase zobrazuje teploty v chladicím 
a mrazicím zařízení, teplých pultech a zařízeních pro ohřev. 
Automaticky zaznamenává teploty a archivuje reporty, 
zasílá teplotní alarmy a alerty otevřených dveří.

Zákazník má prostřednictvím uživatelsky přívětivé aplikace ve svém mo-
bilu nebo počítači  přístup ke všem klíčovým hodnotám a zároveň ke všem 
zápisům HACCP,  které se automaticky ukládají do archivu v aplikaci. Takto 
jsou všechny HACCP hodnoty jednoduše, kdykoliv a online dostupné pro 
personál prodejny, Quality Management, kontrolní orgány ČZPI.

100% bezdrátové
online řešení

100% automatizovaný
HACCP / GxP reporting 
system

30 let životnosti baterie,
garance 10 let bez nabíjení

Zcela v souladu
s EN 12830:2018

Inovace pro prodejny potravin, 
samoobsluhy, řeznictví, prodej lahůdek 
cukrárny a všechny gastroprovozy.

Gateway

Dveřní čidlo a magnet Teplotní čidloČidlo teploty a vlhkosti 
na prodejně

JAK SYSTÉM SYNTORES FUNGUJE?

HLAVNÍ VÝHODY SYSTÉMU

APLIKACE HACCP S ARCHIVEM REPORTŮ

Čidla v dvouminutových intervalech odesílají údaje do systému a pomo-
cí gra� ckého rozhraní aplikace zobrazuje uživateli (například manažerovi 
prodejny) aktuální teploty, průběhy teplot, otvírání, zavírání dveří v chla-
dicích a mrazicích boxech.  Záznamy z čidel se automaticky, bezdrátově 
přenáší gateway na server a odtud do jakéhokoli zařízení připojeného 
k internetu přes aplikaci Synstores HRS. Údaje se ukládají na server do 
podoby denních HACCP reportů.  Reporty jsou uživateli okamžitě k dispo-
zici ve formě  pdf  souborů, které  lze  jedním kliknutím stáhnout.  Reporty 
jsou uložené na serveru po dobu minimálně jeden rok v souladu s platnou 
legislativou pro HACCP. 

Distributorem systému SYNSTORES v České republice je společnost Fri-Service Czech s.r.o
Kontakt:  Simona Šmejkalová, tel.: +420 735 170 600, e-mail:  simona.smejkalova @friservice.cz 
www.synstores.com

Gateway

Plně autonomní, bateriový provoz 
Snadná instalace bez přerušení provozu prodejny
Do chladicího nebo mrazicího zařízení i do teplých vitrín 
Automatické zasílání teplotních alarmů 
Hlídání otevřených dveří v chladicích nebo mrazicích boxech 
Žádné kabely, žádné složité napájení 
Téměř nulová spotřeba elektrické energie 
V souladu s EN 12830:2018 
Testováno ČMI 

Písmo google Open Sans
https://fonts.google.com/specimen/Open+Sans 

Teplotní čidla Synstores v chladicích boxech 
se jednoduše přichytí pomocí magnetu 
a speciální samolepící pásky
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O dobrém jídle a pití jako 
o bezpečné jistotě čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

SK / CEE společnosti Nielsen. Růst je podle něj 
tažen částečně přesunem zákazníka ze segmentu 
horeca, a ačkoli průměrná mzda ještě nezačala 
klesat a nezaměstnanost roste jen pozvolna, zá-
kazníci už jsou obezřetnější.

Prostor pro luxusnější 
zboží i privátní značky

V prvním scénáři Lubomír Mechura naznačuje, že 
Vánoce budou zhruba stejné jako loni, případně 
dojde k mírnému poklesu. „Nečekám žádný dra-
matický propad, ale mírný pokles by tam být 
mohl,“ přibližuje. Druhý scénář naopak počítá 
s tím, že zákazníci, kteří jsou zavřeni doma a ne-
mají hluboko do kapsy, budou více utrácet, a to 
i za luxusnější zboží. Třetí scénář naznačuje, že je 
tu velká skupina obezřetnějších zákazníků, kteří již 
začali šetřit, víc zvažují své nákupy a tento efekt se 
projeví i v těch vánočních či silvestrovských.

„Do budoucna ale bude určitě vítězem celé situa-
ce on-line, ostatní prodejní kanály budou hodně 
pod tlakem. Myslím, že tu v příštím roce uvidíme 
další nové hráče, připravuje se řada projektů,“ při-
pomíná Lubomír Mechura. A dodává, že aktuálně 
je na trhu znatelných pět klíčových trendů – jasná 
dominance zdraví a potřeb na doma, zásobování 
spižírny, které s sebou přináší větší košíky a menší 
frekvenci nákupu, orientace na produkty, které 
přinášejí hodnotu za peníze, a boom on-line pro-
dejů, kdy je ale vše konzumováno doma.

V hlavní roli zdraví 
a bezpečnost

Společnost Nielsen tak doporučuje několik zásad-
ních rad – projděte si své produkty a zaměřte se 

na to, jak mohou být spotřebitelům nápomocné 
v budování jejich imunity, jak mohou přispívat 
k jejich zdraví – fyzickému i psychickému či k jejich 
pocitu bezpečí. Právě tyto prvky pak zařaďte do 
cílené komunikace směrem k zákazníkům. Dárky 
zaměřené na preventivní zdraví nebo ty, které 
souvisí s psychickou pohodou a také bezpečím, 
budou letos pravděpodobně 
hrát výraznější roli než kdy 
v minulosti. Zážitky, kterých se 
aktuálně musí spotřebitelé 
vzdát, jim mohou nahradit 
prémiové varianty potravin, ať 
už třeba sladké či slané po-
chutiny nebo káva.

Velká část našich životů se 
přesouvá do on-line prostředí, 
nejen nákupy. A očekává se, 
že letošní Vánoce mohou být pro řadu zákazníků 
poněkud „menší a intimnější“. „Očekáváme, že 
letos budou zákazníci víc než kdy dříve utrácet 
sami za sebe i s tím, jak budou omezeni ve svých 
společenských a rodinných aktivitách,“ míní Lubo-
mír Mechura. On-line nakupování bude hrát o Vá-
nocích, ale i v příštím roce, výrazně vyšší úlohu než 
v minulosti. A spotřebitelé budou vstupovat do 
takových kategorií, které dříve standardně on-line 
nenakupovali. Příkladem jsou třeba aktuálně vá-
noční stromky, které s rozvozem po Praze letos 
zákazníkům nabídla skupina V-Sharp, pod niž spa-
dá logistický start-up DoDo. Do budoucna se prav-
děpodobně výrazně změní povědomí zákazníků 
o tom, co lze a co nelze nakupovat on-line.

Kamenné prodejny 
zažijí renesanci

I přes očekávání toho, že určitá část spotřebitelů 
bude v budoucnu nakupovat už běžně on-line, 
fyzické nákupy v kamenných prodejnách zažijí re-
nesanci hned, jak to bude možné. „Přednosti na-
kupování v kamenných obchodech jsou nesporné 
a zákazníci se jich rozhodně nechtějí zcela vzdát. 
Vedle praktických aspektů, jako je možnost zboží 
si lépe prohlédnout a vyzkoušet a vytvořit si k da-
nému produktu nebo značce vztah, je pro mnohé 
zákazníky fyzické nakupování i zábavou a způso-
bem trávení volného času,“ míní Jan Kotrbáček, 
partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchod-
ních prostor pro střední a východní Evropu společ-
nosti Cushman & Wakefield. Nemusí podle něj 
přitom jít jen o samotné nákupy, Důležitou součás-
tí návštěvy obchodů v obchodních centrech nebo 
v centrech měst je i návštěva stravovacích, zábav-
ních a kulturních konceptů. Ty jsou nedílnou sou-
částí maloobchodního prostředí, kde se jednotlivé 
funkce a koncepty vzájemně výborně doplňují.

Epidemická situace se v posledních týdnech zlep-
šila a s postupným rozvolněním pravidel tak lze 
očekávat „nával“ zákazníků v kamenných obcho-
dech. Z údajů o vývoji návštěvnosti nákupních cen-
ter společnosti Cushman & Wakefield vyplývá, že 
zákazníci své nákupní zvyklosti příliš výrazně ne-
mění. Po znovuotevření nákupních center po jarní 

vlně pandemie tržby v me-
ziročním srovnání dokonce 
převýšily loňské hodnoty, 
a jakmile to bude možné, 
lidé se do center vrátí. Oče-
kává to také SOCR ČR a To-
máš Prouza: „Návštěvnost 
v obchodních centrech 
oproti stejnému období 
loňského roku klesla o 65 
procent, na kamenné ob-
chody zákazníci nezanevře-

li. A blížící se Vánoce a také kapacitní problémy 
některých on-line obchodů budou dalšími důvody, 
proč po znovuotevření čekáme mimořádný růst 
návštěvnosti i tržeb.“

Hajdom, hajdom, 
on-line dom

Český on-line prostor letos zažije svůj největší 
boom a dotkne se všech oblastí včetně nákupu 
potravin. Podle dat společnosti NetDirect vzrostla 
letos platba kartou v kamenných prodejnách o více 
než 80 % a u e-shopů to bylo o téměř 45 %. Dr-
tivá většina zákazníků tak inklinuje k platbě kartou 
jako k bezpečné variantě bezkontaktní platby. Na 
oblibě ale také stále více získávají samoobslužná 
výdejní místa, jejich obliba podle dat NetDirectu 
vzrostla o 60 %. Běžně tak už dlouhou dobu fun-
gují samoobslužné výdejny on-line hráčů Mall.cz 
či Alza.cz, které nově doplňují i maloobchodníci 
s potravinami, jako je Rohlík.cz či Skupina Coop. 
I ti svým dílem přispějí k úspěchu tuzemské 
e-commerce, která meziročně roste až o čtvrtinu 
a v letošním roce tak pravděpodobně překoná hra-
nici 200 miliard korun.        

Retail zažije vánoční 
zátěžový test

„Spotřebitelé 
hledají 
zdravé 

a kvalitní 
potraviny.“

Štěstí přeje připraveným. Máme štěstí, že 
náš sortiment je pro e-commerce ideální, 
takže tento kanál rozvíjíme, covid necovid. 
Firma meziročně roste o zhruba 10 procent, 
on-line se ale proti době před covidem 
zvedl dvaapůlkrát. Růst se nám daří držet 
i v době pandemie, přičítám to příklonu 
spotřebitelů ke zdravým a kvalitním potra-
vinám. O změnu zákaznických preferencí 
příliš nejde, v období nachlazení a viróz ve-
dou hlavně bylinné čaje a směsi s kořením 
a ovocem. Meziročně roste také segment 
„udržitelných dárků“ a zvýšila se poptávka 
po firemních dárcích a čajích na míru.

Martin Novák,
obchodní ředitel, Sonnentor

„Lidé se do nákupních 
center rychle vrátí.“

 Vyhodnotili jsme údaje o obratech a návštěvnosti v centrech z našeho port-
folia v Praze a propad je vždy spojen s omezeními. Jakmile je to opět možné, 
zákazníci se do nákupních center rychle vracejí. Původní obavy, že lidé změní 
své nákupní chování, přenesou většinu nákupů natrvalo na internet a ob-
chodní centra v obavách o bezpečnost přestanou navštěvovat, se nepotvrzují. 
V mnohých on-line obchodech již navíc systémy narážejí na své kapacity 
a přestávají přijímat objednávky – další důvod, proč se zákazníci těší do ka-
menných obchodů, a výhoda pro ně.

Jan Kotrbáček, partner, vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor 
pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield

byl meziroční růst podílu 
populace nakupující na internetu 
(zatímco v roce 2019 to bylo 
39 %, v roce 2020 už 54 %).

15 %
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o v současnosti funguje a co ne-
funguje v category managemen-
tu? Je category management 
problém? A čeho se vyvarovat? 
Jaká jsou řešení v této oblasti? To 

jsou jen některé otázky, na které účastníci říjnové-
ho semináře POPAI CE hledali odpovědi. Přitom 
měli možnost vyslechnout si zajímavou případo-
vou studii společnosti Nielsen, tipy, jak ke category 
managementu přistupovat, představeny byly mo-
derní nástroje (jako je rozhodovací strom a plano-
gram), které jsou účinnými řešeními pro category 
management, nechyběl ani pohled významných 
zadavatelů na category management a konkrétní 
příklady z praxe.

Pod záštitou asociace POPAI CE proběhla v druhé polovině října další odborná 
akce o aktuálních tématech, která řeší maloobchodníci, značkoví výrobci a další 
subjekty zaměřené na shopper marketing a in-store komunikaci. Program semináře 
uskutečněného prostřednictvím internetu se věnoval otázkám category managementu.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

vají nové produkty, musí se vhodně pracovat se 
šířkou, protože jen tak lze uspokojit další zákazní-
ky. Když se naopak redukuje, je vhodné zvažovat 
hloubku, protože když už se v kategorii nachází 
nějaký substitut daného segmentu, nenastane ta-
kový problém, pokud dojde k jeho vyřazení.“ Před 
vylistováním je vhodné řešit i regionální odlišnosti. 
Tedy co může fungovat v jednom regionu, nemu-
sí ve druhém.

Kategorie přitom není jen o jednom produktu, ale 
o kombinaci s jinými, tedy o synergickém efektu 
neboli zákaznické loajalitě ke značce. Před vylisto-
váním je vhodné zvážit také duplikaci produktů, 
logistickou náročnost, exkluzivitu či inovativnost 

Úspěch category
   managementu tkví 
ve spolupráci

Zákaznická senzitivita 
je velmi důležitá

V první přednášce Ondřej Karmazín, intelligent 
analytics consultant společnosti Nielsen, prezento-
val možnosti, jak obecně přistupovat ke category 
managementu. Vysvětlil také, proč by se nemělo 
zapomínat na merchandising a cenotvorbu. Na 
úvod předeslal, že hlavní taktikou category mana-
gementu je sortiment: „Prvním úkolem při změně 
sortimentu je zhodnocení jeho šířky. Jde o počet 
jednotlivých segmentů v kategorii a hloubku, což 
znamená zjistit, jaké je zastoupení značek, cenové 
rozpětí a velikosti balení. V případě, kdy se přidá-
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

produktu a soulad se zákaznickým profilem. 
„Změna počtu položek má vliv na obrat, ale nelze 
paušálně říci jaký. Někdy může následně růst, jindy 
klesat, vše je závislé na analýze dat. Proto je důle-
žité se zaměřit na to, jak produkty fungují společ-
ně a co je reálná inkrementální část daného pro-
duktu,“ zdůrazňuje Ondřej Karmazín.

Nedílnou součástí category managementu je 
i merchandising. Pro něj je zásadní rozhodovací 
strom, tedy schéma, podle kterého se spotřebitel 
rozhoduje. Díky němu se vytvoří strategie jednot-
livých regálů a pro ně následně konkrétní plano-
gramy. Klíčové jsou také ceny a promoce. „Hodně 
se pracuje se senzitivitou zákazníka. Stačit totiž 
může jen dvoukorunový rozdíl v ceně produktu 
a pro prodeje to může znamenat velký rozdíl,“ 
konstatuje Ondřej Karmazín. Na závěr ještě upo-
zornil na to, že v případě promocí je nutné počítat 
s náklady na jejich promování (cena za hostesky, 
uvedení v letáku, POS atd.).

Dodavatelé jsou nositeli 
zajímavých myšlenek

Doba je těžká a zákazník se mění. Otázkou je, jak 
se mění, co je zapotřebí udělat a jakým způsobem 
může pomoci category management. „V minulos-
ti významně pomáhal v tom, aby výrobce věděl, co 
má vyrábět, a prodejce co má prodávat. Retail je 
jakýmsi nositelem inovací a odráží fenomén dneš-
ní doby. Dostupné nástroje dokážou analyzovat 
chování zákazníků a na základě toho doporučit 
konkrétní změny. Zákazníci totiž mají své zajeté 
metody a obchodník musí přinést nějaké inovace, 
které zákazníka zaujmou,“ shrnuje Patricie Jakešo-
vá, business and marketing director společnosti 
U & Sluno. Chytře poskládaný category manage-
ment dokáže zákazníkům nabídnout, co chtějí, 
a to aniž by si uvědomovali, že přijímají inovace. 
I z tohoto důvodu je důležité spolupracovat s do-
davateli, protože oni jsou nositeli spousty zajíma-
vých myšlenek – mohou pomoci vytvořit nové 
subkategorie, které zákazník vítá. „Principy cate-
gory managementu je možné uplatnit pro jakou-
koliv kategorii zboží. Pro jejich řízení existuje řada 
nástrojů. Záleží jen na tom, které se zvolí. Kdo 
neváhá a pustí se do category managementu, na 
českém trhu uspěje,“ sděluje Patricie Jakešová. 
Podle ní bude pro budoucnost zásadní personifi-
kace. Díky dobře nastaveným pravidlům totiž bude 
možno pružně reagovat a obsloužit každý prodej-
ní kanál. Základem je tak přinést přidanou hodno-
tu a zvolit směr, kterým se obchodník od konku-
rence chce odlišit.                               

Jde o záruku 
dlouhodobého rozvoje

Jak se vypořádala společnost Nestlé Česko s uve-
dením kategorie, která na trhu ještě neexistovala, 
prezentoval Zdeněk Sokol, category development 

manager CZ/SK. Na úvod řekl, že hlavní cíl cate-
gory managementu je růst celé kategorie a tím 
pádem zisk (a to jak pro dodavatele, tak pro pro-
dejce). Alfou a omegou je vždy zákazník, a proto 
je nutné znát jeho přání a fungování. „Na základě 

poznatků a průzkumu jsme v roce 2018 řešili za-
listování vegetariánských chlazených jídel. Tato 
kategorie na českém trhu nebyla. Sice existovaly 
jednotlivé výrobky, které se nacházely na různých 
místech v prodejně, ale nebyla definována žádná 
pravidla. Na základě trendů jsme zvolili cílovou 
skupinu, kterou nebyli vegetariáni, ale flexitariáni. 

Poté jsme definovali samotnou kategorii, co do ní 
patří a co nikoliv a co může přijít v budoucnu. 
Z toho vzešly takzvané drivery, tedy motivátory,“ 
popisuje Zdeněk Sokol. Na základě motivátorů lze 
totiž zákazníkovi nabídnout, co očekává, a pře-
svědčit ho k nákupu. Category management je 
nástrojem, který všem zaručí dlouhodobý rozvoj, 
protože do budoucna nelze růst jen prostřednic-
tvím promocí. Navíc podle Zdeňka Sokola dává 
jasný směr.

Pivní sekce zahrnují 
designový bufet

Jak category managementem, tak i celkovou pro-
dejní plochou se zabývá společnost Budějovický 
Budvar. Její zástupci vnímali, že v prodejnách do-
nedávna neexistovaly prémiové sekce nápojů. Ře-
tězce se sice snažily tyto části obchodů nakupují-
cím zpříjemnit, ale stále to jaksi nebylo ono. 
„Proto jsme se před několika lety rozhodli ve spo-
lupráci s dodavateli nealkoholických nápojů pro 
změnu. Za partnera jsme si vybrali prodejny Coop 
Terno. Cílem projektu bylo zvýšit prodeje našeho 
piva. Ale nedělali jsme to jen pro sebe. Chtěli jsme 
zákazníka přilákat a dát mu v nové zóně prostor 
a více času. Často jsou totiž sekce nepřehledné 
a v neutěšeném stavu. A proto není divu, že v nich 
zákazníci nechtějí strávit více času,“ vyzdvihuje 
trade marketing manager Alžběta Eignerová. 

Důležitá přitom byla i správná orientace a seg-
mentace. Tedy aby zákazník nemusel produkty 
zbytečně hledat, a přitom mu dát možnost zažít 
emoci spojenou s konzumací piva. Součástí no-
vých pivních sekcí se v obchodech Terno dokonce 
stal i designový bufet, ve kterém se spotřebitelé 
mohou občerstvit nebo si odpočinout. Po realiza-
ci, na základě průzkumů provedených v místech 
proměny, bylo zjištěno, že sledované atributy byly 
naplněny. Potvrdila to i prodejní čísla. „Čeho jsme 
chtěli dosáhnout, to se nám povedlo. Nárůst pro-
dejů v nových nápojových sekcích se odrazil pět-
ačtyřicetiprocentním růstem v obratu,“ pochvalu-
je si Alžběta Eignerová.

Fungují správné 
kombinace produktů

Ze studie společnosti Nielsen realizované 
na českém trhu vyplývá, že počet unikát-
ních položek nemusí být v přímé úměře 
dosahovaným tržbám. Fungují ovšem 
správné kombinace produktů. Při optima-
lizaci sortimentu je třeba přijít na to, který 
segment lze zredukovat a který naopak 
posílit, aby došlo k synergiím a růstu celé 
kategorie. Například pro kategorii mléka je 
zapotřebí najít správný poměr všech mlék 
tak, aby v něm byly zastoupeny všechny 
typy (odtučněné, polotučné, plnotučné, 
ochucené jahodové a ochucené čokolá-
dové), pro které spotřebitel do prodejny 
přichází, ale zároveň v takovém poměru, 
aby méně poptávaný druh nezabíral místo 
mléku, pro které spotřebitelé chodí nejčas-
těji. Takovouto úpravou je možné dosáh-
nout velmi zajímavého růstu tržeb.

Do budoucna 
nelze růst jen 

prostřednictvím 
promocí.
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o v současnosti funguje a co ne-
funguje v category managemen-
tu? Je category management 
problém? A čeho se vyvarovat? 
Jaká jsou řešení v této oblasti? To 

jsou jen některé otázky, na které účastníci říjnové-
ho semináře POPAI CE hledali odpovědi. Přitom 
měli možnost vyslechnout si zajímavou případo-
vou studii společnosti Nielsen, tipy, jak ke category 
managementu přistupovat, představeny byly mo-
derní nástroje (jako je rozhodovací strom a plano-
gram), které jsou účinnými řešeními pro category 
management, nechyběl ani pohled významných 
zadavatelů na category management a konkrétní 
příklady z praxe.

Pod záštitou asociace POPAI CE proběhla v druhé polovině října další odborná 
akce o aktuálních tématech, která řeší maloobchodníci, značkoví výrobci a další 
subjekty zaměřené na shopper marketing a in-store komunikaci. Program semináře 
uskutečněného prostřednictvím internetu se věnoval otázkám category managementu.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

vají nové produkty, musí se vhodně pracovat se 
šířkou, protože jen tak lze uspokojit další zákazní-
ky. Když se naopak redukuje, je vhodné zvažovat 
hloubku, protože když už se v kategorii nachází 
nějaký substitut daného segmentu, nenastane ta-
kový problém, pokud dojde k jeho vyřazení.“ Před 
vylistováním je vhodné řešit i regionální odlišnosti. 
Tedy co může fungovat v jednom regionu, nemu-
sí ve druhém.

Kategorie přitom není jen o jednom produktu, ale 
o kombinaci s jinými, tedy o synergickém efektu 
neboli zákaznické loajalitě ke značce. Před vylisto-
váním je vhodné zvážit také duplikaci produktů, 
logistickou náročnost, exkluzivitu či inovativnost 

Úspěch category
   managementu tkví 
ve spolupráci

Zákaznická senzitivita 
je velmi důležitá

V první přednášce Ondřej Karmazín, intelligent 
analytics consultant společnosti Nielsen, prezento-
val možnosti, jak obecně přistupovat ke category 
managementu. Vysvětlil také, proč by se nemělo 
zapomínat na merchandising a cenotvorbu. Na 
úvod předeslal, že hlavní taktikou category mana-
gementu je sortiment: „Prvním úkolem při změně 
sortimentu je zhodnocení jeho šířky. Jde o počet 
jednotlivých segmentů v kategorii a hloubku, což 
znamená zjistit, jaké je zastoupení značek, cenové 
rozpětí a velikosti balení. V případě, kdy se přidá-
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aloobchodní řetězec Albert 
Česká republika využívá pro 
výměnu elektronických fak-
tur, objednávek, dodacích 
listů a dalších dokumentů 

již řadu let EDI (Electronic Data Interchange). Dal-
ším krokem směrem k efektivnější komunikaci je 
zavedení centralizovaného řešení pro sdílení pro-
duktových kmenových dat. Do roku 2022 hodlá 
retailer sdílet kmenová data produktů výhradně 
elektronickou cestou, prostřednictvím globální 
datové synchronizace GDSN.

Od srpna probíhá pilot GDSN se společností Hen-
kel ČR. Tu si Albert zvolil jako pilotního dodavate-
le díky dlouhodobým obchodním vztahům. Spo-
lečnost Henkel na celém světě působí se svými 
předními inovačními značkami a technologiemi ve 
třech oblastech: prací a čisticí prostředky, kosme-
tika a lepidla. Je letitým dodavatelem skupiny 
Ahold Delhaize i mimo ČR. Zahraniční pobočky 
Henkelu aktivně využívají datovou synchronizaci 
pro sdílení produktových kmenových dat dlouho-
době, již od dob, kdy firma patřila (opět se skupi-

nou Ahold Delhaize) mezi průkopníky této techno-
logie na nizozemském a belgickém trhu.

