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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!

N a srdce jsou Po-
děbrady, takzvané 
město našich srdcí. 
Do těchto středo-
českých lázní míří 
všichni ti, kterým 

se životně důležitý sval občas zadrhává, 
poskakuje nebo ochabuje. Vedle ne-
zbytných odborných úkonů jej vrací do 
kondice nejenom místní pramen léčivé 
minerální vody, ale i pohodový klid, cíle-
ná relaxace a úměrné rozptýlení. 

Na srdce mají blahodárný vliv i některé 
potraviny, které doporučují lékaři a vý-
živoví poradci. Jejich top desítku tvoří: 
avokádo, bobule (jahody, ostružiny, 
borůvky, maliny…), fazole, hořká čo-
koláda, listová zelenina (špenát, ledový 
salát…), olivový olej, rajčata, tučné ryby 
(losos, sardinky, makrely, tuňák…) rybí 
olej a ořechy (vlašské, makadamové, 
mandle…). 

Na srdce by si měli dát ruku ti z nás, 
kteří tyto blahodárné pochutiny ve svém 
každodenním jídelníčku opomíjejí. Měli 
bychom se snažit našemu srdci přinej-
menším neubližovat a přinejlepším jej 
hýčkat. Ideálně stravou bohatou na zele-
ninu, ovoce, celozrnné výrobky a vlákni-
nu, alespoň jednou týdně konzumací 
ryb, omezeným příjmem živočišných 
tuků, větší spotřebou potravin obsahu-

jících probiotika a opravdu minimálním 
solením. Jak říkají odborníci, půlku talíře 
by měla zabírat zelenina, čtvrtinu kva-
litní sacharidy a zbylou čtvrtinu netučné 
maso nebo ještě lépe ryba.

Na srdce mojí maličkosti pomyslně do-
léhá aktuální debata, která se rozvinula 
kolem novely zákona o potravinách
s povinnými kvótami na prodej českých 
potravin ve velkých obchodech. Zastánci 
argumentují třeba tím, že i koronavirová 
krize ukázala nezbytnost naší soběstač-
nosti v produkci potravin, které naši 
zemědělci dokážou vyrobit za stejných 
či nižších nákladů jako ti zahraniční. 
Odpůrci zase varují, že se tak omezí vý-
běr v obchodech a dojde ke zdražování 
potravin.

Na srdce spotřebitelů by podle mého 
skromného názoru měly mířit informace 
o původu, výhodách a kvalitě místních 
potravin. Takto nenásilně a působivě 
vzdělaní a k jisté formě vlastenectví 
vychovaní nakupující budou mít jasno, 
kterému výrobku dají v poskytnutém 
výběru přednost.

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Téma sebestačnosti je na Slovensku živá dlhé 
roky. Sme závislí od dovozu potravín a potrebu-
jeme posilniť domácu výrobu. Ale ako? Nedáv-
nym nápadom bolo nariadenie, ktoré hovorí, že 
polovica potravín v letákoch musí mať slovenský 
pôvod. Obchodníci darmo upozorňovali na to, 
že kapacity na takýto pokus nestačia, a výrob-
covia zas na to, že predávať potraviny v ak ciách 
nie je najlepšia podpora. Ozval sa aj Brusel, 
ktorému sa obmedzenie voľného pohybu tova-
rov nepáči. Slovenské potraviny kupujem aj bez 
toho, aby ma niekto nútil. Ale tiež si občas rada 
dám české pivo a maďarskú klobásu.

 Působení
 Kvóty
 Výchova

Na srdce
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BAROMETR

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

Ceny drogerie 
a kosmetiky v lednu 
2021 výrazně rostly
 V lednu 2021 se průměrná hodnota spo-
třebního koše zvýšila o 1,3 %, z původních 
1711,20 Kč na 1733 Kč. Zvýšení cen bylo za-
registrováno u sedmi z deseti sledovaných 
obchodníků.

Nejvíce si v lednu zákazníci připlatili za výrob-
ky z monitorovaného košíku v supermarketech 
Tesco, a to 78 Kč (nárůst o 4,8 %), a také v Kauf-
landu o 53 Kč (nárůst o 2,9 %). V případě řetězce 
Makro došlo k nejvýraznějšímu zlevnění. V něm 
zákazníci ve srovnání s minulým obdobím ušetřili 
za stejný nákup 21 Kč (pokles 1,4 %).

Největší vliv na zvýšení průměrné hodnoty koše 
měly výrobky z kategorie drogerie a kosmetika 
a produkty ze sortimentu kosmetiky, u nichž 
došlo v lednu 2021 ke zvýšení cen o 2,2 %. Po-
kles cen byl zaregistrován i u čerstvých výrobků, 
u nichž cena vzrostla v průměru o procento. Ko-
loniál a trvanlivé produkty se prodávaly v lednu 
levněji v průměru o 0,5 %.

V rámci promoční aktivity došlo začátkem roku 
již tradičně ke snížení počtu nabízených akcí, ten-
tokrát o 6 %. Nejvýraznější propad nabídky akcí 
bylo možné sledovat u výrobků ze sortimentu 
drogerie a kosmetiky, u nichž obchodníci nabídli 
v lednu o 19 % méně akčních nabídek než v lis-
topadu a prosinci minulého roku.

Mimo Makro, kde se průměrná hodnota spotřeb-
ního koše pohybovala v lednu 2021 na úrovni 
1479,10 Kč, zákazníci nejvýhodněji nakoupili 
v prodejnách Tesco HM (1592,90 Kč). 

V prosinci meziročně nejvíce klesl obrat 
dekorativní kosmetiky

1,3 %
 V porovnání s obdobím listopad až 
prosinec 2020 vzrostla v lednu 2021 průměrná 
cena spotřebního koše o 1,3 %.

1733 Kč

 Průměrná cena 
spotřebního koše v období 
listopad až prosinec 2020 
v lednu vzrostla z 1711,20 Kč
na 1733 Kč.



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

 Jednorázové baterie typu AA se kupují nejčastěji 
 Společnost 4 P & P v lednu prostřednictvím tazatelské sítě SmartSpotter provedla prů-
zkum zaměřený na to, jak spotřebitelé přistupují k nákupu a používání baterií.

Na začátku února letošního roku provedla společ-
nost 4 P & P prostřednictvím tazatelské sítě Smart-
Spotter průzkum mezi nakupujícími zaměřený na 
spotřebitelské chování a nákupní zvyklosti v kate-
gorii baterií. Více než tři čtvrtiny nakupujících pre-
ferují běžné jednorázové baterie. Mezi nejčastěji 

nakupované baterie patří tradiční tužkové baterie 
typu AA (40 %) a za nimi se těsně drží mikrotuž-
kové baterie typu AAA (33 %). Další významnější 
segment tvoří malé lithiové tzv. knofl íkové bate-
rie, které nejčastěji nakupuje 17 % dotázaných. 
Nakupující nejčastěji využívají jednorázové baterie 
do dálkových ovladačů (32 %) či hodinek (23 %).

Významný a rostoucí segment také tvoří nabíjecí 
baterie, které kupuje asi 24 % spotřebitelů. Nej-
častější využití nabíjecích baterií je do hraček pro 
děti (28 %), svítilen (17 %) či audiopřístrojů (16 %). 
Nejčastějším kritériem, podle kterého se nakupují-
cí rozhodují při nákupu nabíjecích baterií, je cena.  
Pokud baterie doslouží, 62 % spotřebitelů je od-
nese do speciálních boxů pro to určených v ob-
chodech a 23 % je vyhodí do speciální kontejneru 
na elektroodpad. Jen necelých 10 % nakupujících 
vyhodí baterie do komunálního odpadu. 

Podle jakých kritérií nakupující 
pořizují nabíjecí baterie

 Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

1. 2. 3. 4. 5.

Albert SM 1681,2 1733,2 1812,2 1776,2 1725,2

Albert HM 1698,2 1749,1 1702,2 1711,2 1636,2

Billa 1752,3 1744,3 1851,3 1770,2 1783,2

Globus 1818,2 1695,2 1879,2 1856,2 1755,2

Kaufland 1866,5 1879,5 1800,5 1948,5 1905,5

Lidl 1850,8 1883,8 1916,8 1923,8 1901,8

Makro 1441,6 1471,4 1471,0 1499,4 1512,2

Penny 
Market 1779,3 1658,2 1821,3 1743,2 1749,3

Tesco HM 1821,8 1555,8 1469,8 1578,6 1538,6

Tesco SM 1758,6 1751,8 1662,8 1739,8 1617,8

Vývoj cen v období 30. 12. 2020 – 2. 2. 2021

Cena baterie 27 %

Kapacita baterie 24 %

Značka baterie 19 %

Počet cyklů 8 %

Neřídí se žádným kritériem 11 %

Žádná z uvedených možností 8 %

Efekt samovybíjení 3 %

TOP 10 – POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (12/2020 vs. 12/2019, v %)

Pivo    13,4

Alkohol   10,3

Sýry    9,9

Víno*    14,7

 Čokoládové cukrovinky -6,0

Slané pochutiny  16,0

Káva    1,0

 Másla a margaríny  -2,2

 Nealkoholické nápoje  2,6

 Sušenky, oplatky a perníky -7,1

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 – NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (12/2020 vs. 12/2019, v %)

 Papírové produkty -2,5

 Krmivo pro psy a kočky -3,5

Osobní hygiena 2,9

Péče o vlasy -6,4

Péče o tělo* -4,2

Péče o zuby* -0,2

 Prací prostředky -6,6

 Čisticí prostředky 8,0

 Deodoranty -17,5

 Dekorativní kosmetika* -20,6

* ČR, elektronická data moderního trhu
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VE STRUČNOSTI:

Obchody znovu 
neotevřou

 Vláda nepovolila ministrem průmyslu 
a obchodu Karlem Havlíčkem avizované ob-
novení provozu obchodů, které jsou kvůli 
protiepidemickým opatřením v současnosti 
uzavřeny. K jejich otevření mělo dojít v pon-
dělí 22. února.

Nezbytná pro případné otevření maloobchodních 
prodejen budou přísná hygienická opatření. Tý-
kat by se měla maximálního počtu zákazníků na 
provozní plochu, povinnosti nošení respirátorů, 
dodržování rozestupů či používání dezinfekce. Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu ČR je má v násle-
dujícím období upřesňovat, ale podle vyjádření mi-
nistra nebudou tato pravidla v zásadě překvapivá.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) 
k tomu připomněl, že od začátku pandemie koro-
naviru loni na jaře investovali obchodníci do nej-
různějších hygienických opatření dohromady přes 
šest miliard korun, přičemž výsledkem je naprosté 
minimum ohnisek šíření nákazy v prodejnách. Na 
současnou situaci podle SOCR ČR zareagovala 
řada obchodníků také snížením cen respirátorů 
nebo navýšením darů potravinovým bankám, 
protože roste počet lidí v nouzi.

Další vývoj sledujte 
na www.zboziaprodej.cz. 

Košík rozšiřuje vlastní 
značku Authentic

 Privátní řada Authentic on-line super-
marketu Košík.cz se po půl roce výrazně 
r ozšiřuje. Do nabídky přibydou desítky tu-
zemských specialit od lokálních farmářů a ře-
meslných výrobců. V první fázi se bude jednat 
o masné výrobky, pivo nebo každodenní su-
roviny. Doplní se i řady šéfkuchařů hotových 
jídel, kteří pracují s úpravami receptů světové 
kuchyně z oblíbených bister. Nově je tak 
možné koupit například šokově zachlazená 
hotová jídla podle Sushi Time. 

Vůbec poprvé se pod řadou Authentic by Košík 
objeví produkty z české produkce, které bude 
Košík představovat postupně. V první vlně půjde 
o nabídku kvalitních masných výrobků od českých 
řezníků, počínaje kuřecím masem garantovaným 
Jiřím Brázdou z Olomouce. Ten pro zpracování 
masa používá tradiční způsoby založené výhradně 
na ruční práci. Následovat pak budou desítky dal-

ších produktů od ucelené řady pivních speciálů po 
suroviny pro denní vaření, jako je například 
mouka. 

Walmart otestuje 
chytrý box 
pro příjem 
čerstvých zásilek
 Od letošního jara budou moci zákazníci 
v arkansaském Bentonvillu přijímat zásilky ze 
svého místního Walmartu přímo do chytrého 
boxu společnosti HomeValet umístěného 
před jejich domem. Pilotní projekt se zaměří 
na bezpečné bezkontaktní dodávky čerst vých 
potravin.

Chytrý box, který budou od jara testovat společ-
nosti Walmart a HomeValet, je napájený platfor-
mou IoT (internet věcí), která má tři zóny s regulo-
vanou teplotou, takže dokáže správně skladovat 
zmrazené, chlazené a suché zboží. A když je čas 
na dodávku, chytrý box komunikuje se zařízením 
poskytovatele doručení a umožňuje mu bezpečný 
přístup tak, aby mohl celý proces dokončit. „I když 
aktuálně nemáme v plánu doručování v módu 
24/7, rozhodně to zní hezky. A jestli něco o našich 
zákaznících víme, tak to, že mají víc práce než dřív. 
Náš pilotní projekt s HomeValet je jedním z mnoha 
řešení, která testujeme, aby jejich dny byly lépe 
zvládnutelné. Koneckonců doručení zboží by mělo 
vyhovovat jejich životnímu stylu, ne naopak,“ do-
plňuje Tom Ward, senior vice president pro zákaz-
nické produkty amerického Walmartu. 

VE TŘECH 
SLOVECH:

Profesionalita
Objemy
Pružnost
Petr Jahoda, 
general manager, Logistic Services, 
Sony DADC Czech Republic

Copacking je dospělý 
průmysl se vším všudy

U českého retailového marketingu se často setkávám 
s podceněním realizační fáze, což se naší firmy dotý-
ká právě u copackingu. Zatímco přípravě kampaní, 
návrhům vizuálů a jednáním s maloobchodníky vě-
nují marketingoví manažeři maximální pozornost, 
provedení copackingu zůstává opomenuté a probí-
há samovolně.

Copacking se za poslední dekádu proměnil. Z živel-
ných aktivit připravovaných na koleně se stal plno-
hodnotný průmysl. Profesionálové v něm využívají 
špičkové průmyslové metody, známé dříve spíše 
z automotive nebo elektrotechnické výroby. Proces 
je řízený metodami Six Sigma, je měřený (ideálně 
hned na několika místech kompletačního procesu) 
a zavádí moderní technologie. Příkladem může být 
námi vyvinutý, ekologický a spotřebitelem prefe-
rovaný způsob uchycování letáků ionizací namísto 
lepení.

Trendem je využití větších, na copacking specializo-
vaných firem, které mohou nárazové objemy jed-
notlivých kampaní vhodně rozprostřít v čase a jsou 
předem připraveny i na sezonnost tohoto byznysu. 
Pružně se přizpůsobí změnám akcí na poslední chvíli. 
Jsou schopné ze dne na den navýšit kapacitu o de-
sítky procent, aniž by utrpěla kvalita procesu. Ročně 
pracují na tisících větších i menších zakázek, doká-
žou si vhodně rozložit síly (a zároveň udržet náklady 
pod kontrolou).

Přístup „najmeme garážovou firmu a ta na víkend 
sežene dvacet studentů na brigádu“ dnes už neob-
stojí. Mnohdy vede k nedodržení termínů, k široké 
paletě chyb (typické je třeba promíchání kompo-
nentů souběžně kompletovaných verzí). Je rizikový 
a v konečném důsledku i drahý.

Dospělý marketingový manažer chce i v copackingu 
jednat s dospělými partnery.

Petr JahodaPetr Jahoda

SPECIALISTA 

NA COPACKING

SLOVO 
ODBORNÍKA!

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

SVĚTOBĚŽNÍCI RETAILU

Zdravím příznivce retailu, 

tentokrát z Kostariky. Přestože je to 

rozvojová země, najdeme tu velice moderní 

retail. Člověk by očekával, že zde bude 

většinou hodně tržišť a menších obchodů. 

Opak byl ale pravdou. 

Na každém rohu jsou supermarkety a velké 

rodinné obchody. Sortiment je velice pestrý 

a prodejny nejsou tak hezké, jak jsme 

zvyklí od nás z Česka. Posílám pár snad 

zajímavých postřehů. 

ATOZ RETAIL TEAM 

& PAN / PANÍ

PRODEJCE POTRAVIN

ČESKÁ REPUBLIKA

Pavel Kotrbáček

Středoamerická
inspirace

N°35

BALENÍ VAJEC
Je to evidentně 
problém všude 
na světě. 

KAŽDÝ 
JE MÁ DOMA

U LEDU

Podívejte se, odkud jsou ty 
vaše. Pravděpodobnost, 
že právě z Kostariky, je 
velká. Jakmile se objeví 
květ, je celý trs zabalen 
do plastového pytle, ve 
kterém banány zrají až 
do okamžiku, kdy budou 
odříznuty a poslány lodí 
právě třeba do našich 
obchodů. 

Vysoké teploty svádějí k osvěžujícím 
nápojům, které se neobejdou bez ledu. 
V každé prodejně je proto speciální 
box plný pytlů s ledem. Stačí otevřít, 
vzít tu správnou velikost a rychle 
utíkat domů, než se led roztaje. 

INSPIRACE 
PRO ČESKÉ VÝROBCE?
Kostaričané milují grilované 
a smažené. Není proto divu, 
že na trhu najdete speciální 
kuchyňské utěrky určené 
na odsání tuku z takto 
připravených jídel. 

Téměř každý obchod podporuje lokální 
produkci. Kostarika si hodně zakládá na 
ochraně přírody, a tak se snaží vytvářet 
výrobky, které jsou bio, přírodní, necestují 
přes půl světa. Příkladem je tento stojan 
s textilem – trička, spodní prádlo, 
pyžama. Jen si vybrat a podpořit místní 
výrobce .

Čerstvé bylinky na jednom z tržišť, 
která jsme našli. Všude to nádherně 
voní, vypadá čerstvě, zdravě, a hlavně 
to není zabaleno v plastovém sáčku. 

PODPOŘ SVŮJ REGION!

ACH, TA VŮNĚ…

JAK PODPOŘIT PRODEJ
Udělejte množstevní akci, vezměte 
pásku „Oferta“ a začněte lepit. 
Pamatujete, jak jsme to před mnoha 
lety dělali také? A prodeje se jen hrnuly.

TISÍC PLASTOVÝCH
Kostarika je jednou z mála zemí světa, která se rozhodla jít 
cestou plastových bankovek. V době pandemie velice praktické. 
Postříkáte je dezinfekcí a nic se jim nestane. Bankovky 
nemůžete ani roztrhnout, jedině je rozstřihnout nůžkami. 

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

VE STRUČNOSTI:

Obchody znovu 
neotevřou

 Vláda nepovolila ministrem průmyslu 
a obchodu Karlem Havlíčkem avizované ob-
novení provozu obchodů, které jsou kvůli 
protiepidemickým opatřením v současnosti 
uzavřeny. K jejich otevření mělo dojít v pon-
dělí 22. února.

Nezbytná pro případné otevření maloobchodních 
prodejen budou přísná hygienická opatření. Tý-
kat by se měla maximálního počtu zákazníků na 
provozní plochu, povinnosti nošení respirátorů, 
dodržování rozestupů či používání dezinfekce. Mi-
nisterstvo průmyslu a obchodu ČR je má v násle-
dujícím období upřesňovat, ale podle vyjádření mi-
nistra nebudou tato pravidla v zásadě překvapivá.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) 
k tomu připomněl, že od začátku pandemie koro-
naviru loni na jaře investovali obchodníci do nej-
různějších hygienických opatření dohromady přes 
šest miliard korun, přičemž výsledkem je naprosté 
minimum ohnisek šíření nákazy v prodejnách. Na 
současnou situaci podle SOCR ČR zareagovala 
řada obchodníků také snížením cen respirátorů 
nebo navýšením darů potravinovým bankám, 
protože roste počet lidí v nouzi.

Další vývoj sledujte 
na www.zboziaprodej.cz. 

Košík rozšiřuje vlastní 
značku Authentic

 Privátní řada Authentic on-line super-
marketu Košík.cz se po půl roce výrazně 
r ozšiřuje. Do nabídky přibydou desítky tu-
zemských specialit od lokálních farmářů a ře-
meslných výrobců. V první fázi se bude jednat 
o masné výrobky, pivo nebo každodenní su-
roviny. Doplní se i řady šéfkuchařů hotových 
jídel, kteří pracují s úpravami receptů světové 
kuchyně z oblíbených bister. Nově je tak 
možné koupit například šokově zachlazená 
hotová jídla podle Sushi Time. 

Vůbec poprvé se pod řadou Authentic by Košík 
objeví produkty z české produkce, které bude 
Košík představovat postupně. V první vlně půjde 
o nabídku kvalitních masných výrobků od českých 
řezníků, počínaje kuřecím masem garantovaným 
Jiřím Brázdou z Olomouce. Ten pro zpracování 
masa používá tradiční způsoby založené výhradně 
na ruční práci. Následovat pak budou desítky dal-

ších produktů od ucelené řady pivních speciálů po 
suroviny pro denní vaření, jako je například 
mouka. 

Walmart otestuje 
chytrý box 
pro příjem 
čerstvých zásilek
 Od letošního jara budou moci zákazníci 
v arkansaském Bentonvillu přijímat zásilky ze 
svého místního Walmartu přímo do chytrého 
boxu společnosti HomeValet umístěného 
před jejich domem. Pilotní projekt se zaměří 
na bezpečné bezkontaktní dodávky čerst vých 
potravin.

Chytrý box, který budou od jara testovat společ-
nosti Walmart a HomeValet, je napájený platfor-
mou IoT (internet věcí), která má tři zóny s regulo-
vanou teplotou, takže dokáže správně skladovat 
zmrazené, chlazené a suché zboží. A když je čas 
na dodávku, chytrý box komunikuje se zařízením 
poskytovatele doručení a umožňuje mu bezpečný 
přístup tak, aby mohl celý proces dokončit. „I když 
aktuálně nemáme v plánu doručování v módu 
24/7, rozhodně to zní hezky. A jestli něco o našich 
zákaznících víme, tak to, že mají víc práce než dřív. 
Náš pilotní projekt s HomeValet je jedním z mnoha 
řešení, která testujeme, aby jejich dny byly lépe 
zvládnutelné. Koneckonců doručení zboží by mělo 
vyhovovat jejich životnímu stylu, ne naopak,“ do-
plňuje Tom Ward, senior vice president pro zákaz-
nické produkty amerického Walmartu. 

VE TŘECH 
SLOVECH:

Profesionalita
Objemy
Pružnost
Petr Jahoda, 
general manager, Logistic Services, 
Sony DADC Czech Republic

Copacking je dospělý 
průmysl se vším všudy

U českého retailového marketingu se často setkávám 
s podceněním realizační fáze, což se naší firmy dotý-
ká právě u copackingu. Zatímco přípravě kampaní, 
návrhům vizuálů a jednáním s maloobchodníky vě-
nují marketingoví manažeři maximální pozornost, 
provedení copackingu zůstává opomenuté a probí-
há samovolně.

Copacking se za poslední dekádu proměnil. Z živel-
ných aktivit připravovaných na koleně se stal plno-
hodnotný průmysl. Profesionálové v něm využívají 
špičkové průmyslové metody, známé dříve spíše 
z automotive nebo elektrotechnické výroby. Proces 
je řízený metodami Six Sigma, je měřený (ideálně 
hned na několika místech kompletačního procesu) 
a zavádí moderní technologie. Příkladem může být 
námi vyvinutý, ekologický a spotřebitelem prefe-
rovaný způsob uchycování letáků ionizací namísto 
lepení.

Trendem je využití větších, na copacking specializo-
vaných firem, které mohou nárazové objemy jed-
notlivých kampaní vhodně rozprostřít v čase a jsou 
předem připraveny i na sezonnost tohoto byznysu. 
Pružně se přizpůsobí změnám akcí na poslední chvíli. 
Jsou schopné ze dne na den navýšit kapacitu o de-
sítky procent, aniž by utrpěla kvalita procesu. Ročně 
pracují na tisících větších i menších zakázek, doká-
žou si vhodně rozložit síly (a zároveň udržet náklady 
pod kontrolou).

Přístup „najmeme garážovou firmu a ta na víkend 
sežene dvacet studentů na brigádu“ dnes už neob-
stojí. Mnohdy vede k nedodržení termínů, k široké 
paletě chyb (typické je třeba promíchání kompo-
nentů souběžně kompletovaných verzí). Je rizikový 
a v konečném důsledku i drahý.

Dospělý marketingový manažer chce i v copackingu 
jednat s dospělými partnery.

Petr Jahoda

SPECIALISTA 

NA COPACKING

SLOVO 
ODBORNÍKA!

Aktuální informace z trhu 
najdete v našem pravidelném 
elektronickém newsletteru 
a na www.zboziaprodej.cz/zpravy
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Osmý ročník kongresu Obalko se uskutečnil 27.–28. ledna 2021 a nabídl atraktivní 
odborný program. Více než 40 řečníků inspirovalo obalové profesionály a zástupce 
retailu v rámci dvou desítek prezentací, případových studií a panelových diskusí. 
Vystupující přednášeli živě v Aquapalace Hotelu Prague a více než 500 profesionálů 
z českého a slovenského obalového trhu i retailu se zúčastnilo on-line prostřednictvím 
živého přenosu. Časopis Zboží&Prodej byl mediálním partnerem kongresu.

David Čapek, david.capek@atoz.cz

H lavní téma kongresu Obalko 8 
znělo: Zákazník a obal. Ten 
je první věcí, kterou zákazník 
(spotřebitel) vidí při výběru 
produktu. Pomáhá mu pocho-

pit, co je daný produkt, a motivuje ho ke koupi 
výrobku. Ale zákazník není jenom spotřebitel: má 
i B2B význam, je to zároveň klient. Proto se během 
akce řešilo nejen to, co očekává od obalů spotřebi-
tel, ale i jak mezi sebou firmy komunikují v rámci 
dodavatelsko-odběratelských vztahů.

První blok společného dopoledního programu pro-
běhl v duchu hesla Zákazník jako klient. Namísto 
jednoho klíčového řečníka zahájili kongres hned tři 
zástupci hlavních oborů pro obalový trh – retailu, 
FMCG a automotive. Pozvání přijali Pavel Komůrka 
ze společnosti Orkla (zástupce FMCG), Jaroslav Vo-
dáček z Tesco Stores ČR (zástupce retailu) a Jana 
Volfová ze společnosti Škoda Auto (zástupkyně obo-
ru automotive). Mluvili o tom, co očekávají od české-
ho a slovenského obalového průmyslu a jaká specifi-
ka má tento trh ve srovnání s trhy v jiných zemích.

Společnost GfK se v rámci kongresu stala partne-
rem průzkumu trhu. Hana Říhová představila vý-
sledky exkluzivního průzkumu, který firma realizo-
vala v létě 2020 se spotřebiteli po celé Evropě na 
téma postoje domácností k plastovým obalům, 
třídění a recyklaci. K hlavní části programu patřila 
i panelová diskuse. Na téma Spotřebitel a obal spo-
lečně s Ladislavem Csengerim z GfK diskutovali 
zástupci pěti klíčových hráčů na trhu: Pavel Ham-
pejs (Unilever ČR), Gabriela Bechynská (Mondelez 
Czech Republic), Petr Baudyš (Penny Market), Mar-
tin Dulava (LineArt) a Martin Hejl (Thimm 
pack’n’display).

Jak může obal pomoci 
zvýšit prodeje

Sekce Marketing & design byla jako každý rok vě-
nována obalům (Packaging) jako pátému P v mar-
ketingovém mixu vedle čtyř hlavních parametrů: 
Product (výrobek), Price (cena), Place (místo) a Pro-

motion (propagace). Uvedenou sekci moderoval 
Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu Zboží&Prodej. 
Díky aktuálním případovým studiím se zájemci do-
zvěděli, jak obal může pomoci zvýšit prodeje.

Úvodní prezentace workshopu od Andrey Vozní-
kové ze společnosti NielsenIQ ukázala na konkrét-
ních příkladech značek z FMCG trhu v zahraničí, 
jaký vliv měl redesign obalu na celkový prodej. 
Konkrétní příklad z českého trhu pak nabídla Gab-
riela Adámková z řetězce Albert, která společně 
s Martinem Dulavou z agentury LineArt hovořila 
o vlivu nového designu obalů na prodej a vnímání 
značky Albert. 

Nechyběly ani nejmodernější technologie: Martin 
Goszler (Fiala & Šebek) a Petr Kaczor (Thimm 
pack’n’display) společně představili digitální tech-
nologie ve službách obalářů, které nabízejí jak 
úsporu času, tak velký prostor pro kreativitu. Jiří 
Havránek ze společnosti Colognia Press a Martin 
Bělík z Dataline Technology v prezentaci Já chci ten 
obal! připomněli, že obal hraje důležitou roli i při 

Kongres
přinesl i aktuální

témata pro retail

Obalko 8
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

on-line prodeji. Na závěr workshopu mluvila Pavla 
Cihlářová z GS1 Czech Republic o novince GS1 Di-
gital Link – efektivní komunikaci se spotřebitelem.

Významnou roli hrají 
i efektivní balicí procesy

Technologická a transportní sekce byla věnována 
tématům, jako jsou robotizace a automatizace ba-
lení nebo přepravní balení. Zajímavý pohled pod 

pokličku největšího pivovaru v ČR nabídl rozhovor 
na téma Jak zvládnout plechovkový boom? s Mar-
tinou Vajskebrovou ze společnosti Plzeňský Pra-
zdroj a Attilou Szábem ze společnosti Canpack. 
Následovala případová studie s názvem Obal, kte-
rý prodá, kde František Oľha ze slovenské agentu-
ry Cofin a Tomáš Kugler za dodavatele tiskových 
řešení Konica Minolta představili digitální výrobu 
zušlechtěných obalů s přidanou hodnotou.

V rámci další případové studie vystoupili zástupci 
dvou různých společností – Lukáš Formánek z DZ 
Dražice a Franco Stessens z Franke Group – na 
téma, jak se jim společně s dodavatelem Smurfit 
Kappa podařilo vyvinout monomateriálová řešení 
jako ideální způsob, jak skloubit udržitelnost 
s funkčností a praktičností.

Závěr sekce Technologie a transport patřil diskusi. 
Tři zástupci významných e-shopů ze tří odvětví – 
Tomáš Haškovec z e-shopu s pet segmentem Spo-
kojenypes.cz, Jan Klička ze společnosti Bonami 
a Martin Řehoř z firmy Malfini (bývalý Adler Czech) 
– se snažili společně se Zdeňkem Suchitrou z firmy 
Smurfit Kappa najít obalový ideál pro e-shopy.

Nová sekce: Udržitelnost

Letošní novinka v programu – sekce Udržitelnost 
– se zaměřila na koncepci oběhového hospodář-
ství, chytrý design, který je optimální pro recyklaci, 
začlenění recyklovaných materiálů do nových oba-
lů a minimalizaci negativních dopadů obalů na 
životní prostředí.

Zmíněnou sekci zahájily dvě praktické případové 
studie. Olin Novák, komerční ředitel on-line super-
marketu Rohlik.cz, představil udržitelnost podle 

Rohlíku v prezentaci Lepší jídlo, lepší svět. Násled-
ně ve společné prezentaci generální ředitelé Grei-
ner Packaging Slušovice a Olma – Ivo Benda a Mar-
tin Krystián – nastínili svůj pohled na udržitelnost 
obalů a ukázali, co spolu firmy pro životní prostře-
dí již udělaly.

Jedna z průkopnic v oblasti posuzování životního 
cyklu (LCA) v České republice, Marie Tichá, sdělila, 
jaké kroky by se měly podniknout, aby obaly byly 
skutečně udržitelné. Sekce Udržitelnost se věnova-
la také recyklaci. Robert Suchopa, vedoucí projek-
tu Pyrekol, výzkumného centra UniCRE, pak před-
nášel o způsobu, jak pomocí chemické recyklace 
(pyrolýzy) proměnit odpadní plasty na vstupní su-
rovinu pro výrobu nových (recyklovaných) plastů.

Potom Jan Maršák, ředitel odboru odpadů Minis-
terstva životního prostředí ČR, představil novou 
legislativu odpadového hospodářství ČR a její do-
pad na tuzemský obalový trh. Zlatým hřebem sek-
ce Udržitelnost byla panelová diskuse s názvem 
Recyklace bez obalu!. Co se doopravdy stane 
s obalem potom, co ho spotřebitel odhodí do ba-
revného kontejneru? Na toto téma debatovali: Petr 
Šikýř (Eko-Kom), Hana Zmítková (Tetra Pak), Jan 
Daňsa (Alpla Group), Ondřej Oliva (Suez Česká re-
publika) a Jaroslav Tymich (Asociace českého papí-
renského průmyslu).

