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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!

B ílým trikotem s čer-
venými puntíky se 
v rámci slavného 
cyklistického závodu 
Tour de France tra-
dičně odlišuje nejlepší 

vrchař, tedy specialista na horská 
stoupání. Proč zrovna takovým způso-
bem? Důvod je prostý. Design vychází 
z podoby obalu čokolády někdejšího 
sponzora klasifikace Chocolat Poulain, 
jedné z nejstarších značek této pochu-
tiny ve Francii. A sponzorem tohoto 

nepřehlédnutelného dresu je od roku 
2019 tamní maloobchodní řetězec 
hypermarketů Leclerc, který nahradil 
konkurenčního giganta Carrefour. 

Do puntíků se oblékají závodníci, kteří 
disponují až nadpozemskými fyzickými 
předpoklady. V rámci nejtěžších pasáží 
výstupu musí prokázat dokonalou kom-
binaci skvělé taktiky a neskutečné 
výdrže. Když k tomu připočteme, že 21 
rovinatých a kopcovitých etap zahrnuje 
i takové, kdy za jediný den musejí cyklis-
té zdolat až 248 kilometrů, je to výkon 
hodný obdivu a uznání. Člověku se ani 
nechce věřit, kde se v těch šlachovitých 
sportovcích, jejichž váha jako by na první 
pohled nebyla o moc větší než hmot-

nost stroje, na kterém za 23 dnů zdolají 
více než 3 400 kilometrů, bere tolik síly, 
energie a vytrvalosti. 

Vím, je to příměr hodně pokulhávají-
cí, ale… Jistou dávku výše uvedených 
vlastností museli předvést i zákazníci, se 
kterými jsem se potkal před obchodem 
v jedné středočeské vesnici rozkládající 
se kolem vrchu s nadmořskou výškou 
460 metrů. Všichni jsme k němu dorazili 
s vidinou „prémie“ v podobě nákupu 
čerstvých potravin. Ovšem v cíli nás če-
kalo na dveřích ručně napsané oznámení: 
Dnes zavřeno z důvodu očkování. Dělníci 
z nedaleké stavby a maminka se dvěma 
malými dětmi se tak zklamaně vydali na 
další etapu. A já, který do toho obchodu 
dočasně chodil skoro každý den, jsem si 
kladl řadu otázek. Vybírám dvě z nich. 
Prodavačka musela termín znát s před-
stihem, tak proč tu cedulku nevyvěsila 
o pár dnů dříve? Co bránilo tomu, aby se 
tato informace vyhlásila místním rozhla-
sem a dala na sociální sítě?

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Táto príhoda mi pripomína moju nedávnu 
skúsenosť s novinovým stánkom. Asi o pol 
piatej popoludní som sa vybrala kúpiť si 
časopis, na ktorý som mesiac čakala. Od 
záverečnej ma delila ešte krásna polhodi-
na. Na moje prekvapenie bol však výklad 
stánku zatiahnutý a predavačka zametala 
svoj mikropriestor vo vnútri. Keď som sa 
jej opýtala či by som si ešte mohla kúpiť 
časopis, spustila na mňa spŕšku slov, z kto-
rých som zachytila iba nie, nedá sa, nemô-
žem. A nech prídem zajtra. Myslím, že tam 
nepôjdem nielen zajtra, ale už nikdy. 

 Přístup
 Informace
 Otázky

Tour de potraviny

B
vrchař, tedy 
stoupání
bem
z podoby obalu čokolády někdejšího 
sponzora klasifikace Chocolat Poulain, 
jedné z nejstarších značek této pochu-
tiny ve Francii. 

Do puntíků se oblékají závodníci, kteří 
disponují až nadpozemskými fyzickými 
předpoklady. V rámci nejtěžších pasáží 
výstupu musí prokázat dokonalou 
binaci skvělé taktiky a neskutečné 
výdrže
rovinatých a kopcovitých etap zahrnuje 
i takové, kdy za jediný den musejí cyklis-
té zdolat až 248 kilometrů, je to výkon 
hodný obdivu a uznání. Člověku se ani 
nechce věřit, kde se v těch šlachovitých 
sportovcích, jejichž váha jako by na první 
pohled nebyla o moc větší než hmot-



4

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

NAVIGACE

Setkání

Michal Andrle: 
Víme, v čem jsme dobří 16

Z
a
 š

ip
k

ou
! 
(n

eb
o 

n
e)

Barometr 6
Ve stručnosti 7
Pohled 
z Izraele 10
Fotoreportáž 12
Agenda 13
Kdo je kde 14
Blog 15

Co jsme 
viděli…

Pozorovatel 
trendů

Řízení in-store projektů 
zefektivní software 26

Inspirace

Běží program podpory
prodejen v malých obcích 24
Jiří Novák: Chci prožít 
co nejvíc naplněných dní 28
Zákazníci oceňují kvalitu 
a přesnost doručení 32

Téma 
vydání

Malé obchody
si svoji 
cestu najdou 20

Snídaně jsou hlavně 
rozmanité 36
Teplé pulty a jejich 
sortiment se stále 
rozšiřují 40
Renesanci zažily 
rodinné hry 42
Mytí nádobí inovuje 
ekologicky 46

CatScan
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

BAROMETR

V červnu a červenci 
zdražilo trvanlivé zboží
 V červnu a červenci 2021 se průměrná 
hodnota spotřebního koše snížila o 0‚2 %, 
z původních 1 742 Kč na 1 737‚90 Kč. Snížení 
cen bylo zaznamenáno u sedmi z deseti sle-
dovaných řetězců.