Drogerii budou 
následovat potraviny 
a čerstvé zboží

Podle harmonogramu se budou všichni dodavate-
lé řetězce do projektu zapojovat od roku 2021. 
Jednotné datum, od kterého by do Albertu již ne-
šlo zalistovat zboží bez některého z elektronických 
katalogů GDSN, vyhlášeno nebude. Dodavatelé 
budou rozděleni do jednotlivých fází podle sorti-
mentu. V první vlně k projektu přistoupí dodava-
telé z kategorie drogerie, následovat budou part-
neři dodávající potraviny (vyjma čerstvého zboží). 

Dodavatelé čerstvých potravin budou součástí 
poslední vlny zapojování.

„Jsme až v poslední vlně,“ může si říci řada firem… 
I přes relativně dostatečnou časovou rezervu je však 
třeba, aby se dodavatelé na GDSN začali připravovat 
již v tomto roce. S dodavateli, kteří se budou zapo-
jovat v první polovině roku 2021, proběhla jednání. 
Zbytek svých partnerů Albert oslovil dopisem; tyto 
firmy budou blíže informovány v nadcházejících mě-
sících. Dodavatelům tedy nic nebrání být o krok 
napřed a mít data ve vybraném GDSN e-katalogu 

Společnost Henkel ČR je prvním dodavatelem společnosti Albert Česká republika, který 
testuje zasílání produktových kmenových dat přes GDSN (Global Data Synchronization 
Network). Podle harmonogramu se budou všichni dodavatelé retailera do projektu 
zapojovat od roku 2021.

Andrea Opatrná, manažerka datových služeb, GS1 Czech Republic

Dodavatelé Albertu
 se zapojují do GDSN

„Využívá se 
základní be-

nefit globální 
datové syn-

chronizace.“

Zapojení řetězce Albert do implementace 
GDSN v ČR vnímám jako zásadní krok 
v projektu GDSN ve spolupráci s GS1 Czech 
Republic. Tímto dochází k úplnému využití 
základního benefitu globální datové syn-
chronizace: zalistování produktu již připra-
veného v produktovém katalogu proběhne 
během pouhých dvou kroků. K publikaci na 
GLN Albertu a následné synchronizaci stačí 
pouhých 30 sekund. Všichni, kdo jsme se 
na realizaci GDSN podíleli, víme, že právě 
Albert jako druhý aktivní partner dovršil 
tuto klíčovou roli. Osobně mě velmi těší, že 
jsme i díky výborné spolupráci v oblasti EDI 
byli pro pilot přizváni.

Eva Malíková,
EDI/ECR project manager, 
Henkel ČR

Vlastní iniciativa 
se vyplatí.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

V případě Synfony, který využívá Albert, lze data 
vkládat prostřednictvím webové aplikace – vyplňo-
váním příslušných polí – nebo importováním dat 
z excelu. Není tedy nutné instalovat žádný soft-
ware. Druhou možností je propojení s informač-
ním systémem dodavatele v režimu M2M (machi-
ne-to-machine). K tomu je již potřeba podpora IT 
oddělení daného dodavatele.

Pomohou prezenční 
školení a webináře

Od září GS1 Czech Republic vypsala školení. Uži-
vatelé e-katalogu Synfony si na nich osvojí práci 
s katalogem. Na výběr mají tyto druhy a formy: 
Prezenční program GDSN e-katalog Synfony nabí-
zí školení v prostorách GS1 Czech Republic v sídle 
společnosti na Pankráci 30, Praha 4. Výuka zahr-
nuje informace o globální datové synchronizaci, 
ovládání e-katalogu Synfony a praktické ukázky 
vkládání dat. Školení je přístupné registrovaným 
uživatelům, kteří s GS1 Czech Republic uzavřeli 
smlouvu o využívání Synfony, a zároveň pro sub-
jekty, které zahájí proces získání e-katalogu zaslá-
ním vyplněného registračního formuláře na www.
synfony.cz. Školení trvá tři hodiny včetně přestávek 
a vypsané termíny i registraci na školení lze nalézt 
na stránkách www.gs1cz.org v sekci Školení.

Webinářový program s názvem GDSN e-katalog 
Synfony probíhá on-line prostřednictvím aplikace 
GoToMeeting. Podmínky účasti na školení jsou 
totožné jako u prezenční formy školení; na webinář 
si vyhraďte dvě hodiny. Školitelé se zaměřují na 
základní informace o GDSN a ovládání Synfony.

Uživatelům ostatních e-katalogů GDSN nabízí spo-
lečnost GS1 Czech Republic webinář GDSN a Da-
tový model. Školení obsahuje úvod do tématu 
globální datové synchronizace. Školitelé vysvětlují, 
jak číst datový model a kde najít další informace 
o atributech. Délka webináře je stanovena na jed-
nu hodinu a třicet minut. Webinář je určený všem 
dodavatelům společnosti Albert Česká republika, 
kteří se rozhodnou využívat jiný GDSN e-katalog 
než Synfony.        

připravená k publikaci s předstihem. V momentě, 
kdy se dodavatel od Albertu dozví datum zapojení, 
mu již stačí v daném termínu data publikovat na 
GLN (Globální lokalizační číslo) Albertu.

Probíhá aktualizace 
seznamu atributů 
pro zalistování

GS1 Czech Republic společně s pracovní skupinou 
GDSN aktualizovala datový model pro Českou re-
publiku. Jedná se o seznam atributů, které jsou 
potřebné pro zalistování do obchodních řetězců 
Albert Česká republika, Makro Cash & Carry ČR, 
Globus ČR a Kaufland Česká republika a na kterém 
se zmíněné obchodní řetězce shodly. GS1 Czech 
Republic pro dodavatele společnosti Albert Česká 
republika připravila přehledný seznam atributů, 
které jsou aktuálně dostupné v datovém modelu 
pro ČR a které jsou potřebné pro zalistování právě 
do obchodního řetězce Albert. Pokud některý 
z údajů, který retailer pro zalistování vyžaduje, ne-
bude mít dodavatel k dispozici, bude třeba ho 
v rámci interního pořízení dat získat.

Následně dodavatele čeká zřízení přístupu, přes 
který bude možné data do Albertu zaslat. Zvolit si 
mohou například e-katalog Synfony od GS1 Czech 
Republic. K dispozici mají samozřejmě i jakýkoliv 
jiný certifikovaný e-katalog GDSN. Společnosti, 
jejichž centrála sídlí mimo Českou republiku, mo-
hou svou mateřskou organizaci kontaktovat s do-
tazem, zda již nevyužívá některý z e-katalogů 
a zda licence nepokrývá i český trh.

„Důležitá 
je pro nás 

kontinuita.“

Rozhodujícími faktory pro vznik harmo-
nogramu implementace byly konkrétní 
parametry u našich obchodních partnerů: 
jejich sortiment, počet produktů, pova-
ha a frekvence změn dat o produktech. 
V procesu zapojování partnerů do GDSN 
je pro nás důležité mít kontinuitu. Protože 
je lokální trh v GDSN stále na startovní 
čáře, musí být náš přístup postupný, rychlý 
a zároveň robustní. V první fázi budeme 
do GDSN zapojovat dodavatele pro suché 
potraviny, drogerii a kategorii non-food 
a ve druhé fázi se zaměříme na čerstvé 
potraviny. V obou fázích budeme důsledně 
sledovat přesnost dat, která je pro maloob-
chodníky i dodavatele zásadní. Abychom 
mohli našim dodavatelům pomoci, vytvořili 
jsme silné partnerství s GS1 Czech Repub-
lic. S každým dodavatelem jsme připraveni 
od začátku podrobně projít proces kvality 
dat a společně vyřešit případné nepřesnosti 
nebo nedostatky procesu. Za tímto účelem 
jsme proškolili interní odborníky a budeme 
investovat čas a zkušenosti, které jsme 
získali v pilotním provozu.

Petr Beran,
merchandise business support
director, Albert Česká republika Výuka zahrnuje 

i praktické 
ukázky 

vkládání dat.

Rozhovory se zástupci retailerů 
o využití GDSN najdete 
na www.zboziaprodej.cz
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aloobchodní řetězec Albert 
Česká republika využívá pro 
výměnu elektronických fak-
tur, objednávek, dodacích 
listů a dalších dokumentů 

již řadu let EDI (Electronic Data Interchange). Dal-
ším krokem směrem k efektivnější komunikaci je 
zavedení centralizovaného řešení pro sdílení pro-
duktových kmenových dat. Do roku 2022 hodlá 
retailer sdílet kmenová data produktů výhradně 
elektronickou cestou, prostřednictvím globální 
datové synchronizace GDSN.

Od srpna probíhá pilot GDSN se společností Hen-
kel ČR. Tu si Albert zvolil jako pilotního dodavate-
le díky dlouhodobým obchodním vztahům. Spo-
lečnost Henkel na celém světě působí se svými 
předními inovačními značkami a technologiemi ve 
třech oblastech: prací a čisticí prostředky, kosme-
tika a lepidla. Je letitým dodavatelem skupiny 
Ahold Delhaize i mimo ČR. Zahraniční pobočky 
Henkelu aktivně využívají datovou synchronizaci 
pro sdílení produktových kmenových dat dlouho-
době, již od dob, kdy firma patřila (opět se skupi-

nou Ahold Delhaize) mezi průkopníky této techno-
logie na nizozemském a belgickém trhu.

Drogerii budou 
následovat potraviny 
a čerstvé zboží

Podle harmonogramu se budou všichni dodavate-
lé řetězce do projektu zapojovat od roku 2021. 
Jednotné datum, od kterého by do Albertu již ne-
šlo zalistovat zboží bez některého z elektronických 
katalogů GDSN, vyhlášeno nebude. Dodavatelé 
budou rozděleni do jednotlivých fází podle sorti-
mentu. V první vlně k projektu přistoupí dodava-
telé z kategorie drogerie, následovat budou part-
neři dodávající potraviny (vyjma čerstvého zboží). 

Dodavatelé čerstvých potravin budou součástí 
poslední vlny zapojování.

„Jsme až v poslední vlně,“ může si říci řada firem… 
I přes relativně dostatečnou časovou rezervu je však 
třeba, aby se dodavatelé na GDSN začali připravovat 
již v tomto roce. S dodavateli, kteří se budou zapo-
jovat v první polovině roku 2021, proběhla jednání. 
Zbytek svých partnerů Albert oslovil dopisem; tyto 
firmy budou blíže informovány v nadcházejících mě-
sících. Dodavatelům tedy nic nebrání být o krok 
napřed a mít data ve vybraném GDSN e-katalogu 

Společnost Henkel ČR je prvním dodavatelem společnosti Albert Česká republika, který 
testuje zasílání produktových kmenových dat přes GDSN (Global Data Synchronization 
Network). Podle harmonogramu se budou všichni dodavatelé retailera do projektu 
zapojovat od roku 2021.

Andrea Opatrná, manažerka datových služeb, GS1 Czech Republic

Dodavatelé Albertu
 se zapojují do GDSN

„Využívá se 
základní be-

nefit globální 
datové syn-

chronizace.“

Zapojení řetězce Albert do implementace 
GDSN v ČR vnímám jako zásadní krok 
v projektu GDSN ve spolupráci s GS1 Czech 
Republic. Tímto dochází k úplnému využití 
základního benefitu globální datové syn-
chronizace: zalistování produktu již připra-
veného v produktovém katalogu proběhne 
během pouhých dvou kroků. K publikaci na 
GLN Albertu a následné synchronizaci stačí 
pouhých 30 sekund. Všichni, kdo jsme se 
na realizaci GDSN podíleli, víme, že právě 
Albert jako druhý aktivní partner dovršil 
tuto klíčovou roli. Osobně mě velmi těší, že 
jsme i díky výborné spolupráci v oblasti EDI 
byli pro pilot přizváni.

Eva Malíková,
EDI/ECR project manager, 
Henkel ČR

Vlastní iniciativa 
se vyplatí.
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Více najdete 
na www.nezlobseprokazse.cz 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) spolu s Českým svazem pivovarů 
a sladoven (ČSPS) podepsal memorandum o vzájemné spolupráci na projektu Nezlob se, 
prokaž se!, který napomáhá v maximální míře zabránit prodeji alkoholu mladistvým.

Irena Vlčková, ředitelka, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

P 

rojekt Nezlob se, prokaž se! již 
osmým rokem pomáhá prostřed-
nictvím vzdělávání prodavačů 
omezovat dostupnost prodeje al-
koholu mladistvým. Významným 

způsobem tak přispívá ke snižování konzumace al-
koholu u mladistvých – pokud si alkohol nemohou 
koupit, nemohu jej ani konzumovat. Tento projekt 
vznikl v roce 2013 pod původním názvem Člověče, 
nezlob se! jako iniciativa ČSPS za podpory vybra-
ných obchodních řetězců.

V letošním roce se stal hlavním partnerem projek-
tu SOCR ČR, který ho bude nadále rozvíjet právě 
spolu s pivovarským svazem.

Cílem je snižování 
dostupnosti alkoholu 
mladistvým

Hlavním cílem projektu je napomáhat při omezo-
vání dostupnosti alkoholu mladistvým osobám. 
Právě důsledná kontrola věku při prodeji alkoholu 
napomáhá ke změně chování mladistvých. Projekt 
cílí formou osvěty jak na prodejce alkoholu, tak na 
jejich zákazníky.

Obchodníci se v maximální míře snaží zamezit si-
tuacím, kdy by mohlo dojít k případnému prodeji 
alkoholu mladistvým. Využívají různá upozornění 
přímo na pokladnách, kde mají mimo jiné automa-
ticky nastavené upozornění na kontrolu věku v pří-
padě prodeje alkoholu.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
spolu s Českým svazem pivovarů 
a sladoven podepsal memorandum 
o vzájemné spolupráci

Pravidelně zařazují do svých školení zaměstnanců 
právě upozornění na situace, kdy se mladiství sna-
ží zakoupit alkohol, a nastavují pravidla, jak se 
v podobných situacích zachovat a zákazníka požá-
dat o prokázání věku.

Výrazně poklesla 
uváděná konzumace 
u šestnáctiletých

I přes pozitivní trend snižování konzumace alkoho-
lu mezi mladistvými se prodejci v maloobchodě 
stále setkávají s pokusy nezletilých o nákup alko-
holických nápojů. Právě v těchto situacích bychom 
jim chtěli napomoci aktivitami, které jsou zahrnu-
ty v tomto projektu. Domníváme se, že společným 
úsilím a podporou jak ze strany SOCR ČR, tak 
i ČSPS bychom mohli být jednotlivým prodejcům 
nápomocni a přispět ke zlepšení osvěty v této ob-
lasti. Projekt se snaží napomáhat v edukaci proda-
vačů a poradit, jak se chovat v případě různých 
triků, výmluv a agresivity některých mladistvých, 
kteří se snaží alkohol zakoupit. Instruktážní videa 
seznámí prodavače s tím, jak se správně vypořádat 
s těmito obtížnými situacemi nenásilnou, vlídnou, 
ale přesto důraznou formou. Výhodou je, že si jed-
notliví prodejci mohou podle svého vlastního uvá-
žení vybrat pasáže, které využijí a zařadí do svých 
interních školení.

Více informací o dosavadních aktivitách, vzděláva-
cí videa a další materiály jsou dostupné na webu 
nezlobseprokazse.cz, a to jak v českém jazyce, tak 

„Projekt může být individuálně modifikován.“

 Jsem velmi ráda, že jsme se dohodli na vzájemné spolupráci na tomto zajímavém projektu, který 
může být dále individuálně modifikován podle potřeb jednotlivých obchodníků a zařazován do 
jejich stávajících školicích plánů. Na úrovni SOCR ČR a ČSPS můžeme společně tuto aktivitu pod-
porovat a zvyšovat povědomí o možnosti využití těchto materiálů pro široký okruh obchodníků 
jako pomůcku při školení jejich zaměstnanců.

Irena Vlčková, ředitelka, SOCR ČR

ve vietnamštině, aby jej mohli využívat také maji-
telé a prodavači ve vietnamských prodejnách.

Je velice pozitivní, že můžeme zkonstatovat, že 
mezi roky 2011 a 2019 došlo v obchodech k vý-
raznému poklesu nákupu alkoholu mladistvými. 
Co je ještě důležitější, podle evropské školní stu-
die o alkoholu a jiných drogách ESPAD došlo v le-
tech 2011 až 2015 k výraznému poklesu uváděné 
konzumace alkoholu u 16letých a tento trend 
pokračuje i v dalších letech. Věříme, že aktivity 
v rámci tohoto projektu budou i nadále přispívat 
k pozitivnímu vývoji snižování prodeje alkoholu 
mladistvým. 

„Jde o jednu
z nejúspěšnějších 
 iniciativ.“

Naším společným cílem od samého vzniku 
projektu je snižovat konzumaci alkoholu 
u mladistvých. Jsem ráda, že se i díky 
této iniciativě dlouhodobě daří snižovat 
dostupnost alkoholu pro mladistvé a tím 
i jeho konzumaci. Pivovary v rámci své spo-
lečenské odpovědnosti dlouhodobě bojují 
proti nezodpovědné konzumaci alkoholu 
a program Nezlob se, prokaž se! je jednou 
z nejúspěšnějších iniciativ v této oblasti 
a také ukázkou dobré praxe v oblasti samo-
regulace a odpovědného chování sektoru.

Martina Ferencová,
výkonná ředitelka, ČSPS
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Více najdete 
na www.nezlobseprokazse.cz 
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Češi jsou konzervativní, důvěra je pro ně klíčová  
Zahraniční i tuzemské průzkumy ukazují, že při nákupu hraje jednu z nejdůležitějších rolí důvěra ve značku, proto společnost 
Atoz Marketing Services ve spolupráci s agenturou Nielsen organizuje jediný nezávislý marketingový program Důvěryhodné 
značky, který monitoruje a vyhlašuje jedinečné ocenění, jež udělují sami spotřebitelé. Letos probíhá už 6. ročník v ČR 
a 5. na Slovensku. Nejrozsáhlejšího průzkumu důvěry v České republice se zúčastnilo 4000 spotřebitelů. Průzkum odhalil fakt, 
že čeští spotřebitelé jsou věrni svým tradičním značkám, zároveň se ale nebrání těm, které k nim přicházejí prostřednictvím 
nových kategorií. Klíčová je pro zákazníky hlavně transparentnost značky, její filozofie i jasná obchodní strategie.

NETRADIČNÍ 
PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ

Slavnostní trofeje jsou letos vítězům předávány osobně! Všem vítězům gratulujeme!

Vítězové letošního ročníku se kvůli epide-
miologickým opatřením bohužel 
nedočkali oblíbené slavnostní ceremonie. 
O zaslouženou cenu ale žádná z oce-
něných značek nepřišla, jen předání 
proběhlo v komornějším módu a cenou 
se značky mohou pochlubit svým zákaz-
níkům a fanouškům hlavně na sociálních 
sítích. Snad bude příští, sedmý ročník 
běžet už v obvyklém duchu. 

Krize nahrává transparentním značkám 
Budování důvěry je dlouhodobý a složitý 
proces a současná koronavirová pande-
mie nahrává hlavně těm značkám, které 
mají jasnou vizi, transparentní komuni-
kaci a fungující obchodní strategii, která 
umožňuje zákazníkům najít svou značku 
přesně tam, kde ji očekávají. „I přes to, 
že Češi dávají svůj hlas jednoznačně stá-
licím na trhu, nové kategorie a značky 
zapojené do oceňování dokládají, že 
důvěra coby základní kámen pro vztah 
zákazníka se značkou je alfou a omegou 
nejen v těch tradičních kategoriích,“ říká 
Lukáš Matějka, manažer marketingové 
skupiny pořádající společnosti Atoz 
Group. Tradičně byly hodnoceny katego-
rie jako banky, čerpací stanice, dodava-
telé energií, drogerie, piva, parfumerie, 
prodejci šperků nebo poskytovatelé 
mimobankovních půjček, nechybějí ani 
kategorie z lékárenského odvětví. Z prů-
zkumu agentury Nielsen vyplývá, že Češi 
jsou v otázce důvěry velmi konzervativní, 
zvolili si totiž 75 % stejných značek 
jako v loňském roce. Data také odhalila 
sedmu super značek, které si svoji dů-
věryhodnou pozici u zákazníků drží již 
šestým rokem po sobě. Jde o značky 
Kofola, Pilsner Urquell, Jar, Savo, Ariel, 
Dr. Max a Lidl. 

svěží vítr Nových kategorií 
Letošní ročník však přinesl téměř dvě de-
sítky nových kategorií. „Nově jich přibylo 
17, u kterých se domníváme, že je důvěra 
opravdu klíčová,“ přibližuje rozšíření kate-
gorií Lukáš Matějka. Nové kategorie rea-
gují mimo jiné na současné trendy, najdete 
mezi nimi např. vegetariánské a veganské 
potraviny nebo více kategorií zaměřených 

na lékárenské produkty. „Novinkou jsou 
například kliniky estetické medicíny, 
dětské vitaminy, probiotika, přípravky na 
trávicí a zažívací problémy nebo přípravky 
na péči o prostatu,“ přibližuje převážně lé-
kárenské kategorie, kde hraje důvěra důle-
žitou roli, Lukáš Matějka. Důvěra je ale pro 
zákazníky důležitá také v jiných oblastech, 
například při trávení volného času. Nově se 
tak o přízeň zákaznické důvěry ucházela 
třeba lyžařská střediska nebo zábavní 
parky a aquaparky. 

Absolutní vítězové i skokani 
Třemi nejlepšími vítězi napříč celým 
výzkumem se staly značky Jar, jako 
již každoročně, Iqos a Dr. Max. Skoka-
nem roku se stala značka PPL, která 
měla největší procentuální nárůst 
oproti minulému roku. Jsou značky, 

které vítězí hlavně u některé z věko-
vých skupin zákazníků nebo jen mezi 
muži či ženami. A pak jsou značky, 
které vítězí na plné čáře a neovlivní 
je ani genderová otázka, ani věk, 
místo bydliště či dosažené vzdělání. 
Mezi tyto značky patří právě balíkové 
služby (PPL), cestovní agentury (Invia), 
čisticí prostředky (Savo), kávovary 
(De´Longhi), dermokosmetika (Vichy), 
koření (Vitana), lékárny (Dr. Max), 
malé spotřebiče (Eta), poskytovatelé 
mimobankovních půjček (Zonky.cz), 
prodejci nábytku (Ikea) či prostředky 
na mytí nádobí (Jar). Dalo by se říci, 

že právě tohle jsou značky, které mají 
plošnou důvěru všech zákazníků. 

Jak mění Covid-19 důvěru k značkám
Pandemie covidu-19 změnila výrazným 
způsobem nakupování českých spotře-
bitelů, což deklarují tři ze čtyř dotazova-
ných nakupujících v průzkumu agentury 
Nielsen. Pandemie měla negativní vliv 
na frekvenci nakupování jak v hyper-
marketech a supermarketech, a to pro 
44 % nakupujících, tak i v obchodech 
typu večerek a convenience u 38 % 
nakupujících. Naopak více než čtvrtina 
dotazovaných nakupujících deklarovala, 
že kvůli pandemii realizovala nákupy 
online častěji než obvykle. Letos si tak 
ocenění Nejdůvěryhodnější značky v ka-
tegorii E-shopy s potravinami poprvé 
odnesl Rohlík.cz, který dokázal v jarních 
měsících rychle reagovat na zvýšenou 
poptávku a byl pro zákazníky důvěry-
hodným partnerem v krizi. Co se týká 
nákupního koše, výrazně se změnil způ-
sob nakupování, a to z pohledu množství 
i výběru značek. Celkově vzrostl nákupní 
koš, téměř 40 % dotazovaných více či 
méně souhlasí s faktem, že od vypuknutí 
pandemie nakupují větší balení. Celkem 
30 % nakupujících pak své značky vy-
měnilo za levnější alternativu.  

Nezávislé ocenění láká zákazníky 
Z dlouhodobého průzkumu vyplývá, že 
až třetinu z nich budou častěji tvořit lidé 
střední generace (do 50 let) a také častěji 
ženy. „Ženy a senioři také častěji dekla-
rují, že by takto oceněnému produktu dali 
přednost v rámci svého nákupu,“ dodává 
Lukáš Matějka. Oceněné značky navíc 
v programu získávají zajímavou podporu, 
která je připravena ve spolupráci s řadou 
mediálních partnerů. Odehraje se v ou-
tdooru, tištěných i on-line médiích, ob-
chodních centrech či městské hromadné 
dopravě. Chystá se také silnější mediální 
podpora vybraných značek formou různých 
promočních soutěží.  

Jitka Hemolová

Z dlouhodobého 
průzkumu vyplývá, 
že až třetina lidí bude 
ochotna připlatit si 
za nezávisle oceněný 
produkt či službu. 
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DŮVĚRA
 JE NEJSILNĚJŠÍM POUTEM 

MEZI ZNAČKOU A ZÁKAZNÍKEM!

NETRADIČNÍ 
PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ

Slavnostní trofeje jsou letos vítězům předávány osobně! Všem vítězům gratulujeme!

FOTOREPORTÁŽ

Mounia El Hilali, generální ředitelka společnosti IKEA, 
převzala ocenění za vítězství mezi prodejci nábytku pro 
ČR i Slovensko.

V nové kategorii funkční nápoje zvítězila značka Isostar. 
Gratulujeme panu Petrovi Čápovi, jednateli společnosti 
Esatrade.

Trofej pro značku Opavia převzali rovnou tři zástupci 
společnosti Mondelēz: Jozef Tomecko, Gianluca Bo-
nanni a Ivana Tůmová.