Chystá se další ročník 
i rozšíření projektu

Záznam celého kongresu Obalko ve full HD kvalitě 
je k dispozici pro registrované účastníky. Navíc or-
ganizátoři umožňují dodatečnou registraci těm, 
kteří nestihli sledovat kongres živě, ale chtějí doda-
tečně dostat svoji dávku obalové inspirace. Stačí se 
zaregistrovat na www.obalko.cz/registrace a orga-
nizátoři vám pošlou heslo pro sledování záznamu.

Organizátoři hned po skončení kongresu Obalko 8 
vyhlásili termín pro další, tentokrát devátý ročník 
českého a slovenského obalového kongresu. Obal-
ko 9 se bude konat 14.–15. října 2021, a pokud 
epidemiologická situace dovolí, tak na tradičním 
místě v Aquapalace Hotelu Prague s fyzickou účas-
tí stovek obalových profesionálů a zástupců retailu.

Pořadatelská skupina Atoz Packaging zároveň 
chystá inovaci, která promění Obalko v celoroční 
projekt. Pokud chcete sledovat další vývoj projek-
tu, můžete se registrovat pro e-mailové zpravodaj-
ství na www.atozregistrace.cz/obalko nebo sledo-
vat webové stránky www.obalko.cz.

Příští Obalko 
se uskuteční 

14.–15. října 2021.

KONGRES
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Osmý ročník kongresu Obalko se uskutečnil 27.–28. ledna 2021 a nabídl atraktivní 
odborný program. Více než 40 řečníků inspirovalo obalové profesionály a zástupce 
retailu v rámci dvou desítek prezentací, případových studií a panelových diskusí. 
Vystupující přednášeli živě v Aquapalace Hotelu Prague a více než 500 profesionálů 
z českého a slovenského obalového trhu i retailu se zúčastnilo on-line prostřednictvím 
živého přenosu. Časopis Zboží&Prodej byl mediálním partnerem kongresu.

David Čapek, david.capek@atoz.cz

H lavní téma kongresu Obalko 8 
znělo: Zákazník a obal. Ten 
je první věcí, kterou zákazník 
(spotřebitel) vidí při výběru 
produktu. Pomáhá mu pocho-

pit, co je daný produkt, a motivuje ho ke koupi 
výrobku. Ale zákazník není jenom spotřebitel: má 
i B2B význam, je to zároveň klient. Proto se během 
akce řešilo nejen to, co očekává od obalů spotřebi-
tel, ale i jak mezi sebou firmy komunikují v rámci 
dodavatelsko-odběratelských vztahů.

První blok společného dopoledního programu pro-
běhl v duchu hesla Zákazník jako klient. Namísto 
jednoho klíčového řečníka zahájili kongres hned tři 
zástupci hlavních oborů pro obalový trh – retailu, 
FMCG a automotive. Pozvání přijali Pavel Komůrka 
ze společnosti Orkla (zástupce FMCG), Jaroslav Vo-
dáček z Tesco Stores ČR (zástupce retailu) a Jana 
Volfová ze společnosti Škoda Auto (zástupkyně obo-
ru automotive). Mluvili o tom, co očekávají od české-
ho a slovenského obalového průmyslu a jaká specifi-
ka má tento trh ve srovnání s trhy v jiných zemích.

Společnost GfK se v rámci kongresu stala partne-
rem průzkumu trhu. Hana Říhová představila vý-
sledky exkluzivního průzkumu, který firma realizo-
vala v létě 2020 se spotřebiteli po celé Evropě na 
téma postoje domácností k plastovým obalům, 
třídění a recyklaci. K hlavní části programu patřila 
i panelová diskuse. Na téma Spotřebitel a obal spo-
lečně s Ladislavem Csengerim z GfK diskutovali 
zástupci pěti klíčových hráčů na trhu: Pavel Ham-
pejs (Unilever ČR), Gabriela Bechynská (Mondelez 
Czech Republic), Petr Baudyš (Penny Market), Mar-
tin Dulava (LineArt) a Martin Hejl (Thimm 
pack’n’display).

Jak může obal pomoci 
zvýšit prodeje

Sekce Marketing & design byla jako každý rok vě-
nována obalům (Packaging) jako pátému P v mar-
ketingovém mixu vedle čtyř hlavních parametrů: 
Product (výrobek), Price (cena), Place (místo) a Pro-

motion (propagace). Uvedenou sekci moderoval 
Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu Zboží&Prodej. 
Díky aktuálním případovým studiím se zájemci do-
zvěděli, jak obal může pomoci zvýšit prodeje.

Úvodní prezentace workshopu od Andrey Vozní-
kové ze společnosti NielsenIQ ukázala na konkrét-
ních příkladech značek z FMCG trhu v zahraničí, 
jaký vliv měl redesign obalu na celkový prodej. 
Konkrétní příklad z českého trhu pak nabídla Gab-
riela Adámková z řetězce Albert, která společně 
s Martinem Dulavou z agentury LineArt hovořila 
o vlivu nového designu obalů na prodej a vnímání 
značky Albert. 

Nechyběly ani nejmodernější technologie: Martin 
Goszler (Fiala & Šebek) a Petr Kaczor (Thimm 
pack’n’display) společně představili digitální tech-
nologie ve službách obalářů, které nabízejí jak 
úsporu času, tak velký prostor pro kreativitu. Jiří 
Havránek ze společnosti Colognia Press a Martin 
Bělík z Dataline Technology v prezentaci Já chci ten 
obal! připomněli, že obal hraje důležitou roli i při 

Kongres
přinesl i aktuální

témata pro retail
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

KDO JE KDE
Diskutujte 

a kontaktujte 
nás na 

sociálních 
sítích:

 Palírna U Zeleného stromu má nového 
marketingového ředitele. Stal se jím Boris 
Rajdl. Ten doposud působil na pozici senior brand 
manažera a měl na starosti především Starou žit-
nou mysliveckou, kterou rebrandoval. 

 Lenka Vaněk nově vede oddělení Brand, 
Marketing and Communication české poboč-
ky poradenské společnosti EY. Střídá tak do-
savadního ředitele Jiřího Caudra. Do čela marke-
tingu přechází ze své současné role v Consultingu 
EY, kde vede tým zaměřený na spotřebitelské 
produkty a maloobchodní služby a také tým 
EY wavespace. 

vým členem jejího vedení je Radek Simerský, 
a to na pozici manažera logistiky. Jan Čižmar 
bude zodpovědný za řízení všech aktivit firmy 
v České republice. Mezi jeho hlavní úkoly patří 
růst tržního podílu a zvyšování efektivity všech 
procesů a provozů. Radek Simerský bude mít na 
starosti standardizaci a zefektivnění logistických 
procesů a logistický dispečink všech dep v České 
republice. 



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

POVÝŠENÍ

 Společnost Mars jmenovala Jana Sikoru 
novým ředitelem pro český trh. Zkušený ma-
nažer se v rámci své pozice připojí ke středoevrop-
skému leadership týmu firmy. Ursula Irwin, která 
poslední tři roky českou pobočku vedla, zůstává 
v prvním čtvrtletí tohoto roku ve středoevropském 
leadership týmu, kde bude spolupracovat na řadě 
strategických iniciativ společnosti Mars. 

 Mikolaj Komorowski se k 1. říjnu 2020 
stal ředitelem nové služby Dáme market na 
platformě Dáme jídlo. Ostřílený vedoucí pracov-
ník s více než dvacetiletou praxí zahrnující řadu 
vedoucích pozic v oblasti obchodu a e-commerce 
se zaměří na velmi rychlé doručování nákupů 
zákazníkům. 

 Na pozici COO (chief operations officer) 
Zásilkovny přichází Jan Čižmar. Dalším no-

PŘÍCHODY

JEDNOU VĚTOU:

„Kdyby každý 
věděl, co by 

vědět měl, byl by 
svět spasen.“

Hana Maciuchová,
česká herečka a pedagožka

Chcete mít tento 
plakát pořád po ruce?
TOP 30 ON-LINE!
www.top30.cz

Pro celoroční
PŘEHLED   
o NEJVĚTŠÍCH
hráčích v retailu 
si objednejte
plakát TOP 30!



0101-21_TOP30_CZ_INZ_do_zap_240x115.indd   10101-21_TOP30_CZ_INZ_do_zap_240x115.indd   1 18.02.2021   10:5918.02.2021   10:59

inzerce
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

na ženském klíně. Někde neprošel cenzurou, jinde 
byl stahován a zakazován, dokonce kvůli němu 
proběhly i soudní spory. Teď se o zesnulém poně-
kud hanlivě a přezíravě píše jako o samozvaném 
„podomním obchodníkovi s čuňárnami, kterému 
na věcech záleží“. Šlo prý o člověka, který využíval 
své pornografické impérium a charisma k posou-
vání hranic svobody slova. Ale on svůj případ do-
stal až Nejvyššímu soudu a ten mu s odkazem na 
nutnost dodržování principů svobody projevu 
a tisku dal za pravdu. Není výjimkou, že se o pro 
nás všechny hodně důležité věci zasadí na první 
pohled „ujetý vyšinutec“. Proto by nikdo, kdo jen 
trochu vystupuje z řady, neměl být vysmíván, opo-
míjen, natož zatracován. 

Popelnice Evropy
 Podle tuzemských statistiků dosáhla naše 
celková produkce odpadů v roce 2019 hodnoty 
37 milionů tun. Z celkového množství odpadu 
tvořil 14,4 % odpad komunální. Z celkového ob-
jemu odpadu představoval 1,5 milionu tun nebez-
pečný odpad. V roce 2019 se do naší země také 
dovezlo 2,6 milionu tun odpadu, z toho 44 tisíc 
tun nebezpečného, a vyvezlo se 3,4 milionu tun. 
Produkce komunálního odpadu představovala 
v roce 2019 hodnotu 5,3 milionu tun, více než 

71 % (3,8 milionu tun) přitom pochází 
z obcí. Na jednoho obyvatele Čes-

ké republiky připadalo v roce 
2019 v průměru 499 kilo-

gramů vyprodukovaného 
komunálního odpadu. 
Nejvíce se ho přitom 
vloni vyprodukovalo 
ve Středočeském kra-
ji a v Praze, kde ob-
jem překročil hranici 
pěti milio nů tun. Nej-
méně odpadu při-
padalo na Karlovar-

ský kraj s více než 
680 tisíci tun. Z pohle-

du konečného nakládá-
ní se u nás v roce 2019 

15,1 milionu tun odpadu ma-
teriálově recyklovalo, na sklád-

kách skončilo 3,6 milionu tun, 
1,3 milionu tun bylo energeticky využito 

a zhruba milion tun odpadu byl kompostován. Ne, 
opravdu nejsme popelnice Evropy. 

Vtip měsíce
 Dnes jsem v parku viděl týpka s dredy, jak se 
sám očkuje. Jsem rád, že i mladí lidé jsou tak zod-
povědní. Společně to zvládneme! 

Proč?
 Ještě k tématu kvóty pro české potraviny 
v obchodech. Mluví se v této souvislosti o sobě-
stačnosti České republiky ve výrobě potravin. Ale 
ona je opravdu nepatrná, u skutečně základních 
potravin se pohybuje kolem 30–40 %. Náprava 
tohoto zoufalého stavu by podle mě trvala nejmé-
ně tak dlouho, jak dlouho jsme spolu s ostatními 
státy kolem nás úporně dělali všechno pro to, aby-
chom se do něho dostali. Abychom se v rámci 
společného trhu zaměřili jen na něco. A při tom 
všem s ohledem na dotace, které podle mnohých 
pokřivují trh, ale zároveň je nikdo neodmítá. Otáz-
kou zůstává, proč z našich polí zmizela například 
cukrová řepa (navíc, když naším vynálezem je kost-
ka cukru!), proč na nich jako naši prapředkové 
nedáváme přednost hlavně pšenici doplňované 
luštěninami, především hrachem a čočkou, nebo 
technickými plodinami, jako je len a mák. Proč je 
na jaře žluto, kam se podíváš… 

Všechno ostatní...
 Na Twitteru poslední dobou koluje album, 
které v roce 2019 vydal švédský Lidl. Hodinu 
a čtvrt dlouhá kompilace s názvem Allt annat är 
olidligt, tedy Všechno ostatní je nesnesitelné, tvo-
ří 21 nahrávek zvuků z místa prodeje, 
mezi kterými je kontrolní pípnutí, 
balení tašek či oznámení z re-
produktorů. Jádro alba tvoří 
přesně hodinový track En 
timmes atmosfärsljud, 
čili Hodina atmosféric-
kých zvuků. Zachycu-
je provoz v Lidlu asi 
někde ve švédském 
menším městě. Po-
kladny pípají pomalu 
a klidně, prostorem 
se občas prožene ná-
kupní nebo paletový 
vozík. Hřejivý dotek lid-
ského tepla evokují roz-
hovory zákazníků nebo 
smích pokladních. Dalších 
dvacet titulů zachycuje specifické 
situace. Ve Färskpotatis (Nové bram-
bory) lze slyšet zvuk rozbalování zboží, Pan-
tar burkar (Objednejte plechovky) zřejmě tvoří 
zvuk třídičky odpadů, Varuleverans (Dodávka zbo-
ží) hraje hypnotickým drncáním zásobovacího vo-
zíku. Podle ohlasů z internetu prý ideální pro pří-
pad, že chcete v poklidu meditovat. Údajně stačí 
zavřít oči a při poslechu si představovat, jak kráčí-
te uličkami  obchodu. 

Larry a ti druzí 
 Začátkem února zemřel ve věku 78 let zakla-
datel a vydavatel pornografického časopisu Hust-
ler. Do roku 1996, kdy část jeho životního příběhu 
zpracoval náš světový režisér Miloš Forman, jsem 
netušil, že nějaký Larry Flynt vůbec existuje. Ale 
film Lid versus Larry Flynt mě více než zaujal. A to 
nejenom skvělými hereckými výkony Woodyho 
Harrelsona a Courtney Love. Většího ocenění se 
tomuto mimořádnému snímku zřejmě nedostalo 
i kvůli plakátu, který jej propagoval. Byl na něm 
zobrazen hlavní představitel v póze ukřižovaného  Kontaktujte Petra:

petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti? 
 Nouzový stav, ano či ne? 
Aktuálně v jisté rozumné míře asi 
ano. Situace nějakému aspoň 
trochu normálnímu stavu prostě 
nenasvědčuje, bohužel. Časem 
by ho mohl nahradit připravova-
ný pandemický zákon. Ale ten 
musí mít jasně, stručně a hlavně 
srozumitelně stanovená pravidla, 
která bude každý (opravdu kaž-
dý) chápat a dodržovat. 

Poznámky 
z Petrova

 blogu



Důvodem vzniku nového konceptu maloobchodní sítě Můj obchod je hlavně postupující 
vytlačování nezávislých maloobchodníků nadnárodními řetězci, které přicházejí s čím 
dál menšími formáty a expandují do menších obcí a lokalit, které byly tradičně doménou 
nezávislého trhu. Svůj díl do nového konceptu pak vnesla i koronavirová pandemie, 
která mění zavedené zvyklosti zákazníků.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Miroslav Pácl
Důvodem vzniku nového konceptu maloobchodní sítě Můj obchod je hlavně postupující 

Miroslav Pácl
vedoucí franšíz Můj obchod 
velkoobchodu Makro Cash & Carry ČR
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M iroslav Pácl, vedoucí 
franšíz Můj obchod 
velkoobchodu Makro 
Cash & Carry ČR, věří, 

že prostor pro to, aby nezávislý trh hrál ze-
jména v menších lokalitách prim, tu stále je. 
Obchodníci k tomu však potřebují silného 
partnera, který jim nabídne jednoznačnou 
podporu, zároveň jim ale ponechá dostatek 
prostoru pro vlastní řízení podnikání.

Podpora nezávislým obchodníkům v rámci
sítí či aliancí je na trhu běžná. Co nabízíte
obchodníkům v konceptu Můj obchod?

Obchodníkům, tedy našim obchodním partnerům, 
chceme zajistit takovou podporu, kterou standard-
ně pro své sítě zajišťují maloobchodní řetězce. Jde 
hlavně o čtyři oblasti – dodavatelský systém, pod-
poru prodeje, e-commerce a efektivitu provozu. 
Řečeno v kostce: naším cílem je ulehčit jim provoz 
obchodu tak, aby se mohli soustředit hlavně na 
budování vztahů se svými zákazníky a na jejich spo-
kojenost.

Co jednotný vizuál prodejen a práce se
značkou Můj obchod? Do jaké míry tu
funguje spolupráce a podpora?

Určitě výrazně více investujeme do označení provo-
zovny, které zvýší viditelnost obchodu a tím i jeho 
návštěvnost. Každá jednotka je označena světelnou 
reklamou vyrobenou na míru. Když bych se podíval 
na čtyři oblasti naší podpory do většího detailu, tak 
v prvním případě jde o zajištění dodavatelského sys-
tému prostřednictvím služby distribuce na adresu 
provozovny, kdy partner nakupuje za zvýhodněných 
podmínek, má domluvené závozové dny a čas. Pak 
je tu část marketingové podpory, kdy obchodníkům 
pomáháme distribucí letáků ve spádové oblasti, jed-
ná se zhruba o pět set až tisíc výtisků. Dalším pilířem 
spolupráce je e-commerce, zatím v podobě systému 
click & collect, ale od března už také s možností 

distribuce na adresu zákazníka. A konečně efektivi-
ta provozu, která je velmi důležitá – pokladní, skla-
dovací systém, listování výrobků, automatické na-
hrávání dodacích listů do skladovacího systému 
a podobně. Když za vás fungují systémy, máte volné 
ruce pro práci se zákazníky.

Zmínil jste letáky. Někteří hráči na trhu
od nich pozvolna ustupují, respektive
experimentují s „neletákovou“ budoucností.

Osobně se domnívám, že se dopad letáků přece-
ňuje a že by se bez nich existovat dalo. Obávám se 
ale, že pokud od letáků upustí pouze jeden hráč, 
může tím utrpět obrat jeho partnerů. Řešením by 
bylo spíš nastavení legislativy, platné pro všechny 
maloobchodní řetězce, aby všichni měli stejné pod-
mínky. Rozhodně by to byl pozitivní krok pro život-
ní prostředí.

Jak se daří projektu e-commerce a co přesně 
budou moci obchodníci od března využít?

Realizujeme řádově desítky objednávek týdně. 
Není to velký objem, ale řešení je funkční a během 
nejhorší covidové situace splnilo požadavky zákaz-
níků, kteří chtěli omezit čas trávený nakupováním 
mezi lidmi. Stávající systém click & collect nám 
umožnil získat zkušenosti a potřebný čas, který 
jsme využili k vyvinutí e-shopu druhé generace. 
Říkáme mu Můj obchod 2.0 a díky napojení na 
pokladní systém bude výrazně jednodušší na ob-
sluhu, bude obsahovat i platební bránu. V březnu 
odstartujeme v některých lokalitách i rozvoz, tady 
poběží spolupráce se společností Liftago.

Jak v dalším rozvoji nejen e-commerce 
pomůže synergie mezi sítí Můj obchod 
a Makrem?

Právě u inovovaného formátu je propojení mezi 
Makrem a partnerem v alianci Můj Obchod větší. 

Vyšší úroveň spolupráce s sebou přináší i potřebu 
sjednocování provozních standardů, pokladního 
systému, dodatkových služeb a částečně i sorti-
mentu. I při vyšší úrovni spolupráce jsou ale naši 
partneři nezávislí maloobchodníci, kteří si rozho-
dují o svém podnikání.

Součástí dalšího vývoje by měla být nejen 
aplikace, na kterou jsou zákazníci už 
zvyklí od dalších hráčů na trhu,
ale také větší propojení e-shopu se 
skladovými zásobami Makra. V jaké je to fázi 
a kdy bude fungovat?

Ano, propojení e-shopu Můj obchod s Makrem je 
cesta, která je výhodná z pohledu všech – zákazní-
ka, našeho partnera a samozřejmě i Makra. V břez-
nu spustíme e-shop Můj obchod 2.0 a propojení 
se skladovou zásobou Makra pak očekávám do 
šesti měsíců.

Vraťme se k té podpoře. S obchodníky 
pracujete na řízení sortimentu, včetně jeho 
uspořádání. Zaměřujete se hlavně 
na klíčové kategorie?

Pomoc s nastavením sortimentu je za nás velmi 
důležitá, máme k dispozici tržní a prodejní data, 
víme, co a jak se prodává, jaké jsou trendy, které 
kategorie jsou rostoucí, které naopak klesají. Umí-
me tak obchodníkům pomoci nastavit správný 

Regiony jsou 
na e-commerce 
připraveny. 

... /...

Obchodníci 
mají čas 

hlavně na své 
zákazníky

Důvodem vzniku nového konceptu maloobchodní sítě Můj obchod je hlavně postupující 
vytlačování nezávislých maloobchodníků nadnárodními řetězci, které přicházejí s čím 
dál menšími formáty a expandují do menších obcí a lokalit, které byly tradičně doménou 
nezávislého trhu. Svůj díl do nového konceptu pak vnesla i koronavirová pandemie, 
která mění zavedené zvyklosti zákazníků.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Miroslav Pácl
vedoucí franšíz Můj obchod 
velkoobchodu Makro Cash & Carry ČR
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 sortiment. Samozřejmostí je příprava 3D vizualiza-
ce vnitřního uspořádání obchodu s návrhem roz-
místění jednotlivých kategorií sortimentu s ohle-
dem na nákupní chování zákazníků. Pracujeme 
s celým sortimentem, ale prioritu mají čerstvé ka-
tegorie.

A jak je to s pravidly pro odběr sortimentu, 
jsou pro obchodníky tvrdá?

Sortiment se v jednotlivých prodejnách výrazně liší, 
důvodů je více. Asi nejdůležitější je samotné umís-
tění provozovny, respektive s tím související nákup-
ní chování zákazníků, a také regionální odlišnosti 
v oblíbenosti jednotlivých výrobců. My tyto odliš-
nosti respektujeme a jediným povinným sortimen-
tem jsou artikly v akčním letáku. Zároveň ale part-
nerovi nabízíme možnost kontroly sortimentu, 
který ve svém obchodě nabízí, zda mu nějaká dů-
ležitá dobře prodejná položka nebo dokonce kate-
gorie výrobků nechybí. Rozhodnutí o zalistování je 
pak plně na nich.

Když jste představovali nový koncept, 
zmiňoval jste rychlou akvizici nových 
obchodů a tým, který akvizici řídí. Plánovali 
jste zhruba 12 poboček měsíčně. Daří se to?

Rychlost akvizic bohužel covid určitě ovlivnil. Mno-
ho potenciálních partnerů bylo a stále je nuceno se 
soustředit na zajištění základního provozu obcho-
du z důvodu nedostatku personálu. Proto i jedná-
ní a dosažení dohody zaberou více času. Své oče-
kávání jsem tedy musel přizpůsobit, jak se dnes 
říká, nové realitě.

Můj obchod najdou zákazníci v celé 
republice. Kde se vám hlavně daří?

Obchody jsou                 rovnoměrně rozmístěné po celé Čes-
ké republice. Pravda je, že se nám více daří v men-
ších městech a pak na venkově obecně. Tím, že 
nestavíme vlastní obchody, ale do sítě získáváme 
již existující nezávislé maloobchodníky, naši expan-
zi ovlivňuje i to, jak se v tom kterém regionu nezá-
vislému maloobchodu daří.

Pokud byste měl pár slovy říct, co jste se 
za poslední rok s novým konceptem 
Můj obchod naučil, co vás nejvíc inspirovalo,
co by to bylo?

Často jsem cestoval a setkal se s velkým počtem 
podnikatelů v nezávislém maloobchodě a hodně 
jsem se naučil právě od nich. Obdivuji jejich píli, 
obchodního ducha a vytrvalost. Nápady, které 
vznikly z našich společných rozhovorů, budou 
v budoucnu podobu a směrování aliance Můj ob-
chod určitě spoluformovat.



Jak Miroslav Pácl vidí 
budoucnost nezávislého 
maloobchodního trhu, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz                               

Moje 
nejoblíbenější 

značka:

Plzeňský Prazdroj.

Co mě na 
nakupování 
baví/nebaví:

Rád nakupuji v menších 
formátech prodejen s obslužným 
pultem lahůdek a uzenin, kde je 
dostupný sortiment regionálních 

výrobců. Tento typ obchodu 
mám rád také proto, že je 
rychlejší a nenachodím tak 

kilometry, než obchod 
projdu

Jak nejčastěji 
nakupuji:

Mám velkou rodinu, 
to vyžaduje hodně 

plánování, takže mám 
vždy seznam předem 
připravený v mobilu.

Jaký jsem 
zákazník:

Jsem věrný. Pokud 
mám s obchodem dobrou 

zkušenost, tak se vracím, a když 
mi zaměstnanec obchodu něco 

nabídne nebo doporučí, většinou 
výrobek vezmu. Umím ocenit 
obchodního ducha a vím, že 
umět něco dobře nabídnout 

není vůbec jednoduché.S kým nejraději 
nakupuji:

Nákup je pro mne spíš 
povinnost než radost. 

Takže nejčastěji nakupuji 
sám, abych nákupem 

strávil co nejméně 
času.

Můj oblíbený 
obchod:

Nejčastěji nakupuji 
přímo v Makru Stodůlky 

nebo u některého 
z našich partnerů 

aliance Můj 
obchod.
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I na malém prostoru můžete udělat 
velké divadlo
Práce se sortimentem je základ. Obchodníci díky 
datům z Makra upraví a doplní svůj sortiment 
tak, aby tu zákazník našel to, co hledá.

Úsměv, prosím
Když máte silného partnera, na kterého 
se můžete spolehnout, zbyde víc času na 
službu zákazníkům. A ti mohou odcházet 
hezky s úsměvem. 

K nakousnutí
S lákavou vizualizací pomohou 
i dodavatelé. V regionech mají 
prostor také lokální hráči.

Tady jsem!
Důležitá je jasná a přehledná 
navigace. Zákazník má 
přehled už od vstupu do 
prodejny.

Vždy čerstvé
Čerstvé kategorie jsou při tvorbě 
a optimalizaci sortimentu klíčové.

Hlavně být dobře vidět
Makro investuje do označení obchodů sítě 
Můj obchod tak, aby se zvýšila viditelnost 
obchodu a tím i jeho návštěvnost.

Bez kafe ani ránu
Kreativní upoutávky 
v místě prodeje zvyšují 
impulzní nákupy.

Akce! Akce! Akce!
Každý region má svou trochu odlišnou nabídku. 
Povinný je pro obchodníky pouze odběr artiklů 
z akčního letáku.

vedoucí franšíz Můj obchod velkoobchodu 
Makro Cash & Carry ČR
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dem na nákupní chování zákazníků. Pracujeme 
s celým sortimentem, ale prioritu mají čerstvé ka-
tegorie.

A jak je to s pravidly pro odběr sortimentu, 
jsou pro obchodníky tvrdá?

Sortiment se v jednotlivých prodejnách výrazně liší, 
důvodů je více. Asi nejdůležitější je samotné umís-
tění provozovny, respektive s tím související nákup-
ní chování zákazníků, a také regionální odlišnosti 
v oblíbenosti jednotlivých výrobců. My tyto odliš-
nosti respektujeme a jediným povinným sortimen-
tem jsou artikly v akčním letáku. Zároveň ale part-
nerovi nabízíme možnost kontroly sortimentu, 
který ve svém obchodě nabízí, zda mu nějaká dů-
ležitá dobře prodejná položka nebo dokonce kate-
gorie výrobků nechybí. Rozhodnutí o zalistování je 
pak plně na nich.

Když jste představovali nový koncept, 
zmiňoval jste rychlou akvizici nových 
obchodů a tým, který akvizici řídí. Plánovali 
jste zhruba 12 poboček měsíčně. Daří se to?

Rychlost akvizic bohužel covid určitě ovlivnil. Mno-
ho potenciálních partnerů bylo a stále je nuceno se 
soustředit na zajištění základního provozu obcho-
du z důvodu nedostatku personálu. Proto i jedná-
ní a dosažení dohody zaberou více času. Své oče-
kávání jsem tedy musel přizpůsobit, jak se dnes 
říká, nové realitě.

Můj obchod najdou zákazníci v celé 
republice. Kde se vám hlavně daří?

Obchody jsou                 rovnoměrně rozmístěné po celé Čes-
ké republice. Pravda je, že se nám více daří v men-
ších městech a pak na venkově obecně. Tím, že 
nestavíme vlastní obchody, ale do sítě získáváme 
již existující nezávislé maloobchodníky, naši expan-
zi ovlivňuje i to, jak se v tom kterém regionu nezá-
vislému maloobchodu daří.

Pokud byste měl pár slovy říct, co jste se 
za poslední rok s novým konceptem 
Můj obchod naučil, co vás nejvíc inspirovalo,
co by to bylo?

Často jsem cestoval a setkal se s velkým počtem 
podnikatelů v nezávislém maloobchodě a hodně 
jsem se naučil právě od nich. Obdivuji jejich píli, 
obchodního ducha a vytrvalost. Nápady, které 
vznikly z našich společných rozhovorů, budou 
v budoucnu podobu a směrování aliance Můj ob-
chod určitě spoluformovat.
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projdu

Jak nejčastěji 
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Mám velkou rodinu, 
to vyžaduje hodně 

plánování, takže mám 
vždy seznam předem 
připravený v mobilu.

Jaký jsem 
zákazník:

Jsem věrný. Pokud 
mám s obchodem dobrou 

zkušenost, tak se vracím, a když 
mi zaměstnanec obchodu něco 

nabídne nebo doporučí, většinou 
výrobek vezmu. Umím ocenit 
obchodního ducha a vím, že 
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není vůbec jednoduché.S kým nejraději 
nakupuji:

Nákup je pro mne spíš 
povinnost než radost. 
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strávil co nejméně 
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aliance Můj 
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TÉMA VYDÁNÍ

Na konci loňského roku skončilo 
přechodné období a Velká Británie již 
není členem vnitřního trhu ani celní 
unie. Z pohledu celních formalit je 
nyní třetí zemí a podle toho je třeba 
k obchodu přistupovat. Jak se brexit 
dotkl tuzemského retailu? A může 
výpadek určitého typu zboží suplovat 
tuzemská provenience?
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KOUZLO 
ČISTÉ 

PŘÍRODY

Bylinky a bobulky 
ze zodpovědného 
biozemědělství,
protože to jsou ryzí 

dary přírody.

Skutečné výtažky 
z bylinek

a ovocné šťávy,
protože vykouzlí 

podmanivé chutě.

Žádné 
konzervanty,

protože osvěžení
z Rajecké doliny 

je vždy čistě 
přírodní.

na českých
pultech

Britské
zboží
nekončí
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P odle agentury CzechTrade se 
problémy a zpoždění projevují 
především u firem exportujících 
z Británie. Důvodem je důklad-
nější vymáhání nových opatře-

ní ze strany EU. A signifikantnější problémy mají 
především britští vývozci čerstvých potravin, které 
mohou při delších hraničních prodlevách exspiro-
vat. Komplikacemi si tak prošla řada obchodních 
vztahů, praxe tuzemských firem to potvrzuje.

Připravit se nebylo 
snadné

Kdo byl připraven, nebyl překvapen. Ale jak říká na-
příklad Michal Perlík, category manager fresh food 
on-line supermarketu Rohlík.cz, připravit se nebylo 
úplně snadné. „Ani naši dodavatelé reálně netušili, 
jaká opatření a restrikce je čekají a od kterého data 
se tak opravdu stane. Komplikace tedy byly nepří-
jemným překvapením pro obě strany. Řešíme třeba 
i dodávku vzorků čerstvých potravin z krásné britské 
biofarmy a místo původního jednoduchého zadání 
spedici nyní podepisujeme plné moci, řešíme proc-

lení a dobu transportu tak, aby se zboží nezkazilo,“ 
přibližuje detaily, kterým čelí dovozci v praxi. Situace 
se komplikuje hlavně právě u čerstvého zboží, 
u trvanlivého a mraženého komplikace nejsou. „Za-
tím máme část sortimentu s krátkou exspirací poza-
stavenou, obnovení očekáváme v horizontu týdnů. 
Menší část vypadlého sortimentu se pokoušíme 
nahradit z jiných zdrojů v rámci EU, ale na ty opravdu 
autentické potraviny z Velké Británie si prostě bude-
me muset chvíli počkat,“ míní Michal Perlík. Bere to 
ale jako nutnou součást obchodu, s britskými firma-
mi Rohlík.cz plánuje pracovat i nadále.