Nejvíce (36 Kč) v období červen až červenec 2021 
ušetřili zákazníci za výrobky z monitorovaného 
košíku v prodejnách Kaufl and, což představuje 
meziměsíční pokles o 1‚9 %, a také v obchodech 
Lidl, kde došlo ke snížení celkové hodnoty všech 
položek ze sledovaného košíku o 33 Kč (propad 
o 1‚8 %). Naopak k nejvýraznějšímu zvýšení cen 
došlo v prodejnách Albert SM, kde si museli zá-
kazníci ve srovnání s minulým obdobím připlatit 
67 Kč (nárůst o 3‚9 %).

Největší vliv na nižší průměrnou hodnotu sledo-
vaného koše měly čerstvé výrobky, u nichž došlo 
k poklesu cen o 1‚8 %, naopak koloniál a trvan-
livé produkty byly v průměru o 1‚2 % dražší. 
Průměrná cena drogistických výrobků a kosme-
tiky zůstala ve srovnání s minulým měsícem na 
podobné úrovni. V rámci promoční aktivity došlo 
na začátku prázdnin k zaznamenání poklesu po-
čtu nabízených akcí o 4‚6 %. Výraznější pokles 
akčních nabídek bylo možné sledovat u čerst-
vých výrobků, u nichž obchodníci nabídli o 11 % 
více akcí. U ostatních sortimentních skupin byl 
průměrný počet slevových akcí obdobný jako 
v květnu 2021. Mimo Makro, kde se průměrná 
hodnota spotřebního koše pohybovala v období 
červen až červenec 2021 na úrovni 1 503‚60 Kč, 
zákazníci nejvýhodněji nakoupili v prodejnách 
Tesco HM (1 642‚20 Kč). 

V květnu se meziročně nejvíce navýšil obrat 
prostředků pro péči o tělo

-0,2 %
 V porovnání s květnem poklesla 
průměrná cena spotřebního koše v období 
červen až červenec 2021 o 0,2 %.

1 739,90 Kč

 Průměrná cena spotřebního 
koše se z květnových 1 742 Kč 
v období červen až červenec 
2021 snížila na 1 737,90 Kč.



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

Většina Čechů preferuje slané snídaně
 Aspoň někdy snídají více než tři čtvrtiny Čechů (96 %). Slaná snídaně převažuje nad 
sladkou (59 % vs. 41 %). Konkrétně Češi snídají u slané snídaně různé pečivo namazané más-
lem nebo margarínem se sýrem (70 %) nebo šunkou (58 %). V červencovém průzkumu na 
reprezentativním vzorku české populace ve věku 15 let a starší o velikosti 564 respondentů 
společnost InsightLab zjišťovala, jak se v této oblasti čeští spotřebitelé chovají.

TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (5/2021 vs. 5/2020, v %)

 Pivo    -5,8

 Sýry    -4,8

 Tvrdý alkohol   11,6

 Víno*    9,3

 Čokoládové cukrovinky 3,6

 Sušenky a oplatky  -2,1

 Káva    4,0

 Voda    0,3

 Slané pochutiny  6,1

 Mléko    -7,3

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (5/2021 vs. 5/2020, v %)

 Krmivo pro psy a kočky 2,4

 Papírové produkty -3,0

 Prací prostředky 1,3

Péče o vlasy 2,8

 Péče o zuby* 1,0

 Čisticí prostředky -3,4

 Osobní hygiena -7,1

 Péče o tělo* 14,6

 Dětská strava 7,6

Péče o dítě 1,0

* ČR, elektronická data moderního trhu

Paštiky nebo párky si k snídani dopřeje přibliž-
ně pětina Čechů. Pokud jde o nápoje, ke slané 
snídani více preferují čaj (51 %). Vejce a salámy 
jsou také poměrně oblíbené u slaných snídaní 
(48 % vs. 40 %).  Co se týká sladkých snídaní, 
vede káva (44 %), ke které si spotřebitelé dá-
vají sladké pečivo ve formě vánočky, mazance 
a bábovky (36 %). Druhým nejčastějším typem 
sladkého pečiva k snídani jsou koláče a šátečky 
(36 %). Na třetím místě Češi vybrali ochucené 
mléčné výrobky a dezerty (32 %).

Ze zdravých snídaní respondenti průzkumu sní-
dají Racio chlebíčky a knäckebroty – 9 % Čechů. 
Kaše snídá více než čtvrtina spotřebitelů (28 %). 
I müsli a granolu preferuje také podobně velká 
skupina (26 %). Energetické nápoje má k slané 

snídani jedno procento Čechů a ke sladké dvě 
procenta. 

Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

26. 27. 28. 29. 30.

Albert SM 1 762,2 1 896,2 1 779,2 1 664,2 1 824,2

Albert HM 1 788,2 1 696,2 1 665,2 1 690,2 1 791,2

Billa 1 725,9 1 834,2 1 868,3 1 756,3 1 762,3

Globus 1 913,2 1 782,2 1 788,2 1 798,2 1 789,2

Kaufland 1 946,4 1 743,5 1 951,5 1 892,2 1 901,5

Lidl 1 864,8 1 867,8 1 826,2 1 837,8 1 832,2

Makro 1 492,4 1 495,5 1 539,4 1 528,0 1 500,8

Penny 
Market 1 635,7 1 770,2 1 804,2 1 757,2 1 698,2

Tesco HM 1 743,8 1 656,8 1 579,8 1 674,9 1 642,2

Tesco SM 1 836,8 1 726,8 1 647,8 1 762,8 1 807,2

Vývoj cen v období 2. 6. – 3. 8. 2021 

Které slané potraviny obvykle 
spotřebitelé konzumují?

Sýry 70 %

Slané pečivo 69 %

Šunku nebo slaninu 58 %

Máslo / margarín 57 %

Salámy 40 %

Pomazánky 33 %

Paštiky a jiné masné výrobky 28 %

Párky, klobásy, špekáčky 20 %
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
VE STRUČNOSTI:

VO
D
N
ÍM

EL
OUN

Spotřebitelé nás zvolili!