Petr Horák, generální řediteli PPL CZ, převzal rovnou 
dvě trofeje – za vítězství mezi balíkovými službami 
a skokana roku.

Templářské sklepy Čejkovice obhajují svůj titul 
v kategorii vína už 5 let! Trofej převzali Michal Karnet, 
Kateřina Rychtářová, Pavel Pastorek.

Trofej pro Vitanu v kategorii koření jsem předali do 
rukou Milana Linky a Alice Feixové ve společnosti Orkla 
Foods Česko a Slovensko.

Trofej v Bille za značku Vocílka v kategorii maso a uze-
niny převzal Jaroslaw Szczypka a Dana Bratánková.

V kategorii kliniky estetické medicíny s nejvyšší spotře-
bitelskou důvěrou zvítězila značka Klinika Yes Visage.

V kategorii zábavní parky a aquaparky zvítězila značka Aquapalace Praha. 
Trofej převzala Vladana Horáková, generální ředitelka.

Značka Camel zvítězila mezi tabákovými výrobky. Trofej převzal Charles 
Chevallier, marketingový ředitel společnosti Japan Tobacco International.

Skupina ČEZ zvítězila již po čtvrté v řadě. Trofej převzal Michal Pánek, 
který má na starost marketingovou komunikaci a CX.

Datart letos zvítězil mezi prodejci elektra. Trofej převzali František Mikoška, 
Eva Kočicová, Lenka Mastešová a Daniel Večeřa.

Trofej vítězné značce dm drogerie jsme předali do rukou Jiřího Peroutky, 
manažera komunikace společnosti dm drogerie markt.

ETA již tradičně zvítězila mezi malými spotřebiči. Osobní gratulaci a trofej si 
převzal Daniel Nový, obchodní ředitel.
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Češi jsou konzervativní, důvěra je pro ně klíčová  
Zahraniční i tuzemské průzkumy ukazují, že při nákupu hraje jednu z nejdůležitějších rolí důvěra ve značku, proto společnost 
Atoz Marketing Services ve spolupráci s agenturou Nielsen organizuje jediný nezávislý marketingový program Důvěryhodné 
značky, který monitoruje a vyhlašuje jedinečné ocenění, jež udělují sami spotřebitelé. Letos probíhá už 6. ročník v ČR 
a 5. na Slovensku. Nejrozsáhlejšího průzkumu důvěry v České republice se zúčastnilo 4000 spotřebitelů. Průzkum odhalil fakt, 
že čeští spotřebitelé jsou věrni svým tradičním značkám, zároveň se ale nebrání těm, které k nim přicházejí prostřednictvím 
nových kategorií. Klíčová je pro zákazníky hlavně transparentnost značky, její filozofie i jasná obchodní strategie.

NETRADIČNÍ 
PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ

Slavnostní trofeje jsou letos vítězům předávány osobně! Všem vítězům gratulujeme!

Vítězové letošního ročníku se kvůli epide-
miologickým opatřením bohužel 
nedočkali oblíbené slavnostní ceremonie. 
O zaslouženou cenu ale žádná z oce-
něných značek nepřišla, jen předání 
proběhlo v komornějším módu a cenou 
se značky mohou pochlubit svým zákaz-
níkům a fanouškům hlavně na sociálních 
sítích. Snad bude příští, sedmý ročník 
běžet už v obvyklém duchu. 

Krize nahrává transparentním značkám 
Budování důvěry je dlouhodobý a složitý 
proces a současná koronavirová pande-
mie nahrává hlavně těm značkám, které 
mají jasnou vizi, transparentní komuni-
kaci a fungující obchodní strategii, která 
umožňuje zákazníkům najít svou značku 
přesně tam, kde ji očekávají. „I přes to, 
že Češi dávají svůj hlas jednoznačně stá-
licím na trhu, nové kategorie a značky 
zapojené do oceňování dokládají, že 
důvěra coby základní kámen pro vztah 
zákazníka se značkou je alfou a omegou 
nejen v těch tradičních kategoriích,“ říká 
Lukáš Matějka, manažer marketingové 
skupiny pořádající společnosti Atoz 
Group. Tradičně byly hodnoceny katego-
rie jako banky, čerpací stanice, dodava-
telé energií, drogerie, piva, parfumerie, 
prodejci šperků nebo poskytovatelé 
mimobankovních půjček, nechybějí ani 
kategorie z lékárenského odvětví. Z prů-
zkumu agentury Nielsen vyplývá, že Češi 
jsou v otázce důvěry velmi konzervativní, 
zvolili si totiž 75 % stejných značek 
jako v loňském roce. Data také odhalila 
sedmu super značek, které si svoji dů-
věryhodnou pozici u zákazníků drží již 
šestým rokem po sobě. Jde o značky 
Kofola, Pilsner Urquell, Jar, Savo, Ariel, 
Dr. Max a Lidl. 

svěží vítr Nových kategorií 
Letošní ročník však přinesl téměř dvě de-
sítky nových kategorií. „Nově jich přibylo 
17, u kterých se domníváme, že je důvěra 
opravdu klíčová,“ přibližuje rozšíření kate-
gorií Lukáš Matějka. Nové kategorie rea-
gují mimo jiné na současné trendy, najdete 
mezi nimi např. vegetariánské a veganské 
potraviny nebo více kategorií zaměřených 

na lékárenské produkty. „Novinkou jsou 
například kliniky estetické medicíny, 
dětské vitaminy, probiotika, přípravky na 
trávicí a zažívací problémy nebo přípravky 
na péči o prostatu,“ přibližuje převážně lé-
kárenské kategorie, kde hraje důvěra důle-
žitou roli, Lukáš Matějka. Důvěra je ale pro 
zákazníky důležitá také v jiných oblastech, 
například při trávení volného času. Nově se 
tak o přízeň zákaznické důvěry ucházela 
třeba lyžařská střediska nebo zábavní 
parky a aquaparky. 

Absolutní vítězové i skokani 
Třemi nejlepšími vítězi napříč celým 
výzkumem se staly značky Jar, jako 
již každoročně, Iqos a Dr. Max. Skoka-
nem roku se stala značka PPL, která 
měla největší procentuální nárůst 
oproti minulému roku. Jsou značky, 

které vítězí hlavně u některé z věko-
vých skupin zákazníků nebo jen mezi 
muži či ženami. A pak jsou značky, 
které vítězí na plné čáře a neovlivní 
je ani genderová otázka, ani věk, 
místo bydliště či dosažené vzdělání. 
Mezi tyto značky patří právě balíkové 
služby (PPL), cestovní agentury (Invia), 
čisticí prostředky (Savo), kávovary 
(De´Longhi), dermokosmetika (Vichy), 
koření (Vitana), lékárny (Dr. Max), 
malé spotřebiče (Eta), poskytovatelé 
mimobankovních půjček (Zonky.cz), 
prodejci nábytku (Ikea) či prostředky 
na mytí nádobí (Jar). Dalo by se říci, 

že právě tohle jsou značky, které mají 
plošnou důvěru všech zákazníků. 

Jak mění Covid-19 důvěru k značkám
Pandemie covidu-19 změnila výrazným 
způsobem nakupování českých spotře-
bitelů, což deklarují tři ze čtyř dotazova-
ných nakupujících v průzkumu agentury 
Nielsen. Pandemie měla negativní vliv 
na frekvenci nakupování jak v hyper-
marketech a supermarketech, a to pro 
44 % nakupujících, tak i v obchodech 
typu večerek a convenience u 38 % 
nakupujících. Naopak více než čtvrtina 
dotazovaných nakupujících deklarovala, 
že kvůli pandemii realizovala nákupy 
online častěji než obvykle. Letos si tak 
ocenění Nejdůvěryhodnější značky v ka-
tegorii E-shopy s potravinami poprvé 
odnesl Rohlík.cz, který dokázal v jarních 
měsících rychle reagovat na zvýšenou 
poptávku a byl pro zákazníky důvěry-
hodným partnerem v krizi. Co se týká 
nákupního koše, výrazně se změnil způ-
sob nakupování, a to z pohledu množství 
i výběru značek. Celkově vzrostl nákupní 
koš, téměř 40 % dotazovaných více či 
méně souhlasí s faktem, že od vypuknutí 
pandemie nakupují větší balení. Celkem 
30 % nakupujících pak své značky vy-
měnilo za levnější alternativu.  

Nezávislé ocenění láká zákazníky 
Z dlouhodobého průzkumu vyplývá, že 
až třetinu z nich budou častěji tvořit lidé 
střední generace (do 50 let) a také častěji 
ženy. „Ženy a senioři také častěji dekla-
rují, že by takto oceněnému produktu dali 
přednost v rámci svého nákupu,“ dodává 
Lukáš Matějka. Oceněné značky navíc 
v programu získávají zajímavou podporu, 
která je připravena ve spolupráci s řadou 
mediálních partnerů. Odehraje se v ou-
tdooru, tištěných i on-line médiích, ob-
chodních centrech či městské hromadné 
dopravě. Chystá se také silnější mediální 
podpora vybraných značek formou různých 
promočních soutěží.  

Jitka Hemolová

Z dlouhodobého 
průzkumu vyplývá, 
že až třetina lidí bude 
ochotna připlatit si 
za nezávisle oceněný 
produkt či službu. 
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Spotřebitelé vám věří, vytěžte z toho maximum:  
Odlište se od konkurence a využijte logo ve své marketingové a PR komunikaci. 
Inspirujte se ukazkámi využití vítězi z předchozích let!

ZÚROČTE SVÉ VÍTĚZSTVÍ!

TV reklamu s využitím 
loga naleznete zde:

Pusťte logo také 
do televize a na internet

BUĎTE V CENTRU DĚNÍ V PR KOMUNIKACI
POCHLUBTE SE oceněním V TISKU

Využijte logo 
na obalech 
svých 
výrobků

TV reklamu s využitím 

UKAŽTE LOGO V MÍSTĚ PRODEJE
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Spotřebitelé vám věří, vytěžte z toho maximum:  
Odlište se od konkurence a využijte logo ve své marketingové a PR komunikaci. 
Inspirujte se ukazkámi využití vítězi z předchozích let!

ZÚROČTE SVÉ VÍTĚZSTVÍ!

TV reklamu s využitím 
loga naleznete zde:

Pusťte logo také 
do televize a na internet

BUĎTE V CENTRU DĚNÍ V PR KOMUNIKACI
POCHLUBTE SE oceněním V TISKU

Využijte logo 
na obalech 
svých 
výrobků
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

I letos zástupci tradičního obchodu pokračují v modernizaci 
a rekonstrukci prodejen. Nabízíme další dva příklady. 
K tomu připojujeme zkrácenou verzi úvahy Zdeňka Juračky, 
čestného předsedy Asociace českého tradičního obchodu 
(AČTO), nad nedělním uzavřením prodejen. Celý text 
najdete na www.zboziaprodej.cz.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky: 

Podle Zdeňka Juračky, čestného před-
sedy AČTO, je dnes naprosto zřejmé, 
že argumentace směřovala a směřuje 
vždy ke zvýhodnění těch, kteří mají, 
respektive nemají zájem a potřebu 
o svátcích prodávat, a to převážně 
z důvodu efektivnosti takového způso-
bu prodeje. A ve své úvaze pokračuje: 

„Je pravda, že při hledání konečného řešení se 
za celou dobu vedení sporů nikomu nepodařilo 
shromáždit hodnověrné argumenty pro a proti. 
Stejně tak neproběhl mezi spotřebiteli žádný 
průzkum, který by zkoumal, do jaké míry je pro-
dej o svátcích rozhodujícím faktorem pro spoko-
jenost zákazníka. A nyní, bohužel, přišlo neče-
kané a nevítané zlo v podobě pandemie, s níž 
naneštěstí souvisí i omezení služeb občanům, 
včetně prodeje potravin.

V mnoha ohledech lze z této situace vyvodit 
i prokazatelně pozitivní zkušenost. Zákazník se 
pod tlakem okolností začal více řídit rozumem 
než intuicí. Dovolím si v této souvislosti citovat 
klasické: Užívej dne, neb hodina mizí. Proč? Zá-
kazník se při využívání služeb maloobchodu 

naučil více plánovat tak, aby se nedo-
stal do sporu s předpisy, zbytečně se 
nevystavoval nebezpečí nákazy a záro-
veň v pohodě a s chutí nakoupil. Doba 
ho naučila nákup naplánovat na dobu 
a místo, které mu přinese co nejméně 
problémů a zároveň naplní dostatečně 
jeho nákupní potřeby a zvyklosti. 
A v tom je také jádro pudla.

Ukazuje se a budoucnost to jistě potvrdí, že mo-
derní a tím myslím i náročný zákazník se obejde 
bez nákupu ve svátek i o nedělích. Svou potřebu 
uspokojí bez větších problémů jak z hlediska 
množství, tak i kvality nákupu bez této řekněme 
mimořádné nabídky. Postavme se tedy jako 
znalci českého maloobchodu na stranu těch, 
kdo propagují neděli jako uzavírací den. Ti, kte-
ří mě budou podezřívat ze snahy podpořit ryze 
český maloobchod, budou mít pouze částečnou 
pravdu. Jsem přesvědčen o tom, že zlá životní 
zkušenost přivede českého zákazníka k tomu, 
že skutečně začne užívat dne, protože mu po-
malu, ale jistě hodina života rychle mizí. To pro-
sím neberte jako katastrofický výhled, ale jako 
životní zkušenost, která stojí za zamyšlení.“

Tradiční 
obchodníci
rekonstruují 
a modernizují 
Řadu modernizací obchodů v tomto roce 
realizují spotřební družstva Skupiny Coop. 
O tom, že v září byla po rekonstrukci znovu-
otevřena prodejna Coop Tip v Berouně, kte-
rá patří pod Coop Hořovice, družstvo, jsme 
už informovali. Stejně tak i o rekonstruova-
né klimatizované restauraci Terno (Jednota, 
spotřební družstvo České Budějovice). Ten-
tokrát zařazujeme další  příklady.

Od jara prochází významnou rekonstrukcí pro-
dejna Konzum v Žamberku (Konzumu, obchodní 
družstvo v Ústí nad Orlicí). V listopadu byly ote-
vřeny dvě části. Konzum s chutí nabízí speciality 
nejen z regionu. Sortiment zahrnuje výrobky 
mléčných farem z regionu, bylinné čaje a zdra-
vou výživu Apotheke z Libchav, ryby z rybářství 
Kolowrat Opočno, produkty z medu a medovi-
nu, kávu z regionální pražírny, přepuštěné máslo 
ghí, pesta, čatní, nakládanou zeleninu a sýry, 
polévky, paštiky, výrobky ze zvěřiny a tradiční 
českou čokoládu. „Nechybí ani Pivotéka řemesl-
ných pivovarů z regionu, pálenky, mošty a siru-
py, nabídka z Coop Italia, Mixit, vína z českých 
a moravských vinařství, samozřejmostí je také 
česká a regionální zelenina a ovoce,“ doplňuje 
vedoucí marketingového oddělení Jitka Šejnoho-
vá. Konzum Cafe má kromě dobré kávy od 
regio nálního dodavatele v nabídce také zákusky, 
čokoládové pralinky, chlebíčky či čerstvé saláty.

V říjnu pak byla po rekonstrukci otevřena prodej-
na Coop Tip (Coop družstvo HB) v Ledči nad Sá-
zavou. Zákazníkům předkládá široký výběr ovoce 
a zeleniny, pečiva, uzenin, mléčných výrobků, 
nápojů, koloniálu, drogerie a mnoho dalšího.

Vhodné krmení během zimních měsíců.Vhodné krmení během zimních měsíců.Vhodné krmení během zimních měsíců.
Přilákejte drozdy, sýkorky a kosy do Vaší zahrady!Přilákejte drozdy, sýkorky a kosy do Vaší zahrady!Přilákejte drozdy, sýkorky a kosy do Vaší zahrady!

www.vitakraft.cz

inzerce

Více než dvacet let se vedou spory o zavírací době v prodejnách 
potravin ve svátky či o nedělích. Argumentů pro i proti je hodně.

Všechno zlé je k něčemu 
dobré



POZOROVATEL TRENDŮ

34

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.
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odle řady průzkumů spotřebitel 
u e-commerce velmi pozitivně 
vnímá jednu ze současných ostře 
sledovaných hodnot – udržitel-
nost. Naopak je známým faktem, 

že oblast e-commerce ve spojení s obaly se zatím 
nenaučila marketingově ve větším měřítku využí-
vat potenciál obalů k větší míře propagace znač-
ky produktu či loajalitě k brandu. A to navzdory 
tomu, že především ve spojení s digitálním tiskem 
tyto možnosti existují a zdaleka již nejsou tak eko-
nomicky náročnou záležitostí jako dříve.

K firmám, které naopak už od počátku velmi dobře 
umějí s marketingovým potenciálem obalů praco-
vat, patří třeba e-shop Spokojený pes. Společnost 
využívá digitální tisk, který například umožnil tisk-
nout jména na limitovanou edici obalů, dnes již 
legendární boudičky. I když firma cítí zatím od 
svých zákazníků mnohem větší tlak na kvalitu ba-

lení a bezpečnost balení pro přepravu, nechybí ani 
tady akcent na udržitelnost. Omezuje používání 
plastů a využívá více lepenek s označením FSC. Eko 
přístup ve firmě uznávají (ostatně obaly se sekun-
dárním využitím jsou tím nejlepším příkladem), ale 
na druhé straně, pokud je nutné využít kvůli bez-
pečnému transportu stretch fólii, dostává ochrana 
produktu přednost.

Není obálka jako obálka

Obálky patří při e-obchodování k nejoblíbenějším 
obalovým prostředkům. U lehčích typů zboží se 
uplatňují především obálky plastové či protinára-
zové papírové s bublinkovou fixační fólií uvnitř. 
Obálky patří mezi bestsellerové produkty i u spo-

Automatizace, digitalizace či e-obchodování patří mezi současné hlavní trendy s velkým 
růstovým potenciálem i v blízké budoucnosti. Na e-commerce jsou navázána nejenom 
výrobní a obchodní centra producentů a dodavatelů, ale i logistická a distribuční centra, 
která zajišťují komplexní služby v balení, přepravě i skladování.

Jana Žižková, jana.zizkova@atoz.cz

„Příkladem 
jsou eko 

obaly vlastní 
privátní 

značky.“

Zářným příkladem toho, jak o obalech 
přemýšlíme, jsou produkty naší privátní 
značky Alza Power a Alza Eco, kde jsme od 
počátku pracovali s myšlenkou co nejeko-
logičtějších obalů. Výsledkem je například 
u produktů Alza Power lepenkový obal 
přírodní barvy, který neobsahuje plastové 
blistry ani chemická lepidla. Technologie 
potisku balení je založená na inkoustu na 
bázi sójových bobů, což je v současnosti asi 
ekologicky nejšetrnější řešení inkoustového 
tisku. U privátní značky ekologické drogerie 
Alza Eco jsme eliminovali použití plastů 
o 81–89 % díky balení do bag-in-boxů, 
které mimo jiné vynikají svou praktičností 
při dávkování. Kromě toho jsou také plně 
recyklovatelné a po použití zaberou mini-
mum místa v kontejneru.

Michal Ondomiši,
ředitel logistiky, Alza.cz

E-commerce 
jede na plný plyn
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

bude patrný ekologicky přístup k obalům, dalšími 
benefity pak jednoduchost a minimalismus. A to 
nejen vizuálně, ale i například použitým počtem 
barev či snazší recyklací. Zajímavé řešení předsta-
vují i barevně rozlišující samolepicí etikety „crush 
range eko materiál“, kde používaný substrát je 
složen z 15 % rezidua ječmene, 40 % recyklova-
ného vlákna a 45 % buničiny ze dřeva. Hlavními 
identifikátory na etiketě jsou pro zákazníka pikto-
gramy na přední straně etikety, kde se nachází 
označení různého typu, informace o vhodné 
recyklaci obalu atd.

Domluvy ohledně obalů s akcentem na udržitelnost 
probíhaly společně s výrobci a dodavateli. Rohlik.
cz spolupracoval jak na výběru nejvhodnějšího 
obalu s ohledem na funkčnost, složení, udržitelnost 
a recyklovatelnost, tak se stejnými parametry spo-
lečně vybíral materiály pro samolepicí etikety.

Opakované použití 
obalu vede

E-shop Alza.cz pro balení používá jak jednorázové, 
tak opakovaně použitelné obalové materiály. Sna-
hou je minimalizace jednoúčelových obalů. Pro 
zásobování poboček jsou využívány vratné obaly, 
KLT přepravky. Ve vratných boxech se předávají 
dopravcům zásilky do AlzaBoxů. Už při výběru 
typu balení Alza.cz přihlíží k možnosti opakované-
ho použití obalů nebo alespoň následně ke vhod-
né ekologické recyklaci. Paleta materiálů je pestrá 
a zahrnuje různé typy stretch fólií, rozmanité 
ochranné obálky a sáčky, kartonové přířezy a kra-

bice, výplňové materiály, lepicí a vázací pásky 
a další. Samozřejmostí jsou plastové přepravky, 
přepravní palety a klece.

Zdaleka největším vývojem prošly z pohledu spo-
lečnosti plastové obaly, ať už jsou to pytle nebo 
výplňový materiál – v průběhu posledních několika 
let se změnilo jejich složení s cílem umožnit maxi-
mální recyklaci. Například na bublinkových obál-
kách zákazníkům pomocí piktogramů radí, jak je 
správně zlikvidovat. Specifickou disciplínou jsou 
fixace a výplně obalů, které prodělaly za posled-
ních několik let zásadní změny. K výraznému pře-
chodu došlo směrem od drceného kartonu přes 
polystyrenové zlomky až k recyklovatelným plas-
tovým polštářkům naplněným vzduchem – ty nyní 
Alza.cz používá nejčastěji. Od typu obalů se odví-
její i používané balicí technologie. Jsou to jak bali-
cí automaty pro shrink balení, paletové ovinovací 
stroje, tak i ruční balení nadrozměrných nebo ne-
skladných předmětů. Alza.cz také testuje zno-
vupoužitelné obaly. Příkladem je RepeteBox, 
v němž lze opakovaně doručit desítky zásilek.

Z uvedených novinek a trendů je patrné, že e-com-
merce má opravdu našlápnuto. Potřebuje to, pro-
tože následkem koronavirové pandemie sezona 
v tomto odvětví letos přišla už se začátkem kalen-
dářního roku.        

lečnosti Raja. Pro usnadnění používání mají obvyk-
le také easy open uzavírání, ať už v podobě samo-
lepicího proužku s ochranou papírovou vrstvou či 
např. i zipem. Tak je tomu i u mnohostranně vy-
užitelných plastových obálek/sáčků Rajagrip Eco. 
Sáčky se zipem jsou vyrobeny z PE fólií o tloušťce 
50 mikronů. Některé varianty těchto sáčků jsou 
dodávány i s popisovatelnými pruhy pro možnost 
označení produktů.

Obálky používá i jeden z nejznámějších interneto-
vých obchodů, Mall.cz. Před několika měsíci začal 
používat kartonové skládatelné obálky, které spe-
ciálně pro své potřeby navrhl spolu s dodavatelem. 
Ve srovnání s běžnou kamennou prodejnou se se 
zbožím v Mall.cz mnohem více manipuluje, než se 
dostane k zákazníkovi. Proto bylo potřeba při řeše-
ní, kromě odolnosti, zohlednit i efektivitu při sesta-
vení a udržitelnost materiálu. Tento druh obalu je 
dostatečně bytelný a má zesílené deformační zóny, 
zboží je v něm stabilní a chráněné před poškoze-
ním. Zároveň je velikost obálky variabilní, takže se 
v ní mohou posílat produkty různých velikostí bez 
používání zbytečného vnitřního materiálu. Zákaz-
ník obálku může využít zpětně i jako vratný obal.

Bez kompromisů

Zajímavou iniciativou on-line supermarketu Rohlik.
cz je vlastní značka produktů s garancí – jak firma 
uvádí – nekompromisního postoje k výběru neje-
nom potravin či dodavatelů, ale i tiskových mate-
riálů a obalů. Zásadním principem značky a jejího 
obalu bylo vytvořit střídmý design, ze kterého 

„Radikálně 
klademe 

kvalitu na 
první místo.“

Definovali jsme si zásadní principy značky 
i jejích obalů v „manifestu“, který všechny 
vybrané produkty i celá značka respektují. 
Vedle kvality, výběru a poctivosti klademe 
velký důraz i na férovou komunikaci se 
zákazníkem i našimi dodavateli, včetně 
dodavatelů obalů.

Petra Roulland,
head of private brand, Rohlik.cz

„Testujeme několik nových řešení.”

 Dříve jsme pro menší zásilky používali papírové obálky s bublinkovou výplní, 
kdy se stávalo, že ostré hrany originálního balení obálku protrhly. Toto řešení 
nebylo ideální ani z pohledu třídění a recyklace, kdy se řadě lidí nechtělo před 
vyhozením odstraňovat plastový vnitřek. Současné řešení lepenkových obálek 
je mnohem vhodnější variantou. Na našich obalech pracujeme neustále, 
v současné době testujeme několik nových řešení, jako jsou například recyklo-
vatelné papírové pásky.