Podobnou zkušenost, tedy chaos v informacích, 
má i Martin Beneš, manažer nákupu a logistiky 
společnosti Natu Bio. Podle něj obchodní partneři 
na britské straně do poslední chvíle nevěděli, jaké 
podmínky nakonec budou platit. A tak se dosta-
tečně předzásobil. „Nějaké zboží se nám pak za-
seklo na hranicích, ale bylo to spíše kvůli pandemii 
koronaviru než brexitu,“ vysvětluje. Dostatečné 
zásoby ale pokryly poptávku do té doby, než zbo-
ží z Británie dorazilo. Ani případná horší zkušenost 
jej od další spolupráce neodradí: „Hledáme zajíma-
vé produkty, které na českém trhu nejsou, a jsme 
otevřeni ke spolupráci.“

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Daniela Vlnová, marketingová manažerka sítě ob-
chodů s britskými potravinami Iceland, uvádí, že 
na brexit byla firma dlouhodobě připravena: „Do-
statečně jsme se zásobili, ale v průběhu ledna nás 
překvapil nečekaný zájem zákazníků, kteří z oba-

vy o dostatek zboží z Velké Británie nakupovali 
více, než jsme předpokládali. Následkem toho se 
nám snížily skladové rezervy, které jsme si vytvo-
řili pro přechodnou fázi brexitu. Řešili jsme to ob-
ratem dalšími objednávkami produktů, jejichž 
dovoz se nám nyní komplikuje z důvodu náročné 
administrativy mezi Velkou Británií a EU.“ Firma 
nicméně předpokládá, že půjde o krátkodobou 
záležitost způsobenou náročnější administrativou. 

KOUZLO 
ČISTÉ 

PŘÍRODY

Bylinky a bobulky 
ze zodpovědného 
biozemědělství,
protože to jsou ryzí 

dary přírody.

Skutečné výtažky 
z bylinek

a ovocné šťávy,
protože vykouzlí 

podmanivé chutě.

Žádné 
konzervanty,

protože osvěžení
z Rajecké doliny 

je vždy čistě 
přírodní.

inzerce

Nečekaný zájem 
zákazníků 

v lednu překvapil.

TÉMA VYDÁNÍ

Na konci loňského roku skončilo 
přechodné období a Velká Británie již 
není členem vnitřního trhu ani celní 
unie. Z pohledu celních formalit je 
nyní třetí zemí a podle toho je třeba 
k obchodu přistupovat. Jak se brexit 
dotkl tuzemského retailu? A může 
výpadek určitého typu zboží suplovat 
tuzemská provenience?
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biozemědělství,
protože to jsou ryzí 

dary přírody.

Skutečné výtažky 
z bylinek

a ovocné šťávy,
protože vykouzlí 

podmanivé chutě.

Žádné 
konzervanty,

protože osvěžení
z Rajecké doliny 

je vždy čistě 
přírodní.

na českých
pultech
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Detaily on-line kampaně Keep 
Business Moving, Udržte 
obchodování v pohybu, najdete zde: 

„Na začátku roku jsme upozorňovali na to, že ně-
které produkty, třeba anglickou slaninu, bude 
problematické z Británie vozit,“ uvádí. A dodává, 
že firma našla alternativní řešení s podobně exklu-
zivními produkty například z Irska, které je členem 
EU. Logistické a administrativní problémy tak ne-
hrozí a nabídka irského zboží bude k dispozici už 
během února.

Britskou nabídku 
ta česká nenahradí

Maloobchodní síť prodejen značky Delmart vozí 
z Británie hlavně nechlazené zboží, v době uzá-
věrky tohoto článku byla firma ve fázi kompletace 
objednávek, u nichž komplikace nepředpokláda-
la. U čerstvého zboží ale komplikace nastaly. „Náš 
dodavatel masných produktů, který vyrábí burge-
rové placky, uzené slaniny či klobásy, čelí v sou-
vislosti s brexitem administrativním komplikacím. 
Úřady jsou žádostmi přehlcené a dodavatel dosud 
neobdržel od BMPA, Britské asociace zpracovate-
lů masa, certifikát na vývoz čerstvých masných 
produktů,“ vysvětluje Vojtěch Vansa, nákupčí 
společnosti. Druhou komplikací je trvanlivost. 
„Kvůli velkým časovým prodlevám při vývozu se 
zboží výrazně zkracovala doba trvanlivosti, vozili 
jsme zboží pouze s několikadenní trvanlivostí, aby 
bylo pro našeho zákazníka maximálně čerstvé. 
V takovém prostředí nebylo možné dodávky rea-
lizovat,“ informuje.

Největší komplikace obchodních vztahů tkví právě 
v dodržování složitých pravidel. „Nejvíce nás zdržu-

je celní deklarace na obou stranách hranice,“ infor-
muje Daniela Vlnová. Jde především o získávání 
povinných veterinárních osvědčení a také uvolňová-
ní zboží do volného oběhu v ČR. To je hlavní důvod, 
proč se dodávky zboží z ostrovů do prodejen Ice-
land v tuzemsku opožďují. A je to také příčina toho, 
že nyní nemůže Iceland objednávat potraviny s krát-
kou trvanlivostí, jako jsou například mléko, saláty 
nebo hummus. „Produkty ohrožené krátkou trvan-
livostí opět naskladníme, jakmile se nám podaří 
stabilizovat administrativní záležitosti. Zboží, které 
nevyžaduje veterinární osvědčení, ale už dovážíme 
bez komplikací,“ doplňuje Daniela Vlnová.

Tomáš Kofroň ze společnosti Green Heads přípra-
vu nepodcenil a s britskými partnery raději připra-
vil různé varianty až po nejhorší scénáře: „Jako 
třeba přesun skladů výrobce do EU.“ Ani on neplá-
nuje spolupráci kvůli možným komplikacím přeru-
šit, naopak chystá portfolio rozšířit o další značky. 
Britské potraviny podle něj mají na českém trhu 
velmi dobré jméno, nejen kvůli kvalitě a inovacím, 
ale také často i dobrému marketingu: „Specializu-
jeme se na nové, alternativní a trendy produkty, 
které lze těžko nahradit českou produkcí. Často jde 
o evropské unikáty. Na trh už brzy uvedeme třeba 
kvalitní baristický alternativní nápoj Rebel Mylk, 
který se po uvedení na britský trh v lednu vyprodal 
v řádu hodin.“ 

Maloobchodní síť Iceland sice komplikaci dodávek 
britského zboží krátkodobě supluje nákupem lokál-
ních produktů, do budoucna ale nechce být podle 
Daniely Vlnové dalším českým supermarketem: 
„Převaha produktů bude vždy tvořena sortimen-
tem Iceland UK, případně jiných zemí, jako tomu 

TÉMA VYDÁNÍ
Britské zboží na českých 
pultech nekončí

bylo dosud. Cílem je nabízet výjimečné produkty, 
které budou k dostání pouze v našich prodejnách.“ 
Delmart plánuje nahradit část produktů z Británie 
zbožím české provenience. „Jako řešení se to 
 samozřejmě nabízí, ale to není otázka dnů, jedná 
se o celkem náročný vývoj s dodavateli,“ míní 
 Vojtěch Vansa. Nahradit českými produkty brit-
skou nabídku pak neplánuje společnost Lidl Česká 
republika. Na brexit se podle jejího tiskového mluv-
čího Tomáše Mylera dostatečně předem připravila, 
aby odchod Velké Británie z EU neměl na složení 
nabídky zásadní vliv.

Po brexitu české firmy podle agentury CzechTrade 
očekávají hlavně nárůst nákladů na administrativu 
a logistiku a za přelomové měsíce, kdy si věci snad 
„sednou“, považují únor a březen. „Je možné, že 
to v konečném důsledku může znamenat perso-
nální zatížení a tím i zvýšení nákladů na britské 
zboží. A je také možné, že některé položky se po-
kusíme nahradit tuzemskou proveniencí,“ míní 
Michal Perlík. Firma už podle něj má hotové vzor-
ky. Jedním dechem ale dodává, že se jedná o velmi 
malou část a segment, kde každý den zpoždění při 
dodávce bude znamenat konec prodejů.

Udržme obchod v pohybu
Dohodu o obchodu a spolupráci mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií podepsaly obě strany 
dne 30. prosince 2020 jako výsledek vyjednávání, které skončilo dosažením vzájemné dohody dne 
24. prosince 2020. O tom, jak se dotkl brexit trhu s rychloobrátkovým zbožím, informuje Gary Hunt, 
ředitel oddělení mezinárodního obchodu pro Českou republiku na Britském velvyslanectví v Praze.

Jak situace na obou 
stranách aktuálně vypadá?

Na obou stranách se zachovává režim nulo-
vých cel a nulových kvót, což je řešení, ke 
kterému EU přistoupila vůbec poprvé. 
Tato skutečnost ovlivnila i přípravu jed-
notlivých firem, z nichž většina už přestá-
vala v jakoukoli dohodu věřit. Jsem 
 přesvědčen, že jakmile se naučíme 
v novém režimu fungovat a až 
ustoupí problémy spojené 
s pandemií covid-19, tak se 
obchodování v sektoru rych-
loobrátkového spotřebního 
zboží opět vrátí na původní 
úroveň. Obě strany se pře-
chod na nový režim snaží 
firmám co nejvíce usnadnit 
– například až do 31. prosin-
ce 2021 nebudou potřebovat 
prohlášení dodavatele v oka-
mžiku vývozu zboží. Jde o pří-
klad pozitivních kroků, které 

pomohou budoucímu obchodování mezi podni-
ky ve Spojeném království a v České republice.

Jak pandemie změnila 
obchodování?

Koronavirová pandemie postihuje 
všechny obchodní společnosti, včetně 
těch ze sektoru rychloobrátkového 

zboží. Přesun spotřebitelů k elektro-
nickému obchodování a náku-

pům přes internet urychlil po-
stupné změny v přístupu 
spotřebitelů i v samotné spo-
třebě. Hledají trvalou hod-
notu, co se týče výrobků 
i vlastních zkušeností, hleda-
jí důvěryhodnost a ekologic-

kou šetrnost. A to vnímám 
jako potenciální příležitost pro 

celý sektor, který by se mohl tím-
to směrem rozvíjet a těžit z vyu-
žívání těchto nových platfo-
rem, aniž by se přehlížela 

tradiční spotřebitelská zkušenost. A existuje způ-
sob, jak dosáhnout dalších vylepšení. Možná 
s pomocí umělé inteligence?

Realizujete nějaké osvětové 
akce pro podporu
obchodování?

Vláda Spojeného království i nadále podporuje 
spolupráci mezi domácími podniky a jejich pro-
tějšky z EU prostřednictvím naší on-line kampa-
ně Keep Business Moving, Udržte obchodování 
v pohybu. Poskytuje informace ohledně změn, 
které firmy musejí učinit, aby mohly pokračovat 
ve společném obchodování. Jednotlivé podniky 
navíc mohou pokládat konkrétní dotazy týkající 
se jejich obchodní činnosti. V neposlední řadě 
chystáme také sérii virtuálních diskusních semi-
nářů. Stále si zakládáme na podpoře sektoru 
rychloobrátkového zboží stejně jako na rozvoji 
dlouhodobých a historických vztahů mezi Spo-
jeným královstvím a Českou republikou.

Na obou stranách se zachovává režim nulo-
vých cel a nulových kvót, což je řešení, ke 
kterému EU přistoupila vůbec poprvé. 
Tato skutečnost ovlivnila i přípravu jed-
notlivých firem, z nichž většina už přestá-
vala v jakoukoli dohodu věřit. Jsem 
 přesvědčen, že jakmile se naučíme 
v novém režimu fungovat a až 
ustoupí problémy spojené 

pomohou budoucímu obchodování mezi podni-
ky ve Spojeném království a v České republice.

Jak pandemie změnila Jak pandemie změnila 
obchodování?

Koronavirová pandemie postihuje 
všechny obchodní společnosti, včetně 
těch ze sektoru rychloobrátkového 

zboží. Přesun spotřebitelů k elektro-
nickému obchodování a náku-

pům přes internet urychlil po-

jako potenciální příležitost pro 
celý sektor, který by se mohl tím-
to směrem rozvíjet a těžit z vyu-
žívání těchto nových platfo-
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Začátek roku 2021 dává jasný signál, že tradiční obchod 
nadále posiluje svou pozici na tuzemském maloobchodním 
trhu. Leden a únor se nesly ve znamení rekonstrukcí 
a remodelingů, které přinášejí lepší a příjemnější prostor 
pro zákazníky i zaměstnance. Jen aktuální epidemická 
situace je významnou překážkou pro tradiční nákupní dny.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky: 

Letošní leden patřil Jednotě, spotřebnímu družstvu v Hodoníně, a remodelingu jejích dalších 
prodejen. Ve stejném měsíci se přidalo i Coop Družstvo HB. A v únoru v tomto směru převza-
la pomyslnou štafetu Jednota, obchodní družstvo Tábor.

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, v pá-
tek 15. ledna slavnostně otevřela Coop prodej-
nu 464 Marina Bzenec v novém kabátě. Podle 
jejích zástupců netrvalo ani celých 14 dnů a za 
pomoci těch správných partnerů se podařilo 
přebudovat celý interiér supermarketu na pro-
dejnu 21. století přesně podle představ druž-
stva. Hned 22. ledna proběhlo slavnostní zno-
vuotevření její prodejny 131 na sídlišti Hutník ve 
Veselí nad Moravou. Také tam bylo cílem remo-

delingu to, aby se zákazníci cítili dobře a za-
městnancům se v příjemném prostředí dobře 
pracovalo. Zrekonstruovanou prodejnu Coop 
Tuty Holešov – Novosady 1585 otevřelo 19. led-
na také Coop Družstvo HB. Na prodejní ploše 
224 m² nabízí sortiment ovoce a zeleniny, peči-
va, uzenin, mléčných výrobků, nápojů, koloniá-
lu, drogerie a další. Nechybějí ani služby: cash 
back, dárkové karty, dobíjení mobilního telefo-
nu, Sazka služby, placení složenek, platební kar-

ty a také PPL ParcelShop. Otevírací doba je 
v pondělí až pátek od 6.00 do 12.00 a od 13.30 
do 17.00, v sobotu od 7.00 do 11.00 a v neděli 
od 7.00 do 11.00 h. 

Dne 1. února byl po měsíční rekonstrukci ote-
vřen supermarket Coop Tip Renta v Sezimově 
Ústí. Jednota, obchodní družstvo Tábor, zde 
připravila hned několik vylepšení. Kromě celko-
vé modernizace prodejny má nově otevřeno 
denně od 7.00 do 19.00 h. Rozšířený sortiment 
potravin doplňují zvětšené úseky pečiva, ovoce 
a zeleniny, samozřejmostí je i zákazníky velmi 
oblíbený prodej sudového piva. 

Ani letošní jaro
nákupním dnům nesvědčí

Pro dobrý pocit a dobré prostředí

Blížící se jaro je tradičně spojeno se setká-
váním maloobchodních aliancí s dodava-
teli. Současný stav si bohužel vynucuje 
jiný přístup a odlišné pojetí těchto akcí.  

Vývoj posledních týdnů a měsíců se odráží také 
ve vysoké nepravděpodobnosti, že by se jarní 
nákupní dny mohly konat v klasické podobě. 
Následující řádky shrnují aktuální informace, 
které nám zástupci tradičních obchodníků k to-
muto tématu poskytli.

Družstvo CBA CZ má dobré zkušenosti z podzi-
mu, a tak i na jaře bude vydávat tištěný katalog 
veletržních nabídek. Zákazníkům nabídne mož-
nost výhodně nakoupit bez nutnosti osobní 
účasti na veletrhu. Katalogy budou dva – pro 
velkoobchod a pro přímé dodávky – a obsahují 
nabídky od 56 dodavatelů. Prodejnám budou 

distribuovány prostřednictvím obchodního 
týmu. Uzávěrka velkoobchodních objednávek je 
26. února a závozy do prodejen budou probíhat 
od 15. do 26. března 2021. Ambicí společnosti 
Kubík zatím je, že její jarní kontraktační den pro-
běhne 21. dubna 2021 klasickou formou. 

 Družstvo Eso Market chystá virtuální nákupní 
den na březen. Jedná se o akční nabídky, které 
smluvní partneři připravují pro prodejny na sta-
novený termín. Při podzimní obdobné formě se 
jich do projektu zapojilo více než 80. Maloob-
chodní síť Bala a Maloobchodní síť Brněnka ur-
čitě chtějí společný nákupní veletrh organizovat, 
jen zatím není jisté, jakou formou. Ať tak či 
onak, proběhne buď elektronicky v první polo-
vině května, nebo prezenčně 4. května 2021 ve 
Žďáru nad Sázavou. Společnosti Flosman a Flop 
Jih zatím v tomto ohledu nic neplánují.

NA TRADIČN ÍM TRHU
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Detaily on-line kampaně Keep 
Business Moving, Udržte 
obchodování v pohybu, najdete zde: 

„Na začátku roku jsme upozorňovali na to, že ně-
které produkty, třeba anglickou slaninu, bude 
problematické z Británie vozit,“ uvádí. A dodává, 
že firma našla alternativní řešení s podobně exklu-
zivními produkty například z Irska, které je členem 
EU. Logistické a administrativní problémy tak ne-
hrozí a nabídka irského zboží bude k dispozici už 
během února.

Britskou nabídku 
ta česká nenahradí

Maloobchodní síť prodejen značky Delmart vozí 
z Británie hlavně nechlazené zboží, v době uzá-
věrky tohoto článku byla firma ve fázi kompletace 
objednávek, u nichž komplikace nepředpokláda-
la. U čerstvého zboží ale komplikace nastaly. „Náš 
dodavatel masných produktů, který vyrábí burge-
rové placky, uzené slaniny či klobásy, čelí v sou-
vislosti s brexitem administrativním komplikacím. 
Úřady jsou žádostmi přehlcené a dodavatel dosud 
neobdržel od BMPA, Britské asociace zpracovate-
lů masa, certifikát na vývoz čerstvých masných 
produktů,“ vysvětluje Vojtěch Vansa, nákupčí 
společnosti. Druhou komplikací je trvanlivost. 
„Kvůli velkým časovým prodlevám při vývozu se 
zboží výrazně zkracovala doba trvanlivosti, vozili 
jsme zboží pouze s několikadenní trvanlivostí, aby 
bylo pro našeho zákazníka maximálně čerstvé. 
V takovém prostředí nebylo možné dodávky rea-
lizovat,“ informuje.

Největší komplikace obchodních vztahů tkví právě 
v dodržování složitých pravidel. „Nejvíce nás zdržu-

je celní deklarace na obou stranách hranice,“ infor-
muje Daniela Vlnová. Jde především o získávání 
povinných veterinárních osvědčení a také uvolňová-
ní zboží do volného oběhu v ČR. To je hlavní důvod, 
proč se dodávky zboží z ostrovů do prodejen Ice-
land v tuzemsku opožďují. A je to také příčina toho, 
že nyní nemůže Iceland objednávat potraviny s krát-
kou trvanlivostí, jako jsou například mléko, saláty 
nebo hummus. „Produkty ohrožené krátkou trvan-
livostí opět naskladníme, jakmile se nám podaří 
stabilizovat administrativní záležitosti. Zboží, které 
nevyžaduje veterinární osvědčení, ale už dovážíme 
bez komplikací,“ doplňuje Daniela Vlnová.

Tomáš Kofroň ze společnosti Green Heads přípra-
vu nepodcenil a s britskými partnery raději připra-
vil různé varianty až po nejhorší scénáře: „Jako 
třeba přesun skladů výrobce do EU.“ Ani on neplá-
nuje spolupráci kvůli možným komplikacím přeru-
šit, naopak chystá portfolio rozšířit o další značky. 
Britské potraviny podle něj mají na českém trhu 
velmi dobré jméno, nejen kvůli kvalitě a inovacím, 
ale také často i dobrému marketingu: „Specializu-
jeme se na nové, alternativní a trendy produkty, 
které lze těžko nahradit českou produkcí. Často jde 
o evropské unikáty. Na trh už brzy uvedeme třeba 
kvalitní baristický alternativní nápoj Rebel Mylk, 
který se po uvedení na britský trh v lednu vyprodal 
v řádu hodin.“ 

Maloobchodní síť Iceland sice komplikaci dodávek 
britského zboží krátkodobě supluje nákupem lokál-
ních produktů, do budoucna ale nechce být podle 
Daniely Vlnové dalším českým supermarketem: 
„Převaha produktů bude vždy tvořena sortimen-
tem Iceland UK, případně jiných zemí, jako tomu 

Britské zboží na českých 
pultech nekončí

bylo dosud. Cílem je nabízet výjimečné produkty, 
které budou k dostání pouze v našich prodejnách.“ 
Delmart plánuje nahradit část produktů z Británie 
zbožím české provenience. „Jako řešení se to 
 samozřejmě nabízí, ale to není otázka dnů, jedná 
se o celkem náročný vývoj s dodavateli,“ míní 
 Vojtěch Vansa. Nahradit českými produkty brit-
skou nabídku pak neplánuje společnost Lidl Česká 
republika. Na brexit se podle jejího tiskového mluv-
čího Tomáše Mylera dostatečně předem připravila, 
aby odchod Velké Británie z EU neměl na složení 
nabídky zásadní vliv.

Po brexitu české firmy podle agentury CzechTrade 
očekávají hlavně nárůst nákladů na administrativu 
a logistiku a za přelomové měsíce, kdy si věci snad 
„sednou“, považují únor a březen. „Je možné, že 
to v konečném důsledku může znamenat perso-
nální zatížení a tím i zvýšení nákladů na britské 
zboží. A je také možné, že některé položky se po-
kusíme nahradit tuzemskou proveniencí,“ míní 
Michal Perlík. Firma už podle něj má hotové vzor-
ky. Jedním dechem ale dodává, že se jedná o velmi 
malou část a segment, kde každý den zpoždění při 
dodávce bude znamenat konec prodejů.

Udržme obchod v pohybu
Dohodu o obchodu a spolupráci mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií podepsaly obě strany 
dne 30. prosince 2020 jako výsledek vyjednávání, které skončilo dosažením vzájemné dohody dne 
24. prosince 2020. O tom, jak se dotkl brexit trhu s rychloobrátkovým zbožím, informuje Gary Hunt, 
ředitel oddělení mezinárodního obchodu pro Českou republiku na Britském velvyslanectví v Praze.

Jak situace na obou 
stranách aktuálně vypadá?

Na obou stranách se zachovává režim nulo-
vých cel a nulových kvót, což je řešení, ke 
kterému EU přistoupila vůbec poprvé. 
Tato skutečnost ovlivnila i přípravu jed-
notlivých firem, z nichž většina už přestá-
vala v jakoukoli dohodu věřit. Jsem 
 přesvědčen, že jakmile se naučíme 
v novém režimu fungovat a až 
ustoupí problémy spojené 
s pandemií covid-19, tak se 
obchodování v sektoru rych-
loobrátkového spotřebního 
zboží opět vrátí na původní 
úroveň. Obě strany se pře-
chod na nový režim snaží 
firmám co nejvíce usnadnit 
– například až do 31. prosin-
ce 2021 nebudou potřebovat 
prohlášení dodavatele v oka-
mžiku vývozu zboží. Jde o pří-
klad pozitivních kroků, které 

pomohou budoucímu obchodování mezi podni-
ky ve Spojeném království a v České republice.

Jak pandemie změnila 
obchodování?

Koronavirová pandemie postihuje 
všechny obchodní společnosti, včetně 
těch ze sektoru rychloobrátkového 

zboží. Přesun spotřebitelů k elektro-
nickému obchodování a náku-

pům přes internet urychlil po-
stupné změny v přístupu 
spotřebitelů i v samotné spo-
třebě. Hledají trvalou hod-
notu, co se týče výrobků 
i vlastních zkušeností, hleda-
jí důvěryhodnost a ekologic-

kou šetrnost. A to vnímám 
jako potenciální příležitost pro 

celý sektor, který by se mohl tím-
to směrem rozvíjet a těžit z vyu-
žívání těchto nových platfo-
rem, aniž by se přehlížela 

tradiční spotřebitelská zkušenost. A existuje způ-
sob, jak dosáhnout dalších vylepšení. Možná 
s pomocí umělé inteligence?

Realizujete nějaké osvětové 
akce pro podporu
obchodování?

Vláda Spojeného království i nadále podporuje 
spolupráci mezi domácími podniky a jejich pro-
tějšky z EU prostřednictvím naší on-line kampa-
ně Keep Business Moving, Udržte obchodování 
v pohybu. Poskytuje informace ohledně změn, 
které firmy musejí učinit, aby mohly pokračovat 
ve společném obchodování. Jednotlivé podniky 
navíc mohou pokládat konkrétní dotazy týkající 
se jejich obchodní činnosti. V neposlední řadě 
chystáme také sérii virtuálních diskusních semi-
nářů. Stále si zakládáme na podpoře sektoru 
rychloobrátkového zboží stejně jako na rozvoji 
dlouhodobých a historických vztahů mezi Spo-
jeným královstvím a Českou republikou.
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Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš 
Prouza nedá na tuzemské potraviny dopustit. Na druhou 
stranu si ale stojí za tvrzením, že v nabídce obchodů musí 
být dostatečné množství i těch zahraničních.

Irena Vlčková, ředitelka, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Tvrdíte o sobě, že máte rád české potraviny.
Zároveň jste ale odpůrcem nedávno 
schválených kvót na jejich povinné 
zastoupení v regálech obchodů. 
Neodporuje si to?

To rozhodně ne. Musím opětovně zdůraznit, že 
proti českým potravinám v žádném případě nic 
nemám a v obchodech je pravidelně nakupuji. Tím 
spíše, pokud pocházejí od lokálních výrobců. Na 
naše potraviny, zdůrazňuji na ty kvalitní, můžeme 
být právem hrdí. Důkazem toho je i skutečnost, že 
jednotlivým obchodním řetězcům se je v rámci 
jejich privátních značek daří exportovat do zahra-
ničí, mimo jiné i na spotřebitelsky náročné západ-
ní trhy. Mimochodem, v loňském roce se vyvezly 
české potraviny v celkové hodnotě bezmála 20 mi-
liard korun a tato částka každým rokem narůstá. 
České potravinářské firmy i farmáři si dokázali vy-
budovat silné postavení na tuzemském i zahranič-
ním trhu a jsou vyhledávanými dodavateli.

Co vám tedy vadí na povinných kvótách?

To, že direktivně nařizují něco, co ve své podstatě 
nelze splnit. Není mi jasné, jak chce stát požadovat 
vyšší povinné zastoupení českých potravin, než je 
aktuální procento jejich dostupnosti. Žádný zákon 
a pochopitelně ani žádná regulace nezajistí, aby-
chom vyráběli o desítky procent více vep-
řového masa nebo vypěstovali najednou 
více jablek, okurek, rajčat nebo květá-
ku. Nepočítá se také se sezonností, 
neboť každá země má samozřejmě 
odlišné podmínky pro pěstování 
plodin minimálně z klimatických 
důvodů. Pominuty jsou i možné 
výpadky české zemědělské pro-
dukce. A ve finále přece ne-
můžeme lidem nakazovat, co 
si mají koupit. Jestli jogurt 
vyrobený u nás nebo v za-
hraničí. Tohle všechno 
povinné kvóty naprosto 
ignorují.

ke snížení nabídky právě proto, že spousta zahra-
ničních výrobců vypadne ze hry. A s tím půjde ruku 
v ruce i zdražení, protože kde je nižší konkurence, 
tam se otevírá prostor pro navyšování cen. Ve fi-
nále na to, bohužel, doplatí zákazníci.

Říkáte, že malým farmářům kvóty
nepomohou. Co tedy podle vás pomůže?

Skutečná pomoc menším zemědělcům není tak 
složitá. Jde o to vyškrtat z legislativy nesmyslné 
byrokratické požadavky a prosadit přenastavení 
dotací z národních i evropských zemědělských 
programů tak, aby je využívali především malí far-
máři. Namátkou by se měly odstranit regulace pro 
přímý prodej z farem nebo by se měla využívat 
kritéria vzdálenosti při nakupování potravin ve 
veřejných zakázkách, ať už jde o školní jídelny 
nebo třeba o nemocniční stravování. V obecněj-
ším měřítku by měla být zajištěna větší propagace 
českých potravin. S tím souvisí podpora investic, 
efektivity produkce, schopnosti dodávat potraviny 
do obchodní sítě nebo i zvýšení poptávky ze stra-
ny státu. Náš svaz vloni v létě připravil návrh tý-
kající se zvýšení podpory českých zemědělců 
a potravinářů. Ovšem reakce na něj bohužel ne-
byla adekvátní.

Vaši oponenti tvrdí, že velké zahraniční 
řetězce dusí české dodavatele a dávají 
přednost dovozu zahraničního zboží.

Ale to je nesmysl. Proč by to dělaly? Že obchodní 
řetězce průběžně rozšiřují spolupráci s domácími 
dodavateli, opravdu nelze v jejich prodejnách pře-
hlédnout. A pokud nabídnou zboží, které je kon-
kurenceschopné cenou i kvalitou, dostanou před-
nost. Obchodníci jsou si vědomi, že čeští zákazníci 
mají zájem o domácí potraviny, takže se je snaží 
v maximálně možné míře nabízet. Na druhou stra-
nu je ale zapotřebí korektně dodat, že zákazníci si 

do svého košíku dávají i zahraniční potraviny. 
A právě proto musí být pestrost sortimen-

tu v obchodech dostačující, nikoli 
omezující, jak to požadují za-

stánci kvót. A když už jsme 
u toho, tak ze zahraničí se 

dovážejí potraviny i kvů-
li tomu, že jsou mnoh-
dy levnější než tuzem-
ské, a to i po zahrnutí 
přepravních a dalších 
nákladů. A rozhodně 

to není na úkor jejich 
kvality.

České potraviny

i ty ze zahraničí
jsou kvalitní,

ale potřebujeme

Ale může to pomoci našim zemědělcům 
a potravinářům. Něco jako výzva, hozená 
rukavice.

Troufám si tvrdit, že jediný a hlavní cíl předklada-
telů povinných kvót je vytvořit prostor pro nové 
dotace do neefektivního českého zemědělství 
a potravinářské výroby. Z toho důvodu prospěje 
nařízení pouze velkým tuzemským agropotravi-
nářským koncernům, které budou schopné dodá-
vat do řetězců velké objemy zboží. Bohužel malým 
farmářům kvóty nepomohou nijak. Určitě dojde 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

PODPORA POPTÁVKY 
ZE STRANY STÁTU

-  úprava zadávání veřejných zakázek 

tak, aby bylo možno bonifikovat 
krátké dodavatelské řetězce (návrh 

SOCR ČR a Potravinářské komory 

ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

a Ministerstva zemědělství ČR z května 

2019)
-  závazek státu, krajů a municipalit 

preferovat biopotraviny pro 
citlivé skupiny (např. onkologická 

a porodnická oddělení v nemocnicích, 

jesle a mateřské školky) a odpovídající 

úprava zadávání veřejných zakázek

-  aplikace pravidel sociálně 
a environmentálně zodpovědného 

zadávání veřejných zakázek v souladu 

s usnesením vlády 531/2017

Partner 
rubriky: 

Náměty Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR na podporu českých potravin

PODPORA INVESTIC
-  vytvoření systému podpory investic obchodu do zemědělské a potravinářské produkce (vzor:slovenská podpora investic do cestovního ruchu, kdy stát dorovnává soukromé investice do turistické infrastruktury 1:1)

-  nastavení mechanismu dlouhodobé (3–5 let) garance odběru a ceny produkce za udržitelných podmínek-  spojení dotací s dlouhodobou smlouvou – podpora produkce i její realizace
-  cena ministra zemědělství pro obchodní řetězce za podporu českého zemědělství a potravinářství (pilotní projekt Diamantová liga kvality 2019)-  cena předsedy Zemědělského výboru PSP pro obchodní řetězce za podporu inovací v zemědělství a potravinářství-  cena ministra průmyslu a obchodu pro obchodní řetězce za podporu exportu českých potravin

PODPORA EFEKTIVITY PRODUKCE

-  na základě společně definovaných potřeb jednotlivých sektorů příprava dotačních titulů i odstraňování administrativní náročnosti, zejména pro menší zemědělce a producenty
-  může jít například o podporu úspor vody a efektivnější produkce zeleniny a ovoce (kapénkové závlahy), budování skladovacích nebo zpracovatelských kapacit (maso)

PODPORA PROPAGACE 

ČESKÝCH POTRAVIN

-  společné kampaně státu, obchodu 

a potravinářů na propagaci českých 

potravin v prodejnách

-  pomoc lokálním producentům při 

vstupu do lokálních obchodů

-  propagace lokálních a regionálních 

potravin

SPOLEČNÁ DEFINICE 
POTŘEB POSÍLENÍ 
KONKURENCESCHOPNOSTI

-  pravidelné čtvrtletní setkání ministra 

zemědělství se zástupci zemědělců, 

potravinářů, obchodu a členů 
Zemědělského výboru k projednání 

situace ve zvoleném segmentu 
a definice možných kroků na podporu 

kvalitní a konkurenceschopné 
produkce:
• maso a masné výrobky
• ovoce
• zelenina
• mléko a mléčné výrobky
• pekařské a cukrářské výrobky
• biopotraviny

PODPORA SCHOPNOSTI 
DODÁVAT POTRAVINY 
DO OBCHODNÍ SÍTĚ 
A ZVÝŠENÍ KVALITY

-  motivace k vytváření odbytových 
družstev jako partnera obchodu 
(zajištění dostatečného objemu dodávek v průběhu roku)

-  vytvoření efektivního obchodu 
s výsekovým masem

-  společný projekt zemědělců, potravinářů a obchodu na zlepšení marketingu 
potravin (obalové technologie, design, informování spotřebitelů)

-  pokračování tlaku na kvalitu 
v cechovních normách

-  společná propagace kvalitních českých potravin
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Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš 
Prouza nedá na tuzemské potraviny dopustit. Na druhou 
stranu si ale stojí za tvrzením, že v nabídce obchodů musí 
být dostatečné množství i těch zahraničních.