Nejprodávanější
ovocná příchuť

na trhu*

*Nielsen, sales value, 07/2020 – 06/2021

Máte nás ve svém obchodě?

inzerce

IKEA provozuje 
výdejní sklad 
v Brně

 Nově postavenou moderní budovu 
v průmyslovém areálu u letiště Brno-Tuřany 
si pro svůj výdejní sklad zvolil řetězec 
IKEA. Díky přesunu do nové haly chce být 
blíže zákazníkům nejen v Brně, ale také okol-
ních regionech. Celkové prostory technolo-
gicky nadstandardně vybavené haly v Panat-
toni Parku Brno Airport pro společnost IKEA 
činí 8 000 m². Zákazníkům začal výdejní sklad 
sloužit od 27. července 2021. Zákazníci si v ex-
terním výdejním skladu vyzvedávají výrobky, jež 
nejsou skladem přímo v obchodním domě 
IKEA. Jde například o různé modulární systémy 

jako skříně nebo kuchyňské linky. „Chceme zde 
zákazníkům zpříjemnit a zjednodušit nakupování, 
a to především díky modernímu prostředí a dobré 
dopravní dostupnosti,“ říká Jaroslav Šenkyřík z od-
dělení Market Establishment IKEA Česká repub-
lika. Nakupujícím je přizpůsobeno například par-
koviště, které má mírný sklon, aby byla zákazníkům 
zjednodušena manipulace se zbožím při nakládání 
do auta.

Nového generálního ředitele společnosti 
IKEA pro region Česko, Maďarsko a Sloven-
sko představujeme na straně 14.

Obchodní centra hlásí 
mírně vyšší tržby
 Po květnovém znovuotevření obchod-
ních center se zvýšily jejich tržby i návštěv-
nost, a to na míru převyšující loňské  výsledky 
ze stejného období. Oproti předkrizovému 
roku 2019 byla návštěvnost nižší, ale tržby 
srovnatelné, dokonce mírně vyšší. Nejlépe 
jsou na tom z hlediska tržeb super- a hyper-
markety, daří se i prodeji elektroniky a pro-
duktů pro zdraví a krásu. Obchodní centra se 
tak opět stávají předmětem zájmu investorů.

JEDNOU VĚTOU:

„Miřte na Měsíc. 
I když jej minete, 

skončíte mezi 
hvězdami.“

Les Brown,
americký motivační řečník



CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

VE STRUČNOSTI:

Přestože k otevření všech obchodů došlo až 
ve třetině května, dosáhla podle údajů rea-
litně-poradenské společnosti Cushman & 

Wakefield květnová návštěvnost o 31 % vyšší 
úrovně než ve stejném měsíci roku 2020, tržby 

dokonce vzrostly o 55 %. V červnu 2021 byla ná-
vštěvnost obchodních center meziročně o 6 % 
vyšší, tržby stouply o 18 %. To je pro celý maloob-
chodní trh rozhodně pozitivní zpráva – nenaplňují 
se původní obavy, že kamenný retail koronaviro-
vou krizi nepřežije. V posledních měsících se tak 
projevuje efekt odložené spotřeby, kdy se mnoho 
spotřebitelů již nemohlo dočkat možnosti vyrazit 
na nákupy do obchodního centra. Návštěvnost 
zatím nedosáhla předkrizové úrovně – lidé nyní 
obchodní centra navštěvují méně často. Oproti 
roku 2019 byla letošní návštěvnost v květnu 
o 26 % a v červnu o 21 % nižší. 

Praha má průkopnickou 
prodejnu

 Své zákazníky premiérově uvítala první 
tzv. phygital prodejna v České republice, jež 
disponuje technologií společnosti Nanovo. 
Tato digitální in-store platforma mění se svým 
inovativním řešením standardní nákup v ka-
menné prodejně na hi-tech zážitek. Nově ote-
vřený obchod partnerských značek Modivo 
a Eobuv.cz v pražském Obchodním centru 
Nový Smíchov se stal díky spolupráci s  Nanovo 
průkopníkem, který zákazníkům nabídne 
 nákupní zkušenost blízké budoucnosti.

Koncept phygital (spojení fyzického světa a digi-
tálního prostředí), který Nanovo implementuje, 
kombinuje výhody on-line nakupování s komfor-
tem a zázemím moderní prodejny. Nanovo vy-
užívá špičkové in-store digitální technologie 
a současně prostředí i procesy typické pro naku-
pování ve fyzickém světě. Místo regálů s obleče-
ním a botami tak zákazníci v prodejně najdou 
velkoformátové displeje prezentující aktuální na-
bídku či tablety, na nichž si mohou vyhledat a ob-
jednat zboží přesně podle požadovaných parame-
trů. Zvolené položky mají okamžitě k dispozici 
a samozřejmě si je také ihned mohou vyzkoušet 
ve futuristických kabinkách. „Prodejna, kterou 
jsme v Praze představili, je naší první realizací 
mimo domovské Polsko. Partnerství s Modivo 
však premiéru nemá, společnou zkušenost jsme 
získali již v minulém roce, kdy jsme otevřeli první 
prodejnu ve Varšavě. Úspěch, jaký koncept dosud 
sklízí, i zájem zákazníků je obrovský a já věřím, že 
se podobný scénář naplní i v Praze,“ komentuje 
Piotr Badowski, CEO a zakladatel Nanovo. 

Rohlík expanduje 
do Německa
 Rohlik Group vstupuje na německý trh. 
První objednávky začala společnost pod znač-
kou Knuspr.de rozvážet v Mnichově, ještě 
letos v zimě se kurýři rozjedou i po Frankfurtu. 
V příštím roce bude možné nakoupit on-line 
na Knuspr.de v Dortmundu, Hamburku nebo 
v Kolíně nad Rýnem. Německo se tak stává 
čtvrtou zemí v pořadí, kde Rohlík rozváží.