Pavel Knap, chief logistics officer, Mall Group



Aktuální trendy v rámci obalů 
najdete v časopise Svět balení 
i na jeho zpravodajském webu 
www.svetbaleni.cz
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odle řady průzkumů spotřebitel 
u e-commerce velmi pozitivně 
vnímá jednu ze současných ostře 
sledovaných hodnot – udržitel-
nost. Naopak je známým faktem, 

že oblast e-commerce ve spojení s obaly se zatím 
nenaučila marketingově ve větším měřítku využí-
vat potenciál obalů k větší míře propagace znač-
ky produktu či loajalitě k brandu. A to navzdory 
tomu, že především ve spojení s digitálním tiskem 
tyto možnosti existují a zdaleka již nejsou tak eko-
nomicky náročnou záležitostí jako dříve.

K firmám, které naopak už od počátku velmi dobře 
umějí s marketingovým potenciálem obalů praco-
vat, patří třeba e-shop Spokojený pes. Společnost 
využívá digitální tisk, který například umožnil tisk-
nout jména na limitovanou edici obalů, dnes již 
legendární boudičky. I když firma cítí zatím od 
svých zákazníků mnohem větší tlak na kvalitu ba-

lení a bezpečnost balení pro přepravu, nechybí ani 
tady akcent na udržitelnost. Omezuje používání 
plastů a využívá více lepenek s označením FSC. Eko 
přístup ve firmě uznávají (ostatně obaly se sekun-
dárním využitím jsou tím nejlepším příkladem), ale 
na druhé straně, pokud je nutné využít kvůli bez-
pečnému transportu stretch fólii, dostává ochrana 
produktu přednost.

Není obálka jako obálka

Obálky patří při e-obchodování k nejoblíbenějším 
obalovým prostředkům. U lehčích typů zboží se 
uplatňují především obálky plastové či protinára-
zové papírové s bublinkovou fixační fólií uvnitř. 
Obálky patří mezi bestsellerové produkty i u spo-

Automatizace, digitalizace či e-obchodování patří mezi současné hlavní trendy s velkým 
růstovým potenciálem i v blízké budoucnosti. Na e-commerce jsou navázána nejenom 
výrobní a obchodní centra producentů a dodavatelů, ale i logistická a distribuční centra, 
která zajišťují komplexní služby v balení, přepravě i skladování.

Jana Žižková, jana.zizkova@atoz.cz

„Příkladem 
jsou eko 

obaly vlastní 
privátní 

značky.“

Zářným příkladem toho, jak o obalech 
přemýšlíme, jsou produkty naší privátní 
značky Alza Power a Alza Eco, kde jsme od 
počátku pracovali s myšlenkou co nejeko-
logičtějších obalů. Výsledkem je například 
u produktů Alza Power lepenkový obal 
přírodní barvy, který neobsahuje plastové 
blistry ani chemická lepidla. Technologie 
potisku balení je založená na inkoustu na 
bázi sójových bobů, což je v současnosti asi 
ekologicky nejšetrnější řešení inkoustového 
tisku. U privátní značky ekologické drogerie 
Alza Eco jsme eliminovali použití plastů 
o 81–89 % díky balení do bag-in-boxů, 
které mimo jiné vynikají svou praktičností 
při dávkování. Kromě toho jsou také plně 
recyklovatelné a po použití zaberou mini-
mum místa v kontejneru.

Michal Ondomiši,
ředitel logistiky, Alza.cz

E-commerce 
jede na plný plyn
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ok 2020 je kvůli koronaviru ve 
všech směrech zcela jiný než 
kterýkoli v nedávné minulosti. 
To platí také pro internetové 
obchody, které na tom nejen 

profitují, ale aktuálně jsou jedněmi z významných 
tahounů českého maloobchodu a dosáhly razant-
ního meziročního nárůstu prodejů. Podle odhadů 
Asociace pro elektronickou komerci (APEK) bude 
celoroční růst dosahovat přibližně 25 %, což vyjád-
řeno obratem znamená přibližně o 15 miliard Kč 
více, než se původně předpokládalo. Toto zboží 
však musí někdo dopravit k zákazníkovi. Vzrůstá 
tak tlak na doručování zásilek, především kvalitu 
a rychlost.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Dopravci se zaměřují 
na spolehlivé doručení
V posledních letech je rozvoj balíkových služeb 
spojen hlavně s boomem e-commerce ve všech 
myslitelných oborech podnikání, což samozřejmě 
formuje i obor logistiky. „Postupně se mění port-
folio příjemců a každoročně dochází k výraznému 
nárůstu přepravy zboží spotřebitelům. Ti samozřej-
mě vyžadují určité specifické prvky služby oriento-
vané právě na pohodlí, informovanost a flexibilitu 
při doručení,“ vyjmenovává Petr Horák, generální 
ředitel společnosti PPL CZ. Dopravci se tak čím dál 
tím více zaměřují na spolehlivé doručení následu-
jící pracovní den doprovázené perfektním zákaz-

nickým servisem a flexibilním řešením v případě, 
kdy má příjemce potřebu přesměrovat zásilku na 
jinou adresu. „Naše výdejní místa PPL Parcelshop 
se v posledních šesti let stala standardním prvkem 
našich služeb a nutno podotknout, že obliba ne-
adresného doručení raketově roste. I z toho důvo-
du přistupujeme k rozvoji a postupné automatiza-
ci procesů v poslední míli. Vedle více než 2000 
Parcelshopů chystáme v příštím roce naši infra-
strukturu obohatit o 1000 výdejních automatů, 
PPL Parcelboxů,“ poodkrývá plány Petr Horák.

Na to navazuje Pavel Včela, ředitel GLS Česká re-
publika, který tvrdí, že díky nový technologiím se 
výrazně zlepšila komunikace mezi přepravcem 

Poslední míli
pomáhá automatizace

Způsob a čas doručení zásilky zákazníkovi určuje logistika poslední míle. Ta se 
v posledních letech stala natolik rozmanitou, že dnes nabízí zákazníkům naprostou 
flexibilitu při jejím výběru a dokonce i po ní. Zahušťování výdejních míst, zvyšování 
počtu samoobslužných automatů, ale nově i doručování do speciálních lokací potom 
nahrávají moderní technologie.
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tošní rok je ovlivněný pandemickou situací, jež 
měla mimo jiné silný vliv také na způsob doručení. 
V době přísných restrikcí a obav spotřebitelů z ná-
kazy také několikanásobně stoupla poptávka po 
doručení na adresu přepravními společnostmi 
nebo naší dopravou. Meziroční nárůst doručení 
zboží na adresu zákazníka je 150 procent,“ prozra-
zuje Eva Kočicová, tisková mluvčí značky Datart.cz.

Jak uvádí Lukáš Baudyš, ře-
ditel logistiky společnosti 
Alza.cz, zákazníci stále čas-
těji volí způsoby, při kterých 
nemusejí čekat doma na 
zásilku, ale mají svobodu 
v tom, kdy si ji vyzvednou. 
„Jsou senzitivnější na to, 
aby jim doručení na časové 
svobodě nijak neubíralo. 
U nás tak vede osobní odběr, ať už v pobočkách 
nebo v AlzaBoxech. Díky tomu, že jejich síť stále 
rozšiřujeme, aktuálně jich provozujeme 500, oče-
káváme v tomto směru ještě větší nárůst. Silně se 
také projevil vliv pandemie, kdy například během 
jarního nouzového stavu byl zájem o doručení 
zboží do AlzaBoxů srovnatelný s vánoční sezo-
nou,“ říká. A jedním dechem dodává, že spotřebi-
telé rychle vycítili, že za současné situace jde o ab-
solutně nejbezpečnější nákup a vyzvednutí je 
naprosto bezkontaktní, trvá pouhých pár sekund 
a všechny boxy jsou při každém závozu dezinfiko-
vány. To jsou také důvody, proč před několika 

 týdny Zásilkovna.cz spustila Z-Boxy, výdejní místa 
napájená solárním panelem a ovládaná přes mo-
bilní aplikaci. Navíc jsou cílena na menší města 
a vesnice, kde mohou doplnit služby České pošty, 
která v těchto lokalitách provoz svých poboček 
omezuje. Další využití mají v developerských rezi-
denčních nebo komerčních prostorech.

Logistika je náročná 
a vyžaduje maximální 
efektivitu

Podle studie zpracované výzkumnou agenturou 
Perfect Crowd byl jarní lockdown pro 72 % zákaz-
níků důvodem k prvnímu on-line nákupu zboží, 
které byli zvyklí kupovat v kamenných obchodech. 
Týká se to navíc i sektorů, které dosud větší digi-
talizaci odolávaly, jako jsou především potraviny, 
drogerie či oblečení. S celkovým nárůstem e-com-

merce je tak samozřejmě 
spojen i rostoucí tlak na 
delivery služby a jejich ka-
pacity. „Velkou změnou je, 
že poslední míli nyní začí-
nají řešit prakticky všichni. 
Řada kamenných řetězců 
i jednotlivých obchodníků 
totiž v souvislosti s jarní 
zkušeností výrazně urychli-
la svůj přechod do on-line 

prostředí a hledají spolehlivého logistického part-
nera,“ vysvětluje Michal Menšík, CEO společnosti 
DoDo. Tento přerod bude pro řadu odvětví nezbyt-
ností, ale logisticky na to nejsou připravena. Ne-
mají k tomu uzpůsobené prodejny, skladové pro-
story ani proces pickingu.

Zákazníci ve velké míře vyhledávají takové e-shopy, 
které jsou schopny doručit zboží rychleji, a rychlé 
dodání motivuje většinu zákazníků k opakované-
mu nákupu. „Příliš dlouhé dodací lhůty jsou na-
opak pro 61 procent nakupujících důvodem 
k tomu, aby nákupní košík opustili. Pomalé či chyb-
né doručení zboží navíc zákazníci vždy vnímají jako 
selhání e-shopu, a to i v případě, kdy jde o pochy-
bení na straně dopravce. Kvalitní dodání zboží při-
tom považují zákazníci při nákupu za standard,“ 
uvádí Michal Menšík. Ve většině kategorií je při-
tom zboží dodáváno později, než by zákazníci po-
třebovali, což platí především u malých a středních 
e-shopů, které nemají vlastní logistickou infra-
strukturu. Poslední míle s sebou tedy nese takový 
paradox. Zákazníci chtějí své zboží doručit hned, 
levně nebo dokonce zdarma, a zároveň udržitelně. 
Logistiku proto rozhodně nelze podceňovat. Je to 
nesmírně náročná disciplína, která vyžaduje maxi-
mální efektivitu založenou na škále, datech a kom-
plexním know-how.

a příjemcem. Ten má dnes stále lepší přehled o po-
hybu zásilky a předpokládaném doručovacím čase. 
Zároveň může tento proces aktivně ovlivňovat. 
„Naše služba nabízí možnost bezplatně si v průbě-
hu přepravy měnit datum nebo adresu doručení, 
případně si balík přesměrovat na některé z výdej-
ních míst GLS ParcelShop,“ vyzdvihuje Pavel Včela. 
Martin Šauer, CEO společnosti Balíkobot.cz, 
k tomu dodává, že důležitá jsou právě data, na 
jejichž základě lze maximálně využít kapacity vozů, 
omezit prostoje a pomocí prediktivních modelů 
reagovat na dopravní situaci. „Náš systém je po-
staven na výdejních místech a kopíruje to, co zá-
kazníci dlouhodobě od logistických společností 
vyžadují. Tedy aby zásilku dostali rychle, aby ne-
museli nikde dlouho čekat, ať již jde o fronty nebo 
kurýra při doručení domů. Stále větší roli hraje také 
environmentální hledisko,“ informuje Vladimír 
Horníček, provozní ředitel společnosti Zásilkovna.
cz. Podle něj je totiž doručení balíčku na jednu 
adresu nákladné, neefektivní a neekologické.

Budoucnost nahrává 
pick-up pointům

Česká e-commerce je ve světě dobře hodnocená 
mimo jiné i kvůli skvělé logistice. Ukazuje se to i na 
příkladu Košík.cz, protože jen v málokterých stá-
tech dokáží dovážet čerstvé i mražené potraviny 
už tři hodiny od objednání, navíc do velké části 
republiky. „Pandemie bude mít v rozvoji poslední 
míle zásadní roli. Paradoxně se nedomnívám, že 
povede k dalšímu tlaku na její výkon, ten už pře-
stává dávat v některých momentech byznysový 
smysl,“ deklaruje Tomáš Jeřábek, CEO společnosti 
Košík.cz. Přinese však nové modely uvažování. Ne 
vždy je třeba doručit přímo na adresu v konkrétní 
čas. Budoucnost tak nahrává spíše pick-up poin-
tům, výdejním místům nebo boxům na frekvento-
vaných městských křižovatkách, ale také sběrným 
boxům v rezidenčních a kancelářských kom-
plexech. „V oblasti balíkových služeb se přitom 
v posledních letech výrazně zvýšil význam výdej-
ních míst a v oblasti těžších zásilek, jako je napří-
klad bílá technika, stavební hmoty a podobně, lze 
zase pozorovat odklon od ‚odvezu si sám‘ na ‚ne-
chám si dovézt‘,“ konkretizuje Lukáš Novotný, ob-
chodní ředitel společnosti Geis CZ. Stále menší 
počet zákazníků je kvůli nové ledničce nebo pale-
tě s dlaždičkami připraven si půjčovat vozík za auto 
a spolu s ochotným kamarádem nebo sousedem 
si zboží sám odvézt přímo z prodejny.

U menších zásilek také dlouhodobě roste obliba 
osobního odběru zboží objednaného přímo 
v  e-shopu. „Spotřebitelé si mohou zvolit čas,  který 
jim pro vyzvednutí nákupu vyhovuje. Nicméně le-

O tom, jak zvýšit efektivitu 
rozvozu zásilek, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz



Rychlé dodání 
zásilky žádá 

stále více 
spotřebitelů.

„Výdejní 
místa míří do 
rezidenčních 

budov.“

Trendy v poslední míli jsou jednoznačné. 
Snižuje se obslužnost venkova a zavírají 
menší prodejny a pošty. Firmy tak hledají 
jiné způsoby, jak to změnit a obsloužit 
zákazníka. Proto vznikají bezdotyková 
výdejní místa. Developeři s nimi už počítají 
i v rezidenčních nebo komerčních budo-
vách. Budoucnost přitom vidíme jedno-
značně v datech, jejich analýze a správném 
využívání pro efektivnější doručení. Efek-
tivitě v doručování pomůže i nová služba 
Lockers.ai, která umožní Čechům využít 
různé výdejní boxy od různých provozova-
telů v kombinaci s běžnými dopravci.

Martin Šauer, CEO, Balíkobot
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ok 2020 je kvůli koronaviru ve 
všech směrech zcela jiný než 
kterýkoli v nedávné minulosti. 
To platí také pro internetové 
obchody, které na tom nejen 

profitují, ale aktuálně jsou jedněmi z významných 
tahounů českého maloobchodu a dosáhly razant-
ního meziročního nárůstu prodejů. Podle odhadů 
Asociace pro elektronickou komerci (APEK) bude 
celoroční růst dosahovat přibližně 25 %, což vyjád-
řeno obratem znamená přibližně o 15 miliard Kč 
více, než se původně předpokládalo. Toto zboží 
však musí někdo dopravit k zákazníkovi. Vzrůstá 
tak tlak na doručování zásilek, především kvalitu 
a rychlost.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Dopravci se zaměřují 
na spolehlivé doručení
V posledních letech je rozvoj balíkových služeb 
spojen hlavně s boomem e-commerce ve všech 
myslitelných oborech podnikání, což samozřejmě 
formuje i obor logistiky. „Postupně se mění port-
folio příjemců a každoročně dochází k výraznému 
nárůstu přepravy zboží spotřebitelům. Ti samozřej-
mě vyžadují určité specifické prvky služby oriento-
vané právě na pohodlí, informovanost a flexibilitu 
při doručení,“ vyjmenovává Petr Horák, generální 
ředitel společnosti PPL CZ. Dopravci se tak čím dál 
tím více zaměřují na spolehlivé doručení následu-
jící pracovní den doprovázené perfektním zákaz-

nickým servisem a flexibilním řešením v případě, 
kdy má příjemce potřebu přesměrovat zásilku na 
jinou adresu. „Naše výdejní místa PPL Parcelshop 
se v posledních šesti let stala standardním prvkem 
našich služeb a nutno podotknout, že obliba ne-
adresného doručení raketově roste. I z toho důvo-
du přistupujeme k rozvoji a postupné automatiza-
ci procesů v poslední míli. Vedle více než 2000 
Parcelshopů chystáme v příštím roce naši infra-
strukturu obohatit o 1000 výdejních automatů, 
PPL Parcelboxů,“ poodkrývá plány Petr Horák.

Na to navazuje Pavel Včela, ředitel GLS Česká re-
publika, který tvrdí, že díky nový technologiím se 
výrazně zlepšila komunikace mezi přepravcem 

Poslední míli
pomáhá automatizace

Způsob a čas doručení zásilky zákazníkovi určuje logistika poslední míle. Ta se 
v posledních letech stala natolik rozmanitou, že dnes nabízí zákazníkům naprostou 
flexibilitu při jejím výběru a dokonce i po ní. Zahušťování výdejních míst, zvyšování 
počtu samoobslužných automatů, ale nově i doručování do speciálních lokací potom 
nahrávají moderní technologie.
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PŘÍPADOVÁ STUDIE

D o Albertu nastoupila Kateřina 
Harris jako nová marketingová 
ředitelka v dubnu 2017. Brzy po 
jejím nástupu se Albert vydal na 
cestu za změnou vnímání toho-

to řetězce. Nové motto Stojí za to jíst lépe dobře 
charakterizuje změnu. Zaměření se na kvalitní jídlo 
pomohlo Albertu s profilací v dalších letech a stalo se 
vodítkem pro všechny marketingové aktivity.

Zákaznická zkušenost 
musí jít ruku v ruce 
s komunikací

Pokud komunikujete sdělení, které v reálném ob-
chodě zákazník nezažije, máte zaděláno na pořád-
ný malér. V Albertu si toho byli vědomi. Proto se 
rozhodli zapracovat na zlepšení zákaznické zkuše-
nosti. Svoji pozornost upřeli na vývoj nového kon-

Když ještě před pár lety zákazník vstoupil do Albertu, přivítala ho žlutá záplava 
cenovek označujících akční zboží. Hlavním hrdinou byla akční cena. Mnohdy 
šlo o cenové hity v akci 1 + 1 zdarma. V obchodě samotném se člověk cítil tak 
„dobře“, že chtěl co nejrychleji z obchodu zmizet. Promocí zkrátka bylo příliš. 
Lidé jednoduše nakupování v Albertu neměli příliš rádi a obchod hodnotili spíše 
negativně. Proto se Albert musel změnit. Know-how z cesty k úspěšné revitalizaci 
sdílí strategická agentura LineArt, která se zaměřuje na zákaznický zážitek 
v místě prodeje, vizuální podobu obchodů, strategie, inovace a design obalů.

Manuál revitalizace
   Albertu

ceptu obchodů. A na začátek si vybrali nemalé 
sousto: největší hypermarket z celé své sítě. Více 
než 8000 m² plochy v jednom z největších ob-
chodních center v ČR, pražském Westfield Cho-
dov. Vzhledem k obrovské návštěvnosti a dobré 
dostupnosti se nevydali cestou zmenšování plochy, 
ale rozhodli se plochu naopak na maximum využít.

Zapojení externích 
partnerů pomáhá 
obohatit pohled týmu

Stejně jako u jiných projektů byla agentura LineArt 
u vývoje inovativního konceptu od samotného za-
čátku. Hledání příležitostí tak mohlo začít. Tým ve 
složení klient Albert a dodavatel LineArt se společ-
ně pustil do práce. Cílem byla nejen celková změna 
nákupního zážitku v obchodech – od uspořádání 
obchodu a designu obchodu přes změnu filozofie 

slev až k novému přístupu k vlastním značkám. 
Započal tak i redesign sortimentu více než 3000 
produktů, které jsou v regálech pod vlastní znač-
kou Albertu.

Rychlost vývoje 
jako u start-upů

Hledání konceptu obchodu, kde by se zákazníci při 
nakupování cítili příjemně, začalo. A byl to pěkný 
kvapík. „Termín byl šibeniční, za zhruba čtyři mě-
síce jsme měli obchod otevřít. V Albertu přišli se 
skvělým rozložením obchodu. V LineArtu jsme vy-
mysleli novou vizuální podobu i příběh jednotli-
vých sekcí stejně jako celého obchodu. A připravi-
li jsme koncept komplexní zákaznické zkušenosti 
od vstupu do prodejny přes průchod sekcemi až 
po zaplacení u pokladen,“ uvádí Martin Dulava, 
kreativní ředitel agentury LineArt.

Petr Kouble, brand marketing consultant, LineArt
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hrají šířka uliček, snížená výška regálů a změna 
uspořádání kategorií i produktů. To vše dává zá-
kazníkům dobrý pocit, že mají dostatek prostoru 
na klidný nákup,“ popisuje Martin Dulava.

Dojem čistoty z nově otevřeného obchodu byl 
umocněn i novým typem osvětlení, které svým 
zacílením dává zapomenout na to, že se člověk při 
nákupu nachází uprostřed nákupního centra.

Kvalitní nakupování, 
které si může dovolit 
každý

Důležitým poznatkem z testů zákaznické spokoje-
nosti bylo, že nakupující po změně vnímají hyper-
market Albert jako místo, kde nakoupí kvalitní 

„Renovované 
obchody mají 

dlouhodobě 
velmi 

pozitivní 
výsledky.“

Najít partnera na tak obrovský projekt 
v takovém časovém presu bylo extrémně 
složité. Jsem ráda, že LineArt tu odvahu 
měl a pustil se s námi do kompletní reno-
vace místa prodeje. Otevření renovovaného 
Albertu v Praze na Chodově bylo velmi 
úspěšné. Naplnilo naše velice ambiciózní 
očekávání a výrazně zlepšilo zákaznickou 
zkušenost i klíčové atributy značky. Po 
takovém úspěchu jsme se vrhli na renovaci 
dalších prodejen. K dnešnímu dni máme 
více než třetinu hypermarketů a polovi-
nu supermarketů v novém. Renovované 
obchody mají dlouhodobě velmi pozitivní 
výsledky, a proto máme od vedení obrov-
skou důvěru. Díky tomu můžeme koncept 
společně s LineArt rozvíjet a přicházet s no-
vými formáty. Důležité jsou také inovace 
našich vlastních značek, jako je například 
Albert Fresh Bistro a Nature’s promise. 
V novém prostředí jsou spokojenější i naši 
zaměstnanci, kteří pak pozitivní náladu 
přenášejí na zákazníky.

Lenka Jakešová,
manager instore and local 
communication, 
Albert Česká republika

a čerstvé zboží. Moderní zpracování na ně sice 
působí prémiovým dojmem, ale má tu cennou 
vlastnost, že je neodrazuje svojí nedostupností.

Tržnice tepajícím srdcem 
obchodu a nositelem 
emocí

Hlavním zdrojem zážitku z pohledu nakupujících 
se stala sekce čerstvých potravin, tržnice. Ta dává 
celému nákupnímu zážitku punc čerstvosti. Nejen 
možnost natrhat si podle potřeby čerstvé bylinky 
pomáhá posilovat vnímanou kvalitu z nákupu. Trž-
nice dává zapomenout na Albertovu pověst pošra-
mocenou zaměřením se na cenu jako hlavní dife-
renciátor v minulosti. Tržnice je zároveň ztělesněním 
podstaty celého konceptu nového obchodu a nese 
v sobě mnoho pozitivních emocí. Změnu v této 
sekci navíc hodnotili zákazníci jako nejviditelnější.

Nový navigační systém vnímali zákazníci jako pře-
hledný a logický, pomáhající jednoduché orientaci 
a navigaci v obchodě. Jeho grafická podoba stejně 
jako grafická podoba jednotlivých sekcí jim evoku-
je lokálnost a opravdovost, přesně jak bylo zamýš-
leno při vývoji konceptu Maloměstského náměstí.

Když se zákazník 
v obchodě cítí dobře, 
neutíká a více utratí

Revitalizace byla úspěšná nejen z pohledu hodno-
cení zákazníků, ale i z finančního hlediska. Obchod 
se hned po svém otevření vyšvihl svými prodeji 
signifikantně vzhůru. „V obchodě totiž zákazníci 
stráví o trochu více času. Protože mají z čeho vybí-
rat a na každém rohu na ně nesvítí jen obrovská 
žlutá sleva, mají mnoho inspirace a mají na jídlo 
chuť. V příjemném prostředí rádi vloží do svého 
košíku více zboží. Proto celková útrata na jeden 
nákup vzrostla,“ doplňuje Martin Dulava.

Nový koncept se ukázal jako úspěšný po všech 
stránkách. Proto se od té doby na jeho základě 
doposud přestavělo několik desítek dalších obcho-
dů po celé ČR.