Irena Vlčková, ředitelka, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Tvrdíte o sobě, že máte rád české potraviny.
Zároveň jste ale odpůrcem nedávno 
schválených kvót na jejich povinné 
zastoupení v regálech obchodů. 
Neodporuje si to?

To rozhodně ne. Musím opětovně zdůraznit, že 
proti českým potravinám v žádném případě nic 
nemám a v obchodech je pravidelně nakupuji. Tím 
spíše, pokud pocházejí od lokálních výrobců. Na 
naše potraviny, zdůrazňuji na ty kvalitní, můžeme 
být právem hrdí. Důkazem toho je i skutečnost, že 
jednotlivým obchodním řetězcům se je v rámci 
jejich privátních značek daří exportovat do zahra-
ničí, mimo jiné i na spotřebitelsky náročné západ-
ní trhy. Mimochodem, v loňském roce se vyvezly 
české potraviny v celkové hodnotě bezmála 20 mi-
liard korun a tato částka každým rokem narůstá. 
České potravinářské firmy i farmáři si dokázali vy-
budovat silné postavení na tuzemském i zahranič-
ním trhu a jsou vyhledávanými dodavateli.

Co vám tedy vadí na povinných kvótách?

To, že direktivně nařizují něco, co ve své podstatě 
nelze splnit. Není mi jasné, jak chce stát požadovat 
vyšší povinné zastoupení českých potravin, než je 
aktuální procento jejich dostupnosti. Žádný zákon 
a pochopitelně ani žádná regulace nezajistí, aby-
chom vyráběli o desítky procent více vep-
řového masa nebo vypěstovali najednou 
více jablek, okurek, rajčat nebo květá-
ku. Nepočítá se také se sezonností, 
neboť každá země má samozřejmě 
odlišné podmínky pro pěstování 
plodin minimálně z klimatických 
důvodů. Pominuty jsou i možné 
výpadky české zemědělské pro-
dukce. A ve finále přece ne-
můžeme lidem nakazovat, co 
si mají koupit. Jestli jogurt 
vyrobený u nás nebo v za-
hraničí. Tohle všechno 
povinné kvóty naprosto 
ignorují.

ke snížení nabídky právě proto, že spousta zahra-
ničních výrobců vypadne ze hry. A s tím půjde ruku 
v ruce i zdražení, protože kde je nižší konkurence, 
tam se otevírá prostor pro navyšování cen. Ve fi-
nále na to, bohužel, doplatí zákazníci.

Říkáte, že malým farmářům kvóty
nepomohou. Co tedy podle vás pomůže?

Skutečná pomoc menším zemědělcům není tak 
složitá. Jde o to vyškrtat z legislativy nesmyslné 
byrokratické požadavky a prosadit přenastavení 
dotací z národních i evropských zemědělských 
programů tak, aby je využívali především malí far-
máři. Namátkou by se měly odstranit regulace pro 
přímý prodej z farem nebo by se měla využívat 
kritéria vzdálenosti při nakupování potravin ve 
veřejných zakázkách, ať už jde o školní jídelny 
nebo třeba o nemocniční stravování. V obecněj-
ším měřítku by měla být zajištěna větší propagace 
českých potravin. S tím souvisí podpora investic, 
efektivity produkce, schopnosti dodávat potraviny 
do obchodní sítě nebo i zvýšení poptávky ze stra-
ny státu. Náš svaz vloni v létě připravil návrh tý-
kající se zvýšení podpory českých zemědělců 
a potravinářů. Ovšem reakce na něj bohužel ne-
byla adekvátní.

Vaši oponenti tvrdí, že velké zahraniční 
řetězce dusí české dodavatele a dávají 
přednost dovozu zahraničního zboží.

Ale to je nesmysl. Proč by to dělaly? Že obchodní 
řetězce průběžně rozšiřují spolupráci s domácími 
dodavateli, opravdu nelze v jejich prodejnách pře-
hlédnout. A pokud nabídnou zboží, které je kon-
kurenceschopné cenou i kvalitou, dostanou před-
nost. Obchodníci jsou si vědomi, že čeští zákazníci 
mají zájem o domácí potraviny, takže se je snaží 
v maximálně možné míře nabízet. Na druhou stra-
nu je ale zapotřebí korektně dodat, že zákazníci si 

do svého košíku dávají i zahraniční potraviny. 
A právě proto musí být pestrost sortimen-

tu v obchodech dostačující, nikoli 
omezující, jak to požadují za-

stánci kvót. A když už jsme 
u toho, tak ze zahraničí se 

dovážejí potraviny i kvů-
li tomu, že jsou mnoh-
dy levnější než tuzem-
ské, a to i po zahrnutí 
přepravních a dalších 
nákladů. A rozhodně 

to není na úkor jejich 
kvality.

České potraviny

i ty ze zahraničí
jsou kvalitní,

ale potřebujeme

Ale může to pomoci našim zemědělcům 
a potravinářům. Něco jako výzva, hozená 
rukavice.

Troufám si tvrdit, že jediný a hlavní cíl předklada-
telů povinných kvót je vytvořit prostor pro nové 
dotace do neefektivního českého zemědělství 
a potravinářské výroby. Z toho důvodu prospěje 
nařízení pouze velkým tuzemským agropotravi-
nářským koncernům, které budou schopné dodá-
vat do řetězců velké objemy zboží. Bohužel malým 
farmářům kvóty nepomohou nijak. Určitě dojde 
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R ostoucí trend flexitariánství při-
spívá ke změnám spotřebitel-
ských preferencí. Koncem led-
na se uskutečnil webinář České 
veganské společnosti, agentury 

Ipsos a časopisu Zboží&Prodej na téma Češi a rost-
linné alternativy. Téma přilákalo téměř 100 zástup-
ců potravinářských firem, výrobců i retailu, kteří se 
seznámili s přehledem trhu rostlinných alternativ 
masa a mléčných výrobků i výsledky nového prů-
zkumu agentury Ipsos. Ty odhalily, jaké alternativy 
masa a mléčných produktů si Češi přejí vidět na 
pultech obchodů.

Sázka na jistotu

Češi, kteří jsou rostlinným alternativám otevření, 
mají obecně poměrně konzervativní přístup 
a u rostlinných alternativ sázejí na ty, které jsou již 
prověřené. Dávají obvykle přednost ochuceným 
alternativám mléčných výrobků a smetanovým sý-
rům, u rostlinných mlék preferují kokos, rýži, man-
dle a sóju. Alternativám mléčných produktů jsou 
přitom nakloněni daleko více než těm masovým, 
tvrdí nový průzkum agentury Ipsos. „Překvapivé 
bylo zjištění ohledně preferovaných ingrediencí, 
které nahrazují živočišné složky. U masných pro-

duktů vítězí brambory následované luštěninami. 
Ty jsou preferovány před alternativami ze sóji 
a pšenice,“ říká Martin Ranninger, předseda České 
veganské společnosti.

Náhražky masa jsou spojovány primárně s tofu 
a sójovým masem, které jsou na trhu již delší dobu. 
Pro značnou část spotřebitelů, kteří rostlinnou 
stravu buď už konzumují, či ji neodmítají, se jedná 
o nepříliš lákavou alternativu. To je dané z velké 
části tím, že tyto výrobky byly historicky spíše těmi 
„náhražkami“ než alternativou, ať už z hlediska 
chuti či formy. „Stále jsou ale tyto alternativy mezi 

Připravte se na

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

rostlinnou
Připravte se na

rostlinnou
Připravte se na

budoucnost

Průzkumy naznačují, že rostlinné stravování bude na českém maloobchodním trhu 
v příštích letech silným tématem. I přesto, že jsou Češi hlavně „na maso“, o stravě 
s jeho omezením přemítá stále více z nich. Agentura Ipsos v průběhu listopadu 
2020 realizovala pro Českou veganskou společnost průzkum Češi a rostlinné 
alternativy. Ten odhalil, co si vlastně od rostlinné stravy slibují, v jaké podobě 
jsou ochotni ji konzumovat a s jakými bariérami se potýkají.



Za vznikem značky SINEA stojí MUDr. Viktor Růžička. 
Lékař a podnikatel, který mimo jiné vybudoval úspěšnou 
biotechnologickou společnost BioVendor. Když sám 
před lety přešel na rostlinnou stravu, zjistil, že slabinou 
většiny rostlinných alternativ je jejich chuť. Proto se 
rozhodl vybudovat SINEA, značku všude dostupných 
rostlinných výrobků s důrazem nejen na kvalitní složení, 
ale především na skvělou chuť. 

Mottem SINEA je Jde to i bez toho, ono „to” je právě 
používání živočišných látek, jejichž omezení je dobré 
nejen pro lidské zdraví, ale i pro celou naši planetu.

Jaká je naše vize?

Naším cílem je zpřístupnit rostlinné alternativy, aby byly 
běžně k dostání ve větších či menších obchodech. A také 
naučit zákazníky nebát se rostlinných alternativ. Výrobky 
SINEA vám budou chutnat, ať už rostlinnou stravu preferu-
jete nebo ne. Kompromisy v chuti vás rozhodně nečekají.

Už do roku 2018 pracujeme na tom, abychom pokryli trh 
výbornými rostlinnými produkty. Od majonéz, se kterými jsme 
začínali, jsme se přes šťavnaté tyčinky dostali až k alternativám 
sýrů a masných výrobků, a pokračujeme dál ve vývoji. Naše 
výrobky mají promyšlené složení a můžete si být jistí, že jsme 
všechny suroviny zpracovali, jak nejlépe je to možné.

Snažíme se nejen rozšířit portfolio produktů, ale zpřístupnit 
je zákazníkům. Produkty s kulatým logem SINEA můžete 
najít na Rohlíku, v Globusu, TESCU, Lidlu, Kauflandu, Metru 
SK, Bille, Tetě, COOP CZ, Sklizenu, Natural Jihlava a v mnoha 
obchodech se zdravou výživou.

Chuť je pro nás na prvním místě!

sinea_foodsSINEA foods

www.sineafoods.com
info@sineafoods.com

V čem je SINEA jiná?

• 100% rostlinné složení,
• skvělá chuť,
• produkty bez palmového oleje a GMO,
• výroba v České republice s důrazem na využití 

veškerých kvalit svých surovin.

Značka SINEA vznikla s cílem přivést do rostlinných 
produktů více chuti, šťávy, šmaku. 

Jsme značka stoprocentně rostlinných, chutných, 
dostupných výrobků. Spojujeme naše české výrobce 
a s nimi inovujeme, vyvíjíme a uvádíme na trh stále 
nové rostlinné produkty. Výsledkem jsou například 
lahůdkové saláty, alternativy sýrů, dipy nebo sladké 
tyčinky, které si zamilujete, ať už rostlinnou stravu 
preferujete, testujete nebo o ní nijak nepřemýšlíte. 
SINEA jako značka je garantem rostlinné kvality, a 
proto naše logo nově můžete najít i na produktech 
značek našich výrobců GASTRO, TUDLEE, MARKOL, 
AFP a DRUID. SINEA označuje potraviny, které vám 
budou chutnat a přitom jsou 100% rostlinného původu

To poslední, co bychom chtěli 
servírovat, jsou náhražky bez chuti! 

Inzerce ZaP.indd   1 15.02.2021   16:11:45
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R ostoucí trend flexitariánství při-
spívá ke změnám spotřebitel-
ských preferencí. Koncem led-
na se uskutečnil webinář České 
veganské společnosti, agentury 

Ipsos a časopisu Zboží&Prodej na téma Češi a rost-
linné alternativy. Téma přilákalo téměř 100 zástup-
ců potravinářských firem, výrobců i retailu, kteří se 
seznámili s přehledem trhu rostlinných alternativ 
masa a mléčných výrobků i výsledky nového prů-
zkumu agentury Ipsos. Ty odhalily, jaké alternativy 
masa a mléčných produktů si Češi přejí vidět na 
pultech obchodů.

Sázka na jistotu

Češi, kteří jsou rostlinným alternativám otevření, 
mají obecně poměrně konzervativní přístup 
a u rostlinných alternativ sázejí na ty, které jsou již 
prověřené. Dávají obvykle přednost ochuceným 
alternativám mléčných výrobků a smetanovým sý-
rům, u rostlinných mlék preferují kokos, rýži, man-
dle a sóju. Alternativám mléčných produktů jsou 
přitom nakloněni daleko více než těm masovým, 
tvrdí nový průzkum agentury Ipsos. „Překvapivé 
bylo zjištění ohledně preferovaných ingrediencí, 
které nahrazují živočišné složky. U masných pro-

duktů vítězí brambory následované luštěninami. 
Ty jsou preferovány před alternativami ze sóji 
a pšenice,“ říká Martin Ranninger, předseda České 
veganské společnosti.

Náhražky masa jsou spojovány primárně s tofu 
a sójovým masem, které jsou na trhu již delší dobu. 
Pro značnou část spotřebitelů, kteří rostlinnou 
stravu buď už konzumují, či ji neodmítají, se jedná 
o nepříliš lákavou alternativu. To je dané z velké 
části tím, že tyto výrobky byly historicky spíše těmi 
„náhražkami“ než alternativou, ať už z hlediska 
chuti či formy. „Stále jsou ale tyto alternativy mezi 

Připravte se na

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Průzkumy naznačují, že rostlinné stravování bude na českém maloobchodním trhu 
v příštích letech silným tématem. I přesto, že jsou Češi hlavně „na maso“, o stravě 
s jeho omezením přemítá stále více z nich. Agentura Ipsos v průběhu listopadu 
2020 realizovala pro Českou veganskou společnost průzkum Češi a rostlinné 
alternativy. Ten odhalil, co si vlastně od rostlinné stravy slibují, v jaké podobě 
jsou ochotni ji konzumovat a s jakými bariérami se potýkají.
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primárně vybranými u třetiny těch respondentů, 
kteří rostlinnou stravu už konzumují či ji neodmí-
tají,“ vysvětluje Barbora Šafaříková, account ma-
nagerka agentury Ipsos.

Celkově jsou rostlinné suroviny preferované před 
již zpracovanými alternativami ze sóji či pšenice, 
jakými jsou tofu, tempeh a seitan. Z hlediska formy 
by spotřebitelé nejraději viděli na pultech obchodů 
alternativy masa v podobě párků, nudliček, steaků 
či sekané nebo mletého masa. „Umějí si ale také 
představit klobásky, burgery, řízky či nugetky,“ 
dodává Barbora Šafaříková. Nejméně atraktivní 
byly pro respondenty průzkumu alternativy ryb 
a mořských plodů, to však do značné míry souvisí 
s tím, že se tyto produkty v tuzemsku obecně kon-
zumují v malém množství. Alternativy masa lákají 
hlavně rychlostí přípravy a svou podobností s ma-
sem a masovými produkty. Na druhou stranu jde 
většinou o průmyslově zpracované produkty, které 
jsou pak méně atraktivní pro netransparentní slo-
žení. Zákazníci od nich také očekávají méně atrak-
tivní chuť. Rostlinné alternativy mléčných výrobků 
by Češi nejraději uvítali v kategorii rostlinných po-
mazánek, jogurtů, pudinků, sýrů, kefírů a ochuce-
ných mléčných nápojů. Menší zájem je o strouha-
né sýry či hermelín rostlinného původu.

Zákazníci, kteří jsou nakloněni rostlinným alterna-
tivám, nakupují nejčastěji v řetězci Kaufland 
(24 %), který potřebám zákazníků vychází aktivně 
vstříc a portfolio alternativ dynamicky rozšiřuje. 
Dál míří zákazníci také do Alberta nebo do Lidlu 
a do sítě obchodů Tesco. Následují Penny Market, 
Billa a Globus a Coop.

3× Z aneb Zdraví, 
zvědavost 
a zpestření jídelníčku

Průzkum se také zaměřil na motivace a bariéry po-
tenciálních konzumentů rostlinných alternativ, kte-
ří je již konzumují nebo jejich konzumaci zvažují. 
Ke konzumaci rostlinných alternativ je motivují tři 
klíčové faktory – zdraví, zvědavost a zpestření jí-
delníčku. Obecně stojí na straně bariér hlavně ne-
dostatečná informovanost o tom, co vše trh 
v těchto kategoriích nabízí. Ještě výraznější barié-
rou je neznalost toho, jak alternativy připravit tak, 

aby opravdu výtečně chutnaly. Překonání těchto 
bariér by měli mít výrobci, ale i obchodníci na mys-
li v první řadě.

Zdraví je také
o etice a ekologii

Zákazníci, pro které je důležitý aspekt „zdraví“, 
konzumují rostlinné alternativy nejčastěji a je pro 
ně důležitá zejména vysoká výživová hodnota 
a minimum přidaných ingrediencí. Jde o ženy 
i muže všech věkových skupin, méně často konzu-
mují maso, častěji se tu vyskytuje generace Z, 
67 % z nich konzumuje rostlinné alternativy ales-
poň jednou za dva týdny. Při nákupu alternativ 
sledují přírodní složení, minimální průmyslové 
zpracování, transparentní složení a výživové hod-
noty. Je pro ně velmi důležité, že jsou rostlinné 
produkty etičtější a ekologičtější. Pokud chcete 
oslovit tuto cílovou skupinu, volte ke svým produk-
tům důraz na lehkost a celkově zdravý pocit, mini-
mum přidaných ingrediencí, vysokou výživovou 
hodnotu a nižší obsah tuků i cukrů. Zdraví je tu 
jednoznačně na první místě.

Zvědavým nabídněte 
akční slevy

Zákazníci, pro které je důležitý aspekt „zkoušení“, 
konzumují rostlinné alternativy nejméně často, nej-
častěji pak právě ze zvědavosti. Velkou bariérou je 
pro ně nicméně cena těchto produktů. Jde o muže 
i ženy z velkých měst, „veggie“ je pro ně trendy, 
polovina z nich konzumuje rostlinné alternativy 
alespoň jednou za dva týdny. Mají rádi maso, hlav-
ně kvůli chuti a zvyku, a příliš neřeší etické a envi-
ronmentální aspekty. Rostlinné alternativy jsou pro 
ně zajímavým zpestřením jídelníčku, očekávají 
u nich vzhled, vůni a chuť masa či mléčných pro-
duktů. Důležitou roli u nich hraje cena, mají rádi 
akce a slevy. Pokud je pro vás tato skupina důleži-
tá, pracujte na zvýšení povědomí této skupiny 
o možnostech rostlinných alternativ, zapojte se do 
akčních slev v obchodech a u produktů se zaměřte 
hlavně na jejich vizuální podobnost s masovou/ži-
vočišnou verzí (burger, řízek atd.).

Experimentátory edukujte

Zákazníci, pro které je důležitý aspekt „chuti“, 
rostlinné alternativy vítají, jsou pro ně zajímavým 
zpestřením jídelníčku. Ale obvykle nevědí, jak s al-
ternativami pracovat při kuchyňské úpravě. Jde 
o muže a ženy všech věkových kategorií, 66 % 
z nich konzumuje rostlinné alternativy alespoň jed-
nou za dva týdny. Ani pro tuto skupinu nejsou 

příliš důležité etické a environmentální aspekty. 
Rostlinné alternativy konzumují často i proto, že je 
konzumují lidé v jejich okolí. Mají malý přehled 
o nabízeném sortimentu, obecně preferují spíše 
ochucené alternativy (uzené tofu, ochucená rost-
linná mléka). Nabídněte jim co největší chuťovou 
pestrost, výrazné i exotičtější příchutě. Zaměřte se 
na edukaci. Jak na to, co všechno na trhu mohou 
zákazníci najít, tak i na to, jak s alternativami pra-
covat prostřednictvím tipů a receptů. Důležitá je 
pro tuto skupinu zákazníků vizuální a chuťová po-
dobnost živočišným verzím pokrmů, stejně jako 
předchozí zákaznická skupina ocení alternativu 
klasických jídel (burger, řízek atd.).

Obchodníci rozšiřují 
prostor i privátní značky

Na tuzemském trhu je poměrně pestrá nabídka 
lokálních i mezinárodních značek alternativ mas-
ných i mléčných produktů. Do kategorie stále čas-
těji vstupují také řetězce se svými privátními znač-
kami. Zdravé stravování, včetně toho rostlinného, 
získává více místa na pultech a v regálech. Nabídka 
je stále širší a pestřejší a do výroby rostlinných al-
ternativ vstupují i ti hráči, kteří se dosud soustředi-
li na surovinu živočišnou. To je třeba příklad spolu-
práce tradičního masného zpracovatele Uzeniny 
Příbram, který pro společnost Penny Market vyrábí 
privátní značku rostlinných alternativ masa a mas-
ných výrobků. Také tradiční zpracovatel mléka, 
společnost Olma, vstoupil na rostlinný trh s alter-
nativami zakysaných ovesných jogurtů a nápojů.

Pro úspěch značky a produktu bude nadále klíčo-
vým faktorem zejména chuť, která je velmi důleži-
tá hlavně pro flexitariány, kteří představují nejdů-
ležitější cílovou skupinu pro rozvoj celého 
segmentu rostlinného stravování. Důraz bude i do 
budoucna kladen na zdravotní benefity rostlinné 
stravy a také na témata udržitelnosti a zdraví celé 
Země. Opomíjet nelze ani cenu a v případě vstupu 
nové značky na trh také politiku akčních letáko-
vých cen. Na ty jsou čeští spotřebitelé zvyklí a pro-
moce hrají zásadní roli na celém maloobchodním 
trhu. S přicházejícím ekonomickým poklesem, vy-
volaným koronavirovou pandemií, se situace 
v koupěschopnosti českých spotřebitelů pravděpo-
dobně zhorší, cena tak bude hrát velmi důležitou 
roli i v budoucnu. Prostor se tu otevírá také pro 
diskontní hráče, kteří budou schopni na trhu na-
bídnout výrobky, jež zákazníkům přinesou výhod-
nou nabídku.

Rozvoj rostlinných alternativ masa a uzenin a také 
rostlinných alternativ mléka a mléčných výrobků 
bude pozvolna sílit rovněž v segmentech gastro 
a horeca. I tady ale bude záležet na tom, jak se 
zemi podaří vyrovnat s následky koronavirové 
pandemie. 

„Naučte zákazníky nakupovat rostlinně.“

 Spotřebitelé velmi často zmiňují vysokou cenu jako jednu z hlavních  bariér, 
které jim brání kupovat alternativy masa a mléčných produktů častěji. Za-
měřte se na cenové akce a výhodná balení. Další běžnou bariérou je to, že 
spotřebitelé často nevědí, jak s alternativami pracovat, jak je připravit nebo 
jak je ochutit. Potřebují tipy a recepty, využít můžete také influencery a časo-
pisy. Bariérou pro potenciální spotřebitele je i to, že nevědí, co si pod určitými 
názvy a produkty představit. Dobře by mohly fungovat ochutnávky v místě 
prodeje či na specializovaných veletrzích a podobných akcích.

Barbora Šafaříková, account manager, Ipsos
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primárně vybranými u třetiny těch respondentů, 
kteří rostlinnou stravu už konzumují či ji neodmí-
tají,“ vysvětluje Barbora Šafaříková, account ma-
nagerka agentury Ipsos.

Celkově jsou rostlinné suroviny preferované před 
již zpracovanými alternativami ze sóji či pšenice, 
jakými jsou tofu, tempeh a seitan. Z hlediska formy 
by spotřebitelé nejraději viděli na pultech obchodů 
alternativy masa v podobě párků, nudliček, steaků 
či sekané nebo mletého masa. „Umějí si ale také 
představit klobásky, burgery, řízky či nugetky,“ 
dodává Barbora Šafaříková. Nejméně atraktivní 
byly pro respondenty průzkumu alternativy ryb 
a mořských plodů, to však do značné míry souvisí 
s tím, že se tyto produkty v tuzemsku obecně kon-
zumují v malém množství. Alternativy masa lákají 
hlavně rychlostí přípravy a svou podobností s ma-
sem a masovými produkty. Na druhou stranu jde 
většinou o průmyslově zpracované produkty, které 
jsou pak méně atraktivní pro netransparentní slo-
žení. Zákazníci od nich také očekávají méně atrak-
tivní chuť. Rostlinné alternativy mléčných výrobků 
by Češi nejraději uvítali v kategorii rostlinných po-
mazánek, jogurtů, pudinků, sýrů, kefírů a ochuce-
ných mléčných nápojů. Menší zájem je o strouha-
né sýry či hermelín rostlinného původu.

Zákazníci, kteří jsou nakloněni rostlinným alterna-
tivám, nakupují nejčastěji v řetězci Kaufland 
(24 %), který potřebám zákazníků vychází aktivně 
vstříc a portfolio alternativ dynamicky rozšiřuje. 
Dál míří zákazníci také do Alberta nebo do Lidlu 
a do sítě obchodů Tesco. Následují Penny Market, 
Billa a Globus a Coop.

3× Z aneb Zdraví, 
zvědavost 
a zpestření jídelníčku

Průzkum se také zaměřil na motivace a bariéry po-
tenciálních konzumentů rostlinných alternativ, kte-
ří je již konzumují nebo jejich konzumaci zvažují. 
Ke konzumaci rostlinných alternativ je motivují tři 
klíčové faktory – zdraví, zvědavost a zpestření jí-
delníčku. Obecně stojí na straně bariér hlavně ne-
dostatečná informovanost o tom, co vše trh 
v těchto kategoriích nabízí. Ještě výraznější barié-
rou je neznalost toho, jak alternativy připravit tak, 

aby opravdu výtečně chutnaly. Překonání těchto 
bariér by měli mít výrobci, ale i obchodníci na mys-
li v první řadě.

Zdraví je také
o etice a ekologii

Zákazníci, pro které je důležitý aspekt „zdraví“, 
konzumují rostlinné alternativy nejčastěji a je pro 
ně důležitá zejména vysoká výživová hodnota 
a minimum přidaných ingrediencí. Jde o ženy 
i muže všech věkových skupin, méně často konzu-
mují maso, častěji se tu vyskytuje generace Z, 
67 % z nich konzumuje rostlinné alternativy ales-
poň jednou za dva týdny. Při nákupu alternativ 
sledují přírodní složení, minimální průmyslové 
zpracování, transparentní složení a výživové hod-
noty. Je pro ně velmi důležité, že jsou rostlinné 
produkty etičtější a ekologičtější. Pokud chcete 
oslovit tuto cílovou skupinu, volte ke svým produk-
tům důraz na lehkost a celkově zdravý pocit, mini-
mum přidaných ingrediencí, vysokou výživovou 
hodnotu a nižší obsah tuků i cukrů. Zdraví je tu 
jednoznačně na první místě.

Zvědavým nabídněte 
akční slevy

Zákazníci, pro které je důležitý aspekt „zkoušení“, 
konzumují rostlinné alternativy nejméně často, nej-
častěji pak právě ze zvědavosti. Velkou bariérou je 
pro ně nicméně cena těchto produktů. Jde o muže 
i ženy z velkých měst, „veggie“ je pro ně trendy, 
polovina z nich konzumuje rostlinné alternativy 
alespoň jednou za dva týdny. Mají rádi maso, hlav-
ně kvůli chuti a zvyku, a příliš neřeší etické a envi-
ronmentální aspekty. Rostlinné alternativy jsou pro 
ně zajímavým zpestřením jídelníčku, očekávají 
u nich vzhled, vůni a chuť masa či mléčných pro-
duktů. Důležitou roli u nich hraje cena, mají rádi 
akce a slevy. Pokud je pro vás tato skupina důleži-
tá, pracujte na zvýšení povědomí této skupiny 
o možnostech rostlinných alternativ, zapojte se do 
akčních slev v obchodech a u produktů se zaměřte 
hlavně na jejich vizuální podobnost s masovou/ži-
vočišnou verzí (burger, řízek atd.).

Experimentátory edukujte

Zákazníci, pro které je důležitý aspekt „chuti“, 
rostlinné alternativy vítají, jsou pro ně zajímavým 
zpestřením jídelníčku. Ale obvykle nevědí, jak s al-
ternativami pracovat při kuchyňské úpravě. Jde 
o muže a ženy všech věkových kategorií, 66 % 
z nich konzumuje rostlinné alternativy alespoň jed-
nou za dva týdny. Ani pro tuto skupinu nejsou 

příliš důležité etické a environmentální aspekty. 
Rostlinné alternativy konzumují často i proto, že je 
konzumují lidé v jejich okolí. Mají malý přehled 
o nabízeném sortimentu, obecně preferují spíše 
ochucené alternativy (uzené tofu, ochucená rost-
linná mléka). Nabídněte jim co největší chuťovou 
pestrost, výrazné i exotičtější příchutě. Zaměřte se 
na edukaci. Jak na to, co všechno na trhu mohou 
zákazníci najít, tak i na to, jak s alternativami pra-
covat prostřednictvím tipů a receptů. Důležitá je 
pro tuto skupinu zákazníků vizuální a chuťová po-
dobnost živočišným verzím pokrmů, stejně jako 
předchozí zákaznická skupina ocení alternativu 
klasických jídel (burger, řízek atd.).

Obchodníci rozšiřují 
prostor i privátní značky

Na tuzemském trhu je poměrně pestrá nabídka 
lokálních i mezinárodních značek alternativ mas-
ných i mléčných produktů. Do kategorie stále čas-
těji vstupují také řetězce se svými privátními znač-
kami. Zdravé stravování, včetně toho rostlinného, 
získává více místa na pultech a v regálech. Nabídka 
je stále širší a pestřejší a do výroby rostlinných al-
ternativ vstupují i ti hráči, kteří se dosud soustředi-
li na surovinu živočišnou. To je třeba příklad spolu-
práce tradičního masného zpracovatele Uzeniny 
Příbram, který pro společnost Penny Market vyrábí 
privátní značku rostlinných alternativ masa a mas-
ných výrobků. Také tradiční zpracovatel mléka, 
společnost Olma, vstoupil na rostlinný trh s alter-
nativami zakysaných ovesných jogurtů a nápojů.

Pro úspěch značky a produktu bude nadále klíčo-
vým faktorem zejména chuť, která je velmi důleži-
tá hlavně pro flexitariány, kteří představují nejdů-
ležitější cílovou skupinu pro rozvoj celého 
segmentu rostlinného stravování. Důraz bude i do 
budoucna kladen na zdravotní benefity rostlinné 
stravy a také na témata udržitelnosti a zdraví celé 
Země. Opomíjet nelze ani cenu a v případě vstupu 
nové značky na trh také politiku akčních letáko-
vých cen. Na ty jsou čeští spotřebitelé zvyklí a pro-
moce hrají zásadní roli na celém maloobchodním 
trhu. S přicházejícím ekonomickým poklesem, vy-
volaným koronavirovou pandemií, se situace 
v koupěschopnosti českých spotřebitelů pravděpo-
dobně zhorší, cena tak bude hrát velmi důležitou 
roli i v budoucnu. Prostor se tu otevírá také pro 
diskontní hráče, kteří budou schopni na trhu na-
bídnout výrobky, jež zákazníkům přinesou výhod-
nou nabídku.

Rozvoj rostlinných alternativ masa a uzenin a také 
rostlinných alternativ mléka a mléčných výrobků 
bude pozvolna sílit rovněž v segmentech gastro 
a horeca. I tady ale bude záležet na tom, jak se 
zemi podaří vyrovnat s následky koronavirové 
pandemie. 

„Naučte zákazníky nakupovat rostlinně.“

 Spotřebitelé velmi často zmiňují vysokou cenu jako jednu z hlavních  bariér, 
které jim brání kupovat alternativy masa a mléčných produktů častěji. Za-
měřte se na cenové akce a výhodná balení. Další běžnou bariérou je to, že 
spotřebitelé často nevědí, jak s alternativami pracovat, jak je připravit nebo 
jak je ochutit. Potřebují tipy a recepty, využít můžete také influencery a časo-
pisy. Bariérou pro potenciální spotřebitele je i to, že nevědí, co si pod určitými 
názvy a produkty představit. Dobře by mohly fungovat ochutnávky v místě 
prodeje či na specializovaných veletrzích a podobných akcích.