Po své expanzi do Maďarska (Kifl i.hu) a Rakouska 
(Gurkerl.at), vstoupila Rohlik Group i na německý 
trh. Knuspr.de tak nově dodává čerstvé a kvalitní 
potraviny tamním zákazníkům přímo domů, a to 
do tří hodin od objednání. Stejně jako u Rohlik.cz 
jsou základem sortimentu čerstvé regionální pro-
dukty jako ovoce a zelenina, maso, ryby a mléčné 
výrobky – dohromady tvoří třetinu sortimentu. 
Společnost Knuspr.de odebírá více než dvě třetiny 
svých výrobků bez zprostředkovatelů, tedy přímo 
od výrobců a zemědělců.

„Úspěch, který s naším obchodním modelem 
sklízíme v České republice, Maďarsku i Rakous-
ku, ukazuje, jak rychle si spotřebitelé zvykají na 
nákup kvalitních potravin on-line. A to je teprve 
začátek. Očekáváme, že podíl on-line nákupů po-
travin v Německu dosáhne v příštích pěti letech 30 
procent a my s Knuspr.de u toho chceme být. Na-
ším cílem je do tří let dodávat potraviny přibližně 
30 milionům zákazníků a ve střednědobém horizon-
tu se stát jedničkou v oblasti on-line dodávek potra-
vin v Německu,“ říká Erich Čomor, CEO Knuspr.de.

O přípravě vstupu Rohlik Group do Rumun-
ska čtěte na www.zboziaprodej‚cz. 

Mattoni 1873 a PepsiCo 
také v Rakousku

 Od ledna příštího roku se Mattoni 1873 
stane výhradním výrobcem a distributorem 
nealkoholických nápojů PepsiCo v Rakousku. 
Ve stejné roli skupina již několik let působí 
v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a Bulhar-
sku. Od roku 2017 je skupina Mattoni 1873 ofi-
ciálním výrobcem a distributorem nealko nápojů 
PepsiCo v Bulharsku, v roce 2018 získala licenci 
a podniky firmy PepsiCo v České republice, na Slo-
vensku a v Maďarsku. Nyní Mattoni 1873 rozšiřuje 
své partnerství se společností PepsiCo a od 1. ledna 
2022 se stane výhradním franšízantem této firmy 

VE TŘECH 
SLOVECH:

Profesionalita
On-line
Kvalitní pracovníci

Michal Harásek, 
managing partner, Tymbe

Covid způsobil 
nebývalé turbulence 
trhu, brigádníci si 

mohou vybírat

Zatímco jsme v minulosti mohli poměrně přesně 
predikovat, kudy se bude trh s brigádami ubírat, jak 
budou růst či klesat ceny a kolik pracovních sil bude 
pro sezonní období k dispozici, covidové období 
nám dost zamíchalo kartami. Situace se nám mění 
doslova z týdne na týden, přičemž faktorů, které 
náš trh ovlivňují, je hned několik – znovuotevření 
gastra, náročnější podmínky pro cizince nebo změna 
pracovních podmínek obecně. To způsobuje, že se 
o brigádníky přetahuje především logistika, která 
z nastalé situace logicky momentálně těží, již zmí-
něné gastro, potom retail a výroba.

Pro uspokojení poptávky je tedy zásadní nabídnout 
brigádníkům i firmám něco navíc. My vidíme obrov-
skou příležitost v kompletním přechodu do on-line 
a maximální možné eliminaci administrativy spojené 
se sjednáváním brigády. Automatizace procesu totiž 
výrazně snižuje náklady a čas pro obě strany, navíc 
je zcela transparentní a ekologická.

Dlouhodobě nám z našich dat vyplývá zajímavé zjiš-
tění, které bych rád zmínil. Obrovský vliv na cenu má 
zcela zásadně přístup zaměstnavatelů k brigádní-
kům. Pokud panuje na obou stranách respekt a po-
rozumění, může rozdíl v ceně čítat i 30 Kč na hodinu, 
což rozhodně není zanedbatelná částka. Brigádníci 
si dnes opravdu mohou vybírat a právě na pracovní 
kulturu a přístup kladou mnohem větší důraz.

Michal 
HarásekHarásek

SPECIALISTA 

NA TRH S BRIGÁDAMI

SLOVO 
ODBORNÍKA!
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
VE STRUČNOSTI:

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



a značky také v Rakousku. PepsiCo uplatní i v Ra-
kousku svou strategii soustřeďovat franšízové pod-
nikání do větších celků. Celá skupina Mattoni 1873 
s 11 závody v pěti evropských zemích v současnosti 
vyrobí ročně více než 1‚6 miliardy lahví nealkoho-
lických nápojů. 

Rossmann otevírá 
a modernizuje
 Od dubna do června letošního roku ote-
vřela drogistická síť Rossmann dvě nové pro-
dejny, tři stávající zrekonstruovala. V prů-
běhu letních prázdnin navíc převlékne do 
nového kabátu své další čtyři prodejny. 
V Česku nyní provozuje už celkem 151 pobo-
ček, ve kterých zákazníkům zajišťuje mož-
nost užívat si nákupy v moderním prostředí. 
Lidé si tak mohou pohodlně vybírat z širo-
kého drogistického sortimentu, který zahr-
nuje řadu značkových výrobků a produktů 
privátních značek, jako je například i nová 
udržitelná řada eco Freude. „Naším cílem je 
zákazníkům nabídnout co nejširší drogistický sor-
timent, který budou mít opravdu nablízku. Aby-
chom uspokojili neustále rostoucí poptávku po 
značkových výrobcích i produktech našich privát-
ních značek, otevřeli jsme od začátku letošního 
roku již šest nových prodejen, dvě z nich v červnu. 
Dalších pět až deset poboček plánujeme otevřít do 
konce roku, přičemž řada našich prodejen prů-
běžně prochází modernizací,“ uvádí Olga Stanley, 
manažerka komunikace společnosti Rossmann 
v České republice. 