To, že v Albertu neustále pracují na dalším vylep-
šování míst prodeje, potvrzuje na závěr Martin 
Dulava: „Neusnuli jsme na vavřínech. Koncepci 
hypermarketu jsme přenesli i do rozlohou menších 
supermarketů. Navíc jsme letos vytvořili i zcela 
nový koncept městského supermarketu. Ale o tom 
někdy příště…“

Atmosféra 
„náměstí“ nebo „trhu“ 
jako jednotící prvek

Prozkoumaných cest a směrů byla celá řádka, ale 
nakonec zvítězil koncept pracovně nazvaný Malo-
městské náměstí. Tedy místa, kde je vše potřebné 
jednoduše po ruce, čerstvé, lokální, ve vysoké kva-
litě a za dostupnou cenu. Místa, odkud to je pár 
kroků do místní tržnice, pekařství, lahůdek, uze-
nářství nebo třeba i do místního bistra. Jednotlivé 
sekce začaly dostávat svoji pomyslnou tvář. Sekce 
ovoce a zeleniny se změnila na Albertovu tržnici. 
Toto místo se mělo v budoucnu stát tepajícím srd-
cem celého obchodu. Albert začal hrát v obchodě 
jinou roli než jen jako název obchodu. Albertovou 
se postupně stávala jakákoliv sekce v obchodě.

Je třeba z kanceláře 
vyrazit přímo na stavbu

Návrh celého interiéru od kachliček po poslední 
cenovku byl za pár týdnů na světě, připraven k re-
alizaci. Za 16 dní pak byl hypermarket kompletně 
přestavěn a obchod byl připraven ke slavnostnímu 
znovuotevření. Celý tým, který se na vývoji nového 
konceptu obchodu podílel, vyměnil na několik dní 
pohodlí kanceláře za ruch na stavbě a dohlížel na 
perfektní exekuci přímo na místě. Záleželo na 
umístění každého prvku, který dotvářel novou po-
dobu obchodu. Každý detail je důležitý. Aby v ob-
chodě bylo vše přehledné, je třeba umístit fotogra-
fie, navigaci i názvy sekcí do správné výšky.

Spokojenost z nákupu 
skokově stoupla

Testování rozhodně nebyl konec. Zbývalo ověřit, 
jak se zákazníci cítí při nákupu a jak změnu obcho-
du vnímají. Výsledky byly ohromující. Hodnota NPS 
(Net Promoter Score je ukazatel značící míru do-
poručení nákupu v Albertu Chodov dalším zákaz-
níkům) vzrostla více než dvojnásobně, a to z 32 % 
na celých 68 %. Nad rámec spokojenosti zákazní-
ků při nakupování byl Albert Chodov oceněn i od-
bornou veřejností, konkrétně titulem Hypermarket 
roku 2018.

V dotazování zákazníci po změně ocenili zejména 
prostornost obchodu, jeho vzdušnost, prosvětle-
nost, moderní provedení a čisté prostředí. „Je za-
jímavé, že zákazníci měli pocit, že obchod se zvět-
šil. Přitom rozměrově zůstal naprosto totožný. Tady 
je názorně vidět, jakou roli v zážitku z nakupování 

Další fotografie a vizuály 
z nových Albertů najdete 
na www.zboziaprodej.cz



„Naprosto rozdílné obchůdky mohou mít 
jednotný vizuální styl.“

 Jak přenést atmosféru malých obchůdků na plochu obrovského hypermarketu? 
Navíc když každý obchod na náměstí malého města je tak trochu unikát? I to 
byla jedna z výzev, která stála před celým týmem při převedení konceptu do 
návrhu vizuální podoby. Naším cílem bylo, aby zákazník v jakémkoliv obchůdku 
měl pocit, že je stále ve stejném Albertu. Proto jsme hledali vizuální identitu, 
která to umožňuje a zároveň nám dává volnou ruku i do budoucna. Důležité je 
i přidání světelné atmosféry v obchodě stejně jako jednotné atmosféry vizuál-
ní. Tady jsme zvolili nové velkoformátové fotografie, které prodávají zaměření 
obchodu na dobré a chutné jídlo. Fotky jsme i přes časový pres nafotili tak, 
aby měly jednotnou atmosféru. Zkrátka žádná fotobanka.

Martin Dulava, creative director, LineArt
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PŘÍPADOVÁ STUDIE

D o Albertu nastoupila Kateřina 
Harris jako nová marketingová 
ředitelka v dubnu 2017. Brzy po 
jejím nástupu se Albert vydal na 
cestu za změnou vnímání toho-

to řetězce. Nové motto Stojí za to jíst lépe dobře 
charakterizuje změnu. Zaměření se na kvalitní jídlo 
pomohlo Albertu s profilací v dalších letech a stalo se 
vodítkem pro všechny marketingové aktivity.

Zákaznická zkušenost 
musí jít ruku v ruce 
s komunikací

Pokud komunikujete sdělení, které v reálném ob-
chodě zákazník nezažije, máte zaděláno na pořád-
ný malér. V Albertu si toho byli vědomi. Proto se 
rozhodli zapracovat na zlepšení zákaznické zkuše-
nosti. Svoji pozornost upřeli na vývoj nového kon-

Když ještě před pár lety zákazník vstoupil do Albertu, přivítala ho žlutá záplava 
cenovek označujících akční zboží. Hlavním hrdinou byla akční cena. Mnohdy 
šlo o cenové hity v akci 1 + 1 zdarma. V obchodě samotném se člověk cítil tak 
„dobře“, že chtěl co nejrychleji z obchodu zmizet. Promocí zkrátka bylo příliš. 
Lidé jednoduše nakupování v Albertu neměli příliš rádi a obchod hodnotili spíše 
negativně. Proto se Albert musel změnit. Know-how z cesty k úspěšné revitalizaci 
sdílí strategická agentura LineArt, která se zaměřuje na zákaznický zážitek 
v místě prodeje, vizuální podobu obchodů, strategie, inovace a design obalů.

ceptu obchodů. A na začátek si vybrali nemalé 
sousto: největší hypermarket z celé své sítě. Více 
než 8000 m² plochy v jednom z největších ob-
chodních center v ČR, pražském Westfield Cho-
dov. Vzhledem k obrovské návštěvnosti a dobré 
dostupnosti se nevydali cestou zmenšování plochy, 
ale rozhodli se plochu naopak na maximum využít.

Zapojení externích 
partnerů pomáhá 
obohatit pohled týmu

Stejně jako u jiných projektů byla agentura LineArt 
u vývoje inovativního konceptu od samotného za-
čátku. Hledání příležitostí tak mohlo začít. Tým ve 
složení klient Albert a dodavatel LineArt se společ-
ně pustil do práce. Cílem byla nejen celková změna 
nákupního zážitku v obchodech – od uspořádání 
obchodu a designu obchodu přes změnu filozofie 

slev až k novému přístupu k vlastním značkám. 
Započal tak i redesign sortimentu více než 3000 
produktů, které jsou v regálech pod vlastní znač-
kou Albertu.

Rychlost vývoje 
jako u start-upů

Hledání konceptu obchodu, kde by se zákazníci při 
nakupování cítili příjemně, začalo. A byl to pěkný 
kvapík. „Termín byl šibeniční, za zhruba čtyři mě-
síce jsme měli obchod otevřít. V Albertu přišli se 
skvělým rozložením obchodu. V LineArtu jsme vy-
mysleli novou vizuální podobu i příběh jednotli-
vých sekcí stejně jako celého obchodu. A připravi-
li jsme koncept komplexní zákaznické zkušenosti 
od vstupu do prodejny přes průchod sekcemi až 
po zaplacení u pokladen,“ uvádí Martin Dulava, 
kreativní ředitel agentury LineArt.

Petr Kouble, brand marketing consultant, LineArt



CATSCAN
V tomto vydání:

Maso a masné výrobky v jídelníčcích lidstva hrají podstatnou roli. V těch tuzemských 
potom ještě větší. Češi jsou jednoznačně národem masožravců. Avšak mladá 
generace, také díky různým studiím ukazujícím negativní vliv produkce masa na 
planetu, podléhá novým trendům. Objevuje tak vegetariánský, veganský nebo 
flexitariánský (příležitostná konzumace masa) styl života. Jeho podíl je zatím velmi 
malý. Změny si však spotřebitelé vyžádali, pokud jde o kvalitu masných výrobků 
a jejich původ. Chtějí se stravovat zodpovědně jak vůči tělu, tak i planetě.
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CS #1: MASO A UZENINY
CS #2: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #3: PAPÍROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

CS #1 KVALITA
A PŮVOD MASA 
JSOU ZÁSADNÍ

K
aždý spotřebitel při 
nákupu zboží v pro-
dejně hodnotí čerst-
vost a trvanlivost. 
U masných výrobků 

to platí dvojnásob. Tyto atributy 
také rozhodují o tom, jestli zvolí 
maso či uzeninu z obslužného pul-
tu nebo balené alternativy. Menší 
prodejny potravin se stále snaží 
sázet na čerstvost. Ty větší potom 
většinou volí obě varianty. Jedno je 

však jisté, obslužný pult je 
jedním ze základních 
pilířů masa a uzenin. 
Šíře možností, které 
tento úsek nabízí, se 
v současné době odví-
jí zejména od velikosti 

prodejny 

Zdroj: Median, MML-TGI 19/IV−20/I

35,9 %
spotřebitelů konzumuje 
zvěřinu méně než jednou 
měsíčně.

a jejího obratu. Masné výrobky v době nouzo-
vého stavu v maloobchodě získaly na populari-
tě. A jak dokazují data nákupního rádce Kupi.
cz, v meziročním srovnání vzrostl počet akcí na 
maso oproti loňsku o 5‚6 %. A to i přes to, že 
jeho průměrná akční cena vzrostla meziročně 
o 13 %. „Drůbeží maso podražilo o 12 procent, 
vepřové o 13 procent a hovězí o čtyři procenta. 
Uzeniny pak o necelých sedm procent,“ uvádí 
analytik retailových cen Petr Miklík.

Kategorie je 
nakupována většinou 
za standardní ceny

Maso a uzeniny nakupuje v České republice 
v podstatě každá domácnost, a to v průměru 
jednou za tři dny. Za jeden nákup české domác-

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

nás na 
sociálních 

sítích:

nosti utratí skoro 120 korun a ročně nakoupí 
kolem 115 kg. „Nejčastěji kupujeme masné pro-
dukty, z nichž nejvíce vyčnívají nákupy šunek, jež 
realizujeme zhruba třikrát do měsíce. Tvrdé 
a stejně tak měkké salámy pak dvakrát měsíčně. 
Párky sice nenakupujeme tak často jako zmíněné 
kategorie, ale z hlediska nakoupeného objemu 
na jednotlivou domácnost jsou po šunkách dru-
hé nejvýznamnější,“ vysvětluje Tomáš Zíka, ana-
lytik společnosti GfK Czech Republic.

U kategorie červeného masa lze pozorovat nej-
častější nákupy u vepřového, a to více než 20× 
ročně. V průměru vychází na více než 30 kg 
vepřového na každou českou domácnost. Ho-
vězí, které je o 60 % dražší, si domácnosti do-
přejí skoro 8× ročně. Více než 9 z 10 domácnos-
tí kupuje maso drůbeží, a to nejčastěji kuřecí. 
Roční spotřeba kuřecího vychází na domácnost 
ve výši 24 kg. Za celou kategorii drůbežího masa 
utratí jedna česká domácnost v průměru více 
než 2300 Kč. „Pro maso a uzeniny jsou nejdů-
ležitějším formátem hypermarkety a malé ob-
chody. V těch druhých pak realizujeme tyto 
nákupy nejčastěji, a to až třiačtyřicetkrát ročně,“ 
vypočítává Tomáš Zíka. Tato kategorie je naku-
pována většinou za standardní ceny, v akcích se 
utratí kolem 42 % výdajů.

Výsekové maso bylo 
při první vlně pandemie 
žádané

Jak trh s masem a masnými výrobky postihl jar-
ní příchod koronaviru, pro Zboží&Prodej exklu-
zivně zhodnotil Radek Slanec, výkonný ředitel 
Českého svazu zpracovatelů masa: „Během 
epidemie vzhledem k nařízeným opatřením do-
šlo k navýšení prodeje výsekového masa a k mír-
nému poklesu prodeje masných výrobků. Seg-

O inovacích a reformulacích 
masných výrobků čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

... /...


ment gastronomie klesl na úplné dno, došlo 
k výraznému nárůstu prodeje přes on-line pro-
dejce a omezení frekvence nákupu v prodej-
nách s vyšší nákupní hodnotou za zboží.“ Zá-
kazníci byli zkrátka donuceni vařit doma, proto 
v maloobchodě došlo ke skokovému navýšení 
prodeje masa.

Vzrostly prodeje 
výrobků pro delší 
kuchyňskou úpravu

Během pandemie se změnilo také složení ná-
kupního koše spotřebitele, a to včetně jeho ve-
likosti. „Snížila se frekvence nákupů, ale navýši-
la se průměrná hodnota útraty. Zaznamenali 
jsme zvýšení prodejů zejména v kategorii bale-
ných výrobků a skokově došlo k navýšení pro-
deje čerstvých masných polotovarů. Usnadňují 
totiž přípravu zejména oběda u spotřebitelů, 
kteří jsou doma,“ prozrazuje Michal Jedlička, 
generální ředitel společnosti Kostelecké uzeni-
ny. A Michal Perlík, specialista nákupu Rohlik.cz 
na maso a uzeniny, k tomu dodává: „Po první 
fázi, kterou bylo trochu panické předzásobení 
trvanlivými potravinami, začalo maso růst výraz-
ně rychleji než ostatní kategorie. Silně se proje-
vilo, že zákazníci mají mnohem více času na 
vaření, místo kanceláří tráví čas na home officu 

a nenavštěvují restaurace. Vzrostly prodeje vý-
robků určených pro delší kuchyňskou úpravu. 
Jsem si jistý, že někteří se pouštěli i do receptů 
a jídel, které za celý život neviděli.“

Renata Maierl, tisková mluvčí Kaufland Česká 
republika, upřesňuje, že současná situace vede 
ke zvětšení nákupního koše hlavně v segmentu 
masa. To souvisí se zavřením škol a  restauračních 

inzerce

„Vhodné 
je prodávat 

krájená 
XXL balení.“

V době pandemie jsme zaznamenali 
vyšší poptávku po balených krájených 
výrobcích. Mimo standardní velikos-
ti se zvýšil zájem i o maxibalení, kdy 
například šunky jsou baleny po 200 či 
300 gramech.

Michal Tkadlec, 
marketingový manažer, 
MP Krásno                                

CATSCAN
V tomto vydání:

Maso a masné výrobky v jídelníčcích lidstva hrají podstatnou roli. V těch tuzemských 
potom ještě větší. Češi jsou jednoznačně národem masožravců. Avšak mladá 
generace, také díky různým studiím ukazujícím negativní vliv produkce masa na 
planetu, podléhá novým trendům. Objevuje tak vegetariánský, veganský nebo 
flexitariánský (příležitostná konzumace masa) styl života. Jeho podíl je zatím velmi 
malý. Změny si však spotřebitelé vyžádali, pokud jde o kvalitu masných výrobků 
a jejich původ. Chtějí se stravovat zodpovědně jak vůči tělu, tak i planetě.
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CS #1 KVALITA
A PŮVOD MASA 
JSOU ZÁSADNÍ

K
aždý spotřebitel při 
nákupu zboží v pro-
dejně hodnotí čerst-
vost a trvanlivost. 
U masných výrobků 

to platí dvojnásob. Tyto atributy 
také rozhodují o tom, jestli zvolí 
maso či uzeninu z obslužného pul-
tu nebo balené alternativy. Menší 
prodejny potravin se stále snaží 
sázet na čerstvost. Ty větší potom 
většinou volí obě varianty. Jedno je 

však jisté, obslužný pult je 
jedním ze základních 
pilířů masa a uzenin. 
Šíře možností, které 
tento úsek nabízí, se 
v současné době odví-
jí zejména od velikosti 

prodejny 

Zdroj: Median, MML-TGI 19/IV−20/I

35,9 %
spotřebitelů konzumuje 
zvěřinu méně než jednou 
měsíčně.

a jejího obratu. Masné výrobky v době nouzo-
vého stavu v maloobchodě získaly na populari-
tě. A jak dokazují data nákupního rádce Kupi.
cz, v meziročním srovnání vzrostl počet akcí na 
maso oproti loňsku o 5‚6 %. A to i přes to, že 
jeho průměrná akční cena vzrostla meziročně 
o 13 %. „Drůbeží maso podražilo o 12 procent, 
vepřové o 13 procent a hovězí o čtyři procenta. 
Uzeniny pak o necelých sedm procent,“ uvádí 
analytik retailových cen Petr Miklík.

Kategorie je 
nakupována většinou 
za standardní ceny

Maso a uzeniny nakupuje v České republice 
v podstatě každá domácnost, a to v průměru 
jednou za tři dny. Za jeden nákup české domác-

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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zařízení. „Když byly uzavřeny restaurace, došlo 
ke zvýšenému nákupu masa a uzenin v maloob-
chodě, nárůst jsme odhadli na 20 procent. Po-
cítili jsme to především na objednávkách našich 
zákazníků z oblasti retailu, a bohužel bylo ob-
dobí, kdy jsme nestíhali dodávat všechny objed-
nané položky právě z důvodu zvýšené poptáv-
ky,“ dokládá Radek Stuchlík, obchodní ředitel 
společnosti Schneider Food. Společnost Biopark 
změnu preferencí spotřebitelů ve svém segmen-
tu nijak zvlášť nezaregistrovala. „Událo se pou-
ze to, že došlo k přeskupení dodávek. Místo do 
sektoru horeca šlo více zboží do maloobchodu 
a on-line prodejen potravin,“ popisuje ředitelka 
Dagmar Rezlerová.

Změny ve složení 
znamenají i změnu 
v chutích

Koronakrize má vliv na nákupní zvyklosti, ale 
nijak zvlášť nemění spotřebitelské návyky. „Při 
výběru zboží se spotřebitelé stále více zajímají 
o to, co jedí, a o své zdraví. V kategorii masa 
a uzenin se nejvíce zajímají o obsah masa, 
v menší míře pak o podíl soli, tuku a dalších pří-
datných látek. To vše při vývoji nových či úpravě 
stávajících výrobků reflektujeme,“ uvádí Michal 
Tkadlec, marketingový manažer společnosti MP 
Krásno. Tyto změny ve složení však znamenají 
i změnu v chutích, což v daleko větší míře ak-
ceptují mladší generace. „Zákazníci mnohem 

více sledují také původ masa a vyhledávají české 
potraviny. Tento trend pozorujeme zejména 
u vepřového masa,“ prozrazuje Michal Jedlička. 
To potvrzuje také Dagmar Rezlerová a sděluje, 
že spotřebitelé se zajímají i o podmínky života 
zvířat. „Co se týče uzenin, je trendem vysoký 
podíl masa a kvalitní suroviny s použitím minima 
přídatných látek. Zákazníky více než v předcho-
zích letech lákají artikly, jako jsou burgery, tata-
rák nebo irské hovězí,“ míní Renata Maierl. Také 

ve společnosti Schneider Food několik posled-
ních let pozorují, že si český zákazník stále peč-
livě vybírá. A kritériem je nejen cena, ale právě 
i odpovídající kvalita.

On-line prodejci potravin obecně vnímají tlak na 
rychlost a jednoduchost. Tento trend jde tedy 
proti událostem posledních měsíců. „Hity jsou 
biopoložky, sous vide úprava, konfitované zboží, 
a dominantní je také farmářské maso. I zde ale 
vidíme opačný trend způsobený covidem, kdy 
část zákazníků více hledí na cenu. Tlak na šetr-
nost balení k ekologii není tak velký jako u ostat-
ních kategorií. Přece jen kvalita je zde naprosto 
zásadní a technologie balení mnoho nových 
trendů neumožňuje,“ informuje Michal Perlík. 
U uzenin pokračuje trend navyšování kvality 
v podobě podílu masa (tam, kde to má logiku).

 I balení umožňuje větší příklon k ekologickým 
variantám. Jak si však posteskl Petr Miklík, stále 
velké procento obchodníků informaci právě 
o podílu masa viditelně na obalech neuvádí 
a pro spotřebitele je tak porovnání často složité. 
Nicméně v komoditě masa obecně dochází 
k nárůstu poptávky po tuzemském původu 
a speciálních druzích masa typu flap meat, flank 
steak a podobně. „Trendy ve spotřebě masných 
výrobků se už pár let nemění. Menší je však po-
ptávka po masných výrobcích s nízkým obsa-
hem masa, přičemž se na trhu začínají více ob-
jevovat různé veganské náhražky masa,“ 
dodává Radek Slanec.
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Pod záštitou mministra zemědělství pana Miroslava Tomana

Novvě oceněnnné výrobkky nááárodnní cennouNovvě oceněnnné výrobkky nááárodnní cennoukyyyyyyyyyyýýýýýýýýýý bbbbbbbbbb uuuuuuuuuuuuuuuuuuuddddddddddddddddddddddddddddddddddááááááááááááááááááááááá oooooooooooooooooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeccccccccccccooooooooooooooooooooooooooooooééééééééééěěěěěěěěěěeeeeeeeeeeccccccccccooooooooooěěěěěěěěěěNNoooooooooo nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnníííííííííííííííííííííínnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv kkkkkkkkkkNNNNNNNNNNNN rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrréééé ííííáááááááýýýýěěěěěěěěěěěě

ZELENÁ LINKA ‒ OBJEDNÁVKY A REKLAMACE: 800 555 113
REŽIM OBJEDNÁVEK: PO ‒ PÁ 7.00 ‒ 15.00 HODIN

UZENÁŘSTVÍ A LAHŮDKY SLÁMA s.r.o.
RŮŽOVÁ 225, 595 01 VELKÁ BÍTEŠ 

Potravinářská fi rma SLÁMA má pevné základy 

vybudované na rodinné řemeslné tradici. 

Pan Emil Sláma, řezník z Bíteše si v roce 1912 

s manželkou Marií otevřeli řeznictví.

Milan Sláma, syn Josefa Slámy si v roce 1991 

zřídil živnost a v roce 1994 nechal vystavět 

moderní potravinářskou výrobu ve Velké Bíteši.

Dnes je fi rma SLÁMA z Velké Bíteše moderní, 

rodinnou potravinářskou společností, která staví 

svoji další budoucnost na tradici, lásce k řemeslu 

a prosperitě.

inzerce

Roste poptávka 
po speciálních 
druzích masa.

CS #1: MASO A UZENINY
CS #2: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #3: PAPÍROVÝ A VATOVÝ PROGRAM



v novém obalu
Špičkové nářezové centrum 

1. svého druhu v České a Slovenské republice
Špičkové nářezové centrum 

1. svého druhu v České a Slovenské republice
Špičkové nářezové centrum 

nová robotická linka
vysoká úroveň čistoty a hygieny
precizní kvalita a balení nářezů

         fl exibilita požadavků
         urychlení prodeje
         není nutné krájet

snažší obslužný prodej
efektivní manipulace a evidence
šetří váš personál

TradiceTradiceTradice
v novém obalu

Tradice
v novém obalu
Špičkové nářezové centrum 

Nový, čistší 
design

Etikety i vaničky 
jsou designově 

sjednoceny

Symbol rodinné 
společnosti 
jako záruka 

kvality

Šetříme přírodu, 
menší vaničky 
- méně plastu

Snadno čitelné, 
barevně rozlišené 

etikety
Výraznější 

důležité 
benefi ty

design etikety
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zařízení. „Když byly uzavřeny restaurace, došlo 
ke zvýšenému nákupu masa a uzenin v maloob-
chodě, nárůst jsme odhadli na 20 procent. Po-
cítili jsme to především na objednávkách našich 
zákazníků z oblasti retailu, a bohužel bylo ob-
dobí, kdy jsme nestíhali dodávat všechny objed-
nané položky právě z důvodu zvýšené poptáv-
ky,“ dokládá Radek Stuchlík, obchodní ředitel 
společnosti Schneider Food. Společnost Biopark 
změnu preferencí spotřebitelů ve svém segmen-
tu nijak zvlášť nezaregistrovala. „Událo se pou-
ze to, že došlo k přeskupení dodávek. Místo do 
sektoru horeca šlo více zboží do maloobchodu 
a on-line prodejen potravin,“ popisuje ředitelka 
Dagmar Rezlerová.

Změny ve složení 
znamenají i změnu 
v chutích

Koronakrize má vliv na nákupní zvyklosti, ale 
nijak zvlášť nemění spotřebitelské návyky. „Při 
výběru zboží se spotřebitelé stále více zajímají 
o to, co jedí, a o své zdraví. V kategorii masa 
a uzenin se nejvíce zajímají o obsah masa, 
v menší míře pak o podíl soli, tuku a dalších pří-
datných látek. To vše při vývoji nových či úpravě 
stávajících výrobků reflektujeme,“ uvádí Michal 
Tkadlec, marketingový manažer společnosti MP 
Krásno. Tyto změny ve složení však znamenají 
i změnu v chutích, což v daleko větší míře ak-
ceptují mladší generace. „Zákazníci mnohem 

více sledují také původ masa a vyhledávají české 
potraviny. Tento trend pozorujeme zejména 
u vepřového masa,“ prozrazuje Michal Jedlička. 
To potvrzuje také Dagmar Rezlerová a sděluje, 
že spotřebitelé se zajímají i o podmínky života 
zvířat. „Co se týče uzenin, je trendem vysoký 
podíl masa a kvalitní suroviny s použitím minima 
přídatných látek. Zákazníky více než v předcho-
zích letech lákají artikly, jako jsou burgery, tata-
rák nebo irské hovězí,“ míní Renata Maierl. Také 

ve společnosti Schneider Food několik posled-
ních let pozorují, že si český zákazník stále peč-
livě vybírá. A kritériem je nejen cena, ale právě 
i odpovídající kvalita.