Barbora Šafaříková, account manager, Ipsos
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Lenka Dušková,
director business 

controlling, Albert ČR
Během let strávených v zahraničí zakotvila 

Lenka Dušková v rychloobrátkovém retailu. 

Na její profesní cestě ji hodně ovlivnil 

manžel, expat žijící v České republice, 

který v maloobchodu pracoval také.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

44 let

2 děti (18letá dcera 
a 15letý syn)

10 lidí v týmu

12 let v oboru 
retailu

záliby:  cestování, poznávání 
nových kultur, běh, 
jóga, jazyky (angličtina, 
holandština, polština)
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

O djakživa ji to táhlo do finančního 
sektoru. „Protože je velmi dyna-
mický a plný změn,“ vysvětluje 
Lenka Dušková. A právě vášeň 
pro změny ji pracovně zavála do 

několika koutů světa. Žila v Belgii a ve Spojených 
státech, kde před dvanácti lety otočila kormidlo 
od finanční a investiční profesní dráhy do retai-
lu a spojila svou kariéru se společností Delhaize. 
Po evropské akvizici se přestěhovala do Bulharska 
a podporovala expanzi nové sítě prodejen v Sofii. 
Po dlouhých letech strávených v cizině se ale roz-
hodla vrátit zpátky do ČR a v roce 2015 přestoupi-
la do společnosti Ahold. „Rok poté se společnosti 
Delhaize a Ahold sloučily, pro mě osobně to bylo 
spojení mých bývalých kolegů se stávajícími do jed-
né velké rodiny,“ vzpomíná.

lostí Albert modernizuje prodejny, přichází s nový-
mi inovačními podněty pro zvýšení spokojenosti 
zákazníka, a zároveň si váží práce týmů. „O tom 
svědčí skvělé hodnocení spokojenosti našich za-
městnanců, a také nedávné ocenění řetězce Albert 
jako nejlepšího zaměstnavatele v maloobchodě 
roku 2020 vyhlášené firmou Sodexo,“ představuje 
úspěchy Lenka Dušková. „Je to ale práce celého 
týmu. Všem patří poděkování za skvělou práci, 
kterou odvádějí lidé ve ztížených pandemických 
podmínkách,“ dodává.

Práce jako inspirace

Nejraději se baví o dlouhodobých strategiích, 
 výzvách a projektech, které s tím souvisí. Vize 

O tom, jak Lenka Dušková hledá 
rovnováhu mezi pracovním 
a soukromým životem, čtěte na 
www.zboziaprodej.cz

Životní motto Lenky 
Duškové zní jasně: 

Carpe Diem – žít tady a teď. 

Spojuji finance a business do jednoho příběhu. 

„Když se mi něco 
nelíbí, nejdřív 

hledám příčinu.“

Svět financí rychloobrátkového retailu ji nakonec 
pohltil natolik, že si dnes už neumí představit, že by 
dělala něco jiného. Věcí, které ji v retailu oslovují, 
je ale, jak říká, celá řada: „V první řadě řešíme 
aspekt zákazníka, v maloobchodu k němu máte, 
troufnu si říct, blíže než v jiném oboru. Ráda slyším 
zpětnou vazbu přímo od zákazníků, se kterou se 
v maloobchodu můžete setkat prakticky na denní 
bázi.“ Albert si vybrala proto, že se jí vždy líbila jeho 
dynamika. To, že neprovozuje pouze jeden formát 
prodejen, ale jako jeden z mála řetězců se prosadil 
jak v oblasti supermarketů, tak i hypermarketů 
a dokáže tak oslovit široké spektrum zákazníků.

„Dá se říct, že prakticky žádný den není stejný jako 
jiný. Často se musíte rozhodovat v prostředí nebo 
situaci, se kterými jste se ještě nesetkali. Projekty, 
které řešíme, mají přesah do různých odvětví. Ino-
vativní technologie, robotizace a digitalizace, to 
jsou věci, které mne velmi zajímají,“ přibližuje Len-
ka Dušková svou práci. Ze své pozice spojuje finan-
ce a business do jednoho příběhu. „Mám možnost 
být u nových inovativních projektů, které se pak 
promítají v realizaci remodelingů prodejen, a také 
v novém sortimentu výrobků. A osobně mě těší, že 
naše široká nabídka čerstvých a kvalitních produk-
tů podporuje zdravý životní styl našich zákazníků.“

Pracovní úspěchy jsou ale podle ní výsledkem tý-
mové práce a úsilí všech. Má radost, s jakou rych-

a nadšení pro práci je skvělou motivací a nabije ji 
pozitivní energií. Každodenní práce je ale hlavně 
o tom být s lidmi, s týmem a inspirovat se navzá-
jem. „Člověk se neustále něco učí a získává nové 
pohledy na věci, které si myslel, že již dobře zná,“ 
uvádí Lenka Dušková. Během pandemie covidu-19 
se ale týmy a každodenní práce přesunuly do po-
zice on-line. „Samotné překlopení z hlediska tech-
nického proběhlo hladce, protože jsme měli vše 
dobře nastaveno,“ přibližuje vynucené změny 
Lenka Dušková. Jako náročnější zpětně hodnotí 
nastavení dynamiky a komunikace v týmech tak, 
aby se všichni stále cítili součástí skupiny: „Udržet 
v týmu jednotnost a sdílení informací klade vyšší 
nároky na manažera, protože když jste v kancelá-
ři a lidé se potkávají, řada informací proudí i ne-
formálním způsobem.“ Z hlediska času a počtu 
schůzek, které se nyní realizují každý den, se ne-
formální rovina prakticky překlopila do formální. 
Kalendáře jsou více zaplněné a o to důležitější je 
efektivně plánovat a naučit se blokovat si místo 
také na vlastní práci.
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Lenka Dušková,
director business 
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Lenka Dušková v rychloobrátkovém retailu. 

Na její profesní cestě ji hodně ovlivnil 

manžel, expat žijící v České republice, 

který v maloobchodu pracoval také.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

44 let

2 děti (18letá dcera 
a 15letý syn)

10 lidí v týmu

12 let v oboru 
retailu

záliby:  cestování, poznávání 
nových kultur, běh, 
jóga, jazyky (angličtina, 
holandština, polština)



CATSCAN
V tomto vydání:

VELIKONOCE
STÁLE PŘINÁŠEJÍ 
JARNÍ ŽNĚ
V období před Velikonocemi se nákupní košíky českých domácností plní rychleji. 
Společně s obdobím Vánoc je tento čas pro peněženky všech spotřebitelů 
nejnáročnější. Podle očekávání rostou výdaje na přísady potřebné k pečení, jako jsou 
kypřicí prášky, ochucené cukry či droždí, dále na máslo, smetanu, ovoce, perníky, 
mléko, dezerty v prášku a cukrovinky. V týdnech před svátky jara ale domácnosti 
utrácejí výrazně více i za pivo, čerstvou zeleninu a maso, majonézu, kompoty 
a sterilovanou zeleninu.
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CS #1: VELIKONOCE
CS #2: BATERIE
CS #3:  ÚKLIDOVÉ POTŘEBY 

A ČISTICÍ PROSTŘEDKY

CS #1

Zdroj: Nielsen, 2020

byla průměrná cena 
velikonočních cukrovinek 
(v roce 2019 činila 25 Kč/ks).

V
elikonoce byly v loň-
ském roce do značné 
míry ovlivněny pande-
mií covidu-19 a opat-
řeními, která byla zave-

dena. Podle dat společnosti GfK Czech 
Republic byly v týdnu před loňskými 
jarními svátky výdaje za rychloobrátko-
vé zboží vyšší o 15 % než v předchozím 
roce. Výdaje za FMCG rostly v roce 2020 
celkem o 25 %. U některých segmentů 

došlo k nárůstu podílu v rámci FMCG. Jde 
o kategorie pivo, maso a masné výrobky, 

ovoce, zelenina a hotová jídla, tedy produkty, 
které nejsou typicky spojené s Velikonocemi. 

Naopak podíl pečiva, cukrovinek (sušenky, 
bonbony i čokoládové 

LIMONÁDA
ZE SICILSKÝCH 

CITRUSŮ
Síla hrdinské Sicílie

PROČ TARGA FLORIO?
• Citrusy pocházejí přímo ze Sicílie, 
která je dlouhodobě proslulá jejich 

kvalitou a pěstováním.

• Vysoký podíl ovocné složky.

• Slazená pouze třtinovým cukrem.

• Plná a šťavnatá chuť osvěžujících 
citrusů nejvyšší kvality.

NOVINKA
tyčinky), lihovin a vína byl ve velikonočním ná-
kupním košíku nižší než v minulých letech.

Hitem jsou sladkosti, 
ale i lihoviny a pivo

Mezi nejčastější odměny malým koledníkům 
patří malovaná vajíčka, cukrovinky, případně 
sušené ovoce nebo oříšky. „Cukrovinky kupuje 
minimálně jednou za rok každá česká domác-
nost. Za nákup cukrovinek utratí průměrně jed-
na česká domácnost 4660 korun ročně,“ infor-
muje konzultantka Kateřina Králová. 
Nejmlsnější jazýčky mají domácnosti na Vysoči-
ně, kde na jednu domácnost připadá více než 
5800 Kč. V týdnu před Velikonočním pondělím 

je do košíku vloží čtyři z pěti domácnos-
tí. Nejpopulárnější jsou cukrovinky 

u rodin s teenagery (97 %), na-
opak nejméně je kupují mladí 
jednotlivci a páry (74 %). Slad-

utrácejí výrazně více i za pivo, čerstvou zeleninu a maso, majonézu, kompoty 
a sterilovanou zeleninu.
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míry ovlivněny pande-
mií covidu-19 a opat-
řeními, která byla zave-

dena. Podle dat společnosti GfK Czech 
Republic byly v týdnu před loňskými 
jarními svátky výdaje za rychloobrátko-
vé zboží vyšší o 15 % než v předchozím 
roce. Výdaje za FMCG rostly v roce 2020 
celkem o 25 %. U některých segmentů 

došlo k nárůstu podílu v rámci FMCG. Jde 
o kategorie pivo, maso a masné výrobky, 

ovoce, zelenina a hotová jídla, tedy produkty, 
které nejsou typicky spojené s Velikonocemi. 

Naopak podíl pečiva, cukrovinek (sušenky, 
bonbony i čokoládové 

tyčinky), lihovin a vína byl ve velikonočním ná-
kupním košíku nižší než v minulých letech.

Hitem jsou sladkosti, 
ale i lihoviny a pivo

Mezi nejčastější odměny malým koledníkům 
patří malovaná vajíčka, cukrovinky, případně 
sušené ovoce nebo oříšky. „Cukrovinky kupuje 
minimálně jednou za rok každá česká domác-
nost. Za nákup cukrovinek utratí průměrně jed-
na česká domácnost 4660 korun ročně,“ infor-
muje konzultantka Kateřina Králová. 
Nejmlsnější jazýčky mají domácnosti na Vysoči-
ně, kde na jednu domácnost připadá více než 
5800 Kč. V týdnu před Velikonočním pondělím 

je do košíku vloží čtyři z pěti domácnos-
tí. Nejpopulárnější jsou cukrovinky 

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

21Kč/ks



31

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:

kosti s velikonočními motivy (čokoládové figur-
ky, vajíčka, medové perníky atd.) jsou nejoblíbe-
nější u rodin s dětmi školního věku, kde je 
kupuje polovina domácností, ale nejvíce za ně 
(v přepočtu na jednu domácnost) utratí domác-
nosti s nejmenšími dětmi do pěti let věku.

Co se týká velikonočních sladkostí, nejvíce za ně 
utratí kupující v Karlovarském kraji, nejméně 
naopak v Libereckém. Za cukrovinky s veliko-
nočním motivem nejvíce utrácejí domácnosti ve 
vesnicích do 1000 obyvatel (210 Kč). Dospělí si 
kromě sladkostí a vajíček často vykoledují i něco 

O svátečních                 prodejích másla, 
margarínů a cukrovinek čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

... /...


ostřejšího. V týdnu před Velikonočním pondělím 
rostou výdaje na lihoviny o čtvrtinu oproti prů-
měrnému týdnu v roce. U piva je nárůst dokon-
ce více než 40 %.

Nejvíce se košíky plní 
na Zelený čtvrtek

V týdnu před Velikonočním pondělím utrácejí 
domácnosti nejvíce ve čtvrtek, a to více než tře-
tinu týdenního rozpočtu. Právě v tomto období 
udělá průměrná česká domácnost až šest náku-
pů. Na Zelený čtvrtek je průměrná útrata za je-
den nákup 380 Kč. Na Velký pátek jsou košíky 
ještě plnější, na jeden nákup vynaloží kupující 
přes 400 Kč. Podíl promocí je ve velikonočním 
týdnu nižší (44 %), než je tomu během roku 
(47 %). Ve velikonočním týdnu roste podíl vý-
dajů domácností v hypermarketech (31 %) 

a malých pultových i samoobslužných prodej-
nách (16 %). Rekordní velikost košíku byla ale 
zaznamenána také u internetových prodejců 
FMCG (806 Kč), následují hypermarkety 
(595 Kč) a diskonty (415 Kč). Celkově v tomto 
týdnu rostla velikost nákupního koše o 27 %. 
Největší nárůst velikosti koše (31 %) byl zaregis-
trován u hypermarketů.

Češi patří mezi „lovce slev“ a nejinak tomu je 
v období Velikonoc. Podíl výdajů vynaložených 
na promoční nákupy činí 44 %. „Co se týká 
akčních nákupů, Česká republika je v Evropě 
tradičně na špici. U některých kategorií je však 
podíl výdajů na promoce ještě výrazně vyšší,“ 
deklaruje Kateřina Králová. Jde například o liho-
viny (75 %), vejce (63 %) a pivo (62 %). Na 
cukrovinky s velikonoční tematikou v promoci 
vynaloží domácnosti 69 %.

LIMONÁDA
ZE SICILSKÝCH 

CITRUSŮ
Síla hrdinské Sicílie

PROČ TARGA FLORIO?
• Citrusy pocházejí přímo ze Sicílie, 
která je dlouhodobě proslulá jejich 

kvalitou a pěstováním.

• Vysoký podíl ovocné složky.

• Slazená pouze třtinovým cukrem.

• Plná a šťavnatá chuť osvěžujících 
citrusů nejvyšší kvality.

NOVINKA

inzerce

Lovci slev 
si přicházejí 

na své.

CATSCAN
V tomto vydání:

VELIKONOCE
STÁLE PŘINÁŠEJÍ 
JARNÍ ŽNĚ
V období před Velikonocemi se nákupní košíky českých domácností plní rychleji. 
Společně s obdobím Vánoc je tento čas pro peněženky všech spotřebitelů 
nejnáročnější. Podle očekávání rostou výdaje na přísady potřebné k pečení, jako jsou 
kypřicí prášky, ochucené cukry či droždí, dále na máslo, smetanu, ovoce, perníky, 
mléko, dezerty v prášku a cukrovinky. V týdnech před svátky jara ale domácnosti 
utrácejí výrazně více i za pivo, čerstvou zeleninu a maso, majonézu, kompoty 
a sterilovanou zeleninu.
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Mezi nejčastější odměny malým koledníkům 
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Nejmlsnější jazýčky mají domácnosti na Vysoči-
ně, kde na jednu domácnost připadá více než 
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CATSCAN
V tomto vydání:

Poptávka klesla, 
preference zůstaly
„Prodeje výrobků určených více pro slavnostněj-
ší velikonoční pečení, tedy dekorace na pečení, 
byly pandemií ovlivněny negativně. Ty běžné, 
jako jsou přísady na pečení, potom pozitivně. 
Všeobecně známý byl výpadek dodávek sušené-
ho droždí, kdy se ze dne na den poptávka 
zmnohonásobila,“ sděluje Zdeněk Kvinta, mar-
keting executive manager senior CZ/SK společ-
nosti Dr. Oetker. V době pandemie spotřebitelé 
sázejí na jistotu. „Jsou nuceni vařit doma více 
než kdy jindy, a to nejen pro sebe, ale také pro 
celou rodinu. Čas je však dražší komoditou, než 
tomu bylo v minulosti. Proto zejména osvědče-
né produkty, na které se zákazníci mohou spo-
lehnout, tvoří obsah jejich nákupního košíku,“ 
vysvětluje Magdalena Leimerová, manažerka 
komunikace společnosti Unilever ČR.

Na loňských Velikonocích bylo znát, že zdaleka 
neproběhly tak, jak jsme všichni zvyklí. „Pozna-
li jsme to na snížené poptávce po tradičním ve-
likonočním sortimentu. Nikdo nebyl pochopitel-
ně naladěný na slavení příchodu jara nebo 
dodržování zvyků v rozsahu předchozích let. 
Přesto z toho nelze usuzovat, že by se trvale 
změnily preference spotřebitelů,“ poodhaluje 
Martin Dolský, marketingový manažer společ-
nosti Penam. Celé toto období bylo totiž speci-
fické, většina obchodů byla zavřená a výjimku 
před svátky dostaly zejména hobby markety. 
„Velikonoce jsou pro nás prodejně jedním z nej-
silnějších období roku. V těch loňských jsme 
zaznamenali nárůst prodejů prémiového zboží, 
tedy dražších čokolád a dalších produktů, nákup 
byl ale menší. Dobře se prodávaly čokolády Mil-
ka, zajíčci či velikonoční vajíčka stejně jako kom-
binace našich produktů s plyšovou hračkou,“ 
uvádí Gabriela Bechynská, corporate & govern-
ment affairs manager CZ/SK společnosti Mon-
delez Czech Republic.

Výsledek byl 
poměrně uspokojivý

Podle Jana Teplého, ředitele obchodu, marke-
tingu a nákupu společnosti Madeta, nebyl mlé-
kárenský byznys v době Velikonoc negativně 
postižen: „Domníváme se, že principiálně pro-
duktovou skladbu výrobků pandemie z roku na 
rok absolutně neovlivnila.“ V případě masa 
a uzenin bylo společností MP Krásno zazname-
náno omezení bohatých tabulí připravovaných 
pro hosty. „I to byl důvod, proč byla poptávka 
po speciální velikonoční edici oproti minulým 
rokům celkově nižší,“ dodává marketingový 
manažer Michal Tkadlec.

V obchodech Penny Market rostla spotřeba 
čerst vých potravin, a to i těch tradičně velikonoč-
ních. „Z důvodu uzavřených restaurací a hospod 
narostla spotřeba alkoholu. Naopak došlo k mír-

nému poklesu prodejů u cukrovinek pro malé 
koledníky,“ uvádí vedoucí nákupu Petr Chmelař. 
„Přes všechny jarní překážky byl konečný výsle-
dek pro naši firmu poměrně uspokojivý, i když 
slabší než v předešlých letech. Jaký bude vývoj 
a předpoklad jednání a chování kupujících 
v tomto segmentu, se těžko odhaduje. Bude zá-
ležet na míře omezení a vládních nařízení,“ po-
pisuje situaci na trhu se spotřebním zbožím Da-
niel Hartl, marketingový manažer Druchemy, 
družstva pro chemickou výrobu a služby.

Výběr ovlivňuje omezení 
v gastronomii

Pro prodej lihovin jsou Velikonoce po Vánocích 
druhé nejdůležitější, protože jejich oslavu si ne-
nechá ujít většina lidí. „První vlna pandemie, 
kam spadají i Velikonoce, se v prodeji lihovin 
projevila smíšeně. Mírné navýšení prodejů v off-
-trade nedokázalo vykompenzovat ztráty z on-
-trade prodejů,“ konkretizuje Tomáš Hejkal, 
marketingový ředitel společnosti Stock Plzeň-
-Božkov. Spotřebitele ve výběru ovlivňuje ome-
zení v gastronomii. „Alkohol konzumovaný 
v přiměřené míře má sociální roli, kdy se spotře-
bitelé sejdou a baví. V případě, když nemohou 

navštívit gastronomická zařízení, jsou ochotni si 
zaplatit vyšší kvalitu a vybírají si značkové výrob-
ky, někteří z loajality preferují tradiční české 
značky,“ prozrazuje Boris Rajdl, marketingový 
ředitel Palírny U Zeleného stromu. Turbulentní 
byla situace v pivovarech. „Hospody a restaura-
ce byly přes Velikonoce zavřené, takže jsme do 
nich nemohli dodat náš zelený ležák Litovel Pat-
rik. Aby o něj naši příznivci nepřišli, stočili jsme 
ho poprvé do pětilitrových soudků a nabízeli 
v regionální maloobchodní síti. O naši novinku 
byl mezi konzumenty velký zájem a toto pivo 
bylo rychle vyprodáno,“ uvádí Lumír Hyneček, 
ředitel Pivovaru Litovel.

Výrobci sázejí 
na tradiční produkty

Velikonoce jsou o tradicích a zvycích. „Před dvě-
ma lety jsme znovuobjevili a našim spotřebite-
lům připomněli slovanskou tradici ‚vajíčkobraní‘. 
Jde o hledání velikonočních vajíček, jehož původ 
sahá v našem regionu až do 16. století. Dětem 
se to líbí, takže v ní budeme pokračovat i v roce 
2021,“ informuje Gabriela Bechynská. Pokud 
jde o nákupy, v nabídce sezonního zboží nesmě-
jí chybět čokoládoví zajíčci, vajíčka, oblíbené 
jsou i produkty doplněné o plyšovou hračku, ať 
jde o kuřátka, zajíčky či berušky. Dr. Oetker na-
bízí široký sortiment pro ochucení pečení přírod-
ní vanilkou. Je to atraktivní alternativa k běžné-
mu vanilínovému cukru. „Spotřebitelé po 
těchto kvalitnějších, přírodních a zdravějších 
výrobcích sahají čím dál častěji,“ pochvaluje si 
Zdeněk Kvinta.

„Nám se vyplácí sázka na tradiční výrobky s či-
telnými inovacemi. Provedli jsme lehký redesign 
etiket a potěšilo nás, jak se ujala dřívější novinka 
v podobě perníkového beránka. Je to hezké 
skloubení dvou tradičních výrobků v jeden,“ míní 
Martin Dolský. V segmentu velikonočního zboží 
Druchemy, družstva pro chemickou výrobu 
a služby, se příliš velké změny neodehrají. Zákaz-
níci, hlavně tedy ženy, stále ve velké míře zdobí 
a barví vajíčka tradičními způsoby. „Samozřejmě 
dochází k jistému posunu k pohodlnějším postu-
pům, jako je využití smršťovacích košilek. Není 
ovšem naštěstí příliš na úkor těch metod a po-
stupů tradičních,“ dodává Daniel Hartl.

Na Velikonoce je z pohledu uzenin stále velký 
zájem o tradiční výrobky, jako jsou uzená masa, 
klobásy, trvanlivé salámy či šunky. „Zákazníci si 
však v tomto čase rádi dopřejí i něco nevšedního 
a rádi vyzkoušejí nějakou novinku a požadují 
speciální limitované obaly s velikonoční temati-
kou,“ specifikuje Michal Tkadlec. Podle Magda-
leny Leimerové jsou pro svátky jara důležitým 
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„Spotřebi-
telé jsou 
ochotni 

utrácet.“

O Velikonocích se Češi příliš neomezují. 
Cena je vždy důležitá, ale v tomto obdo-
bí jsou ochotni si připlatit za kvalitnější 
výrobky a za produkty ve speciálním 
velikonočním balení.

Michal Tkadlec, 
marketingový manažer, 
MP Krásno                                

CS #1: VELIKONOCE
CS #2: BATERIE
CS #3:  ÚKLIDOVÉ POTŘEBY 

A ČISTICÍ PROSTŘEDKY



33

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
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inzerce

kritériem především kvalitní suroviny a skvělá 
chuť, které zákazníci vyhledávají. „Aktuálním 
trendem je také čerstvost. Mnoho domácností 
znovu objevilo kouzlo pečení chleba nebo dezer-
tů,“ doplňuje Petr Chmelař. Obecně jsou tak 
dlouhodobým směrem přírodnější produkty 
s jednodušším složením, bez konzervantů a bar-
viv. „Stejně tak i zmenšování porcí výrobků zhru-
ba ke 100 gramům, což je způsobeno tím, že 
čím dál více spotřebitelů žije samo nebo jen ve 
dvou. A zároveň tím, že spíše než velké množství 
jednoho výrobku chtějí zkoušet a mít obměnu, 
takže si raději koupí tři malá balení tří druhů než 
jedno velké jednodruhové,“ deklaruje Jan Teplý.

Pije se prémiový alkohol 
i limitované pivní edice

Trendy, které jsou platné pro celý trh s alkoho-
lem, lze evidovat i v období Velikonoc. „Nejpro-
dávanější jsou výrobky z kategorie rumů a tuze-
máků, vodek a hořkobylinných likérů. Jde 

o oblíbené české kategorie s dlouhou tradicí, 
které zahrnují nejprodávanější značku Božkov či 
Fernet Stock. Pokud bychom ale měli jednu ka-
tegorii v souvislosti s Velikonocemi vyzdvihnout, 
byly by to emulzní likéry. Zde se dlouhodobě 
daří Vaječnému likéru od značky Božkov i naše-
mu distribuovanému likéru Baileys,“ vzkazuje 
Tomáš Hejkal.

Velikonoce jsou po Vánocích sice tradičně jed-
nou ze sezon vaječných a krémových likérů, 
zákazníci si však v tomto čase také rádi dopřejí 

prémiový alkohol. „Vidíme to například na pro-
dejích našeho panamského třtinového rumu 
Heffron nebo Staré žitné myslivecké Reserve, 
které v tomto období rostou. Kupují se však i ce-
loročně oblíbené vodky,“ dokládá Boris Rajdl. 

V případě piva mají spotřebitelé během jarních 
svátků rádi tradičně vařené ležáky i zajímavé 
pivní speciály, které nejsou úplně běžné, ale 
jsou velmi oblíbené. „Češi si totiž při zvláštních 
příležitostech rádi vychutnávají silnější piva,“ 
sděluje Lumír Hyneček. U piva o nákupu roz-
hoduje kombinace ceny a kvality. Působí na ně 
různé akce v řetězcích, ale viditelné je, že zá-
kazníci oceňují piva, která jsou vařená klasic-
kým způsobem na danou stupňovitost a dlou-
ho zrají v ležáckých sklepích. Na Velikonoce si 
s tradičním obědem rádi vychutnají tradiční 
ležák nebo naopak zajímavou limitovanou edi-
ci či speciál.

Trendem jsou 
přírodnější 

výrobky 
s jednodušším 

složením.
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Poptávka klesla, 
preference zůstaly
„Prodeje výrobků určených více pro slavnostněj-
ší velikonoční pečení, tedy dekorace na pečení, 
byly pandemií ovlivněny negativně. Ty běžné, 
jako jsou přísady na pečení, potom pozitivně. 
Všeobecně známý byl výpadek dodávek sušené-
ho droždí, kdy se ze dne na den poptávka 
zmnohonásobila,“ sděluje Zdeněk Kvinta, mar-
keting executive manager senior CZ/SK společ-
nosti Dr. Oetker. V době pandemie spotřebitelé 
sázejí na jistotu. „Jsou nuceni vařit doma více 
než kdy jindy, a to nejen pro sebe, ale také pro 
celou rodinu. Čas je však dražší komoditou, než 
tomu bylo v minulosti. Proto zejména osvědče-
né produkty, na které se zákazníci mohou spo-
lehnout, tvoří obsah jejich nákupního košíku,“ 
vysvětluje Magdalena Leimerová, manažerka 
komunikace společnosti Unilever ČR.

Na loňských Velikonocích bylo znát, že zdaleka 
neproběhly tak, jak jsme všichni zvyklí. „Pozna-
li jsme to na snížené poptávce po tradičním ve-
likonočním sortimentu. Nikdo nebyl pochopitel-
ně naladěný na slavení příchodu jara nebo 
dodržování zvyků v rozsahu předchozích let. 
Přesto z toho nelze usuzovat, že by se trvale 
změnily preference spotřebitelů,“ poodhaluje 
Martin Dolský, marketingový manažer společ-
nosti Penam. Celé toto období bylo totiž speci-
fické, většina obchodů byla zavřená a výjimku 
před svátky dostaly zejména hobby markety. 
„Velikonoce jsou pro nás prodejně jedním z nej-
silnějších období roku. V těch loňských jsme 
zaznamenali nárůst prodejů prémiového zboží, 
tedy dražších čokolád a dalších produktů, nákup 
byl ale menší. Dobře se prodávaly čokolády Mil-
ka, zajíčci či velikonoční vajíčka stejně jako kom-
binace našich produktů s plyšovou hračkou,“ 
uvádí Gabriela Bechynská, corporate & govern-
ment affairs manager CZ/SK společnosti Mon-
delez Czech Republic.

Výsledek byl 
poměrně uspokojivý

Podle Jana Teplého, ředitele obchodu, marke-
tingu a nákupu společnosti Madeta, nebyl mlé-
kárenský byznys v době Velikonoc negativně 
postižen: „Domníváme se, že principiálně pro-
duktovou skladbu výrobků pandemie z roku na 
rok absolutně neovlivnila.“ V případě masa 
a uzenin bylo společností MP Krásno zazname-
náno omezení bohatých tabulí připravovaných 
pro hosty. „I to byl důvod, proč byla poptávka 
po speciální velikonoční edici oproti minulým 
rokům celkově nižší,“ dodává marketingový 
manažer Michal Tkadlec.

V obchodech Penny Market rostla spotřeba 
čerst vých potravin, a to i těch tradičně velikonoč-
ních. „Z důvodu uzavřených restaurací a hospod 
narostla spotřeba alkoholu. Naopak došlo k mír-

nému poklesu prodejů u cukrovinek pro malé 
koledníky,“ uvádí vedoucí nákupu Petr Chmelař. 
„Přes všechny jarní překážky byl konečný výsle-
dek pro naši firmu poměrně uspokojivý, i když 
slabší než v předešlých letech. Jaký bude vývoj 
a předpoklad jednání a chování kupujících 
v tomto segmentu, se těžko odhaduje. Bude zá-
ležet na míře omezení a vládních nařízení,“ po-
pisuje situaci na trhu se spotřebním zbožím Da-
niel Hartl, marketingový manažer Druchemy, 
družstva pro chemickou výrobu a služby.

Výběr ovlivňuje omezení 
v gastronomii

Pro prodej lihovin jsou Velikonoce po Vánocích 
druhé nejdůležitější, protože jejich oslavu si ne-
nechá ujít většina lidí. „První vlna pandemie, 
kam spadají i Velikonoce, se v prodeji lihovin 
projevila smíšeně. Mírné navýšení prodejů v off-
-trade nedokázalo vykompenzovat ztráty z on-
-trade prodejů,“ konkretizuje Tomáš Hejkal, 
marketingový ředitel společnosti Stock Plzeň-
-Božkov. Spotřebitele ve výběru ovlivňuje ome-
zení v gastronomii. „Alkohol konzumovaný 
v přiměřené míře má sociální roli, kdy se spotře-
bitelé sejdou a baví. V případě, když nemohou 

navštívit gastronomická zařízení, jsou ochotni si 
zaplatit vyšší kvalitu a vybírají si značkové výrob-
ky, někteří z loajality preferují tradiční české 
značky,“ prozrazuje Boris Rajdl, marketingový 
ředitel Palírny U Zeleného stromu. Turbulentní 
byla situace v pivovarech. „Hospody a restaura-
ce byly přes Velikonoce zavřené, takže jsme do 
nich nemohli dodat náš zelený ležák Litovel Pat-
rik. Aby o něj naši příznivci nepřišli, stočili jsme 
ho poprvé do pětilitrových soudků a nabízeli 
v regionální maloobchodní síti. O naši novinku 
byl mezi konzumenty velký zájem a toto pivo 
bylo rychle vyprodáno,“ uvádí Lumír Hyneček, 
ředitel Pivovaru Litovel.

Výrobci sázejí 
na tradiční produkty

Velikonoce jsou o tradicích a zvycích. „Před dvě-
ma lety jsme znovuobjevili a našim spotřebite-
lům připomněli slovanskou tradici ‚vajíčkobraní‘. 
Jde o hledání velikonočních vajíček, jehož původ 
sahá v našem regionu až do 16. století. Dětem 
se to líbí, takže v ní budeme pokračovat i v roce 
2021,“ informuje Gabriela Bechynská. Pokud 
jde o nákupy, v nabídce sezonního zboží nesmě-
jí chybět čokoládoví zajíčci, vajíčka, oblíbené 
jsou i produkty doplněné o plyšovou hračku, ať 
jde o kuřátka, zajíčky či berušky. Dr. Oetker na-
bízí široký sortiment pro ochucení pečení přírod-
ní vanilkou. Je to atraktivní alternativa k běžné-
mu vanilínovému cukru. „Spotřebitelé po 
těchto kvalitnějších, přírodních a zdravějších 
výrobcích sahají čím dál častěji,“ pochvaluje si 
Zdeněk Kvinta.