Wolt bude 
mít kamenný 
obchod a zrychlí 
doručování

 Start-up Wolt nově spustí v České repub-
lice kamenný obchod. První tuzemský Wolt 
Market se otevře letos na podzim v Praze 
a nabídne sortiment s více než tisícovkou po-
ložek. Wolt Market bude fungovat čistě jako ob-
chod k rozvozu, což má umožnit plánované rych-
lejší doručování. Po pilotním testování, které 

JEDNOU VĚTOU:

„Pozorovat, 
vidět, objevovat, 

to jest veliké 
a tvůrčí dílo; 
ale je k tomu 
třeba vzletu, 

a kdo se neumí 
vznést, nevidí to, 

co jest.“
Karel Čapek,
český spisovatel, 
novinář a dramatik

proběhlo v uplynulém roce ve Finsku a Řecku, 
společnost chystá spuštění Wolt Marketu ve vět-
šině zemí, kde působí, konkrétně v Česku, Dánsku 
a Maďarsku. „Víme, že mnoho dalších hráčů bed-
livě sleduje ‚quick commerce‘ trh, což souvisí 
s kontinuálním růstem celé e-commerce scény 
i poptávkou ze strany zákazníků, jejíž růst potvr-
dilo i naše testování na vybraných trzích. Zároveň 
si ale dáváme záležet, abychom službu neuspě-
chali. Naši zákazníci jsou zvyklí na kvalitní servis, 
takže ostrému spuštění předchází zdokonalování 
systému a nástrojů podpory prodeje,“ vysvětluje 
Jan Foret, ředitel českého Woltu. V Česku je zatím 
součástí platformy dvě stě maloobchodních part-
nerů, mezi něž patří Žabka, Delmart, Daily Fresh, 
Lush, Ryor, L’occitane, Havlíkova apotéka, Freshla-
bels či Erotic City. 

Amazon zvyšuje mzdy

 Společnost Amazon Česká republika před-
stavila nové balíčky odměn. Společně s bonusy 
budou zaměstnanci na vstupních pozicích nyní 
vydělávat nejméně 32 411 korun hrubého mě-
síčně, mzdy vedoucích pracovníků budou začí-
nat na 40 068 korunách hrubého.

Společnost Amazon oznámila navýšení mezd 
v Česku pro stálé i sezonní zaměstnance s platností 
od 1. srpna 2021. Mzdy zaměstnanců na vstupních 
pozicích narostou o více než 13 % na 182 Kč/h, 
u vedoucích pak na 225 Kč/h. Zaměstnanci mají 
dále nárok na měsíční bonus ve výši až 10 %. 
Vedle konkurenceschopných mezd nabízí společ-
nost také balíček benefitů zahrnující životní pojiš-
tění, dotované stravování a dopravu do zaměst-
nání zdarma, a také inovativní kariérní program 
Career Choice, který proplácí školné ve vybraném 
oboru až do výše 120 tisíc korun. „V Amazonu 
nabízíme konkurenceschopné mzdy a velmi atrak-
tivní benefity, přičemž naše mzdy každoročně re-
vidujeme. S potěšením oznamujeme, že v letošním 
roce zvyšujeme nástupní mzdu na 182 korun za 
hodinu. To je dobrá zpráva pro naše stávající, ale 
i sezonní zaměstnance. Kromě skvělé mzdy a be-
nefitů nabízíme v Amazonu moderní pracovní pro-
středí s vynikajícími možnostmi kariérního růstu,” 
uvádí Michal Šmíd, generální manažer společnosti 
Amazon Česká republika. 
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

SVĚTOBĚŽNÍCI RETAILU

Co zaujalo 
Christiana
v Tel Avivu

Izraelská
inspirace

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

Pro všechny odborníky na FMCG a retail:

Merchandising novinek v plné parádě! 

Ne ve skrytých regálech nebo v rohových 

prostorech obchodu, ale PŘÍMO U VCHODU,

na tom nejlepším místě.

Je to svým způsobem „osahávání“ a „škádlení“ 

trhu, pronikání do něj shora dolů. Jinými 

slovy, infiltrace přes lahůdkářství, obchod 

pro gurmány nebo specializovanou prodejnu. 

Jde o testování nového výrobku na trhu, 

získání přímé zpětné vazby v místě prodeje 

ze strany prvních uživatelů, než se produkt 

rozšíří do celého maloobchodu. 

ATOZ RETAIL TEAM 

& PAN / PANÍ

PRODEJCE POTRAVIN

ČESKÁ REPUBLIKA

Christian

N°37

NA CESTĚ 
DO SLADKÉHO SVĚTA

TY PROSTĚ NEMŮŽETE MINOUT

Pomyslný výlet do světa 
zprostředkují i lákavé novinky 
globálních značek Skittles, Twix, 
Mars či M&M´s. 

Přímo u vchodu vaše oči upoutají stojany 
s novinkami, které zaujmou především 
pestrobarevnými obaly. Bližší pohled 
potom naznačí, že tento výběr sladkých 
bonbonů, tyčinek a koláčů je předurčen 
k tomu, aby zamířil přímo na chuťové 
pohárky každého, kdo vejde. 

JEDNÍM SLOVEM RADOST
Telavivský nezávislý obchod 
s potravinami Diletto (italsky 
potěšení, radost, požitek) nabízí 
široký výběr čerstvého ovoce 
a zeleniny, speciálních sýrů, 
uzenin, uzených ryb a dalších 
delikates od místních dodavatelů. 
Nechybějí ani běžné komodity, 
třeba brambory tady koupíte za 
běžnou tržní cenu.

NEODOLATELNÉ A FÉROVÉ
Na první pohled zaujmou také importované cukrovinky. 
Například produkty nizozemské společnosti Tony´s Chocolonely 
zaměřené na výrobu a prodej čokolády, která se důsledně řídí 
spravedlivými obchodními praktikami.  