On-line prodejci potravin obecně vnímají tlak na 
rychlost a jednoduchost. Tento trend jde tedy 
proti událostem posledních měsíců. „Hity jsou 
biopoložky, sous vide úprava, konfitované zboží, 
a dominantní je také farmářské maso. I zde ale 
vidíme opačný trend způsobený covidem, kdy 
část zákazníků více hledí na cenu. Tlak na šetr-
nost balení k ekologii není tak velký jako u ostat-
ních kategorií. Přece jen kvalita je zde naprosto 
zásadní a technologie balení mnoho nových 
trendů neumožňuje,“ informuje Michal Perlík. 
U uzenin pokračuje trend navyšování kvality 
v podobě podílu masa (tam, kde to má logiku).

 I balení umožňuje větší příklon k ekologickým 
variantám. Jak si však posteskl Petr Miklík, stále 
velké procento obchodníků informaci právě 
o podílu masa viditelně na obalech neuvádí 
a pro spotřebitele je tak porovnání často složité. 
Nicméně v komoditě masa obecně dochází 
k nárůstu poptávky po tuzemském původu 
a speciálních druzích masa typu flap meat, flank 
steak a podobně. „Trendy ve spotřebě masných 
výrobků se už pár let nemění. Menší je však po-
ptávka po masných výrobcích s nízkým obsa-
hem masa, přičemž se na trhu začínají více ob-
jevovat různé veganské náhražky masa,“ 
dodává Radek Slanec.
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Pod záštitou mministra zemědělství pana Miroslava Tomana
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UZENÁŘSTVÍ A LAHŮDKY SLÁMA s.r.o.
RŮŽOVÁ 225, 595 01 VELKÁ BÍTEŠ 

Potravinářská fi rma SLÁMA má pevné základy 

vybudované na rodinné řemeslné tradici. 

Pan Emil Sláma, řezník z Bíteše si v roce 1912 

s manželkou Marií otevřeli řeznictví.

Milan Sláma, syn Josefa Slámy si v roce 1991 

zřídil živnost a v roce 1994 nechal vystavět 

moderní potravinářskou výrobu ve Velké Bíteši.

Dnes je fi rma SLÁMA z Velké Bíteše moderní, 

rodinnou potravinářskou společností, která staví 

svoji další budoucnost na tradici, lásce k řemeslu 

a prosperitě.

inzerce

Roste poptávka 
po speciálních 
druzích masa.
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SUSHI SET
Vonoklasy 155–156, 252 28  Černošice, tel.: +420 257 712 917–8, e-mail: office@fwtandoori.cz

www.eshop.fwtandoori.cz

Buďte originální, darujte
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CS #2: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #3: PAPÍROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

V
dubnu roku 2019 zveřej-
nila rozvážková společ-
nost UberEats statistiku 
nejoblíbenějších restaurací 
a pokrmů a výsledky uká-

zaly dominanci asijské kuchyně a celkově 
oblibu zdravé stravy. K nejoblíbenějším 
restauracím patřily Chilli & Lime, Poke 
Haus, Comebuy, Puzzle Salads nebo 
Bami. Do TOP 10 se dostaly také restau-
race Taj Mahal Express, Bánh Mi Makers 
nebo Arm Tasty Food. Ačkoli UberEats 
na českém trhu letos v červnu skončil, 
trendy se příliš nemění. Češi už dávno 
nelpí jen na české, mnohdy poněkud 
méně zdravé kuchyni.

Domácí i exotická 
gastronomie vyžaduje 
kvalitní koření

Dlouhodobě se zvyšuje zájem o národní kuchy-
ně, které svými pokrmy více vyhovují zdravému 
životnímu stylu. „V minulosti zákazníci hledali 
inspiraci především v Itálii, Francii, Španělsku 
a Řecku a pizza a těstovinové pokrmy, tiramisu, 
gyros nebo tzatziki už jsou v českém jídelníčku 
celkem běžné,“ uvádí Hana Olšerová, brand ma-
nagerka společnosti Pěkný – Unimex, která pod 
značkou Avokádo a It’s Natural na českém trhu 
nabízí široký sortiment koření a kořenicích smě-
sí. Zájem o středomořská jídla dokazuje i fakt, že 
mezi nejprodávanější výrobky značky Avokádo 
patří právě kořenicí směsi Gyros, Špagety, Pizza, 
Tzatziky, Provensálské nebo Italské bylinky.

„Zdravý životní styl jsou také saláty, při jejichž 
přípravě si zákazníci mohou vybrat z francouz-

MEZINÁRODNÍ 
KUCHYNĚ ČECHŮM 
PROSTĚ                 CHUTNÁ
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zaly dominanci asijské kuchyně a celkově 
oblibu zdravé stravy. K nejoblíbenějším 
restauracím patřily Chilli & Lime, Poke 
Haus, Comebuy, Puzzle Salads nebo 
Bami. Do TOP 10 se dostaly také restau-
race Taj Mahal Express, Bánh Mi Makers 
nebo Arm Tasty Food. Ačkoli UberEats 
na českém trhu letos v červnu skončil, 
trendy se příliš nemění. Češi už dávno 
nelpí jen na české, mnohdy poněkud 
méně zdravé kuchyni.

Domácí i exotická 
gastronomie vyžaduje 
kvalitní koření

Dlouhodobě se zvyšuje zájem o národní kuchy-
ně, které svými pokrmy více vyhovují zdravému 
životnímu stylu. „V minulosti zákazníci hledali 
inspiraci především v Itálii, Francii, Španělsku 
a Řecku a pizza a těstovinové pokrmy, tiramisu, 
gyros nebo tzatziki už jsou v českém jídelníčku 
celkem běžné,“ uvádí Hana Olšerová, brand ma-
nagerka společnosti Pěkný – Unimex, která pod 
značkou Avokádo a It’s Natural na českém trhu 
nabízí široký sortiment koření a kořenicích smě-
sí. Zájem o středomořská jídla dokazuje i fakt, že 
mezi nejprodávanější výrobky značky Avokádo 
patří právě kořenicí směsi Gyros, Špagety, Pizza, 
Tzatziky, Provensálské nebo Italské bylinky.

„Zdravý životní styl jsou také saláty, při jejichž 
přípravě si zákazníci mohou vybrat z francouz-

MEZINÁRODNÍ 
KUCHYNĚ ČECHŮM 
PROSTĚ                 CHUTNÁ

Poptávka po exotických potravinách, ingrediencích, ale 
konečně i hotových jídlech či polotovarech roste s tím, jak lidé 
více cestují, poznávají nové chutě a nabytou zkušenost pak 
v domácím prostředí promítají do svého jídelníčku.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:Jaké zahraniční kuchyně 
jsou nejoblíbenější, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz 

... /...

Asijské speciality 
bodují on-line

Oblibu výrobků mezinárodní kuchyně přiživuje 
nejen cestování, ale také širší nabídka restaura-
cí, které v tuzemsku nabízejí speciality jak evrop-
ské, tak i světové kuchyně. Současná situace 
s omezeným provozem restauračních zařízení 
tak spotřebitele přivádí stále častěji k nákupu 
polotovarů, ze kterých si mohou svá oblíbená 

ské, italské či řecké salátové zálivky, kterou do-
plňuje šopská nebo tzatziki,“ přibližuje nabídku 
sortimentu Hana Olšerová. Dobře si ale také 
stále vedou i kořenicí směsi Čubrica (balkánská 
kuchyně) a Adžika (Kavkaz). V současnosti velmi 
oblíbené chutě východní Asie přinášejí výrobky 
Kari indické a Čína, latinskoamerická kuchyně je 
zastoupena Mexickou směsí. V jednodruhovém 
koření se v posledních letech daří kurkumě, kte-
rou firma nabízí také v biokvalitě pod značkou 
It’s Natural. Nová značka obsahuje i směsi pro 
mezinárodní kuchyni, třeba Koření do italské 

kuchyně nebo Provensálské koření. Jejich před-
ností je, že neobsahují žádnou přidanou sůl, 
konzervanty, barviva či látky zvýrazňující chuť 
a vůni. „Spotřebitelé, kteří teď nemohou cesto-
vat ani si zajít na jídlo do oblíbené restaurace, 
často vyhledávají ingredience, ze kterých si 
doma oblíbené pokrmy mohou uvařit. Pro ob-
chodní řetězce i prodejny tradičního trhu je to 
příležitost, jak současnou těžkou situaci spoje-
nou s pandemií využít a nabídnout spotřebite-
lům ingredience pro domácí gastro zážitky,“ 
doplňuje Hana Olšerová.

Edukaci 
podporují 

i street food 
festivaly.

jídla připravit. „Fakt, že lidé nemohou plnohod-
notně cestovat ani si zajít třeba do oblíbené 
asijské restaurace, vede k tomu, že si lidé své 
oblíbené jídlo alespoň uvaří doma,“ popisuje 
Adriana Matýsková, obchodní zástupkyně spo-
lečnosti F. W. Tandoori. Zájem o asijskou kuchy-
ni roste dlouhodobě nejen s populárními pořady 

SUSHI SET
Vonoklasy 155–156, 252 28  Černošice, tel.: +420 257 712 917–8, e-mail: office@fwtandoori.cz

www.eshop.fwtandoori.cz

Buďte originální, darujte

Z043-19_F.W.Tandoori_Sushi set_krabice_inz_240x115.indd   1 19.11.19   11:02
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CS #3: PAPÍROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

V
dubnu roku 2019 zveřej-
nila rozvážková společ-
nost UberEats statistiku 
nejoblíbenějších restaurací 
a pokrmů a výsledky uká-

zaly dominanci asijské kuchyně a celkově 
oblibu zdravé stravy. K nejoblíbenějším 
restauracím patřily Chilli & Lime, Poke 
Haus, Comebuy, Puzzle Salads nebo 
Bami. Do TOP 10 se dostaly také restau-
race Taj Mahal Express, Bánh Mi Makers 
nebo Arm Tasty Food. Ačkoli UberEats 
na českém trhu letos v červnu skončil, 
trendy se příliš nemění. Češi už dávno 
nelpí jen na české, mnohdy poněkud 
méně zdravé kuchyni.

Domácí i exotická 
gastronomie vyžaduje 
kvalitní koření

Dlouhodobě se zvyšuje zájem o národní kuchy-
ně, které svými pokrmy více vyhovují zdravému 
životnímu stylu. „V minulosti zákazníci hledali 
inspiraci především v Itálii, Francii, Španělsku 
a Řecku a pizza a těstovinové pokrmy, tiramisu, 
gyros nebo tzatziki už jsou v českém jídelníčku 
celkem běžné,“ uvádí Hana Olšerová, brand ma-
nagerka společnosti Pěkný – Unimex, která pod 
značkou Avokádo a It’s Natural na českém trhu 
nabízí široký sortiment koření a kořenicích smě-
sí. Zájem o středomořská jídla dokazuje i fakt, že 
mezi nejprodávanější výrobky značky Avokádo 
patří právě kořenicí směsi Gyros, Špagety, Pizza, 
Tzatziky, Provensálské nebo Italské bylinky.

„Zdravý životní styl jsou také saláty, při jejichž 
přípravě si zákazníci mohou vybrat z francouz-

Poptávka po exotických potravinách, ingrediencích, ale 
konečně i hotových jídlech či polotovarech roste s tím, jak lidé 
více cestují, poznávají nové chutě a nabytou zkušenost pak 
v domácím prostředí promítají do svého jídelníčku.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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o vaření, ale také s prodlužující se grilovací se-
zonou, která začíná mnohdy už v polovině dub-
na a končí v říjnu. Pro některé spotřebitele, kte-
ří vlastní kvalitní domácí grily, jde ale prakticky 
o sezonu celoroční. Daří se tak různým asijským 
omáčkám, které se hodí k masu i zelenině. „Vel-
mi dobře se teď prodávají také polotovary, na-
příklad indické kari omáčky britské značky 
Patak’s,“ dokládá Adriana Matýsková.

Koronavirovou pandemii firma pocítila hlavně 
v nárůstu zájmu o své produkty v on-line kaná-
lech. „Lidé jsou nuceni kvůli různým omezením 
doma vařit a více utrácet v supermarketech. 
Řada z nich ale začala nakupovat on-line. Jed-
noznačně to vidíme na obrovském nárůstu tržeb 
na Rohlík.cz a iTesco.cz. Je ale otázka, zda se 
nový způsob chování zákazníků projeví i v ná-
růstu tržeb také příští rok,“ komentuje aktuální 
situaci Adriana Matýsková. Obrovský zájem fir-
ma zaznamenala hlavně u jasmínové a basmati 
rýže, rýžových těstovin, těstovin shirataki a ma-
rinovací omáčky, kde je hitem sladká chilli 
omáčka Exotic Food 725 ml. Koronavirová pan-
demie příliš nesvědčí uvádění novinek na trh. 
„Většina odběratelů má pozastavené zalistování 
nových produktů a my pevně věříme, že se si-
tuace zlepší. Mezi letošní novinky patří třeba 
Kimchi Donghwon, rýžový ocet černý Hengshun 
nebo wasabi prášek Kinjirushi,“ dodává Adriana 
Matýsková.

Pomáhá také ulice

Chutě mezinárodní kuchyně v tuzemsku po-
mohly rozšířit také street food festivaly, které se 
ještě před koronavirovou pandemií konaly v tu-
zemsku téměř v každém větším městě a spotře-
bitelé si mohli vybírat, které kuchyni dají před-

nost. Pražský Karlín Market uspořádal letos 
v červnu Festival mezinárodní kuchyně, kde si 
mohli spotřebitelé vychutnat už téměř „klasic-
kou“ americkou, jamajskou či indonéskou ku-
chyni, nechybělo ale třeba ani Maďarsko nebo 
Arménie.

Na oblíbený trend zareagovala i značka McCain, 
která na trh uvedla tři druhy hranolků, jež zá-
kazníci běžně znají právě ze street food festiva-
lů či food tracků a restaurací. Street food trend 
nabírá na síle a z ulic proniká i do domácností. 
A spotřebitelé hledají produkty, které jim přine-
sou jejich oblíbené jídlo domů. „Nová street 
food řada je zaměřená hlavně na mladší cílovou 
skupinu, která ráda objevuje nové chutě a zkou-
ší nová jídla a produkty. A právě teď, když doba 
nepřeje gastronomii venku, hledá produkty, 
které jí umožní přenést street food do pohodlí 
domova,“ vysvětluje Svetlana Gálová, national 
key account manager společnosti McCain Retail 
Slovakia and Czech Republic.

Nová řada zahrnuje tři produkty – extra křupavé 
hranolky Crispers ve tvaru V s vroubkovaným 

Shan’shi jsou prémiové, vysoce kvalitní
produkty sloužící jako dokonalé přísady
na přípravu pokrmů asijské kuchyně.

Díky pestré škále produktů značky
Shan’shi si můžete snadno
vychutnat Asii i u Vás doma!

Celá Asie, zcela jednoduse!

Shan'shi inzerát Zboží &Prodej 240x170.indd   1 24.11.2020   12:22

Novinky podpoří 
lepší situace.

CS #1: MASO A UZENINY
CS #2: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #3: PAPÍROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

„On-line 
se daří, 

propadlo 
gastro.“

Firemní e-shop je především forma 
marketingové podpory našeho velko-
obchodního prodeje a jeho zvýšená 
návštěvnost kopíruje stav v řetězcích 
a velkoobchodech. Největší propad teď 
zažívá kanál gastro velkoobchodů, které 
bojují o přežití. Zde obraty poklesly 
meziročně až o 60 procent.

Adriana Matýsková,
obchodní zástupce, F. W. Tandoori
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Shan’shi jsou prémiové, vysoce kvalitní
produkty sloužící jako dokonalé přísady
na přípravu pokrmů asijské kuchyně.

Díky pestré škále produktů značky
Shan’shi si můžete snadno
vychutnat Asii i u Vás doma!

Celá Asie, zcela jednoduse!

Shan'shi inzerát Zboží &Prodej 240x170.indd   1 24.11.2020   12:22

inzerce

řezem a bramborovou slupkou na okrajích, hra-
nolky s bramborovou slupkou Skin on Fries 
a hranolky Fri’Style ve tvaru U, které mezi spo-
třebiteli zlidověly pod názvem lžičky. Jejich tvar 
se totiž hodí k jednoduché konzumaci s dipy 
a omáčkami. I samotné obaly nové řady odráže-
jí prvky street food kultury a moderní gastrono-
mie v podobě přitažlivého vyobrazení hotových 
hranolků. „Na přípravě hranolků spotřebitelé 
ocení hlavně rychlost, ale také fakt, že se hranol-
ky pečou bez oleje,“ dodává Svetlana Gálová.

Pestrobarevná paleta 
chutí snadno a rychle 
na stole

Oblibu mezinárodní kuchyně, a to i v kategorii 
dehydratovaných jídel, potvrzuje Milan Linka, 
PR manager společnosti Orkla Foods Česko 
a Slovensko: „Výrobky světové kuchyně mají 
v oblibě zejména mladší spotřebitelé, kteří si tak 
rádi připomínají chutě ze svých cest po světě.“ 

Pod značkou Vitana uvedla firma letos v červen-
ci ucelenou řadu Streetfood cups, která zahrnu-
je inspirace z několika mezinárodních kuchyní 
– Italian style Fusilli & pomodori, American style 
Macaroni & cheese a Thai style Noodles & curry. 
Letní launch nebyl náhodný, v té době tráví lidé 
svůj čas hodně mimo domov a v kuchyni chtějí 
trávit minimum času. To je hlavní důvod, proč 

jsou výrobky oblíbené hlavně u studentů a mla-
dých lidí bez dětí, kteří ocení fakt, že si jídlo 
mohou vychutnat kdekoliv a kdykoliv.

„V koření vede klasika, skoro 
o třetinu vzrostl prodej kurkumy.“

 Vitana je tradiční značkou koření. A ačkoli v prodejích dlouhodobě stále 
vede klasika na česká jídla, jako je paprika, kmín či majoránka, v po-
slední době jednoznačně roste obliba exotičtějších variant. Například 
prodej kurkumy roste ročně o 30 procent. Prodeje se meziročně zvedají 
i u dalších druhů, bez kterých se neobejdou jídla mezinárodní kuchyně, 
například římský kmín, koriandr či zelený pepř.

Milan Linka, PR manager, Orkla Foods Česko a Slovensko

... /...
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o vaření, ale také s prodlužující se grilovací se-
zonou, která začíná mnohdy už v polovině dub-
na a končí v říjnu. Pro některé spotřebitele, kte-
ří vlastní kvalitní domácí grily, jde ale prakticky 
o sezonu celoroční. Daří se tak různým asijským 
omáčkám, které se hodí k masu i zelenině. „Vel-
mi dobře se teď prodávají také polotovary, na-
příklad indické kari omáčky britské značky 
Patak’s,“ dokládá Adriana Matýsková.

Koronavirovou pandemii firma pocítila hlavně 
v nárůstu zájmu o své produkty v on-line kaná-
lech. „Lidé jsou nuceni kvůli různým omezením 
doma vařit a více utrácet v supermarketech. 
Řada z nich ale začala nakupovat on-line. Jed-
noznačně to vidíme na obrovském nárůstu tržeb 
na Rohlík.cz a iTesco.cz. Je ale otázka, zda se 
nový způsob chování zákazníků projeví i v ná-
růstu tržeb také příští rok,“ komentuje aktuální 
situaci Adriana Matýsková. Obrovský zájem fir-
ma zaznamenala hlavně u jasmínové a basmati 
rýže, rýžových těstovin, těstovin shirataki a ma-
rinovací omáčky, kde je hitem sladká chilli 
omáčka Exotic Food 725 ml. Koronavirová pan-
demie příliš nesvědčí uvádění novinek na trh. 
„Většina odběratelů má pozastavené zalistování 
nových produktů a my pevně věříme, že se si-
tuace zlepší. Mezi letošní novinky patří třeba 
Kimchi Donghwon, rýžový ocet černý Hengshun 
nebo wasabi prášek Kinjirushi,“ dodává Adriana 
Matýsková.

Pomáhá také ulice

Chutě mezinárodní kuchyně v tuzemsku po-
mohly rozšířit také street food festivaly, které se 
ještě před koronavirovou pandemií konaly v tu-
zemsku téměř v každém větším městě a spotře-
bitelé si mohli vybírat, které kuchyni dají před-

nost. Pražský Karlín Market uspořádal letos 
v červnu Festival mezinárodní kuchyně, kde si 
mohli spotřebitelé vychutnat už téměř „klasic-
kou“ americkou, jamajskou či indonéskou ku-
chyni, nechybělo ale třeba ani Maďarsko nebo 
Arménie.

Na oblíbený trend zareagovala i značka McCain, 
která na trh uvedla tři druhy hranolků, jež zá-
kazníci běžně znají právě ze street food festiva-
lů či food tracků a restaurací. Street food trend 
nabírá na síle a z ulic proniká i do domácností. 
A spotřebitelé hledají produkty, které jim přine-
sou jejich oblíbené jídlo domů. „Nová street 
food řada je zaměřená hlavně na mladší cílovou 
skupinu, která ráda objevuje nové chutě a zkou-
ší nová jídla a produkty. A právě teď, když doba 
nepřeje gastronomii venku, hledá produkty, 
které jí umožní přenést street food do pohodlí 
domova,“ vysvětluje Svetlana Gálová, national 
key account manager společnosti McCain Retail 
Slovakia and Czech Republic.

Nová řada zahrnuje tři produkty – extra křupavé 
hranolky Crispers ve tvaru V s vroubkovaným 

Shan’shi jsou prémiové, vysoce kvalitní
produkty sloužící jako dokonalé přísady
na přípravu pokrmů asijské kuchyně.

Díky pestré škále produktů značky
Shan’shi si můžete snadno
vychutnat Asii i u Vás doma!

Celá Asie, zcela jednoduse!

Shan'shi inzerát Zboží &Prodej 240x170.indd   1 24.11.2020   12:22

Novinky podpoří 
lepší situace.
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„On-line 
se daří, 

propadlo 
gastro.“

Firemní e-shop je především forma 
marketingové podpory našeho velko-
obchodního prodeje a jeho zvýšená 
návštěvnost kopíruje stav v řetězcích 
a velkoobchodech. Největší propad teď 
zažívá kanál gastro velkoobchodů, které 
bojují o přežití. Zde obraty poklesly 
meziročně až o 60 procent.

Adriana Matýsková,
obchodní zástupce, F. W. Tandoori



48

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CATSCAN
V tomto vydání:

inzerce

Oblibu kategorie instantních jídel v kelímcích, 
které šetří spotřebitelům čas na přípravu a jsou 
vždy k dispozici, posílila i situace kolem korona-
virové pandemie a zavřených restaurací. „Mno-
zí spotřebitelé jsou rádi, že nemusejí každý den 
vařit a připraví si řadu StreetFood za pět minut 
– stačí obsah kelímku zalít horkou vodou,“ při-
bližuje snadnost přípravy Milan Linka. Velmi 
dobře se prozatím daří americké inspiraci a také 
té italské. Tradičně se však pro mezinárodní ku-
chyni nejlépe prodává výrobek z kategorie zá-
kladů jídel – Vitana Čína – na přípravu oblíbe-
ných čínských jídel.

Roste kurkuma 
a oblíbená je curry směs

Mezinárodní novinky v řadě StreetFood Vitana 
podpořila v on-line kanálech a na sociálních sí-
tích. S jejich podporou počítá i pro příští rok. 
„Zároveň budeme mít od ledna v nových oba-
lech dehydratovaná hotová jídla pod značkou 
Vitana, kde více zvýrazníme výrobky inspirované 
italskou kuchyní pod řadou Inspirováno Itálií. 
Také uvedeme dvě novinky pod řadou Inspiro-
váno Asií. Na regálech se začnou objevovat od 
ledna. Plánujeme je podpořit on-line kampaní 
a posty na Facebooku a Instagramu,“ přibližuje 
novinky, které by neměly chybět v regálech ob-
chodníků, Milan Linka.

V koření vede u Vitany podle Milana Linky jed-
nodruhová, spíše česká klasika (paprika, kmín, 
majoránka). Ročně ale roste o 30 % kurkuma 
a v oblibě jsou i další exotičtější druhy. Zákazní-
ci společnosti Sonnentor mají v oblibě hlavně 
jednodruhová koření, v TOP 10 jsou ale dvě 
směsi koření, které voní exotikou. „Jde o curry 
směs původem z exotické Indie. Na rostoucích 
prodejích je oblíbenost indické kuchyně znát,“ 
uvádí obchodní ředitel Martin Novák. Druhou 
směsí je Dobrá nálada, která spíše míří k jadran-
ské či italské kuchyni. 
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inzerce
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italskou kuchyní pod řadou Inspirováno Itálií. 
Také uvedeme dvě novinky pod řadou Inspiro-
váno Asií. Na regálech se začnou objevovat od 
ledna. Plánujeme je podpořit on-line kampaní 
a posty na Facebooku a Instagramu,“ přibližuje 
novinky, které by neměly chybět v regálech ob-
chodníků, Milan Linka.