„Nám se vyplácí sázka na tradiční výrobky s či-
telnými inovacemi. Provedli jsme lehký redesign 
etiket a potěšilo nás, jak se ujala dřívější novinka 
v podobě perníkového beránka. Je to hezké 
skloubení dvou tradičních výrobků v jeden,“ míní 
Martin Dolský. V segmentu velikonočního zboží 
Druchemy, družstva pro chemickou výrobu 
a služby, se příliš velké změny neodehrají. Zákaz-
níci, hlavně tedy ženy, stále ve velké míře zdobí 
a barví vajíčka tradičními způsoby. „Samozřejmě 
dochází k jistému posunu k pohodlnějším postu-
pům, jako je využití smršťovacích košilek. Není 
ovšem naštěstí příliš na úkor těch metod a po-
stupů tradičních,“ dodává Daniel Hartl.

Na Velikonoce je z pohledu uzenin stále velký 
zájem o tradiční výrobky, jako jsou uzená masa, 
klobásy, trvanlivé salámy či šunky. „Zákazníci si 
však v tomto čase rádi dopřejí i něco nevšedního 
a rádi vyzkoušejí nějakou novinku a požadují 
speciální limitované obaly s velikonoční temati-
kou,“ specifikuje Michal Tkadlec. Podle Magda-
leny Leimerové jsou pro svátky jara důležitým 
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„Spotřebi-
telé jsou 
ochotni 

utrácet.“

O Velikonocích se Češi příliš neomezují. 
Cena je vždy důležitá, ale v tomto obdo-
bí jsou ochotni si připlatit za kvalitnější 
výrobky a za produkty ve speciálním 
velikonočním balení.

Michal Tkadlec, 
marketingový manažer, 
MP Krásno                                
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CS #2

P
odle studie agentury Median, 
Market & Media & Lifestyle – 
TGI, 2. a 3. kvartál 2020, na-
koupilo v tomto období nějaké 
baterie standardního typu, včet-

ně těch nabíjecích, 57‚7 % domácností. Spotře-
ba každým rokem roste, což jde na vrub stále 
větší penetraci přístrojů vyžadujících pro svoji 
funkčnost baterie. Mezi deset nejčastěji uvádě-
ných zakoupených značek patří: Varta (39‚9 %) 
Energizer (36‚2 %), Duracell (32‚5 %), Panaso-
nic (23‚2 %), Philips (18‚2 %), privátní značky 

NÁKUP BATERIÍ 
ZOHLEDŇUJE 
ŽIVOTNOST 
I EKOLOGII

Prodej baterií 
v tuzemsku roste. 
Podle společnosti 

NielsenIQ narostly tržby 
v maloobchodě meziročně 
o 12 % a dosáhly tak 

hodnoty téměř 600 milionů 
korun, což představuje více než 
60 milionů prodaných kusů. 

Spotřebitelé si přitom začínají uvědomovat jednotlivé druhy baterií a také k čemu 
slouží. K tomu pomáhá lepší informovanost i znalost celé kategorie. V budoucnu se 
hodně sází na dobíjecí varianty.
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prodejen (17‚3 %), GP (15‚5 %), Sony (14‚7 %), 
Bateria (10‚8 %) a IKEA (10‚4 %). „Kategorie 
článkových baterií na portálu Zboží.cz ve srovná-
ní let 2019 a 2020 zaznamenala o více než dvě 
pětiny vyšší návštěvnost. Největší nárůst proběhl 
v posledním čtvrtletí, kdy se zájem meziročně 
zvýšil dokonce o 70 procent,“ sděluje Jan Krie-
gel, manažer nákupního rádce Zboží.cz. A podle 
údajů společnosti Ecobat je na český trh ročně 
uvedeno okolo 170 milionů kusů spotřebních 
baterií, v čemž je započítána i spotřeba v prů-
myslových a dalších odvětvích.

Růst tržeb táhne březen, 
duben a listopad

V minulém roce narostly maloobchodní tržby 
v kategorii baterií meziročně o 12 % a dosáhly 
tak hodnoty téměř 600 milionů korun, což před-
stavuje více než 60 milionů prodaných kusů. 
Vyplývá to z dat společnosti NielsenIQ za posled-
ních 12 měsíců (12/2019–11/2020). Nárůst byl 
tažen hlavně měsíci březen, duben a listopad. 
„V březnu a dubnu tržby rostly dynamickým 
dvouciferným tempem, a to až 31 procent 
v každém měsíci. Tržby v listopadu, které ovliv-
nily blížící se Vánoce, pomohly kategorii v dal-
ším růstu a tempo se proti minulému roku zvý-
šilo o 44 procent,“ deklaruje Miriam Brynzová, 
konzultantka společnosti NielsenIQ.

V listopadu Češi utratili za baterie více než 
77 milionů korun, což představuje 15 % celo-

ročních tržeb, které se téměř vyrovnají loň-
skému nejsilnějšímu prosinci. Mezi českými 

Zdroj: Median, MML-TGI, 20/II−20/III

spotřebitelů 
v posledních 
12 měsících 
zakoupilo baterie.

57,7 %

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

nás na 
sociálních 

sítích:O šetrnějších variantách
se dočtete na www.zboziaprodej.cz 

korun, které zaznamenávají dlouhodobý růst. 
Pro Čechy jsou nejpreferovanější balení po 
čtyřech kusech, jejichž tržby tvoří 44 % prodejů 
všech baterii. Následují balení po osmi kusech 
s významností tržeb 24 % a třetí v pořadí jsou 
balení po dvou kusech. Průměrná cena dlouho-
době klesá a souvisí s tím, že 8ks a 10ks balení 
rostou rychleji než 4ks balení, jejichž cena je 
o 40 % vyšší. 

„Nejvýznamnějším prodejním kanálem jsou pro 
baterie hyper- a supermarkety, ve kterých se 
zrealizuje až 72 procent tržeb celé kategorie. 
Meziročně se vyšplhaly na úroveň více než 
428 milionů korun,“ vypočítává Miriam Brynzo-
vá. Čeští spotřebitelé kupují baterie více v hy-
permarketech, ve kterých se zrealizuje 44 % 
prodejů kategorie. Na druhou stranu v super-
marketech se prodá 28 %, avšak v porovnání 
s hypermarkety zde tržby meziročně nerostou 
tak rychle.

spotřebiteli jsou dlouhodobě nejoblíbenější al-
kalické baterie, kterým v hodnotě patří tři čtvr-
tiny trhu. Jejich tržby se meziročně vyšplhaly na 
úroveň více než 455 milionů korun a druhý rok 
po sobě rostou více než 10% tempem. Druhým 
nejoblíbenějším segmentem jsou zinkové bate-
rie, které dosahují významnosti 21 % s tržbami 
na úrovni více než 126 milionů korun. Další 
v pořadí jsou nejmenší segmenty, a to baterie 
dobíjecí a lithiové, jejichž společná významnost 
je sice pouze 2%, avšak meziročně rostou nej-
rychlejším tempem (o 22 %).

Průměrná cena 
dlouhodobě klesá
V souvislosti s typem baterií si dlouhodobě drží 
nejvýznamnější postavení nedobíjecí baterie s až 
98 % a tržbami na úrovni více než 585 milionů 

Druhým významným 
obdobím jsou letní 
prázdniny

Z dostupných informací a průzkumů je zřejmé, 
že trh s bateriemi neustále roste. Denně se v tu-
zemsku prodá přibližně 400 tisíc AA baterií. 
Nově však získávají na oblibě i velikosti baterie 
AAA. „Třetina z celkového počtu baterií se pro-
dá především před Vánocemi. Je to logické, 
protože je to období, kdy spotřebitelé nakupují 
elektrospotřebiče na baterie a s tím souvisí i zvý-
šený prodej. Tato poptávka pokračuje i v lednu, 
kdy si spotřebitelé pro svoje nové přístroje ku-
pují buď nové baterie, nebo už další,“ vysvětlu-
je Petr Dobrý, key account manager společnos-
ti Maresi Foodbroker. Zvýšenou poptávku 
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CS #2

P
odle studie agentury Median, 
Market & Media & Lifestyle – 
TGI, 2. a 3. kvartál 2020, na-
koupilo v tomto období nějaké 
baterie standardního typu, včet-

ně těch nabíjecích, 57‚7 % domácností. Spotře-
ba každým rokem roste, což jde na vrub stále 
větší penetraci přístrojů vyžadujících pro svoji 
funkčnost baterie. Mezi deset nejčastěji uvádě-
ných zakoupených značek patří: Varta (39‚9 %) 
Energizer (36‚2 %), Duracell (32‚5 %), Panaso-
nic (23‚2 %), Philips (18‚2 %), privátní značky 

NÁKUP BATERIÍ 
ZOHLEDŇUJE 
ŽIVOTNOST 
I EKOLOGII

Prodej baterií 
v tuzemsku roste. 
Podle společnosti 

NielsenIQ narostly tržby 
v maloobchodě meziročně 
o 12 % a dosáhly tak 

hodnoty téměř 600 milionů 
korun, což představuje více než 
60 milionů prodaných kusů. 

Spotřebitelé si přitom začínají uvědomovat jednotlivé druhy baterií a také k čemu 
slouží. K tomu pomáhá lepší informovanost i znalost celé kategorie. V budoucnu se 
hodně sází na dobíjecí varianty.
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prodejen (17‚3 %), GP (15‚5 %), Sony (14‚7 %), 
Bateria (10‚8 %) a IKEA (10‚4 %). „Kategorie 
článkových baterií na portálu Zboží.cz ve srovná-
ní let 2019 a 2020 zaznamenala o více než dvě 
pětiny vyšší návštěvnost. Největší nárůst proběhl 
v posledním čtvrtletí, kdy se zájem meziročně 
zvýšil dokonce o 70 procent,“ sděluje Jan Krie-
gel, manažer nákupního rádce Zboží.cz. A podle 
údajů společnosti Ecobat je na český trh ročně 
uvedeno okolo 170 milionů kusů spotřebních 
baterií, v čemž je započítána i spotřeba v prů-
myslových a dalších odvětvích.

Růst tržeb táhne březen, 
duben a listopad

V minulém roce narostly maloobchodní tržby 
v kategorii baterií meziročně o 12 % a dosáhly 
tak hodnoty téměř 600 milionů korun, což před-
stavuje více než 60 milionů prodaných kusů. 
Vyplývá to z dat společnosti NielsenIQ za posled-
ních 12 měsíců (12/2019–11/2020). Nárůst byl 
tažen hlavně měsíci březen, duben a listopad. 
„V březnu a dubnu tržby rostly dynamickým 
dvouciferným tempem, a to až 31 procent 
v každém měsíci. Tržby v listopadu, které ovliv-
nily blížící se Vánoce, pomohly kategorii v dal-
ším růstu a tempo se proti minulému roku zvý-
šilo o 44 procent,“ deklaruje Miriam Brynzová, 
konzultantka společnosti NielsenIQ.

V listopadu Češi utratili za baterie více než 
77 milionů korun, což představuje 15 % celo-

ročních tržeb, které se téměř vyrovnají loň-
skému nejsilnějšímu prosinci. Mezi českými 

Zdroj: Median, MML-TGI, 20/II−20/III

spotřebitelů 
v posledních 
12 měsících 
zakoupilo baterie.

57,7 %

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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CATSCAN
V tomto vydání:

v tomto období pozoruje také řetězec Lidl. Podle 
jeho údajů jsou baterie vyhledávané i kvůli nej-
různějšímu vánočnímu osvětlení a dekoracím. 
Druhým významným obdobím jsou letní prázd-
niny. V tuto dobu probíhají dovolené a rodiny 
se vybavují přenosnými přístroji. I mimo dovole-
né v tomto období spotřebitelé ve větší míře 
obnovují používání zařízení vyžadujících baterie. 
Každým rokem se zvyšuje také podíl akumulá-
torů – dobíjecích baterií.

Poptávka však roste také z důvodu aktuální pan-
demické situace. „Covid-19 zapříčinil to, že spo-
třebitelé tráví více času doma. Tím logicky roste 
také spotřeba baterií, protože ne všechna zaří-
zení pracují na akumulátor. Ostatně i to je ná-
sledně důvodem vzniku nedostatku zboží v do-
davatelském řetězci nebo jeho zdražování. 
Nahrává to nejsilnějším hráčům s dobrými záso-
bami či flexibilně zajištěným tokem zboží,“ míní 
Josef Zavřel, produktový manažer společnosti 
Emos. Podle něj specifika a odlišnosti mezi ze-
měmi napříč Evropou nejsou nijak zásadní. 
„Jsme středně velká země, a tak u nás zásadně 
nedominují ani velké značky, ani například pří-
mý čínský import,“ dodává. Podobného názoru 
jsou také v Lidlu, kde žádné významné odlišnos-
ti oproti jiným trhům, kde působí, nepozorují.

Tužkovky se objevují 
v akčních nabídkách
Převratné novinky či inovace se v roce 2021 
u baterií pro domácnosti nechystají. „Očekávám 
ale, že některé trendy z minulého roku budou 
letos ještě výraznější. Například v oblasti obalů 
budou výrobci pokračovat ve snižování objemu 
plastu na úkor výrazně udržitelnějšího materiálu, 
kterým je papír,“ poodkrývá Petr Uher. Řetězec 
Lidl má ve stálé nabídce AA a AAA baterie a na-
bídku plánuje rozšířit i o knoflíkové. „Tužkové 
baterie jsou spotřebiteli žádané i v rámci akčních 
nabídek. Dlouhodobě velmi oblíbené jsou také 

dobíjecí baterie, které nabízíme v rámci akcí a na 
lidl-shop.cz, jež se díky barevnému odlišení jen 
tak nepomíchají,“ dodává Tomáš Myler. Podle 
něho jsou pojmem také jejich 12V a 20V rodiny 
akumulátorů, které jsou kompatibilní se stále 
větší počtem přístrojů od klasického akušroubo-
váku až po vysokotlaký čistič nebo sekačku.

Český trh přitom zcela kopíruje chování ve všech 
vyspělých zemích. „Před lety se zdálo, že nabí-
jecí baterie vytlačí ty jednorázové z trhu. Časem 
se ukázalo, že pokud má spotřebitel volbu, ra-
ději sáhne k primárním bateriím a nabíjecí jsou 
pouze okrajově užívaným řešením. Proto je ne-
zbytné trvale komunikovat, že primární baterie 
patří po použití do speciálních sběrných boxů, 
nikoliv do komunálního odpadu,“ zdůrazňuje 
David Kania, CEO společnosti Tesla Batteries. 
Jen takto dochází k ekologické recyklaci bez ne-
gativního dopadu na životní prostředí.

„Abychom omezili nesprávný výběr baterií pro 
energeticky náročné hračky, uvedli jsme na trh 
baterie Kids+. Jedná se o špičkové alkalické ba-
terie, které jsme připravili přímo pro holky a kluky 
do prodejen hraček. Tyto baterie děti při použití 
nezklamou a nezkazí požitek při hraní častou vý-
měnou,“ konstatuje David Kania. Také společ-
nost Emos kontinuálně vylepšuje své portfolio 
a nově do prodeje zařadila nabíjecí NiMH baterie 
a nabíječky, nové balení lithiových knoflíkových 
baterií a baterií do naslouchadel či výhodné akč-
ní multipacky a Li-Ion nabíjecí baterie.

Jak na recyklovatelný 
obal

Ve spolupráci se zpracovateli odpadů při-
pravila společnost Eko-Kom doporučení 
pro konstrukci a design obalů v kategorii 
baterie, aby byla zajištěna jejich maximální 
recyklovatelnost.

Blistry

Jsou složeny z papírové a plastové části. Na 
obalech by spotřebitelům pomohly infor-
mace o tom, že mají obal rozdělit a odložit 
do kontejneru na papír a na plasty.

Papírové obaly

recyklovatelné: celulózová vlákna z dře-
vin; bez coatingu a laminace; nebarvené; 
co nejmenší potisk doporučenými, vodou 
ředitelnými barvami; standardní plniva 
(kao lín, mastek, CaCO

3
, škrob)

zhoršují recyklovatelnost: vlákna z jed-
noletých rostlin (tráva, bavlna, třtina); prů-
hledová okénka, kovové svorky

obtížně recyklovatelné: oboustranný 
plastový coating, voskové, silikonové a me-
talické povlaky; plastové lamináty; neoddě-
litelné nepapírové součásti; krvácející barvy, 
barvy s migrujícími látkami, metalické bar-
vy; velkoplošné plastové etikety

Technologie a podmínky pro recyklaci od-
padů se stále rozvíjejí. Na trhu se objevují 
nové způsoby materiálového využití dosud 
obtížně recyklovatelných odpadů. Přestože 
Eko-Kom vynakládá značné úsilí, aby po-
skytované konzultace, informace a dopo-
ručení byly aktuální a přesné, nemůže to 
jakkoli zaručit. Budete-li mít zájem, pracov-
níci autorizované obalové společnosti Eko-
-Kom vám pomohou s podrobnějším po-
souzením: vaše konkrétní obaly mohou 
konzultovat přímo se zpracovateli odpadů.



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

 S nabíjecími 
bateriemi lze 
dosáhnout 

podstatných 
finančních úspor.

CS #1: VELIKONOCE
CS #2: BATERIE
CS #3:  ÚKLIDOVÉ POTŘEBY 

A ČISTICÍ PROSTŘEDKY



FUTURE BATTERIES
www.teslabatteries.com

Spolehlivost a dlouhá výdrž za skvělou cenu
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CATSCAN
V tomto vydání:

v tomto období pozoruje také řetězec Lidl. Podle 
jeho údajů jsou baterie vyhledávané i kvůli nej-
různějšímu vánočnímu osvětlení a dekoracím. 
Druhým významným obdobím jsou letní prázd-
niny. V tuto dobu probíhají dovolené a rodiny 
se vybavují přenosnými přístroji. I mimo dovole-
né v tomto období spotřebitelé ve větší míře 
obnovují používání zařízení vyžadujících baterie. 
Každým rokem se zvyšuje také podíl akumulá-
torů – dobíjecích baterií.

Poptávka však roste také z důvodu aktuální pan-
demické situace. „Covid-19 zapříčinil to, že spo-
třebitelé tráví více času doma. Tím logicky roste 
také spotřeba baterií, protože ne všechna zaří-
zení pracují na akumulátor. Ostatně i to je ná-
sledně důvodem vzniku nedostatku zboží v do-
davatelském řetězci nebo jeho zdražování. 
Nahrává to nejsilnějším hráčům s dobrými záso-
bami či flexibilně zajištěným tokem zboží,“ míní 
Josef Zavřel, produktový manažer společnosti 
Emos. Podle něj specifika a odlišnosti mezi ze-
měmi napříč Evropou nejsou nijak zásadní. 
„Jsme středně velká země, a tak u nás zásadně 
nedominují ani velké značky, ani například pří-
mý čínský import,“ dodává. Podobného názoru 
jsou také v Lidlu, kde žádné významné odlišnos-
ti oproti jiným trhům, kde působí, nepozorují.

Tužkovky se objevují 
v akčních nabídkách
Převratné novinky či inovace se v roce 2021 
u baterií pro domácnosti nechystají. „Očekávám 
ale, že některé trendy z minulého roku budou 
letos ještě výraznější. Například v oblasti obalů 
budou výrobci pokračovat ve snižování objemu 
plastu na úkor výrazně udržitelnějšího materiálu, 
kterým je papír,“ poodkrývá Petr Uher. Řetězec 
Lidl má ve stálé nabídce AA a AAA baterie a na-
bídku plánuje rozšířit i o knoflíkové. „Tužkové 
baterie jsou spotřebiteli žádané i v rámci akčních 
nabídek. Dlouhodobě velmi oblíbené jsou také 

dobíjecí baterie, které nabízíme v rámci akcí a na 
lidl-shop.cz, jež se díky barevnému odlišení jen 
tak nepomíchají,“ dodává Tomáš Myler. Podle 
něho jsou pojmem také jejich 12V a 20V rodiny 
akumulátorů, které jsou kompatibilní se stále 
větší počtem přístrojů od klasického akušroubo-
váku až po vysokotlaký čistič nebo sekačku.

Český trh přitom zcela kopíruje chování ve všech 
vyspělých zemích. „Před lety se zdálo, že nabí-
jecí baterie vytlačí ty jednorázové z trhu. Časem 
se ukázalo, že pokud má spotřebitel volbu, ra-
ději sáhne k primárním bateriím a nabíjecí jsou 
pouze okrajově užívaným řešením. Proto je ne-
zbytné trvale komunikovat, že primární baterie 
patří po použití do speciálních sběrných boxů, 
nikoliv do komunálního odpadu,“ zdůrazňuje 
David Kania, CEO společnosti Tesla Batteries. 
Jen takto dochází k ekologické recyklaci bez ne-
gativního dopadu na životní prostředí.

„Abychom omezili nesprávný výběr baterií pro 
energeticky náročné hračky, uvedli jsme na trh 
baterie Kids+. Jedná se o špičkové alkalické ba-
terie, které jsme připravili přímo pro holky a kluky 
do prodejen hraček. Tyto baterie děti při použití 
nezklamou a nezkazí požitek při hraní častou vý-
měnou,“ konstatuje David Kania. Také společ-
nost Emos kontinuálně vylepšuje své portfolio 
a nově do prodeje zařadila nabíjecí NiMH baterie 
a nabíječky, nové balení lithiových knoflíkových 
baterií a baterií do naslouchadel či výhodné akč-
ní multipacky a Li-Ion nabíjecí baterie.

Jak na recyklovatelný 
obal

Ve spolupráci se zpracovateli odpadů při-
pravila společnost Eko-Kom doporučení 
pro konstrukci a design obalů v kategorii 
baterie, aby byla zajištěna jejich maximální 
recyklovatelnost.

Blistry

Jsou složeny z papírové a plastové části. Na 
obalech by spotřebitelům pomohly infor-
mace o tom, že mají obal rozdělit a odložit 
do kontejneru na papír a na plasty.

Papírové obaly

recyklovatelné: celulózová vlákna z dře-
vin; bez coatingu a laminace; nebarvené; 
co nejmenší potisk doporučenými, vodou 
ředitelnými barvami; standardní plniva 
(kao lín, mastek, CaCO

3
, škrob)

zhoršují recyklovatelnost: vlákna z jed-
noletých rostlin (tráva, bavlna, třtina); prů-
hledová okénka, kovové svorky

obtížně recyklovatelné: oboustranný 
plastový coating, voskové, silikonové a me-
talické povlaky; plastové lamináty; neoddě-
litelné nepapírové součásti; krvácející barvy, 
barvy s migrujícími látkami, metalické bar-
vy; velkoplošné plastové etikety

Technologie a podmínky pro recyklaci od-
padů se stále rozvíjejí. Na trhu se objevují 
nové způsoby materiálového využití dosud 
obtížně recyklovatelných odpadů. Přestože 
Eko-Kom vynakládá značné úsilí, aby po-
skytované konzultace, informace a dopo-
ručení byly aktuální a přesné, nemůže to 
jakkoli zaručit. Budete-li mít zájem, pracov-
níci autorizované obalové společnosti Eko-
-Kom vám pomohou s podrobnějším po-
souzením: vaše konkrétní obaly mohou 
konzultovat přímo se zpracovateli odpadů.



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

 S nabíjecími 
bateriemi lze 
dosáhnout 

podstatných 
finančních úspor.

CS #1: VELIKONOCE
CS #2: BATERIE
CS #3:  ÚKLIDOVÉ POTŘEBY 

A ČISTICÍ PROSTŘEDKY
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SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

BATERIE

BLACK+ 
Dlouhá výdrž za skvělou cenu
Energie z budoucnosti – to jsou alkalické baterie TESLA BLACK+ 
s dlouhou výdrží a za skvělou cenu. Baterie speciálně vyvinuté pro 
dlouhou životnost energie v ovladačích, hodinách nebo klávesnicích. 
I běžná zařízení si zaslouží dostupnou jedničku v energii.

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Rajec přináší vlastní portfolio 
ochucených vod v bio kvalitě
Kouzlo čisté přírody se skrývá v bylinkách a bobulkách ze zodpovědného 
bio zemědělství, a to vše bez konzervantů. Harmonická kombinace 
chuti se skutečnými výtažky z bio bylin a bio lesního ovoce snoubená 
s pramenitou vodou Rajec vyvěrající z hlubin Rajecké doliny vám přinese 
ryze čisté přírodní osvěžení pro tělo i ducha.

Kofola ČeskoSlovensko, a. s.

Nad Porubkou 2278/31a

708 00  Ostrava-Poruba

+420 597 497 497

info@kofola.cz

www.rajec.com

+420 703 470 337

info@teslabatteries.com

www.teslabatteries.com

TESLA BATTERIES a. s.

K Bílému vrchu 2912/3

193 00  Praha 9

TYČINKY

Vyzkoušejte vynikající 
tyčinky Wanted! 
Ochutnejte jedinečné tyčinky Wanted Nuts 
a Wanted Pops. Pro milovníky oříšků jsou tu tyčinky 
Wanted Nuts. Nugátovo-karamelová tyčinka je 
posypaná loupanými arašídy a politá mléčnou či 
hořkou čokoládou. Díky použití výhradně celých 
buráků je chuť ve spojení s karamelem a čokoládou 
jednoduše neodolatelná! Vyzkoušejte i Wanted Pops 
– snoubí chuť kokosové nebo karamelové tyčinky 
s burizony a je zalitá v mléčné čokoládě! 

Výhradním distributorem je ALIMPEX FOOD a.s.

ROSTLINNÉ VÝROBKY

Tudlee Cheddar style 

Krémová rostlinná pomazánka – alternativa sýrové pomazánky 
s příchutí cheddaru. K namazání na chleba nebo zapékání 
do toastů. Jemná textura a sýrová chuť je novou recepturou 
na českém trhu. Výrobek navíc obsahuje protein z rostliny fava. 

• Vyrobeno v ČR
• 100% rostlinná
• Obsahuje protein z fazole fava
• Bez sóji
• Bez lepku

Český výrobek světové chuti v praktickém balení.

TANY, spol. s. r. o.

Čsl. legií 563, 340 22  Nýrsko

+420 376 376 511

tany@tany.cz www.tudlee.cz

PÉČE O RTY A RUCE

PLACENTA rty a ruce – praktické
balení dvou výrobků v jednom balení
Placenta krém – je určen pro každodenní komplexní péči o vaše ruce a nehty. 
Pokožku regeneruje, zklidňuje a zajistí jí potřebnou výživu. Je ideální péčí 
o popraskané ruce. Vyživující složení, placentární extrakt, koenzym Q10, vit. C, 
vit. E, měsíček zahradní. Lehce se roztírá a tvoří neviditelný ochranný film. 
Placentární extrakt přispívá k přirozenému procesu obnovy buněk a spolu 
s měsíčkem zahradním působí na revitalizaci pokožky a její zklidnění. 
Placenta je tradiční český výrobek kosmetiky REGINA. Komplex účinných 
látek – placentární extrakt, lanolín. Placenta rty dokonale regeneruje, zklidňuje 
a hydratuje. 
Cena: 99 Kč

Detecha ch. v. d.

Nové Město nad Metují

+420 491 477 107, +420 737 218 108

www.reginakosmetika.cz

VYBAVENÍ

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

NOVUM GLOBAL, a. s.

28. pluku 11

101 00  Praha 10

+420 267 997 111

info@novumglobal.eu

www.novumglobal.eu

s burizony a je zalitá v mléčné čokoládě! 

Výhradním distributorem je ALIMPEX FOOD a.s.Výhradním distributorem je ALIMPEX FOOD a.s.

ALIMPEX FOOD a.s.

Českobrodská 1174

198 00  Praha 9 – Kyje

+420 800 888 444

alimpex@alimpex.cz

www.alimpex.cz
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NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Kofola představuje úplně novou značku 
prémiové limonády ze sicilských citrusů 
Targa Florio
Originální ingredience prémiové citrusové limonády Targa Florio 
tvoří nejlepší a nejšťavnatější citrusy ze sluncem zalité Sicílie. Targa 
Florio obsahuje vysoký podíl ovocné složky a je doslazovaná jen 
třtinovým cukrem. Tento jedinečný nápoj si můžete vychutnat ve 
dvou příchutích – pomeranč a citron. Poznejte plnou a šťavnatou 
chuť, která je inspirovaná horkokrevností pravých hrdinů Sicílie.

SEZONNÍ VÝROBKY

OVO smršťovací košilky 
vítání jara – vejce 
s lidovými tradicemi
Oblíbená tradiční řada velikonočních produktů OVO 
nabízí ve svém výběru krásné motivy v duchu lido-
vých tradic, OVO smršťovací košilky vítání jara. 
Velikonoční vejce si tak můžeme dekorovat na-
příklad motivem pletení pomlázky, velikonočního 
koledování nebo vynášení zimy. Smršťovací košilky 
vítání jara zejména 
dětem skvěle připo-
menou staré lidové 
tradice a pravé kořeny 
Velikonoc. Smršťovací 
košilky OVO navíc 
ušetří čas a zajistí krás-
nou kreslenou dekoraci 
bez nutnosti přípravy 
barev a následného za-
špinění rukou. Košilky 
ocení především ti, 
kteří chtějí mít tema-
ticky dekorované vejce 
snadno a rychle, nebo 
osoby hledající netra-
diční způsoby dekorace 
vajec. Košilky stačí jen 
jednoduše navléknout 
na vejce a následně po-
nořit do horké vody.

Druchema

obchod@druchema.cz 

www.mojevelikonoce.cz

www.druchema.cz

BATERIE

Baterie Duracell Ultra
alkalické baterie s extra výkonem
Baterie Duracell Ultra jsou alkalické baterie s extra výkonem vhodné pro 
napájení všech vašich zařízení s vysokou spotřebou energie. Duracell 
Ultra využívají jedinečnou technologii Powercheck, která vám umožňuje 
otestovat zbývající energii v každé baterii. Jednoduše stiskněte bílé body 
na obou stranách baterie a zjistěte, kolik zbývá dostupné energie. Navíc 
technologie Duralock udržuje nepoužívané baterie Duracell při běžném 
skladování jako nové a nabité po dobu až 10 let.

Maresi Foodbroker, s. r. o.

Hradešínská 1932/60

101 00  Praha 10

+420 233 332 010

marketing@maresi.cz

PÉČE O RTY A RUCE

JELENÍ LŮJ rty a ruce – praktické 
balení dvou výrobků v jednom balení
Jelení lůj – Jelení lůj Originál je tradiční český výrobek kosmetiky Regina. Je 
vyrobený podle jedinečné receptury převážně z přírodních surovin. Jelení lůj  
rty chrání před vysoušením a popraskáním. Regeneruje pokožku rtů, tvoří ji 
odolnou vůči mrazu, extrémnímu horku i dalším nepříznivým povětrnostním 
vlivům. Krém na ruce – je určen pro každodenní komplexní péči o ruce 
a nehty. Pokožku regeneruje, zklidňuje a zajistí jí potřebnou výživu. Je ideální 
péčí o popraskané ruce. Vyživující složení panthenol, měsíček zahradní, 
vitamin C, vitamin E. Lehce se roztírá a vytvoří neviditelný ochranný film. 
Extrakt z měsíčku lékařského zklidňuje a působí protizánětlivě. 
Cena: 99 Kč

Detecha ch. v. d.

Nové Město nad Metují

+420 491 477 107, +420 737 218 108

www.reginakosmetika.cz

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Vinea přichází na trh s novým balením 
plechovky v oblíbené variantě
Nechte se okouzlit zázračným spojením přírodní hroznové šťávy a černého bezu. 
Vineu si odteď vychutnáte také ve formátu 0,5 l plech a díky tomu se můžete 
kdykoli ponořit do světa slunečných vinic, vyzrálých hroznů a sladkých opojných 
chutí. S vysokým podílem přírodní hroznové šťávy, úplně bez konzervantů, umělých 
barviv a sladidel.

Kofola ČeskoSlovensko, a. s.

Nad Porubkou 2278/31a

708 00  Ostrava-Poruba

+420 597 497 497

info@kofola.cz

www.targaflorio.cz

Kofola ČeskoSlovensko, a. s.

Nad Porubkou 2278/31a

708 00  Ostrava-Poruba

+420 597 497 497

info@kofola.cz

www.vinea.cz

Ceny, objemy, prodeje

VAŠE DATABÁZE RYCHLOOBRÁTKOVÉHO 
A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

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

www.zapnovinky.cz

Mnoho dalších novinek 
najdete na:

www.zapnovinky.cz

Trendy,
vývoj,

statistiky

Každý měsíc všechny 
zajímavé novinky 
v regálech

 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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BATERIE

BLACK+ 
Dlouhá výdrž za skvělou cenu
Energie z budoucnosti – to jsou alkalické baterie TESLA BLACK+ 
s dlouhou výdrží a za skvělou cenu. Baterie speciálně vyvinuté pro 
dlouhou životnost energie v ovladačích, hodinách nebo klávesnicích. 
I běžná zařízení si zaslouží dostupnou jedničku v energii.

NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Rajec přináší vlastní portfolio 
ochucených vod v bio kvalitě
Kouzlo čisté přírody se skrývá v bylinkách a bobulkách ze zodpovědného 
bio zemědělství, a to vše bez konzervantů. Harmonická kombinace 
chuti se skutečnými výtažky z bio bylin a bio lesního ovoce snoubená 
s pramenitou vodou Rajec vyvěrající z hlubin Rajecké doliny vám přinese 
ryze čisté přírodní osvěžení pro tělo i ducha.

Kofola ČeskoSlovensko, a. s.

Nad Porubkou 2278/31a

708 00  Ostrava-Poruba

+420 597 497 497

info@kofola.cz

www.rajec.com

+420 703 470 337

info@teslabatteries.com

www.teslabatteries.com

TESLA BATTERIES a. s.

K Bílému vrchu 2912/3

193 00  Praha 9

TYČINKY

Vyzkoušejte vynikající 
tyčinky Wanted! 
Ochutnejte jedinečné tyčinky Wanted Nuts 
a Wanted Pops. Pro milovníky oříšků jsou tu tyčinky 
Wanted Nuts. Nugátovo-karamelová tyčinka je 
posypaná loupanými arašídy a politá mléčnou či 
hořkou čokoládou. Díky použití výhradně celých 
buráků je chuť ve spojení s karamelem a čokoládou 
jednoduše neodolatelná! Vyzkoušejte i Wanted Pops 
– snoubí chuť kokosové nebo karamelové tyčinky 
s burizony a je zalitá v mléčné čokoládě! 

Výhradním distributorem je ALIMPEX FOOD a.s.

ROSTLINNÉ VÝROBKY

Tudlee Cheddar style 

Krémová rostlinná pomazánka – alternativa sýrové pomazánky 
s příchutí cheddaru. K namazání na chleba nebo zapékání 
do toastů. Jemná textura a sýrová chuť je novou recepturou 
na českém trhu. Výrobek navíc obsahuje protein z rostliny fava. 

• Vyrobeno v ČR
• 100% rostlinná
• Obsahuje protein z fazole fava
• Bez sóji
• Bez lepku

Český výrobek světové chuti v praktickém balení.

TANY, spol. s. r. o.

Čsl. legií 563, 340 22  Nýrsko

+420 376 376 511

tany@tany.cz www.tudlee.cz

PÉČE O RTY A RUCE

PLACENTA rty a ruce – praktické
balení dvou výrobků v jednom balení
Placenta krém – je určen pro každodenní komplexní péči o vaše ruce a nehty. 
Pokožku regeneruje, zklidňuje a zajistí jí potřebnou výživu. Je ideální péčí 
o popraskané ruce. Vyživující složení, placentární extrakt, koenzym Q10, vit. C, 
vit. E, měsíček zahradní. Lehce se roztírá a tvoří neviditelný ochranný film. 
Placentární extrakt přispívá k přirozenému procesu obnovy buněk a spolu 
s měsíčkem zahradním působí na revitalizaci pokožky a její zklidnění. 
Placenta je tradiční český výrobek kosmetiky REGINA. Komplex účinných 
látek – placentární extrakt, lanolín. Placenta rty dokonale regeneruje, zklidňuje 
a hydratuje. 
Cena: 99 Kč

Detecha ch. v. d.

Nové Město nad Metují

+420 491 477 107, +420 737 218 108

www.reginakosmetika.cz

VYBAVENÍ

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

NOVUM GLOBAL, a. s.

28. pluku 11

101 00  Praha 10

+420 267 997 111

info@novumglobal.eu

www.novumglobal.eu

ALIMPEX FOOD a.s.

Českobrodská 1174

198 00  Praha 9 – Kyje

+420 800 888 444

alimpex@alimpex.cz

www.alimpex.cz



CATSCAN
V tomto vydání:

ČISTOTA 
A HYGIENA 
NABRALY 
NA OBRÁTCE

CS #3

Z
a posledních 12 měsíců, které 
byly ovlivněny pandemií korona-
viru, měly domácnosti nejvyšší 
výdaje na koupi čisticích prostřed-
ků v březnu a dubnu. Vyplývá to 

z výsledků dat průzkumných agentur na tuzem-
ském trhu. Právě v tuto chvíli enormní poptávka 
zejména po dezinfekčních přípravcích způsobila 
dočasný nedostatek produktů na trhu, se kterým 
se museli výrobci a prodejci rychle vypořádat.

K růstu přispěly 
jarní měsíce

Spotřebitelský panel GfK (12/19–11/20) uvádí, 
že čisticí prostředky nakupuje v průběhu roku 
8 z 10 domácností a nejvyšší výdaje za ně měly 
v březnu. Typická domácnost je nakupuje jed-
nou za dva měsíce a za rok na jejich koupi utra-
tí přibližně 422 korun. „Nejvyšší výdaje na  nákup 
čisticích prostředků evidujeme u vícečlenných 
dospělých domácností, jsou na úrovni 549 korun 
ročně,“ přibližuje detaily z panelu Nina Páleníko-
vá, konzultantka společnosti GfK Czech.

Maloobchodní data společnosti NielsenIQ do-
kládají, že k růstu celé kategorie přispěly jarní 
měsíce březen a duben. Ty tvoří 40 % z celko-
vého růstu 441 mil. Kč. Celkově tak za čisticí 
prostředky Češi utratili od listopadu 2019 do 
prosince 2020 celkem 3‚4 mld. korun, což před-
stavuje 15% růst oproti předchozímu období. 
Nejvíce si následkem koronavirové pandemie 
v kategorii polepšily dezinfekční prostředky pro 
domácnost, bělicí a dezinfekční prostředky, od-
straňovače plísní a čističe varných desek, jejichž 
tržby meziročně rostly o dvacet i více procent. 
„Byly tu samozřejmě i kategorie, které naopak 
meziročně poklesly,“ uvádí konzultantka Mi-

Tuzemský trh s čisticími prostředky 
v loňském roce výrazně ovlivnila pandemie 
koronaviru, která s sebou přinesla 

rostoucí zájem o čisticí, 
zejména pak dezinfekční 
produkty. Především 

v jarních měsících roku 2020 tak 
zažila kategorie dezinfekčních 
prostředků raketový růst. Tržby 

za ně se meziročně 
zdvojnásobily.

Jitka Hemolová,
jitka.hemolova@atoz.cz
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chaela Štefanová. U čističů plastových povrchů 
to byl až 44% propad, pád zažily i čističe na 
koberce (−8 %).

Dezinfekce rukou je už 
zažitým standardem

Kvůli pandemické situaci rostly prodeje hlavně 
u dezinfekčních prostředků pro domácnosti, 
jejichž tržby se meziročně zdvojnásobily a do-
sáhly 326 milionů korun. Nejprodávanější for-
mou byly podle dat společnosti NielsenIQ dez-
infekční prostředky tekuté, které se na tržbách 
podílely 92 % a meziročním nárůstem o 107 %. 
„Ještě rychleji ale rostly ubrousky, dokonce 
o 133 procent,“ poukazuje Michaela Štefanová. 
Přestože celý segment razantně rostl, jednolit-
rové produkty, které ještě v minulém období 
tvořily 57 % tržeb, meziročně klesly o 21 %. 
Nárůst naopak zaznamenaly větší velikosti nad 
jeden litr, a to o více než 200 %, a balení do 
jednoho litru rostla o 384 %.

„Trh se vyvíjel podle předpokladu. Do popředí 
se dostaly produkty, které mají dezinfekční účin-
ky, a zájem o ně trvá dodnes,“ potvrzuje Kami-
la Řezníčková, jednatelka společnosti Zenit Čás-
lav. Nejvíce se prodávaly dezinfekce, jejichž 
účinnost je zaměřena právě proti koronaviru. 
„Dnes se už více řeší druh dezinfekce, její účinky 
a použití. Zenit takové produkty historicky ve 

Zdroj: Spotřebitelský panel GfK, 12/19–11/20

českých domácností nakoupilo čisticí pro-
středky pro domácnost, na nákup se vydají 
průměrně jednou za dva měsíce a jedna 
za kategorii utratí téměř 422 Kč.8 z 10

„Ekologické 
a udržitelné 

produkty 
získávají 

na oblibě.“

V kategoriích čisticích prostředků do do-
mácnosti hrají vlastní značky řetězců čím 
dál větší roli. Nejinak tomu je i v Albertu, 
pro který jsme v posledních letech tuto 
kategorii renovovali. Díky tomu vznikla 
řada Albert Clean home. Obal pro vlast-
ní značky v této kategorii musí být vní-
mán minimálně stejně důvěryhodně jako 
u klasických značek. Z pohledu designu 
obalu je pak primární důraz kladen na 
účinnost produktu. Obecně vidíme, že 
ekologické a udržitelné produkty získá-
vají na oblibě, a zákazníci se tak s nimi 
v obchodech setkávají častěji.

Petr Kouble,
brand marketing consultant,
LineArt

Vileda 1.2 Spray Max mop
• Plochý mop s oboustrannou mycí hlavicí, rozprašovačem 

a velkou nádržkou pro rychlý a efektivní úklid vašich podlah, 
který šetří váš čas.

• Díky oboustrannému otočnému mycímu návleku dokáže 
umýt dvojnásobnou plochu oproti mopu 1.2 Spray.

• Mikroaktivní vlákna pohltí a setřou mastnotu a šmouhy 
a abrazivní vlákna odstraní i zaschlé nečistoty.

• Mikrovlákna odstraní bakterie z povrchu 
pouze pomocí vody. Tenká mikrovlákna 
fyzicky perfektně přilnou k povrchu 
podlahy, kde zachytí nečistoty a více 
než 99 % bakterií a virů* a odstraní je 
pryč bez nutnosti použití chemikálií.

2021
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*Odstraňuje bakterie E.coli, zlatého stafylokoka a bovinní koronavirus z dřevěných podlah a keramických dlaždic, testováno externí laboratoří.

Pro skvělý pocit
z domova

inzerce

svém portfoliu má, pouze jsme výrobu rozšířili 
o další druhy,“ dodává. Celou kategorii tak táh-
la zejména dezinfekce, důraz byl a nadále je 
hlavně na dezinfekci veřejných prostor, zatímco 
dezinfekce rukou je dnes už podle Kamily Řez-
níčkové zažitým standardem. Loni firma rozšíři-
la nejen dezinfekční portfolio, ale také ekologic-
kou řadu Real green, novou řadu výrobků 
Skutečně přírodní Real.

Zvýšenou poptávku po produktech s vyšší čisticí 
účinností potvrzuje také Martina Jirovcová, mar-
keting manager Eastern Europe společnosti Leif-
heit CZ: „Zájem byl hlavně u parního mopu, 
který likviduje více než 99 procent bakterií. 
A rostly také prodeje tyčových vysavačů.“ Dů-
vod je podle ní zřejmý – zákazníkům šlo o co 
nejkompletnější očistu domácností. V době uza-
vření hobbymarketů pak společnost rychle rea-
govala a přesunula se za zákazníky do on-line 
prostředí. V jarních měsících firma uvede na trh 
nový vysavač na okna Nemo, který má proti 
předchozímu modelu atraktivnější design, lehčí 
a menší konstrukci a delší výdrž baterie.

Větší poptávka potrvá 
i letos

„Pandemie ukázala, kdo je a kdo není schopen 
se na trhu přizpůsobit,“ říká Markéta Saletová 
z marketingového a obchodního oddělení spo-
lečnosti Madel CZ. A naznačuje, že loňský trh byl 
zkušeností, která se zřejmě už nebude opakovat. 
„Ze začátku byl největší zájem o dezinfekce na 
povrchy, potom o dezinfekční gely na ruce, hned 
poté to byla mýdla a nakonec také dezinfekce 
na prádlo,“ vypočítává úspěšný sortiment. Situa-
ce byla velmi dynamická, na dezinfekce panoval 
přídělový systém, firma objednávala desítky ka-
mionů z Itálie a zaměstnanci pracovali naplno. 
Pandemie měla i jisté plus – dokázala otevřít 
firmě dveře k novým zákazníkům.

CATSCAN
V tomto vydání:

ČISTOTA 
A HYGIENA 
NABRALY 
NA OBRÁTCE

CS #3

Z
a posledních 12 měsíců, které 
byly ovlivněny pandemií korona-
viru, měly domácnosti nejvyšší 
výdaje na koupi čisticích prostřed-
ků v březnu a dubnu. Vyplývá to 

z výsledků dat průzkumných agentur na tuzem-
ském trhu. Právě v tuto chvíli enormní poptávka 
zejména po dezinfekčních přípravcích způsobila 
dočasný nedostatek produktů na trhu, se kterým 
se museli výrobci a prodejci rychle vypořádat.

K růstu přispěly 
jarní měsíce

Spotřebitelský panel GfK (12/19–11/20) uvádí, 
že čisticí prostředky nakupuje v průběhu roku 
8 z 10 domácností a nejvyšší výdaje za ně měly 
v březnu. Typická domácnost je nakupuje jed-
nou za dva měsíce a za rok na jejich koupi utra-
tí přibližně 422 korun. „Nejvyšší výdaje na  nákup 
čisticích prostředků evidujeme u vícečlenných 
dospělých domácností, jsou na úrovni 549 korun 
ročně,“ přibližuje detaily z panelu Nina Páleníko-
vá, konzultantka společnosti GfK Czech.

Maloobchodní data společnosti NielsenIQ do-
kládají, že k růstu celé kategorie přispěly jarní 
měsíce březen a duben. Ty tvoří 40 % z celko-
vého růstu 441 mil. Kč. Celkově tak za čisticí 
prostředky Češi utratili od listopadu 2019 do 
prosince 2020 celkem 3‚4 mld. korun, což před-
stavuje 15% růst oproti předchozímu období. 
Nejvíce si následkem koronavirové pandemie 
v kategorii polepšily dezinfekční prostředky pro 
domácnost, bělicí a dezinfekční prostředky, od-
straňovače plísní a čističe varných desek, jejichž 
tržby meziročně rostly o dvacet i více procent. 
„Byly tu samozřejmě i kategorie, které naopak 
meziročně poklesly,“ uvádí konzultantka Mi-

Tuzemský trh s čisticími prostředky 
v loňském roce výrazně ovlivnila pandemie 
koronaviru, která s sebou přinesla 

rostoucí zájem o čisticí, 
zejména pak dezinfekční 
produkty. Především 

v jarních měsících roku 2020 tak 
zažila kategorie dezinfekčních 
prostředků raketový růst. Tržby 

za ně se meziročně 
zdvojnásobily.

Jitka Hemolová,
jitka.hemolova@atoz.cz
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Na řadu přišla také péče o ruce. „Opravdu veliký 
zájem byl zejména v úvodní fázi pandemie o jed-
norázové rukavice. Dlouhodobě výrazná celosvě-
tová poptávka po jednorázových rukavicích proto 
vedla k opravdu enormním nárůstům cen vstup-
ních materiálů, a následně tedy i konečných cen 
pro spotřebitele. Dočasně tak pandemie zastínila 
předchozí rostoucí zájem o stále významnější téma 
životního prostředí,“ vysvětluje Jiří Krechler, mar-
keting manager společnosti Freudenberg Home 
and Cleaning Solutions. Zvýšenou poptávku po 
produktech v kategorii úklidu očekává i v letošním 
roce. V portfoliu firmy dominují mopy, ale velmi 
rychle rostou také hadříky, houbičky a rukavice.

Češi to mají rádi tekuté

České domácnosti preferují podle Spotřebitel-
ského panelu GfK zejména nákupy univerzálních 
čisticích prostředků a utrácejí za ně třetinu svých 
celkových ročních výdajů na tento sortiment. 
Zároveň je nakupuje i nejvíce domácností, šest 
z deseti. „Na druhém místě jsou univerzální chlo-
rové čističe, které si v průběhu sledovaného ob-
dobí do svého nákupního košíku vložila alespoň 
jednou každá druhá domácnost nakupující čisti-
cí prostředky. Podle celkových výdajů následují 
čisticí prostředky na odpady, čisticí prostředky do 
koupelny a čisticí prostředky na podlahy,“ přibli-
žuje Nina Páleníková. Nejvíce domácností si z ob-
chodu domů přináší tekuté čisticí prostředky. 
Podle počtu kupujících následují krémové čističe 
a prostředky ve formě čisticích utěrek.

Nejvyšší výdaje na koupi čisticích prostředků 
mají domácnosti v hypermarketech a droge-
riích, které společně odpovídají za téměř polo-

vinu celkových výdajů na čisticí prostředky. Na 
nákup čisticích prostředků v drogeriích utratí 
jedna domácnost ročně v průměru 235 korun, 
v hypermarketech je to o 35 korun méně. „Za 
posledních dvanáct měsíců směřovaly na nákup 
čisticích prostředků v akci dvě pětiny výdajů 
českých domácností určených na tento sorti-
ment,“ dodává Nina Páleníková.

Nakupující sázejí 
na ověřené značky

Pandemie koronaviru zasáhla prakticky do všech 
domácností. „Zákazníci začali doma více uklízet 
a dezinfikovat, takže kategorie úklidu a čističů 
byla jedna z nejrychleji rostoucích,“ informuje 
Olga Stanley, manažerka komunikace společ-
nosti Rossmann. V první jarní vlně zákazníci ku-
povali doslova cokoli a nehleděli na cenu. „Nej-
více se během celého roku dařilo všem 
dezinfekčním a antibakteriálním přípravkům. 
Zákazníci nejvíce důvěřují ověřeným značkám 
Sanytol, Savo a Dettol,“ přibližuje zkušenosti 
drogistického řetězce. Poptávka je stále po dez-
infekčních a antibakteriálních čističích, daří se 
také čističům ve spreji.

Nejprodávanějším produktem loňského roku 
v kategorii úklidových a čisticích prostředků 
v síti dm drogerie markt byly Denkmit hygienic-
ké ubrousky. „S pandemií koronaviru vzrostla 
hlavně poptávka po prostředcích určených 
k dezinfekci povrchů,“ shrnuje Jiří Peroutka, 
manažer komunikace společnosti dm drogerie 
markt. Mezi dlouhodobě nejprodávanější se řadí 
také přípravky určené pro automatické mytí ná-
dobí a péči o myčku, jako je například sůl nebo 
čistič myčky. „Tato kategorie spolu s produkty 
pro ruční mytí nádobí zaznamenala také velký 

nárůst během první i druhé vlny pandemie ko-
ronaviru. Důvodem je zřejmě to, že lidé častěji 
pracují z domova, častěji si vaří a tím pádem 
i častěji myjí nádobí,“ dodává Jiří Peroutka. 
A zákazníci si stále, i přes koronavirovou pande-
mii, hledí dopadu zakoupených prostředků na 
životní prostředí, ať už z hlediska recyklace 
a dalšího znovuvyužití obalů, nebo jejich složení. 
Zájem tedy stále roste o produkty, které obsa-
hují přírodní složky, jako jsou kyselina citronová, 
soda nebo ocet.

Raketový růst zažila během pandemie značka 
Savo společnosti Unilever ČR. Ta musela zajistit 
nejen hladkou distribuci, ale také vysvětlit zá-
kazníkům účinnost jednotlivých produktů. 
„Jsme hrdí, že Světová zdravotnická organizace 
doporučila právě výrobky s chlorem jako rychlou 
a účinnou dezinfekci v boji s koronavirem. Znač-
ka Savo nicméně už dávno neznamená pouze 
chlor. Naopak, máme široké portfolio dezinfek-
ce bez chloru, přičemž valná část výrobků má 
potvrzenou účinnost proti viru SARS-CoV-2 
způsobujícím onemocnění covid-19,“ vysvětluje 
Tereza Minarovičová, marketing manager kate-
gorie Home & Hygiene. Spotřebitelé se na jaře 
také předzásobili v kategorii praní. Ta se ale 
poté rychle vrátila na původní čísla. Zatímco na 
jaře mírně ztrácel rovněž ekologický sortiment, 
nakonec i tam se situace vrátila ke standardním 
prodejním číslům. 

„Pandemie 
naučila 

zákazníky 
rozlišovat.“

 Přirozeně se dařilo především výrobkům 
s dezinfekční účinností. Spotřebitelé 
začali nejen rozlišovat, které výrobky 
mají dezinfekční účinek, ale porozuměli 
i rozdílu mezi antibakteriálními a virucid-
ními účinky. Rostoucí a velmi populární 
eko segment byl na jaře upozaděn, 
nicméně během roku se trh navrátil 
k původním číslům. Znečištění životního 
prostředí je dlouhodobým problémem, 
který vnímají nejen státy a organizace, 
ale i spotřebitelé.

Tereza Minarovičová, 
marketing manažer
Home & Hygiene, Unilever ČR

Dařilo se 
zejména 

dezinfekčním 
přípravkům.
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Na řadu přišla také péče o ruce. „Opravdu veliký 
zájem byl zejména v úvodní fázi pandemie o jed-
norázové rukavice. Dlouhodobě výrazná celosvě-
tová poptávka po jednorázových rukavicích proto 
vedla k opravdu enormním nárůstům cen vstup-
ních materiálů, a následně tedy i konečných cen 
pro spotřebitele. Dočasně tak pandemie zastínila 
předchozí rostoucí zájem o stále významnější téma 
životního prostředí,“ vysvětluje Jiří Krechler, mar-
keting manager společnosti Freudenberg Home 
and Cleaning Solutions. Zvýšenou poptávku po 
produktech v kategorii úklidu očekává i v letošním 
roce. V portfoliu firmy dominují mopy, ale velmi 
rychle rostou také hadříky, houbičky a rukavice.

Češi to mají rádi tekuté

České domácnosti preferují podle Spotřebitel-
ského panelu GfK zejména nákupy univerzálních 
čisticích prostředků a utrácejí za ně třetinu svých 
celkových ročních výdajů na tento sortiment. 
Zároveň je nakupuje i nejvíce domácností, šest 
z deseti. „Na druhém místě jsou univerzální chlo-
rové čističe, které si v průběhu sledovaného ob-
dobí do svého nákupního košíku vložila alespoň 
jednou každá druhá domácnost nakupující čisti-
cí prostředky. Podle celkových výdajů následují 
čisticí prostředky na odpady, čisticí prostředky do 
koupelny a čisticí prostředky na podlahy,“ přibli-
žuje Nina Páleníková. Nejvíce domácností si z ob-
chodu domů přináší tekuté čisticí prostředky. 
Podle počtu kupujících následují krémové čističe 
a prostředky ve formě čisticích utěrek.

Nejvyšší výdaje na koupi čisticích prostředků 
mají domácnosti v hypermarketech a droge-
riích, které společně odpovídají za téměř polo-

vinu celkových výdajů na čisticí prostředky. Na 
nákup čisticích prostředků v drogeriích utratí 
jedna domácnost ročně v průměru 235 korun, 
v hypermarketech je to o 35 korun méně. „Za 
posledních dvanáct měsíců směřovaly na nákup 
čisticích prostředků v akci dvě pětiny výdajů 
českých domácností určených na tento sorti-
ment,“ dodává Nina Páleníková.

Nakupující sázejí 
na ověřené značky

Pandemie koronaviru zasáhla prakticky do všech 
domácností. „Zákazníci začali doma více uklízet 
a dezinfikovat, takže kategorie úklidu a čističů 
byla jedna z nejrychleji rostoucích,“ informuje 
Olga Stanley, manažerka komunikace společ-
nosti Rossmann. V první jarní vlně zákazníci ku-
povali doslova cokoli a nehleděli na cenu. „Nej-
více se během celého roku dařilo všem 
dezinfekčním a antibakteriálním přípravkům. 
Zákazníci nejvíce důvěřují ověřeným značkám 
Sanytol, Savo a Dettol,“ přibližuje zkušenosti 
drogistického řetězce. Poptávka je stále po dez-
infekčních a antibakteriálních čističích, daří se 
také čističům ve spreji.

Nejprodávanějším produktem loňského roku 
v kategorii úklidových a čisticích prostředků 
v síti dm drogerie markt byly Denkmit hygienic-
ké ubrousky. „S pandemií koronaviru vzrostla 
hlavně poptávka po prostředcích určených 
k dezinfekci povrchů,“ shrnuje Jiří Peroutka, 
manažer komunikace společnosti dm drogerie 
markt. Mezi dlouhodobě nejprodávanější se řadí 
také přípravky určené pro automatické mytí ná-
dobí a péči o myčku, jako je například sůl nebo 
čistič myčky. „Tato kategorie spolu s produkty 
pro ruční mytí nádobí zaznamenala také velký 

nárůst během první i druhé vlny pandemie ko-
ronaviru. Důvodem je zřejmě to, že lidé častěji 
pracují z domova, častěji si vaří a tím pádem 
i častěji myjí nádobí,“ dodává Jiří Peroutka. 
A zákazníci si stále, i přes koronavirovou pande-
mii, hledí dopadu zakoupených prostředků na 
životní prostředí, ať už z hlediska recyklace 
a dalšího znovuvyužití obalů, nebo jejich složení. 
Zájem tedy stále roste o produkty, které obsa-
hují přírodní složky, jako jsou kyselina citronová, 
soda nebo ocet.

Raketový růst zažila během pandemie značka 
Savo společnosti Unilever ČR. Ta musela zajistit 
nejen hladkou distribuci, ale také vysvětlit zá-
kazníkům účinnost jednotlivých produktů. 
„Jsme hrdí, že Světová zdravotnická organizace 
doporučila právě výrobky s chlorem jako rychlou 
a účinnou dezinfekci v boji s koronavirem. Znač-
ka Savo nicméně už dávno neznamená pouze 
chlor. Naopak, máme široké portfolio dezinfek-
ce bez chloru, přičemž valná část výrobků má 
potvrzenou účinnost proti viru SARS-CoV-2 
způsobujícím onemocnění covid-19,“ vysvětluje 
Tereza Minarovičová, marketing manager kate-
gorie Home & Hygiene. Spotřebitelé se na jaře 
také předzásobili v kategorii praní. Ta se ale 
poté rychle vrátila na původní čísla. Zatímco na 
jaře mírně ztrácel rovněž ekologický sortiment, 
nakonec i tam se situace vrátila ke standardním 
prodejním číslům. 

„Pandemie 
naučila 

zákazníky 
rozlišovat.“

 Přirozeně se dařilo především výrobkům 
s dezinfekční účinností. Spotřebitelé 
začali nejen rozlišovat, které výrobky 
mají dezinfekční účinek, ale porozuměli 
i rozdílu mezi antibakteriálními a virucid-
ními účinky. Rostoucí a velmi populární 
eko segment byl na jaře upozaděn, 
nicméně během roku se trh navrátil 
k původním číslům. Znečištění životního 
prostředí je dlouhodobým problémem, 
který vnímají nejen státy a organizace, 
ale i spotřebitelé.

Tereza Minarovičová, 
marketing manažer
Home & Hygiene, Unilever ČR

Dařilo se 
zejména 

dezinfekčním 
přípravkům.

CS #1: VELIKONOCE
CS #2: BATERIE
CS #3:  ÚKLIDOVÉ POTŘEBY 

A ČISTICÍ PROSTŘEDKY
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VYBAVENÍ OBCHODU

Existuje řada osvědčených a doporučených postupů používaných při značení 
v maloobchodu. Aplikovány mohou být k mnoha účelům, jako je reklama, edukace, 
navigace, PR a mnoho dalších. V posledních letech se stále více nahrazují klasické 
materiály, tedy papírové plakáty či plastové cedulky, právě moderními digitálními 
obrazovkami. Ty zobrazují požadovaný obsah přesně podle potřeb a na správných místech.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

P 

odle průzkumů upoutá digitální 
komunikace pozornost zákazní-
ka o 64 % více než statická, na-
příklad tištěná komunikace. „Di-
gital signage slouží k budování 

a podpoře image značky. Jeho prostřednictvím 
získává prodejní prostor na větší atraktivitě a pré-
miovosti a v neposlední řadě tento nástroj přispívá 
k podpoře prodeje například informacemi o sle-
vách, dárku k nákupu, nově uvedeném výrobku 
nebo speciálních nabídkách,“ říká Vlasta Šilarová, 
architektka a majitelka agentury Rexy. Vliv digi-
tal signage v maloobchodě tak začíná být čím dál 
tím větší, ale hodně záleží na formátu zobrazování 
a obsahu sdělení. „Tuto formu používáme hodně 
i k propagaci e-shopových produktů přímo v mís-
tech prodeje. Tím se daří přesvědčovat zákazníky, 

že v kamenném obchodě jsou stejné ceny jako 
v e-shopu,“ konkretizuje Adam Klofáč, obchodní 
ředitel společnosti Moris design.

Vliv je nezpochybnitelný

Většina spotřebitelů si pod pojmem digital signage 
představí nějakou obrazovku s reklamou. To je do 
jisté míry pravda, ale pro retailery má zcela jiný 
význam. „Jde o výjimečný nástroj, který se použí-
vá pro sdělení informací spotřebitelům a usnadňu-
je jim orientaci v jejich nákupní misi. Do několika 
let bude většina tištěného materiálu digitalizová-
na, a proto je důležité trh informovat a správně 
digital signage aplikovat,“ domnívá se Alex Alden, 

marketingový manažer společnosti POS Digital. 
Vše, co se hýbe, mění barvu a jinak reaguje, vždy 
přitahuje větší pozornost než statický tištěný ob-
raz. Digital signage má zcela určitě daleko větší 
zásah na spotřebitele. „Forma je bezesporu důle-
žitá, obsah však mnohem více. Bohužel mnoho 
retailerů, kteří digital signage používají, udělá stej-
nou chybu, a to tu, že pouze zdigitalizují své stá-
vající tištěné akční nabídky, letáky, což je podle 
našeho názoru nesprávné,“ uvádí Alex Alden. Pro-
to je důležité navrhnout celkový koncept od detail-
ního zhodnocení situace a potřeb retailera přes 
vizuální návrh rozložení hardwaru až po možnost 
výroby nebo úpravy digitálního obsahu.

Vliv digital signage na spotřebitele je přitom nezpo-
chybnitelný. Svítící displeje, navíc s pohyblivou gra-

  Využijte výjimečný 
nástroj zefektivňující 

    nakupování



45

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:

fikou, přitahují oči zákazníka výrazně více než ustu-
pující klasická tištěná média. „U našich zákazníků 
zatím stále převažují požadavky na aplikaci pomo-
cí klasických displejů, ať už samostatně nebo v se-
stavách jako multiscreen. Největší využití zazname-
náváme pro zobrazení denních nabídek, akčních 
slev a propagačních videospotů či kombinace zmi-
ňovaného. Druhým nejžádanějším typem jsou na 
podlaze stojící stojany a hned v závěsu implemen-
tace kompaktnějších tabletů do prodejních regálů 
a jejich sestav,“ prozrazuje Veronika Olšanská, 
designérka společnosti MBG. Prodejci i zákazníci již 
berou téměř jako standard možnost zhlédnout 
kompletní nabídku produktů, kterou ovšem není 
možné vždy fyzicky vystavit, většinou z kapacitních 
důvodů kamenné prodejny. „Stále častěji se 
i u menších firem setkáváme s požadavkem na apli-
kaci firemního označení v jejich sídlech, ať už se 
jedná o prezentaci ve vstupních prostorách nebo 
o informační pointy v prostoru celé firmy sloužící 
zaměstnancům,“ dodává Veronika Olšanská.

Jasnou výhodu 
představuje flexibilita

Sdělení, které je předáváno zákazníkům prostřed-
nictvím digital signage, by mělo být co nejkonkrét-
nější, obsahovat informaci o daném produktu 
a být přizpůsobeno místu, kde se vyskytuje (jinou 
podobu má nabídka za výlohou, jinou kousek od 
příslušného regálu). Současně se vyžaduje struč-
nost. I když je třeba poskytnout všechny hlavní 
informace, tak pokud jejich zpracování trvá více 
než pět sekund, mají zákazníci tendenci sdělení 
ignorovat. Delší sdělení je třeba rozdělit na více 
pokud možno na sobě nezávislých. Například lze 
oddělit informaci o konkrétním produktu a propa-
gaci určité kategorie produktů (prémiové nebo 
cenově výhodné značky). „Digital signage začíná 
nahrazovat běžnou komunikaci, a to jak z pohledu 
digitálních plakátů, tak i z pohledu cenovek a dal-
ších nosičů. Tento systém je schopen na rozličných 
technologiích, jako jsou LCD monitory, projekce, 
mobilní telefony či e-ink, a na různých platfor-
mách, jako je Android, iOS, Linux či Windows, 
přehrávat obsah podle lokace nebo času,“ vyjme-
novává Petr Šimek, managing director agentury 
Wellen. Současně je možné vše propojit s čidly 
a veškeré tyto interakce měřit.

signage, který lze spravovat hromadně, na dálku, 
flexibilně a velmi snadno. Také kontrola, zda jsou 
zařízení aktivní a plní svůj účel, se dá provádět 
vzdáleně. „Podle mého názoru je zařazení více di-
gital signage do retailu právě hudbou budoucnos-
ti. Na druhou stranu jsem samozřejmě zastáncem 
krásně provedeného, například dřevěného stojanu, 
který plně koresponduje s propagovaným produk-
tem,“ dodává Anna Brůžková. Z toho plyne, že ne 
vždy je umístění moderních obrazovek vhodné. Vše 
je nutné ideálně konzultovat s odborníky, nechat si 
poradit a podle toho se rozhodnout, jak investovat 
své rozpočty. „Vnímáme, že digital signage je pou-
ze jednou částí skládačky digitalizace retailu. Ka-
menný retail musí být a bude měřitelný tak, jako to 
umíme na internetu. Jak z pohledu komunikace, 
ceny a pohybu zákazníků, kam spotřebitel zapadá, 
tak z pohledu prodeje nebo oběhu zboží,“ míní 
Petr Šimek. Dodává, že důležitou otázkou bude 
i integrace. Aktuální problém milionu hesel, ne-
kompatibilních zařízení a deseti firem při realizaci 
jedné pobočky je přitom v dnešní době úsměvný.