KOMERČNÍ PREZENTACE

Navíc tak budete reagovat na velmi oblíbený 
trend, který příjemci stále více vyhledávají – 
zásilky si nechávají častěji zasílat přímo do 
výdejních míst.

„Tento způsob si oblíbili příjemci hlavně kvůli 
časové fl exibilitě, protože si mohou zásilku 
vyzvednout podle svých časových možností, 
například cestou z práce či na nákup. Uvítají 
to hlavně pracující, protože je to bez front 
a čekání,“ říká Milan Loidl, business develop-
ment & marketing director.

Některým příjemcům vyhovuje i nižší cena 
v rámci tohoto způsobu doručení, než je třeba 
cena doručení na adresu. Pozitivně oceňují 
i kvalitní komunikaci. Během celé přepravy je 
příjemce informován o jejím průběhu. 

Vám, majiteli e-shopu, to přináší spoustu 
výhod: Jednou z nich je výhodnější cena než 
při doručení na adresu, ceny se pohybují od 
54 korun, máme pro vás zajištěn i svoz zásilek 
a nabízíme i velkou síť výdejních míst: 34 000 
výdejních míst v Česku i v zahraničí.

Stále více e-shopů tak reaguje na poptávku od 
příjemců, kteří jsou se službami PPL spokojeni, 
a kromě dopravy řidičem na adresu by navíc 
uvítali ještě možnost dopravy přímo do výdej-
ního místa. Proto si tuto možnost stále více 
implementují do svých e-shopových řešení.

PPL reaguje na trend doručení do výdejních 
míst a plánuje před sezonou spuštění provozu 
výdejních boxů, tzv. Parcelboxů. 

„Určitě je třeba zmínit, že i doručení na ad-
resu zůstane velmi důležitou součástí celé 
přepravní sítě. Zákazníkům tedy bude nutné 
nabídnout kombinaci doručení na adresu, do 
výdejního místa a Parcelboxu, ať mají šanci si 
vybrat, co jim v dané chvíli bude vyhovovat 
nejvíce,“ uzavírá Milan Loidl.

Chcete zjistit víc? Více informací 
o PPL Parcel Smart:

Máte e-shop a chcete posílat své zásilky za velmi výhodnou cenu? Posílejte 
je příjemcům přímo do výdejních míst. A to nejen po České republice, 
ale také na Slovensko, do Německa i Polska. Ceny začínají od 54 Kč. 
Vyzkoušejte službu Parcel Smart od PPL.

www.ppl.cz/parcel-smart

Máte e-shop a chcete posílat zásilky ještě výhodněji?

ZKUSTE PARCEL SMART OD PPL

VÍTE, ŽE S PARCEL SMART OD PPL POSÍLÁTE 
Z VAŠEHO E-SHOPU ZÁSILKY:
• za cenu již od 54 Kč

•  přímo do výdejních míst po Česku, na Slovensko, do Polska a Německa

•  máme 34 000 výdejních míst v ČR a zahraničí

• výhodněji a zajistíme svoz vašich zásilek



Fotoreportáž

Netradiční předávání ocenění
Tradiční předávání trofejí vítězům 21. ročníku programu Volba spotřebitelů – Nejlepší 
novinka se opět konalo netradičně – certifikáty, trofeje a diplomy jsme předali vítězům 
osobně. Všem vítězům gratulujeme!

Společnost Wild and Coco zabodovala u českých 
spotřebitelů v rostoucí kategorii vegetariánské a veganské 
potraviny s řadou Fermentovaných probiotických bio 
výrobků a v cereáliích s Granolou müsli Maca & Cacao. 
Ocenění převzali (zleva) Kateřina Zachová, Filip Říha 
a Kateřina Andělová.

Společnost Soare Sekt zví-
tězila s novinkou Mucha 
Sekt Nealko mezi nealko-
holickými sekty. Ocenění 
převzali Barbara Kozie-
lová, brand manažerka, 
a Marcus Mucha, pravnuk 
Alfonse Muchy.

Ocenění Volba spotřebitelů 
– Nejlepší novinka 2021 
získala řada Bercoff well-
ness čaj Zázvor společnosti 
Bercoff Klember CZ, která 
zvítězila mezi čaji. Gratulu-
jeme Romanu Drobenovi, 
obchodnímu řediteli.

V kategorii mléko 
zvítězilo Farmářské mléko 
v inovativním eko obale 
od společnosti Moravia 
Lacto. Gratulujeme 
Drahomíře Kozákové, 
vedoucí marketingu.

Mezi vaporizéry a elektronickými 
cigaretami zvítězila novinka MyBlu 
společnosti Imperial Tobacco CR. 
Ocenění převzali Markéta Chýlková 
a Bojan Stoevski.

Billa zvítězila dokonce ve třech kategoriích! Ocenění převzali (zleva): 
Veronika Mejstříková, Eva Bezpalcová a Michal Toman.

Kategorii káva ovládla novinka 
Nescafé Black Roast. Zaslouženou 
trofej jsme předali Marku 
Nepožitkovi, brand manažerovi 
společnosti Nestlé Česko.

V kategorii papírový program 
zvítězila novinka Tento Toaletní 
papír třívrstvý společnosti Metsä 
Tissue Czech. Gratulujeme Andree 
Kvakové, brand manažerce!

Dokonce tři ocenění jsme předali 
Radce Maláčové ze společnosti Zott, 
která zvítězila s novinkami Jogobella 
bez přídavku cukrů, Monte -30 % 
cukru a Monte Snack White!

Ocenění Nejlepší novinka 2021 
v kategorii bezlaktózové potraviny 
za novinku Ovsánek si převzal 
Michal Čižmár, ředitel společnosti 
Semix Pluso, spolu se svou 
manželkou.