V koření vede u Vitany podle Milana Linky jed-
nodruhová, spíše česká klasika (paprika, kmín, 
majoránka). Ročně ale roste o 30 % kurkuma 
a v oblibě jsou i další exotičtější druhy. Zákazní-
ci společnosti Sonnentor mají v oblibě hlavně 
jednodruhová koření, v TOP 10 jsou ale dvě 
směsi koření, které voní exotikou. „Jde o curry 
směs původem z exotické Indie. Na rostoucích 
prodejích je oblíbenost indické kuchyně znát,“ 
uvádí obchodní ředitel Martin Novák. Druhou 
směsí je Dobrá nálada, která spíše míří k jadran-
ské či italské kuchyni. 
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CATSCAN
V tomto vydání:

Obava z toho, co bude vlivem pandemie, 
byla na jaře příčinou krátkodobých 
výpadků zboží z papírového programu. 

A to nejen v tuzemsku, ale v celé Evropě. Situace se však stabilizovala a poměrně brzy 
vrátila do rozumného růstu poptávky. Z trendů u spotřebitelů má přitom stále větší 
roli přístup k životnímu prostředí, což se odráží v poptávce po recyklovaném papíru 
a také po baleních obsahujících větší náviny.
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PAPÍR A VATU
PRODÁVÁ CENA 
A VÝKON

CS #3

Z
aktuálních údajů společnosti 
Nielsen vyplývá, že za po-
sledních 12 měsíců (v obdo-
bí 9/19–8/20) utratili čeští 
spotřebitelé za kuchyňské 

utěrky, toaletní papír a papírové kapesní-
ky téměř šest miliard korun. Z těchto tří 
kategorií tvoří nejvýznamnější část toaletní 
papír, který představuje až 62 % z hodno-
ty prodejů.

Kuchyňské utěrky 
rostou nejrychleji

Meziroční tržby všech tří sledovaných kate-
gorií z papírového programu narostly: ku-
chyňské utěrky o 14 %, toaletní papír 

o 7 % a papírové kapesníky o 4 %. „Hlavním 
tahounem růstu byla situace po vypuknutí pan-
demie covid-19, kdy spotřebitelé zůstali doma, 
a spotřeba papírových produktů se zvýšila. 
V březnu 2020 zaznamenaly všechny tři katego-
rie nejvyšší nárůst, až dvouciferné tempo, kdy 
pod vlivem vládních restrikcí začali mít zákazníci 
obavy a předzásobili se hygienickým zbožím,“ 
sděluje Miriam Brynzová, konzultantka společ-
nosti Nielsen.

 Nejrychleji rostoucí kategorií v meziročním srov-
nání byly kuchyňské utěrky. Ty v březnu 2020 
dosáhly svého vrcholu a v tržbách narostly až 
o 50 % oproti minulému roku a prodejem se 
dostaly na úroveň více než 86 milionů korun za 
jeden měsíc. „Tento signifikantní růst byl způ-
soben hlavně nárůstem privátních značek, je-
jichž významnost v této kategorii dosahuje po-
loviny všech prodejů,“ komentuje Miriam 
Brynzová. Druhou nejrychleji rostoucí kategorií 
byl toaletní papír, kterému k růstu tržeb vý-
znamně dopomohl, stejně jako v případě utě-
rek, letošní březen (nárůst 45 %). Zákazníci 
v daném měsíci utratili za kategorii více než 
400 milionů korun. Následující měsíc však už 
spotřebitelé měli zásoby, a kategorie tak zazna-
menala pokles o 9 %. Do pozitivních čísel se 
opět dostala v období květen až srpen.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz Zdroj: Median, MML-TGI 19/IV−20/I

78,3 %
českých domácností použilo v posledních 
12 měsících papírové utěrky.
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V tomto vydání:

Mezi spotřebiteli je stále oblíbený bílý toaletní pa-
pír, který si ukrajuje z hodnotového koláče až 
88 %. „Z hlediska počtu vrstev je nejvíce prefero-
vaný segment třívrstvého toaletního papíru, který 
dosahuje významnosti až 64 procent všech prode-
jů s tržbami na úrovni téměř 2‚4 miliardy korun,“ 
vypočítává Miriam Brynzová. I papírovým kapesní-
kům k letošnímu růstu dopomohl březen, kdy se 
obrat oproti tomu loňskému navýšil o 37 %. Zvrat 
nastal hned po následujících třech měsících, kdy 
tržby za papírové kapesníky v porovnání s minu-
lým rokem již klesaly. V celkovém meziročním 
srovnání si však kategorie drží rostoucí trend. Češi 
mají v oblibě nejvíce dvouvrstvé kapesníky, které 
tvoří dvě pětiny všech prodejů. „V souvislosti s ty-
pem balení jsou mezi spotřebiteli nejoblíbenější 
balení v krabičce, jejichž významnost v tržbách činí 
69 procent,“ specifikuje Miriam Brynzová. Dlou-
hodobě si stabilní místo drží neparfemované ka-
pesníky s významností prodeje až 90 % a tržbami 
na úrovni 1‚3 miliardy korun.

Domácnost kupuje 
kapesníčky hlavně 
v krabicích

Podle dat společnosti GfK Czech Republic je 
největší kategorií v papírovém a vatovém pro-
gramu toaletní papír. „Průměrná domácnost se 
vydala na nákup této kategorie třináctkrát, 
15 procent domácností nakoupilo vlhčený toa-
letní papír, který vložily do nákupního košíku 
čtyřikrát ročně,“ vysvětluje konzultantka Hana 
Paděrová. Promoční aktivity významně ovlivňují 
především nakupování klasického toaletního 
papíru. Šest z každých deseti korun vynalože-
ných na kategorii směřovalo na akční nákupy. 
V akci spotřebitelé utratili každou čtvrtou koru-
nu z celkových výdajů na vlhčený toaletní papír.
Papírové kapesníčky nakoupily ve stejném ob-
dobí čtyři pětiny českých domácností. Na trhu 
se nacházejí jednak papírové kapesníčky v kra-

bicích a jednak kapesníčky skládané v balíčcích. 
Prvně jmenované nakoupily dvě třetiny českých 
domácností při průměrných osmi nákupech. 

Šlo o uspokojení 
potřeby a zásoby

Data výzkumných společností potvrzují, že pan-
demie měla na prodej papírových produktů vel-
ký vliv. „Spotřebitelé nakupovali ve zvýšené 

míře veškeré papírové a hygienické výrobky. 
Částečně to bylo z neznalosti věci. Nikdo nevě-
děl, jak dlouho bude situace trvat, jak dlouho 
budou uzavřené obchody, a částečně také ze 
strachu, co se bude dít,“ zmiňuje Martin Poláš, 
manažer pro obchodní řetězce společnosti Mo-
racell. Tato neznalost zákazníky motivovala 
k tomu, aby si doma dělali větší zásoby, což se 
samozřejmě dotklo i tohoto segmentu. Protože 
podobná situace panovala prakticky v celé Evro-
pě, začal být nedostatek suroviny na výrobu 
papírových výrobků a tím docházelo k nedostat-
kům tohoto zboží.

„Nedomnívám se však, že by se kvůli tomu prefe-
rence spotřebitelů nějak zvláště změnily, i když to 
tak může vypadat. Co se změnilo, bylo to, že zá-
kazníci nakupovali veškeré zboží, které bylo k dis-
pozici, ve větším množství, než nakupovali původ-
ně,“ dodává Martin Poláš. Podle všeho 
spotřebitelé chtěli uspokojit svoje potřeby a záro-
veň si udělat i větší zásoby. A podobného názoru 
je také Petr Dvořák, ředitel prodeje spotřebitelské-
ho trhu společnosti TZMO Czech Republic, doda-
vatele značky Bella na český trh: „Pandemie koro-
naviru na prodejnost papírových kapesníků, 
případně toaletního papíru, měla vliv v jarních 
měsících z důvodu předzásobení zákazníků 
a v důsledku obav o dostupnost této sortimentní 
skupiny. Poměrně rychle ale došlo k uklidnění 
a návratu do rozumného růstu poptávky.“

Změny v prodejích zaregistrovaly také obchod-
ní řetězce. Například společnost Lidl Česká re-
publika při první vlně pandemie na jaře zazna-
menala strmý růst poptávky především po 
toaletním papíru, která se však následně stabi-
lizovala a vrátila na původní úroveň. „V součas-
né době žádné výkyvy u poptávky po toaletním 
papíru ani vatových tyčinkách neevidujeme,“ 
dodává tiskový mluvčí Tomáš Myler. Zákazníci 
společnosti Penny Market však začínají být cit-
livější na cenu.

„Tento trend se projevuje napříč všemi katego-
riemi zboží a týká se také právě papírového pro-
gramu. Spotřebitelé méně vyhledávají luxusněj-
ší varianty těchto artiklů, tedy například 
čtyřvrstvé, parfemované nebo balzamované va-
rianty. Menší zájem je také o XXL balení, jelikož 
se jedná o větší finanční výdaj, který zákazník 
musí najednou vynaložit,“ komentuje tiskový 
mluvčí Tomáš Kubík. A upřesňuje, že v případě 
toaletních papírů mají zákazníci zájem převážně 
o třívrstvé varianty, stejně tak u papírových ka-
pesníků je nejvyhledávanějším produktem tří-
vrstvé balení po deseti kusech (10 × 10).

CS #1: MASO A UZENINY
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„Roste 
zájem 

o výrobky 
bio, organic, 
rozložitelné 
a kompostovatelné.“

Vlivem pandemie jsme největší změny 
zaznamenali u papírového programu, 
kde došlo k mírnému nárůstu prodeje 
toaletního papíru, zároveň však došlo 
také k nárůstu nákladů. U vatového pro-
gramu se nic velkého nestalo. Částečný 
přeliv prodeje však nastal z průmyslové 
hygieny do personální. To bylo způso-
beno změnou života. Obecně se přístup 
k této kategorii zboží nijak drasticky 
nemění, zůstává stejný. Spotřebitelé 
očekávají kvalitu a přívětivou cenu. 
V případě vatového programu roste 
zájem o výrobky z řad bio, organic, 
rozložitelné a kompostovatelné.

Marcela Kubátová,
marketingová ředitelka, Melitrade

Spotřebitelé 
nejvíce nakupují 
třívrstvý toaletní 

papír.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Jak na recyklovatelný 
obal
Asociace českého papírenského průmyslu 
specifikuje, jak navrhnout papírové obaly 
tak, aby byla zajištěna vysoká kvalita 
 recyklace.

Vybíráme nejčastější úpravy papíru:

• Optimalizujte množství použité tiskové 
barvy.

• Minimalizujte kovové složky v barvě.

• Nepapírové složky obalu by měly být co 
nejjednodušeji oddělitelné.

• Pro usnadnění separace optimalizujte 
přilnavost mezi laminovanou stranou 
a lepenkou.

• Pokud to funkce obalu umožňuje, po-
užijte materiál, který je laminovaný pou-
ze na jedné straně.

• Minimalizujte určitá „měkká“ lepidla, 
jako jsou lepicí pásky a samolepicí štítky 
používající lepicí fólie, jež nelze v proce-
su recyklace oddělit.

• Upřednostňujte chemikálie, které nema-
jí tendenci se hromadit ve vláknech bě-
hem několika recyklačních cyklů.

Lahev s alkoholem…
… má mít styl, jinak ji spotřebitel radši schová

Čtěte na str. 12

 Michaela 
Franeková
generální ředitelka 
pro ČR a SR, 
Unilever

V tomto vydání 
komentuje několik 
témat, která se týkají 
udržitelnosti, inovací 
a oborových řešení. 
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Automaty 
minimalizují 
náklady
Konstruktér musí 
design obalu již od 
počátku podřídit 
nejenom produktu, 
ale i technologii, kterou 
uživatel využívá při 
dalším zpracování, 
především při balení 
či plnění. Trendem je 
využívat nejmodernější 
technologie pro co 
nejkompaktnější 
a nejkomfortnější řešení. 

Cena: 120 Kč

30Č. 109 – 10–12/2020

svetbaleni.cz
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svet_baleni

Přímý vstup na náš web: 
www.svetbaleni.cz

Tištěný náklad: 5000 výtisků

3D tisk: 
Možnosti 
téměř bez 
hranic
Neustálý vývoj 3D 
tisku nenechává 
zřejmě nikoho na 
pochybách, že se jedná 
o technologii, která 
bude mít v nejbližší 
budoucnosti stále širší 
možnosti použití.
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Aktuální trendy v rámci obalů 
najdete v časopise Svět balení 
i na jeho zpravodajském webu 
www.svetbaleni.cz.

Další doporučení jsou 
na tomto webu k dispozici také 
v dokumentu Asociace českého 
papírenského průmyslu.

inzerce

O významu prodeje této 
kategorie v akci čtěte
na www.zboziaprodej.cz 
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CATSCAN
V tomto vydání:

Mezi spotřebiteli je stále oblíbený bílý toaletní pa-
pír, který si ukrajuje z hodnotového koláče až 
88 %. „Z hlediska počtu vrstev je nejvíce prefero-
vaný segment třívrstvého toaletního papíru, který 
dosahuje významnosti až 64 procent všech prode-
jů s tržbami na úrovni téměř 2‚4 miliardy korun,“ 
vypočítává Miriam Brynzová. I papírovým kapesní-
kům k letošnímu růstu dopomohl březen, kdy se 
obrat oproti tomu loňskému navýšil o 37 %. Zvrat 
nastal hned po následujících třech měsících, kdy 
tržby za papírové kapesníky v porovnání s minu-
lým rokem již klesaly. V celkovém meziročním 
srovnání si však kategorie drží rostoucí trend. Češi 
mají v oblibě nejvíce dvouvrstvé kapesníky, které 
tvoří dvě pětiny všech prodejů. „V souvislosti s ty-
pem balení jsou mezi spotřebiteli nejoblíbenější 
balení v krabičce, jejichž významnost v tržbách činí 
69 procent,“ specifikuje Miriam Brynzová. Dlou-
hodobě si stabilní místo drží neparfemované ka-
pesníky s významností prodeje až 90 % a tržbami 
na úrovni 1‚3 miliardy korun.

Domácnost kupuje 
kapesníčky hlavně 
v krabicích

Podle dat společnosti GfK Czech Republic je 
největší kategorií v papírovém a vatovém pro-
gramu toaletní papír. „Průměrná domácnost se 
vydala na nákup této kategorie třináctkrát, 
15 procent domácností nakoupilo vlhčený toa-
letní papír, který vložily do nákupního košíku 
čtyřikrát ročně,“ vysvětluje konzultantka Hana 
Paděrová. Promoční aktivity významně ovlivňují 
především nakupování klasického toaletního 
papíru. Šest z každých deseti korun vynalože-
ných na kategorii směřovalo na akční nákupy. 
V akci spotřebitelé utratili každou čtvrtou koru-
nu z celkových výdajů na vlhčený toaletní papír.
Papírové kapesníčky nakoupily ve stejném ob-
dobí čtyři pětiny českých domácností. Na trhu 
se nacházejí jednak papírové kapesníčky v kra-

bicích a jednak kapesníčky skládané v balíčcích. 
Prvně jmenované nakoupily dvě třetiny českých 
domácností při průměrných osmi nákupech. 

Šlo o uspokojení 
potřeby a zásoby

Data výzkumných společností potvrzují, že pan-
demie měla na prodej papírových produktů vel-
ký vliv. „Spotřebitelé nakupovali ve zvýšené 

míře veškeré papírové a hygienické výrobky. 
Částečně to bylo z neznalosti věci. Nikdo nevě-
děl, jak dlouho bude situace trvat, jak dlouho 
budou uzavřené obchody, a částečně také ze 
strachu, co se bude dít,“ zmiňuje Martin Poláš, 
manažer pro obchodní řetězce společnosti Mo-
racell. Tato neznalost zákazníky motivovala 
k tomu, aby si doma dělali větší zásoby, což se 
samozřejmě dotklo i tohoto segmentu. Protože 
podobná situace panovala prakticky v celé Evro-
pě, začal být nedostatek suroviny na výrobu 
papírových výrobků a tím docházelo k nedostat-
kům tohoto zboží.

„Nedomnívám se však, že by se kvůli tomu prefe-
rence spotřebitelů nějak zvláště změnily, i když to 
tak může vypadat. Co se změnilo, bylo to, že zá-
kazníci nakupovali veškeré zboží, které bylo k dis-
pozici, ve větším množství, než nakupovali původ-
ně,“ dodává Martin Poláš. Podle všeho 
spotřebitelé chtěli uspokojit svoje potřeby a záro-
veň si udělat i větší zásoby. A podobného názoru 
je také Petr Dvořák, ředitel prodeje spotřebitelské-
ho trhu společnosti TZMO Czech Republic, doda-
vatele značky Bella na český trh: „Pandemie koro-
naviru na prodejnost papírových kapesníků, 
případně toaletního papíru, měla vliv v jarních 
měsících z důvodu předzásobení zákazníků 
a v důsledku obav o dostupnost této sortimentní 
skupiny. Poměrně rychle ale došlo k uklidnění 
a návratu do rozumného růstu poptávky.“

Změny v prodejích zaregistrovaly také obchod-
ní řetězce. Například společnost Lidl Česká re-
publika při první vlně pandemie na jaře zazna-
menala strmý růst poptávky především po 
toaletním papíru, která se však následně stabi-
lizovala a vrátila na původní úroveň. „V součas-
né době žádné výkyvy u poptávky po toaletním 
papíru ani vatových tyčinkách neevidujeme,“ 
dodává tiskový mluvčí Tomáš Myler. Zákazníci 
společnosti Penny Market však začínají být cit-
livější na cenu.

„Tento trend se projevuje napříč všemi katego-
riemi zboží a týká se také právě papírového pro-
gramu. Spotřebitelé méně vyhledávají luxusněj-
ší varianty těchto artiklů, tedy například 
čtyřvrstvé, parfemované nebo balzamované va-
rianty. Menší zájem je také o XXL balení, jelikož 
se jedná o větší finanční výdaj, který zákazník 
musí najednou vynaložit,“ komentuje tiskový 
mluvčí Tomáš Kubík. A upřesňuje, že v případě 
toaletních papírů mají zákazníci zájem převážně 
o třívrstvé varianty, stejně tak u papírových ka-
pesníků je nejvyhledávanějším produktem tří-
vrstvé balení po deseti kusech (10 × 10).

CS #1: MASO A UZENINY
CS #2: VÝROBKY MEZINÁRODNÍ KUCHYNĚ
CS #3: PAPÍROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

„Roste 
zájem 

o výrobky 
bio, organic, 
rozložitelné 
a kompostovatelné.“

Vlivem pandemie jsme největší změny 
zaznamenali u papírového programu, 
kde došlo k mírnému nárůstu prodeje 
toaletního papíru, zároveň však došlo 
také k nárůstu nákladů. U vatového pro-
gramu se nic velkého nestalo. Částečný 
přeliv prodeje však nastal z průmyslové 
hygieny do personální. To bylo způso-
beno změnou života. Obecně se přístup 
k této kategorii zboží nijak drasticky 
nemění, zůstává stejný. Spotřebitelé 
očekávají kvalitu a přívětivou cenu. 
V případě vatového programu roste 
zájem o výrobky z řad bio, organic, 
rozložitelné a kompostovatelné.

Marcela Kubátová,
marketingová ředitelka, Melitrade

Spotřebitelé 
nejvíce nakupují 
třívrstvý toaletní 

papír.



 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz
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SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Mattoni Esence. 
Změňte svůj pohled na osvěžení!
Mattoni v letošním roce uvedla novou řadu Mattoni esence, která vznikla 
spojením minerální vody Mattoni a přírodních esencí, které jí dodávají 
ovocnou chuť.

Novinka odráží současné trendy a nabízí nesladké osvěžení bez cukru a sladidel 
hned ve třech oblíbených příchutích – citron, pomeranč a malina.

KOŘENÍ

Koření NADIR – podzim ve znamení novinek 
Další z podzimních novinek značky NADIR je velmi oblíbená kořenicí směs 
Gyros. Základ receptury tvoří sladká paprika, česnek, hořčice a koriandr. 
Tyto složky jsou pak doladěny aromatickými bylinkami jako bazalka, 
rozmarýn, majoránka, oregano a tymián. Pikantnost dodá chilli mleté. 
Směs je vhodná především na přípravu klasického řeckého gyrosu hlavně ze 
skopového nebo vepřového masa. Orientálně kořeněný charakter tohoto 
kořenicího výrobku ocení i milovníci kuchyně Blízkého východu.

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2

HOTOVÉ OMÁČKY

PURE BEEF SUGO SAUCES 400 g
Prémiové omáčky na těstoviny PURE BEEF vás nadchnou nejen 
svou chutí, ale hlavně vysokým podílem hovězího masa 
(až 27 %), což je naprosto bezkonkurenční ve srovnání 
s podobnými produkty na trhu. PURE BEEF omáčky jsou 
dostupné ve dvou příchutích: Bolonese a Arrabbiata. Vyzkoušejte 
i vy jejich výjimečnou kvalitu!

Mattoni 1873, a. s.

Horova 1361/3

360 01  Karlovy Vary

+420 800 111 011

info@mattoni.cz

www.mattoni1873.cz

Maresi Foodbroker, s. r. o.

Hradešínská 1932/60

101 00  Praha 10

marketing@maresi.cz

www.maresi.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Minerální voda Kláštorná Kalcia 
dává lahvím druhý život 
Minerální voda Kláštorná Kalcia pochází z jednoho z nejkvalitnějších 
pramenů na Slovensku v Kláštoře pod Znievom a je přírodním zdrojem 
vápníku. Společnost Kofola při obnovení její produkce vsadila na lahve 
z recyklovaného plastu (rPET), které jsou šetrné k životnímu prostředí. 
„Stejně jako jsme vdechli nový život Kláštorné Kalcia, rozhodli jsme se 
dát nový život i materiálu, z něhož už jednou PET lahve byly vyrobeny. 
Nyní jsou všechny lahve Kláštorná Kalcia vyrobeny ze 100% rPET,“ vy-
světluje Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofola ČeskoSlovensko.

+420 597 497 497

info@kofola.cz

www.klastorna.cz

Kofola ČeskoSlovensko, a. s.

Nad Porubkou 2278/31a

708 00  Ostrava-Poruba

PEČIVO

Swing s náplní 
pudinkovou
Ideální zákusek k odpolední kávě, který zaujme 
na první pohled nevšedním zajímavým tvarem 
a krásnou etiketou se zlatou ražbou. Klasickou chuť 
pudinkové náplně, která obsahuje 40 % výrobku, 
podtrhuje mimořádná vláčnost těsta. Výrobek patří 
do prémiové řady sladkého pečiva Ze srdce sladké. 
Swing s náplní pudinkovou získal ocenění v soutěži 
o Dobrý tuzemský potravinářský výrobek – Dětská 
chuťovka 2020.

PENAM, a. s.

Cejl 504/38

602 00  Brno–Zábrdovice

penam@penam.cz 

www.penam.cz

OCHUCOVADLA

Tradiční česká značka 
Neli je zpět!
Tradiční české kečupy NELI jsou zpět se svojí 
novou a vylepšenou recepturou. Pravou chuť ke-
čupu můžete zkusit jak v základní řadě prima, tak 
i v exkluzivní řadě premium. Obě řady kečupů jsou 
bezlepkové, prémiová řada obsahuje 240 gramů 
rajčat na 100 gramů výrobku, což ji řadí mezi ty 
nejlepší na českém trhu. Naše kečupy nabízíme jak 
ve skle a v plastu, tak i v balení pro gastro. 

FRUTA Bohemia, a. s.

Tovačovská 1342

750 01  Přerov

+420 702 035 165

info@frutabohemia.cz 

www.frutabohemia.cz



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

Mattoni Esence. 
Změňte svůj pohled na osvěžení!
Mattoni v letošním roce uvedla novou řadu Mattoni esence, která vznikla 
spojením minerální vody Mattoni a přírodních esencí, které jí dodávají 
ovocnou chuť.

Novinka odráží současné trendy a nabízí nesladké osvěžení bez cukru a sladidel 
hned ve třech oblíbených příchutích – citron, pomeranč a malina.

KOŘENÍ

Koření NADIR – podzim ve znamení novinek 
Další z podzimních novinek značky NADIR je velmi oblíbená kořenicí směs 
Gyros. Základ receptury tvoří sladká paprika, česnek, hořčice a koriandr. 
Tyto složky jsou pak doladěny aromatickými bylinkami jako bazalka, 
rozmarýn, majoránka, oregano a tymián. Pikantnost dodá chilli mleté. 
Směs je vhodná především na přípravu klasického řeckého gyrosu hlavně ze 
skopového nebo vepřového masa. Orientálně kořeněný charakter tohoto 
kořenicího výrobku ocení i milovníci kuchyně Blízkého východu.
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pu@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 16

120 00  Praha 2

HOTOVÉ OMÁČKY

PURE BEEF SUGO SAUCES 400 g
Prémiové omáčky na těstoviny PURE BEEF vás nadchnou nejen 
svou chutí, ale hlavně vysokým podílem hovězího masa 
(až 27 %), což je naprosto bezkonkurenční ve srovnání 
s podobnými produkty na trhu. PURE BEEF omáčky jsou 
dostupné ve dvou příchutích: Bolonese a Arrabbiata. Vyzkoušejte 
i vy jejich výjimečnou kvalitu!

Mattoni 1873, a. s.