Především 
s rozumem a citem

V novém normálu bude zákazník mnohem více 
adaptován na internetové prostředí a bude nauče-
ný vyhledat si o produktu maximum informací. 
„Důležitá bude interaktivita a propojení zážitku 
z on-line a off-line. Zákazník si na místě předem 
vyhledaný produkt vyzkouší, získá ještě více infor-
mací a produkt sám o sobě, díky interaktivnímu 
zařízení, přesvědčí zákazníka k rozhodnutí o finální 
koupi,“ domnívá se Adam Klofáč. Při instalaci a po-
užití tohoto nástroje by se na vše mělo jít s rozu-
mem a citem. „Digital signage má velkou řadu 
výhod a přínosů. Z pozice pouhého reklamního 
poutače se převtělilo v pomyslný informační bod 
s velkou silou. V tom vidím zároveň i největší nevý-
hodu. Snaha prodejce zprostředkovat zákazníkovi 
tímto způsobem co největší množství informací 
a naladit ho na ‚správnou nákupní notu‘ může být 
často již za hranou efektivního využití. Proto je vždy 
dobré se poradit s odborníky a apelovat na kvalitní 
zpracování zobrazovaného obsahu,“ reaguje Vero-
nika Olšanská. V budoucnu se tak zřejmě nevyhne-
me nutnosti eliminovat reklamní smog a zaměření 
se na kvalitu sdělení. To potvrzuje Alex Alden slovy, 
že se už setkávají se snahou zákazníků udělat ze 
svých prostor „blikající cirkus“. „My se jim snažíme 
vysvětlit, že méně někdy znamená více, a navrhne-
me řešení, které bude optimální nejen pro zákaz-
níky, ale také pro zaměstnance, kteří v tomto pro-
středí budou trávit nejvíce času,“ dodává.        

„Jasnou výhodou digital signage je také flexibilita. 
Pomocí jednoho kliknutí lze promítnout aktuality, 
jako je uvedení nového produktu na trh, slevy, 
spuštění nového reklamního spotu, a to také na 
dálku,“ deklaruje Anna Brůžková, projektová ma-
nažerka společnosti Dago. Pokud jde o dlouhodo-
bější umístění, vyplatí se i finančně. Je velmi jed-
noduché si spočítat náklady na neustálé výměny 
plakátové komunikace, například ve výloze – cena 
materiálu, dopravy a instalace, to vše vynásobeno 

několikrát za měsíc. „V těchto případech doporu-
čujeme klientům udělat větší investici na pořízení 
digital signage. Během týdnů či měsíců ji díky 
úspoře dílčích nákladů získají zpět,“ vypočítává 
Anna Brůžková. Efektivní příklady z praxe jsou ob-
razovky umístěné ve výlohách prodejen promítají-
cí novinky, slevy či výhodné nabídky, implementa-
ce monitorů do regálových POS, kde se mění 
nabízený sortiment a s tím jde ruku v ruce také 
promítaný obsah.

Konzultovat, poradit se 
a potom investovat

V dnešní době je jen máloco „nedigitální“. Samo-
zřejmě retail a jeho tempo je pro digital signage 
ideální. „Obchodní zástupci společností, kteří si 
s batohem jedou vyzvednout nové plakáty do skla-
du zaměstnavatele a následně objíždějí všechny 
POS vystavení na trhu a plakáty vyměňují, protože 
je nová akce na jiný produkt, je v dnešním světě 
malinko komická představa,“ zmiňuje Anna Brůž-
ková. Právě proto se stále více investuje do digital 

O nezbytné komplexnosti 
a efektivitě zvoleného řešení 
čtěte na www.zboziaprodej.cz


Digitální 

zobrazovací 
zařízení jsou 

částí skládačky 
digitalizace 

retailu.

    „Je prokázáno, 
že toto řešení zvyšuje tržby.“

Digital signage je v dnešní době nedílnou součástí retailu a zákazníky může 
provázet po celou dobu jejich nákupu – počínaje navigačními kiosky u vstupů 
do obchodních center přes velké LED panely ve výlohách až po menu boardy 
a digitální regály přímo v obchodech. Tato řešení nejen zvýrazní daný produkt 
či lokalitu a zvýší celkový vizuální dojem, ale také je prokázáno, že navýší 

celkové tržby obchodníků. Mohou rovněž sloužit jako další zdroj příjmů a propagovat značky 
třetích stran v daných lokalitách.

Alex Alden, marketingový manažer, POS Digital
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VYBAVENÍ OBCHODU

Existuje řada osvědčených a doporučených postupů používaných při značení 
v maloobchodu. Aplikovány mohou být k mnoha účelům, jako je reklama, edukace, 
navigace, PR a mnoho dalších. V posledních letech se stále více nahrazují klasické 
materiály, tedy papírové plakáty či plastové cedulky, právě moderními digitálními 
obrazovkami. Ty zobrazují požadovaný obsah přesně podle potřeb a na správných místech.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

P 

odle průzkumů upoutá digitální 
komunikace pozornost zákazní-
ka o 64 % více než statická, na-
příklad tištěná komunikace. „Di-
gital signage slouží k budování 

a podpoře image značky. Jeho prostřednictvím 
získává prodejní prostor na větší atraktivitě a pré-
miovosti a v neposlední řadě tento nástroj přispívá 
k podpoře prodeje například informacemi o sle-
vách, dárku k nákupu, nově uvedeném výrobku 
nebo speciálních nabídkách,“ říká Vlasta Šilarová, 
architektka a majitelka agentury Rexy. Vliv digi-
tal signage v maloobchodě tak začíná být čím dál 
tím větší, ale hodně záleží na formátu zobrazování 
a obsahu sdělení. „Tuto formu používáme hodně 
i k propagaci e-shopových produktů přímo v mís-
tech prodeje. Tím se daří přesvědčovat zákazníky, 

že v kamenném obchodě jsou stejné ceny jako 
v e-shopu,“ konkretizuje Adam Klofáč, obchodní 
ředitel společnosti Moris design.

Vliv je nezpochybnitelný

Většina spotřebitelů si pod pojmem digital signage 
představí nějakou obrazovku s reklamou. To je do 
jisté míry pravda, ale pro retailery má zcela jiný 
význam. „Jde o výjimečný nástroj, který se použí-
vá pro sdělení informací spotřebitelům a usnadňu-
je jim orientaci v jejich nákupní misi. Do několika 
let bude většina tištěného materiálu digitalizová-
na, a proto je důležité trh informovat a správně 
digital signage aplikovat,“ domnívá se Alex Alden, 

marketingový manažer společnosti POS Digital. 
Vše, co se hýbe, mění barvu a jinak reaguje, vždy 
přitahuje větší pozornost než statický tištěný ob-
raz. Digital signage má zcela určitě daleko větší 
zásah na spotřebitele. „Forma je bezesporu důle-
žitá, obsah však mnohem více. Bohužel mnoho 
retailerů, kteří digital signage používají, udělá stej-
nou chybu, a to tu, že pouze zdigitalizují své stá-
vající tištěné akční nabídky, letáky, což je podle 
našeho názoru nesprávné,“ uvádí Alex Alden. Pro-
to je důležité navrhnout celkový koncept od detail-
ního zhodnocení situace a potřeb retailera přes 
vizuální návrh rozložení hardwaru až po možnost 
výroby nebo úpravy digitálního obsahu.

Vliv digital signage na spotřebitele je přitom nezpo-
chybnitelný. Svítící displeje, navíc s pohyblivou gra-

  Využijte výjimečný 
nástroj zefektivňující 

    nakupování
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SLUŽBY PRO OBCHOD

 Věrnostní kartu při nákupu použil 
v roce 2020 alespoň jednou téměř 
každý tuzemský nakupující. Jejich 
používání v minulém roce posílilo, 
a to především díky vydání karet 

novými řetězci. Toto zjištění vyplývá ze studie GfK 
Shopper. Podle ní se aktuálně věrnostní karty po-
užívají v 33 % všech nákupů, a z hlediska hodnoty 
představují dokonce ještě vyšší podíl. Při nákupu 
s použitím věrnostní karty je výdej na jeden nákup 
v průměru o 40 % vyšší, než kdyby kupující naku-
povali bez ní. Věrnostní karty tak potvrdily svou 
pozici úspěšného nástroje, jehož prostřednictvím 
se daří zvyšovat celkovou hodnotu nákupního ko-
šíku. Podle nákupního rádce Kupi.cz má průměr-
ný uživatel ve stejnojmenné aplikaci uložených 15 
karet. Ty jsou řazeny podle oblíbenosti a vypadají 
jako jejich skutečné plastové předlohy. Automatic-
ky nastaveny jsou nejznámější značky zhruba 238 
zavedených obchodů, lékáren a dalších prodejen. 
Podle potřeby je ale možné databázi obohacovat 
i o kousky, které v ní standardně nejsou. Karty stačí 
vyfotit a nahrát do aplikace – na podobném prin-
cipu fungují i konkurenční aplikace.

Loajalitní programy 
jsou dostupnější

Věrnostní systémy se ukázaly jako ideální nástroj 
pro sběr celé řady detailních údajů, které lze sle-
dovat a na jejich základě lépe porozumět chování 
i potřebám zákazníka, což vede ke zvyšování zisků. 
Zároveň jde o nejlepší cestu, jak zůstat se zákazní-
kem v pravidelném kontaktu, vytvořit si s ním 
vztah a vhodnými nabídkami ho nasměrovat 
k chování, které může pomoci zvýšit profitabilitu. 
„Samotné spuštění programu vám však odpověď 
na otázku, co zákazník chce, nepřinese. Data mu-
síte sledovat v čase, proto je třeba spuštění věr-
nostního systému vnímat jako strategické rozhod-
nutí a dlouhodobý závazek, jenž vyžaduje nejen 
úvodní masivní in-store kampaň, ale i dlouhodo-
bou péči o věrnostní program, včetně POS marke-
tingu v prodejnách a strategie tvorby relevantního 
obsahu, který bude zákazníka bavit i po opadnutí 
původního kouzla,“ vysvětluje Jakub Minks, CEO 
společnosti Trifft. Hnacím motorem programu jsou 

 Když se řekne věrnostní systém, každý si zřejmě vybaví plastovou kartičku, v lepším 
případě její digitální podobu, nebo speciální elektronický účet dostupný on-line. Podle 
všeho je jeho hlavním cílem zvyšovat loajalitu zákazníka. Ovšem dlouholeté studie 
potvrzují, že takový efekt většina věrnostních programů nemá. To ale neznamená, že 
nedokáží generovat hodnotu.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Budoucnost 
   bude patřit 
mobilním aplikacím

Elegantní  věrnostní systém bez karet

řešení pro všechny obchodníky

Jak to vše funguje?

Stáhněte si aplikaci mojebody do svého mobilního telefonu

nový způsob komunikace se zákazníky motivujte své zákazníky k opakovanému nákupu slevou na další nákup

jednoduchá integrace do Vašeho stávajícího pokladního systému

dostupné řešení, jak vybudovat věrnostní systémpřívětivé nastavení a ovládání pomocí mobilu

+420 267 997 111
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Ty jsou k dispozici jak ve formě aplikací, které na-
skenují věrnostní karty a zákazník je tak může mít 
všechny pohromadě a používat prostřednictvím 
mobilního telefonu, tak i v sofistikovanější variantě 
přímo na míru vyvinuté pro obchodníka jako jeho 
vlastní věrnostní systém. „Výhoda aplikace v po-
době vlastního věrnostního systému je, že máte 
všechna data o svém zákazníkovi a přímý přístup 
k zákazníkovi, tedy je zde lepší prostor pro inter-
aktivitu, můžete na něj lépe cílit. Zároveň zákazník 
má přístup ke svým datům a vidí ve své aplikaci, 
kolik má nasbíráno bodů a jakou slevu může do-
stat,“ sděluje Robert Klíma, key account manager 
společnosti Novum Global. Nevýhodou jsou vyšší 
pořizovací náklady a i to, že se o systém musí stá-
le někdo starat a vyvíjet ho.                                



O tom, co zákazník 
hlavně oceňuje, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

data. Dodává, že stoupající penetrace chytrých 
telefonů a rozvoj mobilních aplikací s sebou přiná-
ší také nárůst využívání elektronických karet, které 
budou postupně nahrazovat klasické plastové. 
„V posledních letech vnímáme jasný trend, kdy 
dochází ke změně způsobu využívání karet. Zákaz-
ník žije v rychlé době a veškeré možnosti, které mu 
jeho život zjednoduší, přivítá a bude je využívat ve 
svém běžném životě, i při nakupování,“ deklaruje 
Olga Stanley, manažerka komunikace společnosti 
Rossmann. I proto spotřebitelé čím dál tím více 
preferují elektronické systémy.

však určitě prodavači, kteří mají se zákazníky přímý 
kontakt a dokážou je přesvědčit k registraci či při-
pomenout možnost využít systém.

„V dnešní době jsou věrnostní systémy dokonce 
dostupnější, protože téměř v každém obchodě lze 
sbírat nějaké body. Avšak 66 procent zákazníků 
říká, že je ochotno vyměnit značku, pokud je s nimi 
u konkurence zacházeno jako s individuální osob-
ností, nikoliv jen jako s číslem. Takže tento typ věr-
nostního programu je překonaný,“ míní Michal 
Peška, spoluzakladatel a obchodní ředitel firmy 
Enehano Solutions. Proto spíš než modely zaměře-
né jenom na body musí společnosti využívat data 
a technologie ke zlepšení celkové komunikace.

Elektronické karty 
nahradí ty plastové

Pokud spotřebitel do věrnostního klubu vstoupí, 
většinou je poměrně věrný a aktivní. „Z dostup-
ných dat vyplývá, že zhruba polovina registrova-
ných zákazníků uvádí, že při svém nákupu použije 
věrnostní kartu či registrovaný klubový účet. 
Nicméně stále zůstává podmínkou, že členství ve 
věrnostním klubu musí zákazníkovi přinášet hma-
tatelné a dosažitelné výhody,“ zdůrazňuje Marek 
Jandejsek, projektový manažer společnosti Know-

 „Zákazníci 
se naučili 
využívat 
výhod.“

Se záplavou věrnostních systémů v posled-
ních letech narostl také počet spotřebitelů, 
kteří je využívají. Část zákazníků je stále 
odmítá, ale celá řada z nich se naučila 
využívat jejich výhod. Se zaváděním po-
kladních systémů v prodejnách roste počet 
elektronických vůči klasickým papírovým 
kartám. Pro zákazníka je to pohodlnější 
a prodejce tím také získá mnoho výhod.

Roman Mazák,
majitel a předseda, Družstvo CBA CZ

Elegantní  věrnostní systém bez karet

řešení pro všechny obchodníky

Jak to vše funguje?

Stáhněte si aplikaci mojebody do svého mobilního telefonu

nový způsob komunikace se zákazníky motivujte své zákazníky k opakovanému nákupu slevou na další nákup

jednoduchá integrace do Vašeho stávajícího pokladního systému

dostupné řešení, jak vybudovat věrnostní systémpřívětivé nastavení a ovládání pomocí mobilu
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SLUŽBY PRO OBCHOD

 Věrnostní kartu při nákupu použil 
v roce 2020 alespoň jednou téměř 
každý tuzemský nakupující. Jejich 
používání v minulém roce posílilo, 
a to především díky vydání karet 

novými řetězci. Toto zjištění vyplývá ze studie GfK 
Shopper. Podle ní se aktuálně věrnostní karty po-
užívají v 33 % všech nákupů, a z hlediska hodnoty 
představují dokonce ještě vyšší podíl. Při nákupu 
s použitím věrnostní karty je výdej na jeden nákup 
v průměru o 40 % vyšší, než kdyby kupující naku-
povali bez ní. Věrnostní karty tak potvrdily svou 
pozici úspěšného nástroje, jehož prostřednictvím 
se daří zvyšovat celkovou hodnotu nákupního ko-
šíku. Podle nákupního rádce Kupi.cz má průměr-
ný uživatel ve stejnojmenné aplikaci uložených 15 
karet. Ty jsou řazeny podle oblíbenosti a vypadají 
jako jejich skutečné plastové předlohy. Automatic-
ky nastaveny jsou nejznámější značky zhruba 238 
zavedených obchodů, lékáren a dalších prodejen. 
Podle potřeby je ale možné databázi obohacovat 
i o kousky, které v ní standardně nejsou. Karty stačí 
vyfotit a nahrát do aplikace – na podobném prin-
cipu fungují i konkurenční aplikace.

Loajalitní programy 
jsou dostupnější

Věrnostní systémy se ukázaly jako ideální nástroj 
pro sběr celé řady detailních údajů, které lze sle-
dovat a na jejich základě lépe porozumět chování 
i potřebám zákazníka, což vede ke zvyšování zisků. 
Zároveň jde o nejlepší cestu, jak zůstat se zákazní-
kem v pravidelném kontaktu, vytvořit si s ním 
vztah a vhodnými nabídkami ho nasměrovat 
k chování, které může pomoci zvýšit profitabilitu. 
„Samotné spuštění programu vám však odpověď 
na otázku, co zákazník chce, nepřinese. Data mu-
síte sledovat v čase, proto je třeba spuštění věr-
nostního systému vnímat jako strategické rozhod-
nutí a dlouhodobý závazek, jenž vyžaduje nejen 
úvodní masivní in-store kampaň, ale i dlouhodo-
bou péči o věrnostní program, včetně POS marke-
tingu v prodejnách a strategie tvorby relevantního 
obsahu, který bude zákazníka bavit i po opadnutí 
původního kouzla,“ vysvětluje Jakub Minks, CEO 
společnosti Trifft. Hnacím motorem programu jsou 

 Když se řekne věrnostní systém, každý si zřejmě vybaví plastovou kartičku, v lepším 
případě její digitální podobu, nebo speciální elektronický účet dostupný on-line. Podle 
všeho je jeho hlavním cílem zvyšovat loajalitu zákazníka. Ovšem dlouholeté studie 
potvrzují, že takový efekt většina věrnostních programů nemá. To ale neznamená, že 
nedokáží generovat hodnotu.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Budoucnost 
   bude patřit 
mobilním aplikacím

Elegantní  věrnostní systém bez karet

řešení pro všechny obchodníky

Jak to vše funguje?

Stáhněte si aplikaci mojebody do svého mobilního telefonu

nový způsob komunikace se zákazníky motivujte své zákazníky k opakovanému nákupu slevou na další nákup

jednoduchá integrace do Vašeho stávajícího pokladního systému

dostupné řešení, jak vybudovat věrnostní systémpřívětivé nastavení a ovládání pomocí mobilu

+420 267 997 111
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menává David Reichel a jmenuje konkrétně Makro 
Cash & Carry, Tesco nebo Globus.

Využití zprávy INVRPT pomáhá mimo jiné i při sle-
dování prodejů jednotlivých artiklů. Hana Strahlo-
vá, EDI manager organizace GS1 Czech Republic, 
k této zprávě poznamenává: „Můžeme díky ní 
předpovídat prodeje konkrétního výrobku a ná-
sledně tak plánovat jeho výrobu nebo sledovat, jak 
si stojí výrobky nově uvedené na trh.“ Pilotní pro-
jekt pracovní skupiny ECR pro Benchmarking 
a OSA, jako pokračování projektu OSA Barometr 
s názvem OSA Monitor, na kterém spolupracují 
například firmy Budějovický Budvar, Coca-Cola 
HBC nebo Red Bull, má za cíl vytvoření scénářů pro 
smysluplnější a jednodušší využití dat právě ze 
zprávy INVRPT a její další popularizaci. Tento pro-
jekt by mohl pomoci i jejímu masivnějšímu rozší-
ření v budoucnu.

Informace se zasílají na 
denní nebo týdenní bázi

S pomocí uvedené zprávy INVRPT se může doda-
vatel předem připravit na objednávku, případně 
zákazníka z vlastní iniciativy upozornit na brzké 
vyprodání zboží. Konkrétně stavy skladů, které 
obchodní protistrany díky INVRPT mohou sdílet, 
jsou relativně rozšířené a někteří velcí hráči v seg-
mentu FMCG svým dodavatelům na denní nebo 
týdenní bázi zasílají díky EDI informace o sklado-
vých zásobách v jednotlivých skladech a prodej-
nách. Dodavatel díky tomu může sledovat, jaký 

pomáhají 
i „nové“ zprávy

V EDI V EDI 
komunikaci 

S tále častěji se objevuje například 
požadavek na přesnou zpětnou 
vazbu týkající se objednávek. 
„Zatímco u velkých obchodních 
řetězců si obvykle změny v ob-

jednávkách nemohou dodavatelé dovolit, u od-
běratelů, kde se EDI rozšířilo v posledních letech, 
potřeba zprávy ORDRSP narůstá,“ poznamenává 
David Reichel, business development manager 
společnosti Grit.

Potvrzení objednávky (ORDRSP) zasílá dodavatel 
zákazníkovi (řetězci) jako odpověď na EDI zprávu 
objednávka (ORDERS). Jejím významem je polož-
kové potvrzení, co dodavatel z objednávky dodá, 
co nedodá, případně co změní. Dodavatel může 
v této zprávě reagovat na jednu nebo více polo-
žek, jichž se objednávka či případně její změna 
týkala. Potvrzení by mělo od dodavatele odcházet 
v řádu hodin od přijetí objednávky, odběratel se 
tak může nachystat na případný nedostatek zbo-
ží. Může poté třeba objednat podobné zboží od 
jiného dodavatele.

Masivnější rozšíření 
v budoucnu podpoří právě 
probíhající projekt

Užitečná je také zpráva INVRPT, kterou odběratel 
posílá dodavateli a informuje jej o svých sklado-
vých zásobách. „Rozšíření této zprávy je závislé na 
obou stranách obchodního vztahu a donedávna ji 
posílaly pouze některé obchodní řetězce,“ pozna-

• Tesco
• Albert
• Kaufland
• Lidl
• Globus

• Billa
• Makro
• COOP
• a mnohé další 

obchodní řetězce

EDI využívají

Jaké procesy EDI v FMCG automatizuje?

PŘI DODÁVKÁCH DO 
OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ 
SE BEZ EDI NEOBEJDETE

PŘEČTĚTE SI V ČLÁNKU WWW.GRIT.EU/FMCG

SUPERMARKET

TOVÁRNA

EDI

David Čapek, david.capek@atoz.cz

Elektronické doklady jako 
objednávka, dodací list 
nebo faktura – tyto zprávy 
pod zkratkami ORDERS, 
DESADV a INVOIC patří 
v rámci EDI komunikace 
mezi nejrozšířenější. Existují 
ovšem také EDI zprávy, jež 
se výraznějšího uplatnění 
zatím nedočkaly, případně 
až nyní se začínají více 
využívat. Které to jsou 
a jaké přínosy pro firmy 
mají či by mohly mít?
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Všechny informace o logistice 
najdete v časopise Systémy 
Logistiky i na jeho zpravodajském 
webu www.systemylogistiky.cz.

dopad na prodeje jeho zboží mají například aktu-
ální promoakce, identifikovat odběrná místa (pro-
dejny), kde se zboží prodává méně (třeba kvůli 
nižší vizibilitě), mít informaci o tom, že se ve skladu 
odběratele snižuje stav zásob jeho zboží a pravdě-
podobně bude odběratel zboží brzy objednávat. 
„Dokonce může takto identifikovat ‚out of stock‘ 
v prodejnách. Sdílení těchto dat bylo také často 
nutnou podmínkou u projektů, kdy dodavatelé 
přecházeli na režim VMI, Vendor Managed Inven-
tory, a sami řídili své zásobování odběratele,“ do-
dává David Reichel.

Zatím nevyužitý 
potenciál má 
elektronická příjemka

Z dalších EDI zpráv není dosud příliš intenzivně vy-
užívána ani elektronická příjemka, zpráva 

 RECADV. Důvodem je podle Milana Mikuly, solu-
tion managera společnosti Editel CZ, nízká míra 
podpory na straně podnikových ERP systémů. 
„Hromadné využívání zprávy RECADV by mělo 

dozajista pozitivní vliv na přesnost elektronické 
fakturace, protože by se fakturovalo podle skuteč-
ně potvrzené dodávky, nikoliv například podle 
dodacího listu,“ popisuje. Tím by následně došlo 

rovněž ke snížení tvorby zbytečných opravných 
dokladů, jejichž zpracování znamená pouze další 
zdržení a náklady na jejich likvidaci.

ERP systémy jsou vcelku připraveny na generování 
dat pro EDI zprávy, pokud to odpovídá „klasické-
mu“ procesu. V podstatě tedy v místech, kde pro-
bíhá tisk běžných dokumentů. „Na co systémy 
často nejsou připravené, je příjem dat z EDI zpráv 
v místech procesu, kde byly údaje zadávány lidskou 
obsluhou, například zmiňovaný proces potvrzová-
ní dodávek podle elektronické příjemky – zprávy 
RECADV,“ uzavírá Milan Mikula.                                

Dojde ke 
snížení tvorby 

zbytečných 
opravných 
dokladů.
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• Kaufland
• Lidl
• Globus

• Billa
• Makro
• COOP
• a mnohé další 

obchodní řetězce

EDI využívají

Jaké procesy EDI v FMCG automatizuje?

PŘI DODÁVKÁCH DO 
OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ 
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inzerce

„Vzniká tlak na změny interních procesů.“

Obecně je většina ERP systémů připravena na základní procesy dodavatelské-
ho EDI. Jste dodavatel a potřebujete EDI pro komunikaci se svým odběrate-
lem? Přijetí objednávky, ORDERS, odeslání dodacího listu, DESADV, a faktury, 
INVOIC, je možné implementovat do ERP velmi rychle. Složitější to bývá 
obvykle z pohledu odběratele, pokud chce digitalizovat a automatizovat celý 
proces výměny dokladů s dodavateli. Tam jsou systémy připraveny méně a je 
potřeba i užší spolupráce s EDI providerem, který s tím dokáže díky svému 

know-how pomoci. Některé nové EDI zprávy s sebou přinášejí tlak na změny interních procesů, 
například práce s rezervacemi zboží, a tím i na úpravy ERP systémů.

David Reichel, business development manager, Grit
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menává David Reichel a jmenuje konkrétně Makro 
Cash & Carry, Tesco nebo Globus.

Využití zprávy INVRPT pomáhá mimo jiné i při sle-
dování prodejů jednotlivých artiklů. Hana Strahlo-
vá, EDI manager organizace GS1 Czech Republic, 
k této zprávě poznamenává: „Můžeme díky ní 
předpovídat prodeje konkrétního výrobku a ná-
sledně tak plánovat jeho výrobu nebo sledovat, jak 
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Informace se zasílají na 
denní nebo týdenní bázi

S pomocí uvedené zprávy INVRPT se může doda-
vatel předem připravit na objednávku, případně 
zákazníka z vlastní iniciativy upozornit na brzké 
vyprodání zboží. Konkrétně stavy skladů, které 
obchodní protistrany díky INVRPT mohou sdílet, 
jsou relativně rozšířené a někteří velcí hráči v seg-
mentu FMCG svým dodavatelům na denní nebo 
týdenní bázi zasílají díky EDI informace o sklado-
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pomáhají 
i „nové“ zprávy

S tále častěji se objevuje například 
požadavek na přesnou zpětnou 
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Masivnější rozšíření 
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• Tesco
• Albert
• Kaufland
• Lidl
• Globus

• Billa
• Makro
• COOP
• a mnohé další 

obchodní řetězce

EDI využívají

Jaké procesy EDI v FMCG automatizuje?

PŘI DODÁVKÁCH DO 
OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮ 
SE BEZ EDI NEOBEJDETE

PŘEČTĚTE SI V ČLÁNKU WWW.GRIT.EU/FMCG

SUPERMARKET

TOVÁRNA

EDI

David Čapek, david.capek@atoz.cz

Elektronické doklady jako 
objednávka, dodací list 
nebo faktura – tyto zprávy 
pod zkratkami ORDERS, 
DESADV a INVOIC patří 
v rámci EDI komunikace 
mezi nejrozšířenější. Existují 
ovšem také EDI zprávy, jež 
se výraznějšího uplatnění 
zatím nedočkaly, případně 
až nyní se začínají více 
využívat. Které to jsou 
a jaké přínosy pro firmy 
mají či by mohly mít?
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Nepřehlédli 
jste něco?

Dejte nám vědět, co byste si 
chtěli v našem časopisu přečíst, 
na www.zboziaprodej/kontakty
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LOAJALITA ZÁKAZNÍKA A JAK JI BUDOVAT. Této 
problematice se musí intenzivně věnovat i hráči na poli e-commerce. 
Věrný zákazník je klíčem k úspěchu. Vrací se, a  navíc může e-shop 
doporučovat ostatním. Jeden marketing se tak vyplatí vícekrát. 

JAK ZABEZPEČIT 
SKLAD? Odpověď 
musí vycházet z férového 
posouzení objektu 
i rizik, která jej ohrožují. 
Cestou k úspěchu jsou 
integrovaná a komplexní 
bezpečnostní řešení 
a vysoce specializované 
bezpečnostní služby. 
Zásadní roli hraje sladění 
jednotlivých prvků 
ve funkční celek.

GRILOVÁNÍ je celosvětově velký trend a tuzemští spotřebitelé mu zcela propadli. 
Připravit si venku podle svých preferencí kousek masa, uzeniny, sýra nebo zeleniny 
je velmi lákavá záležitost. Naproti jde i počasí, protože grilovací sezona se stále 
prodlužuje.

V našem dalším čísleV našem dalším čísle

POKLADNY A POKLADNÍ SYSTÉMY jsou v maloobchodě 
cenné hlavně kvůli evidenci zakoupeného zboží a pro následnou 
tvorbu statistiky. Každý obchodník si díky nim dokáže vyhodnotit, 
které zboží má skladem, co mu chybí, a dokonce i to, jaké nemá 
smysl vést v prodejně.

POSTŘEHY šéfredaktora 
nabízejí Poznámky z Petrova 
blogu.

SETKÁNÍ 
S MIROSLAVEM 
PÁCLEM, vedoucím 
franšíz Můj obchod 
velkoobchodu Makro Cash & 
Carry ČR, je také o podpoře 
ze strany silného partnera.

ŽENA V RETAILU se 
ráda baví o dlouhodobých 
strategiích.



NOVÉ INOVACE UŽ BRZY VSTOUPÍ DO HRY...

PŘI VČASNÉ REGISTRACI ZÍSKÁ KAŽDÝ NOMINOVANÝ PRODUKT:
>  Prostor k vyobrazení v časopise Zboží&Prodej
>  Představení v rámci newsletteru
>  Propagaci na sociálních sítích

84 % lidí obecně přiznává vyšší důvěru v produkty, které získají nezávislé 
spotřebitelské ocenění.*
* Dle průzkumu realizovaného agenturou SC&C na reprezentativním vzorku 774 respondentů v únoru 2020.

DOPŘEJTE I SVÝM NOVINKÁM 
ŠANCI NA VÍTĚZSTVÍ!

? ? ? ? ? ? ?

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, 

  PRODEJE ROSTOU

VOLBA SPOTŘEBITELŮ 2021: 
REGISTRUJTE SVÉ NOVINKY UŽ NYNÍ!
UZÁVĚRKA REGISTRACÍ 31. 3. 2021. 
NENECHTE KONKURENCI, ABY VÁS PŘEDBĚHLA.

PRO ÚSPĚCH VAŠICH NOVINEK 
KONTAKTUJTE:

JANA MEDENICA
project manager, +420 739 571 385
jana.medenica@atoz.cz

www.volbaspotrebitelu.cz  
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nově také
v balení 120g!

novin
ka

Tradiční
pomazánkové

nově také
v balení 120g!jednoduše poctivá