V kategorii smetáky a kartáče zvítě-
zila Spontex Green smetáková řada 
ze 100% recyklovaného materiálu 
od společnosti Mapa Spontex, která 
se stala zároveň i absolutním vítě-
zem celého letošního ročníku! Dvoj-
násobné ocenění si převzaly Jarmila 
Jeřábková a Dana Macáková.

Společnosti Moracell zabodovala 
u českých spotřebitelů v kategorii 
papírové utěrky s řadou Velvet 
Turbo Extra Strong. Gratulujeme 
Janě Rázgové, brand activation 
manažerce. Za společnost Atoz 
Marketing Services ocenění předali 
Jana Medenica a Lukáš Matějka.

Ocenění pro vítěznou novinku 
v kategorii vlasová kosmetika – 
Nizoral Care Tonikum pro pokožku 
hlavy od společnosti Stada Pharma 
převzali Vendula Krejčová a Tomáš 
Mihál.

0434-21_VSCZ_INZ_REPORT_prozap_1x240x340.indd   40434-21_VSCZ_INZ_REPORT_prozap_1x240x340.indd   4 20.08.2021   13:0720.08.2021   13:07
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23–24/09/2021
PRAHA

EASTLOG 2021
nové výzvy logistiky

  Hlavním tématem 24. ročníku kongresu East-
log, který proběhne v prostorách O2 universum, je 
Nový den, nové výzvy. Kongresový program se bude 
zabývat novými výzvami, kterým bude čelit český 
a světový logistický trh po ústupu koronavirové pan-
demie. Logistický trh obecně zvládl pandemii velmi 
dobře, ale jak je připraven na nové výzvy, které na 
něj čekají? Desítky řečníků a stovky účastníků budou 
na akci debatovat o budoucnosti logistiky. 

www.eastlog.cz 
+420 733 521 575 
terezia.radkova@atoz.cz

28–30/09/2021
NORIMBERK

FACHPACK 2021
veletrh obalů 
a technologií

  Evropská odborná přehlídka obalů a obalových 
technologií se s novým sloganem Utváříme bu-
doucnost uskuteční koncem září na norimberském 
výstavišti s digitálním rozšířením myFachPack. Tým 
nyní provádí „běžné“ přípravy na fyzický veletrh, 
plánuje výstavní haly s více než 730 přihlášenými 
firmami, připravuje atraktivní doprovodný pro-
gram a aplikuje komplexní hygienická opatření pro 
zajištění bezpečné účasti vystavovatelů i návštěv-
níků. V případě zájmu o veletrh nebo dotazů kon-
taktujte výhradní zastoupení NuernbergMesse 
v ČR, viz níže. 

www.fachpack.de 
+420 775 663 700 
info@proveletrhy.cz

AGENDA

08/09/2021
PRAHA

ČERPAČKA 2021 
inspirace s vůní benzinu

  Zarezervujte si své místo na 9. ročníku kongresu 
pro majitele, nájemce a provozovatele čerpacích sta-
nic. Co vás mimo jiné čeká? Data společnosti Nielse-
nIQ ukážou, jak pandemie ovlivnila dlouhodobé 
trendy v prodeji rychloobrátkového zboží v shopech 
na čerpacích stanicích. Známý kuchař Ondřej Slanina 
přidá tipy, jak vylepšit gastro nabídku, a expert na 
věrnostní systémy Radek Hrachovec poradí, jak na 
tvorbu věrnostního systému. Oficiální zahájení kon-
gresu proběhne za účasti ministra průmyslu, ob-
chodu a dopravy Karla Havlíčka. 

www.kongrescerpacka.cz 
+420 733 188 184 
martina.kralova@atoz.cz

23/09/2021
PRAHA 

KURZ POPAI CE 
základy marketingové 
komunikace v místě 
prodeje

  V přednáškovém sále společnosti Ipsos v praž-
ském Slovanském domě se uskuteční certifikovaný 
kurz Základy marketingové komunikace v místě 
prodeje. Je pojatý jako úvod do problematiky, zá-
kladů a fundamentálních oblastí oboru in-store 
marketingové komunikace pro začínající profesio-
nály působící u výrobců, zadavatelů reklamy, ma-
loobchodníků a reklamních agentur. Součástí je 
také praktické cvičení – společná revize POP médií 
zaslaných přihlášenými účastníky. 

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

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

S láskou 
k chuti

www.adriana.cz

ADRIANA  2 MINUTY
Vyrobeno speciálně pro snadné 

a pohodlné vaření.

inzerce
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

KDO JE KDE



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

JEDNOU VĚTOU:

„Nikdo nedělá 
větší chybu než 
ten, kdo nedělá 
nic v domnění, 

že to málo, 
co udělat může, 
nemá smysl.“

Edmund Burke,
britský politik, 
politický teoretik a filozof

POVÝŠENÍ

 Novým generálním ředitelem společnos-
ti IKEA v regionu Česko, Maďarsko a Sloven-
sko byl jmenován David McCabe. Své role se 
ujme během září. Ve funkci vystřídá Mouniu El 
Hilali, která vedla firmu v těchto zemích poslední 
tři roky a nyní nastupuje na pozici market opera-
tion leader ve skupině Ingka Group.

 Novou marketingovou ředitelkou spo-
lečnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko je 
Martina Lovětínská. Jde o zkušenou manažerku, 
jež v systému Coca-Cola pracuje téměř 25 let. Do 
Česka se vrací po osmiletém působení v zahranič-
ních pobočkách. Ve funkci vystřídala Joonase Mä-
kilu, který se rozhodl v profesní kariéře pokračovat 
na poli vlastního podnikání. 

 Martin Smejkal se stal marketingovým 
manažerem pro Českou republiku společnos-
ti Brown-Forman. Bude zodpovědný za strategie 
a aktivace značek z portfolia i rozvoj členů týmu. 
Nové senior brand manažerky mají dvě značky 
spadající pod tuto firmu. Jack Daniel’s povede Bar-
bora Hózová, Finlandii Lucie Presslová. 