Horova 1361/3

360 01  Karlovy Vary
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info@mattoni.cz
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Maresi Foodbroker, s. r. o.
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marketing@maresi.cz

www.maresi.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Minerální voda Kláštorná Kalcia 
dává lahvím druhý život 
Minerální voda Kláštorná Kalcia pochází z jednoho z nejkvalitnějších 
pramenů na Slovensku v Kláštoře pod Znievom a je přírodním zdrojem 
vápníku. Společnost Kofola při obnovení její produkce vsadila na lahve 
z recyklovaného plastu (rPET), které jsou šetrné k životnímu prostředí. 
„Stejně jako jsme vdechli nový život Kláštorné Kalcia, rozhodli jsme se 
dát nový život i materiálu, z něhož už jednou PET lahve byly vyrobeny. 
Nyní jsou všechny lahve Kláštorná Kalcia vyrobeny ze 100% rPET,“ vy-
světluje Pavol Chalupka, marketingový ředitel Kofola ČeskoSlovensko.
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www.klastorna.cz
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Ideální zákusek k odpolední kávě, který zaujme 
na první pohled nevšedním zajímavým tvarem 
a krásnou etiketou se zlatou ražbou. Klasickou chuť 
pudinkové náplně, která obsahuje 40 % výrobku, 
podtrhuje mimořádná vláčnost těsta. Výrobek patří 
do prémiové řady sladkého pečiva Ze srdce sladké. 
Swing s náplní pudinkovou získal ocenění v soutěži 
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OCHUCOVADLA

Tradiční česká značka 
Neli je zpět!
Tradiční české kečupy NELI jsou zpět se svojí 
novou a vylepšenou recepturou. Pravou chuť ke-
čupu můžete zkusit jak v základní řadě prima, tak 
i v exkluzivní řadě premium. Obě řady kečupů jsou 
bezlepkové, prémiová řada obsahuje 240 gramů 
rajčat na 100 gramů výrobku, což ji řadí mezi ty 
nejlepší na českém trhu. Naše kečupy nabízíme jak 
ve skle a v plastu, tak i v balení pro gastro. 
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Dostat chlazené nebo mražené zboží ke spotřebiteli nebo firemnímu zákazníkovi v ideální 
kondici není vůbec banální úkol. Klíčem k úspěchu jsou moderní technologie, správně 
nastavené procesy a dost možná i chladné hlavy zúčastněných logistiků.

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

Ve žhavém kole
       logistiky chlazeného
  a mraženého zboží

S kladování potravin nebo nápojů 
vyžaduje různé skladové teploty. 
Nejnáročnější výběr představují 
čerstvý, chlazený nebo mražený 
sortiment (zvláštní požadavky jsou 

pak kladeny například na farmaceutické zboží). 
Logistika teplotně kontrolovaného zboží se týká 
teplotních režimů od přibližně +10 °C do zhruba 
−25 °C (či nižší teploty v případě šokového zchla-
zování). Poskytovatelé skladování mívají sklady 

rozdělené podle různých režimů s oddělenými pro-
story nebo dokážou zajistit regulovanou teplotu.

Chladírenské sklady mají většinou zahuštěný 
layout. Husté ukládání zboží redukuje potřebu 
„prázdných“ prostor pro chlazení, což vede ke 
snížení provozních nákladů. Využívají se tak na-
příklad paletové regály a VNA vozíky. V některých 
skladech slouží takzvané double-deep regály, 
kam se zaskladňují dvě palety se stejným zbožím 

včetně šarže. To přispívá k úspoře prostoru i ná-
kladů na chlazení.

Klíčová je ekologická 
udržitelnost

Snižování energetické náročnosti chlazených skla-
dů nebo mrazáků je dnes klíčovým úkolem. Přispí-

LOGISTIKA

PRODUKTY PRO DĚTI 

Vlhčené ubrousky LINTEO BABY AQUA – 48 ks
Přírodní a spolehlivá péče: Přírodní vlhčené ubrousky Linteo Baby AQUA byly vyvinuty 
s ohledem na potřeby a citlivost dětské pokožky. V jejich složení nenajdete žádné parfémy 
ani alkohol. Pokožku spolehlivě a účinně čistí, zároveň nedráždí a nenarušují její přirozenou 
ochrannou bariéru. Ubrousky obsahují 99 % čištěné vody, která je pro pokožku tou 
nejpřirozenější součástí.  
Záruka bezpečí: Všechny výrobky Linteo Baby jsou 
dermatologicky testované a zaručují naprostou 
nezávadnost. Bez obav je lze používat pro každodenní 
hygienu novorozenců i dětí s velmi citlivou pokožkou 
náchylnou k dermatologickým potížím.

+420 465 467 730

info@melitrade.cz

www.linteo.cz

Melitrade, a. s.

Domažlická 1232/3

130 00  Praha 

MASO A UZENINY

Poličan Schneider, 
klasika, která potěší
Uzenářská značka Schneider připravila nejen na 
sváteční stoly klasický trvanlivý salám: Poličan 
Schneider vyrobený podle tradiční receptury. 
Jemně kořeněná chuť provoněná bukovým dřevem 
potěší každého milovníka fermentovaných salámů. 
A jako bonus najdete na www.JakNaVelkéVěci.cz 
celou řadu receptů od renomovaných kuchařů či 
foodblogerů, které do vaší kuchyně přinesou 
novou inspiraci.

Doporučená cena za 100 g je 29,90 korun.  

Schneider Food, s. r. o.

Gemini – budova B

Na Pankráci 1724/129

140 00  Praha 4

www.schneider-food.cz

VYBAVENÍ

SYNSTORES – online systém monitorování a zápisu 
teplot, automatická archivace HACCP reportů
SYNSTORES – plně autonomní bezdrátový systém 
čidel s minimálně 10letou životností baterií, který 
v reálném čase zobrazuje teploty v chladicím a mrazicím 
zařízení, teplých pultech a zařízeních pro ohřev, 
automaticky zaznamenává teploty a archivuje reporty, 
zasílá teplotní alarmy a alerty otevřených dveří.

+420 735 170 600

simona.smejkalova@friservice.cz

www.synstores.com

Distributor – Fri-Service Czech, s.r.o.

Provozovna divize G

S. K. Neumanna 555/14

250 01  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
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Zvýšenou poptávku po chlazeném nebo čerstvém 
zboží řeší i některé maloobchodní řetězce, které 
se spoléhají na vlastní výstavbu. Například Lidl 
buduje své největší logistické centrum v České 
republice, které se nachází v Buštěhradu nedale-
ko Kladna. Nové centrum vzniká na místě brown-
fieldu poldovských oceláren a bude mít rozlohu 
téměř 60 000 metrů čtverečních. „Třicet procent 
plochy je určeno pro skladování chlazeného 
a čerst vého zboží s nastavenou regulovanou tep-
lotou, týká se to ovoce, zeleniny, mléčných výrob-
ků nebo masa,“ říká tisková mluvčí Lidlu Iveta 
Barabášová. Podle ní bude logistické centrum 
vybaveno technikou a technologií, které zajistí 
ekonomický, ale také udržitelný provoz. Sklad by 
měl být dokončen na začátku příštího roku 
a bude se z něj zásobovat na 90 prodejen.

Urychlila se připravovaná 
partnerství

„Na základě našich provozních zkušeností jsme 
provedli optimalizaci velikosti provozovaných vo-
zidel na takzvané malé distribuci, kdy jde o záso-
bování menších prodejen menšími vozy,“ zmiňu-
je novinky ve společnosti ESA logistika Štěpán 
Dlouhý. Dále firma pořídila vozidla umožňující 
kombinovanou přepravu suchého a chlazeného 
zboží. Ta jsou vybavena přepážkou, která umožní 
udržení různé teploty v oddělených částech úlož-
ného prostoru.

V průběhu koronavirové krize akcelerovala přípra-
va některých partnerství, která by jinak pravdě-
podobně zabrala více času. Například zákazníci 
on-line supermarketu Rohlik.cz dostali možnost 
zdarma si vyzvednout nákup v distribučních cen-
trech společnosti Hopi v Jažlovicích nebo ve 
Strančicích. Logistické procesy včetně vychystává-
ní chlazeného zboží ovlivnilo mj. servisní nastave-
ní, kdy si zákazník určuje čas objednání nebo 
způsob platby. Nákup předávala ostraha na zákla-
dě předložení občanského průkazu nebo zaměst-
nanecké karty. Zásadní novinku však Hopi staví 
v Prostějově. Za více než půl miliardy korun zde 
buduje sklad, který má od konce tohoto roku 
sloužit společnosti Nestlé Česko. Nový sklad od-
baví sto kamionů denně.

LOGISTIKA

vají k tomu nejmodernější nízkoenergetické chla-
dírenské technologie, rekuperační systémy nebo 
úsporná svítidla LED, která se minimálně zahřívají. 
Vedle moderních technologií je stejně důležité do-
držovat předepsané postupy, procesy a termíny 
revizí. Sklady rovněž vyžadují perfektní zateplení 
a důmyslný systém zavírání. Ve vchodech nebo do 
přechodů mezi jednotlivými sekcemi se instalují 
například rychloběžná vrata, těsnicí límce či naklá-
dací můstky s výsuvem.

Pokud to umožňuje charakter skladových prostor, 
instalují se řetězové dopravníky nebo mobilní re-
gály. Z kategorie automatických řešení lze zmínit 
shuttle systémy a regálové kanály. Zvlášť v mra-
zírnách jsou regály i manipulační technika velmi 
namáhány, proto se nasazují odolnější vozíky 
nebo skladová infrastruktura (např. galvanizova-
né provedení).

Přepravu zboží zajišťují speciální izotermická vozi-
dla, která jsou vybavena chladírenskou technologií. 
Teplota v nástavbách nebo v návěsech se sleduje 
po celou dobu přepravy prostřednictvím čidel. Pří-
padné nežádoucí odchylky teplot okamžitě korigu-
je agregát a teplota je upravena na žádoucí míru. 
Dopravci pak mají k dispozici záznamy monitorin-
gu, což umožňuje doložit průběh teploty v náklad-
ním prostoru během celé doby přepravy.

Roste zájem 
o kombinované 
teplotní režimy

Kam se ubírají hlavní trendy v logistice teplotně 
kontrolovaného zboží? „Již delší dobu sledujeme 
zjevný trend ve změně proporcí skladovaného zbo-
ží. V souladu s preferencemi zákazníků se zvětšují 
objemy čerstvého zboží oproti konzervovanému 
nebo trvanlivému zboží, tam se naopak objemy 
snižují,“ uvádí Štěpán Dlouhý, provozní ředitel spo-
lečnosti Esa logistika. A dodává: „Naši zákazníci 
dále více a více požadují kombinované služby v ně-
kolika teplotních režimech – suchý, chlazený, ovo-
ce nebo zelenina, mražený.“ Obvykle se jedná 
o požadavek na několik teplotních režimů najed-
nou, které odpovídají typu produktů daného zá-
kazníka. Týká se to jak skladování, tak dopravních 

služeb. „Pro tyto účely jsme pořizovali vozidla 
umožňující kombinovanou přepravu ve více teplot-
ních režimech,“ doplňuje.

Chlazené zboží má zpravidla krátkou dobu trvan-
livosti. Důležité je proto důkladné plánování zásob. 
„Zásoby jsou objednávány na základě předpovědi, 
která je tvořena lokálním týmem. Tato předpověď 
zohledňuje všechna kritéria a znalosti, které máme 
k dispozici – například promoční plány klientů, uni-
kátní sezonnost daného výrobku, probíhající mar-
ketingové aktivace, podpora přímo v obchodech 
a mnoho dalších,“ specifikuje Pavel Turek, demand 
planning manager CZ & SK společnosti Danone. 
V návaznosti na tento forecast se pak zboží objed-

nává do výroby. Zároveň ale firma drží určité bez-
pečnostní zásoby, aby byla schopna reagovat na 
nečekané výkyvy a udržela stoprocentní servis 
zákazníkům i v případně zpoždění výroby či trans-
portu. „Tyto safety stocky se však pohybují pouze 
v řádu několika dnů, protože se rovněž snažíme jít 
cestou zero waste, tedy minimalizovat množství 
produktů, které nedokážeme prodat,“ doplňuje 
Pavel Turek.

Jedním z trendů, který ovlivňuje také logistiku 
a distribuci teplotně kontrolovaných potravin, je 
rostoucí segment zdravé výživy. „Spotřebitelé, 
především mladší generace ve větších městech, 
upřednostňují zdravější životní styl a s tím souvi-
sející zdravé stravování. Preferují kvalitní fresh 
potraviny a bioprodukty,“ vysvětluje Michaela 
Dražanová, development manager Fresh společ-
nosti Raben pro Českou republiku a Slovensko. 
Podle ní také v logistice narůstá objem rostlinných 
produktů, které mohou být alternativou k mas-
ným výrobkům.

soutez-25-let.indd   1soutez-25-let.indd   1 27.11.2020   2:31:0127.11.2020   2:31:01

Snižování 
energetické 

náročnosti skladů 
je dnes hlavním 

úkolem.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:



Všechny informace o logistice 
najdete v časopise Systémy 
Logistiky i na jeho zpravodajském 
webu www.systemylogistiky.cz.

European Food Network, jejíž součástí je firma 
Raben Logistics Czech, rozšířila služby přepravy 
a skladování v kontrolovaném teplotním režimu 
2–7 °C do celkem 34 států (včetně Bulharska, Ru-
munska a Chorvatska). V logistickém centru v Nu-
pakách navýšila skladovou kapacitu o 450 paleto-
vých míst. „Částečně tuto skladovou kapacitu také 

nabízíme na krátkodobé skladování chlazených 
potravin pro promo akce do maloobchodních sítí,“ 
informuje Michaela Dražanová.

Nové logistické projekty svědčí o tom, že chlazené 
a mražené zboží se těší rostoucímu zájmu. Zároveň 
vlivem změny nákupního chování nezanedbatelné 

části spotřebitelů a jejich rostoucí obliby e-shopů 
zesílí tlak na změnu zaběhaných distribučních 
vzorců. Bude ji charakterizovat například velký po-
čet menších zásilek na mnoho různých adres, a to 
vše v různých teplotních režimech.

soutez-25-let.indd   1soutez-25-let.indd   1 27.11.2020   2:31:0127.11.2020   2:31:01

inzerce

„Vzrostla 
distribuce 

droždí, 
poklesly 
exporty 
mléka.“

Pandemie onemocnění covid-19 přechodně 
ovlivnila chování spotřebitelů. U potravin 
to ale nebylo tak výrazné jako například 
v automobilovém průmyslu. Tady se logistika 
nezastavila. Lidé ale začali více přemýšlet 
o stravě a museli se přizpůsobit i omezením 
v restauračních zařízeních. Vzrostla distri-
buce některých typů potravin, například 
čerstvého droždí, zatímco jiné, pekárenské 
produkty, poklesly. Útlum jsme také zazna-
menali i u některých vývozů, třeba u mléka, 
do vybraných sousedních zemí kvůli místní 
podpoře vlastních producentů.

Michaela Dražanová,
development manager Fresh CZ & SK, 
Raben Logistics Czech

56

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

Zvýšenou poptávku po chlazeném nebo čerstvém 
zboží řeší i některé maloobchodní řetězce, které 
se spoléhají na vlastní výstavbu. Například Lidl 
buduje své největší logistické centrum v České 
republice, které se nachází v Buštěhradu nedale-
ko Kladna. Nové centrum vzniká na místě brown-
fieldu poldovských oceláren a bude mít rozlohu 
téměř 60 000 metrů čtverečních. „Třicet procent 
plochy je určeno pro skladování chlazeného 
a čerst vého zboží s nastavenou regulovanou tep-
lotou, týká se to ovoce, zeleniny, mléčných výrob-
ků nebo masa,“ říká tisková mluvčí Lidlu Iveta 
Barabášová. Podle ní bude logistické centrum 
vybaveno technikou a technologií, které zajistí 
ekonomický, ale také udržitelný provoz. Sklad by 
měl být dokončen na začátku příštího roku 
a bude se z něj zásobovat na 90 prodejen.

Urychlila se připravovaná 
partnerství

„Na základě našich provozních zkušeností jsme 
provedli optimalizaci velikosti provozovaných vo-
zidel na takzvané malé distribuci, kdy jde o záso-
bování menších prodejen menšími vozy,“ zmiňu-
je novinky ve společnosti ESA logistika Štěpán 
Dlouhý. Dále firma pořídila vozidla umožňující 
kombinovanou přepravu suchého a chlazeného 
zboží. Ta jsou vybavena přepážkou, která umožní 
udržení různé teploty v oddělených částech úlož-
ného prostoru.

V průběhu koronavirové krize akcelerovala přípra-
va některých partnerství, která by jinak pravdě-
podobně zabrala více času. Například zákazníci 
on-line supermarketu Rohlik.cz dostali možnost 
zdarma si vyzvednout nákup v distribučních cen-
trech společnosti Hopi v Jažlovicích nebo ve 
Strančicích. Logistické procesy včetně vychystává-
ní chlazeného zboží ovlivnilo mj. servisní nastave-
ní, kdy si zákazník určuje čas objednání nebo 
způsob platby. Nákup předávala ostraha na zákla-
dě předložení občanského průkazu nebo zaměst-
nanecké karty. Zásadní novinku však Hopi staví 
v Prostějově. Za více než půl miliardy korun zde 
buduje sklad, který má od konce tohoto roku 
sloužit společnosti Nestlé Česko. Nový sklad od-
baví sto kamionů denně.

LOGISTIKA

vají k tomu nejmodernější nízkoenergetické chla-
dírenské technologie, rekuperační systémy nebo 
úsporná svítidla LED, která se minimálně zahřívají. 
Vedle moderních technologií je stejně důležité do-
držovat předepsané postupy, procesy a termíny 
revizí. Sklady rovněž vyžadují perfektní zateplení 
a důmyslný systém zavírání. Ve vchodech nebo do 
přechodů mezi jednotlivými sekcemi se instalují 
například rychloběžná vrata, těsnicí límce či naklá-
dací můstky s výsuvem.

Pokud to umožňuje charakter skladových prostor, 
instalují se řetězové dopravníky nebo mobilní re-
gály. Z kategorie automatických řešení lze zmínit 
shuttle systémy a regálové kanály. Zvlášť v mra-
zírnách jsou regály i manipulační technika velmi 
namáhány, proto se nasazují odolnější vozíky 
nebo skladová infrastruktura (např. galvanizova-
né provedení).

Přepravu zboží zajišťují speciální izotermická vozi-
dla, která jsou vybavena chladírenskou technologií. 
Teplota v nástavbách nebo v návěsech se sleduje 
po celou dobu přepravy prostřednictvím čidel. Pří-
padné nežádoucí odchylky teplot okamžitě korigu-
je agregát a teplota je upravena na žádoucí míru. 
Dopravci pak mají k dispozici záznamy monitorin-
gu, což umožňuje doložit průběh teploty v náklad-
ním prostoru během celé doby přepravy.

Roste zájem 
o kombinované 
teplotní režimy

Kam se ubírají hlavní trendy v logistice teplotně 
kontrolovaného zboží? „Již delší dobu sledujeme 
zjevný trend ve změně proporcí skladovaného zbo-
ží. V souladu s preferencemi zákazníků se zvětšují 
objemy čerstvého zboží oproti konzervovanému 
nebo trvanlivému zboží, tam se naopak objemy 
snižují,“ uvádí Štěpán Dlouhý, provozní ředitel spo-
lečnosti Esa logistika. A dodává: „Naši zákazníci 
dále více a více požadují kombinované služby v ně-
kolika teplotních režimech – suchý, chlazený, ovo-
ce nebo zelenina, mražený.“ Obvykle se jedná 
o požadavek na několik teplotních režimů najed-
nou, které odpovídají typu produktů daného zá-
kazníka. Týká se to jak skladování, tak dopravních 

služeb. „Pro tyto účely jsme pořizovali vozidla 
umožňující kombinovanou přepravu ve více teplot-
ních režimech,“ doplňuje.

Chlazené zboží má zpravidla krátkou dobu trvan-
livosti. Důležité je proto důkladné plánování zásob. 
„Zásoby jsou objednávány na základě předpovědi, 
která je tvořena lokálním týmem. Tato předpověď 
zohledňuje všechna kritéria a znalosti, které máme 
k dispozici – například promoční plány klientů, uni-
kátní sezonnost daného výrobku, probíhající mar-
ketingové aktivace, podpora přímo v obchodech 
a mnoho dalších,“ specifikuje Pavel Turek, demand 
planning manager CZ & SK společnosti Danone. 
V návaznosti na tento forecast se pak zboží objed-

nává do výroby. Zároveň ale firma drží určité bez-
pečnostní zásoby, aby byla schopna reagovat na 
nečekané výkyvy a udržela stoprocentní servis 
zákazníkům i v případně zpoždění výroby či trans-
portu. „Tyto safety stocky se však pohybují pouze 
v řádu několika dnů, protože se rovněž snažíme jít 
cestou zero waste, tedy minimalizovat množství 
produktů, které nedokážeme prodat,“ doplňuje 
Pavel Turek.

Jedním z trendů, který ovlivňuje také logistiku 
a distribuci teplotně kontrolovaných potravin, je 
rostoucí segment zdravé výživy. „Spotřebitelé, 
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PROČ BUDOVAT E-SHOP, je žhavé téma , které 
koreluje s aktuální situací a postupujícím propojováním 

světa on-line a off-line. Jedním z trendů jsou nákupy 
kdykoliv a kdekoliv, tedy z přenosných zařízení. Hlavně 

pro ně je třeba celou e-shopovou platformu optimalizovat.

ETIKETY, papírové pásky a cenovky se v obchodě 
používají odnepaměti. Za tu dobu prošly určitou 

evolucí, ale další pokrok zastavit nelze. Pokračující 
digitalizace retailu tak promlouvá i do tohoto vybavení.

POSTŘEHY šéfredaktora 
shrnují Poznámky z Petrova 
blogu.

SETKÁNÍ 
S TOMÁŠEM 
ČUPREM A PETREM 
PAVLÍKEM, group CEO 
a CEO ČR Rohlík Group, je 
také o nemalých ambicích.

PŘÍPADOVÁ STUDIE
popisuje proměnu Albertu.

REVERZNÍ 
LOGISTIKA se neobejde 
bez propracovaného 
softwaru a perfektně 
nastavených procesů. 
Aktuálně je kladen 
velký důraz na celkovou 
ekologičnost reverzních 
toků – jak ve smyslu třídění, 
recyklace či likvidace 
materiálů a odpadu podle 
platných zákonných norem, 
tak pokud jde o efektivitu 
dopravy.

VELIKONOCE jsou pro tuzemský maloobchod doslova požehnáním. Tržby 
v tomto období stoupnou o čtvrtinu až třetinu. Nejrychleji rostou produkty pro pečení 
a alkohol. A zákazníci jsou ochotni si je stále častěji dopřávat v prémiové kvalitě.

V našem dalším čísle
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trh ve srovnání s trhy v jiných zemích? 
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OŽIVENÍ SLOVENSKÉ
MINERÁLNÍ VODY
KLÁŠTORNÁ KALCIA

Strhnout pozornost na relaunch minerální vody, jejíž 
výroba se obnovila po 4 letech a kterou si starší 
generace pamatovali jako Kláštornou – královnu 
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JAK MŮŽE OBAL PŘISPĚT 
K LEPŠÍM PRODEJŮM  

Nielsen měří napříč kontinenty vliv obalů na celý výkon značky 
a uděluje cenu Nielsen Design Impact Award výrobkům, jejichž 
nové obaly mají zásadní vliv na prodeje. V rámci prezentace si uká-
žeme na konkrétních příkladech značek z FMCG trhu z jiných zemí, 
jaký vliv měl redesign obalu na celkový prodej. Zároveň si shrneme 
„zlatá pravidla“ skvělého obalu.

ANDREA VOZNÍKOVÁ, NIELSEN ČR/SR

SPOTŘEBITEL A OBAL: 
PREZENTACE VÝSLEDKŮ 
EXKLUZIVNÍHO PRŮZKUMU  

Společnost GfK se stala partnerem výzkumu kongresu a připraví 
speciální průzkum trhu týkající se vnímání zákazníka na téma 
obalů a recyklace. Výsledky výzkumu na téma ZÁKAZNÍK 
A OBAL následně exkluzivně přednese na kongresu OBALKO 
Ladislav Csengeri, Consumer Panel Services Director at GfK 
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LEPŠÍ JÍDLO, LEPŠÍ SVĚT – 
UDRŽITELNOST PODLE ROHLÍKU 

Proč v Rohlíku věří této myšlence, jak je posouvá dál a jak do toho 
celého zapadá téma udržitelnosti? Proč Rohlik.cz začal s vlastní 
značkou „Bez kompromisu“ a s projektem „Otoč obal“? S udržitel-
ností to totiž myslí opravdu vážně. Navíc to vše dokáže komuniko-
vat stylem, že jeho zákazníci rádi přidají ruku k dílu.

OLIN NOVÁK, ROHLIK.CZ

PANELOVÁ DISKUZE: 
SPOTŘEBITEL A OBAL

Jak ovlivní obal spotřebitele a jak on ovlivní obal? Jaký je pohled spotřebitele 
na udržitelnost, třídění a recyklaci? Jaká je změna vnímání obalu spotřebitelem 
v důsledku pandemie? Co spotřebitel očekává od obalu? Jak výrobci baleného 
zboží myslí na spotřebitele při vývoji nových obalů? Jaké je srovnání českých 
a slovenských spotřebitelů se spotřebiteli jinde v Evropě a ve světě?

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