 Společnost Visa jmenovala Petra Poláka 
country manažerem pro Českou republiku. 
Jeho úkolem bude realizovat a řídit strategii firmy 
v oblasti digitálních plateb na tuzemském trhu. 
S působištěm v Praze bude reportovat přímo Mar-
celu Gajdošovi, generálnímu řediteli Visa pro Čes-
kou republiku, Maďarsko a Slovensko. 

 Do funkce předsedkyně představenstva 
Food Supplements Europe (FSE) byla zvolena 
prezidentka České a slovenské asociace pro 
speciální potraviny Martina Šímová. Ve FSE 
působí jako členka představenstva již od roku 
2013. 

 Ředitelem brand marketingu společnosti 
Globus Česko je nově Jan Vašíček, ředitelem 
oddělení operativního marketingu byl jme-
nován Martin Smrčka. Jan Vašíček řídí on-line, 
off-line a CDCI oddělení, pod vedení Martina 
Smrčky spadá oddělení trade marketingu, zákaz-
nického výzkumu a oddělení věrnostního progra-
mu Globus Bonus či výroby letáků a katalogů. 

 Nové pozice ředitelky pro udržitelnost 
a zdraví řetězce Albert se ujala Martina Černá.
Již několik let působí jako členka týmu odpovědné-
ho za tuto oblast. Od 1. července, kdy opustila svou 
dosavadní pozici personální ředitelky pro centrálu 
a logistiku, se naplno věnuje své nové roli. 

 Jakub Loos převzal vedení marketingo-
vého oddělení v rámci česko-slovenské po-
bočky společnosti The Coca-Cola Company.
Od 1. července působí na pozici marketing lead. 
Do firmy se vrací po pěti letech. 

PŘÍCHODY



Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
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Poznámky 
z Petrova

 blogu

kupování, na vývoj rolí zaměstnanců v prodejnách 
i na zvládání problémů s dodavatelským řetězcem 
a rostoucí inflací. Uvidíme, jak se s tím poperou. 

Pozor na čas! 
 Řidič dodávky rozvážející mléko v jednom an-
glickém městě měl nemilé oplétačky s policií. Když 
okolo páté hodiny ráno objížděl pravidelné adresy, 
všiml si policistů u obchodu se smíšeným zbožím. 
Nepovažoval to za důležité a pokračoval v práci. 
Potom si ale všiml, že ho strážci zákona sledují. 
Proto raději zavolal svému šéfovi, že ho zřejmě po-
licisté zastaví, aby počítal se zpožděním u někte-
rých zásilek. A taky se tak stalo. Policisté mu polo-
žili několik otázek, ale nakonec ho nechali 
pokračovat v cestě. Ovšem o něco později mlékaře 
zablokovala hned tři policejní auta zrovna ve chvíli, 
kdy si chtěl zajít na kávu. Byl vytažen z dodávky 
a zatčen. Podle nich bylo podezřelé takhle brzy 
ráno jezdit s dodávkou. A navíc se podobal muži, 
který ve stejný den v půl třetí ráno vykradl nedale-
ký obchod a také odjížděl z místa činu dodávkou. 
Situace se vyřešila až okolo sedmé hodiny ranní, 

kdy byl po zásahu majitele firmy řidič propuš-
těn. Vše nakonec dobře dopadlo, ale 

jak vidno, pozor na to, časná prá-
ce může být podezřelá. 

Kdo točí, 
ten frčí
 Podle německé-
ho serveru Statista.
com snědl každý z nás 
v roce 2020 průměrně 

11,24 kilogramu zmrzli-
ny, což pro tuzemsko 

znamená čtvrté místo 
v žebříčku evropských zemí 

v této disciplíně. Před námi jsou 
už jen Belgičané, Portugalci a Polá-

ci. Češi přitom milují točenou zmrzlinu, jen 
v síti Globus se prodává letos o pětinu víc než loni. 
Žebříčku oblíbenosti příchutí dlouhodobě vládne 
vanilka, následovaná čokoládou a jahodou. Protože 
má uvedený retailer zmrzlinové stánky po celé re-
publice, může porovnat, jaké příchutě zákazníci 
v různých regionech preferují. V Liberci upřednost-
ňují levandulovo-borůvkovou, Pardubice „ujíždějí“ 
na makové, letošní nejúspěšnější novince, Karlovy 
Vary jsou čokoládové, České Budějovice jahodové 
a Praha je univerzální. A jak jste na tom vy? 

Vtip měsíce
 Dva kamarádi se po nějaké době sejdou 
u piva. Jeden z nich rozjíždí konverzaci: No, a když 
vynecháme koronavirus, občanská práva, volby, 
školství a ekonomiku… Co jinak léto? 

I to je cesta
 Sázky na před pár týdny skončené olympijské 
hry v Tokiu poprvé v historii překročily miliardu 
korun. Češi vsadili celkem 1,15 miliardy, o 180 mi-
lionů více než na dosud rekordní olympiádu v bra-
zilském Rio de Janeiru v roce 2016. Díky české fi-
nálové účasti šlo nejvíce sázek na ženský tenis, 
oblíbenými sporty byly také basketbal a fotbal. 
Z nejvyšší výhry se radoval sázející u společnosti 
Tipsport. Na pobočce v Praze vsadil 24 sázek na 
různé disciplíny, jako plavání, atletiku, cyklistiku. 
Většinou tipoval umístění, tedy kdo dopadne lépe. 
Tiket typu Maxikombinátor vsadil za 6 500 korun 
a celková výhra činila 4 716 000 korun. Tak, každý 
si hledá svoji cestu. 

Jen tak dál
 Dramatik, scenárista, spisovatel a herec Zde-
něk Svěrák nedávno převzal Výroční cenu Asociace 
českých filmových klubů. Jak jinak než za velkou 
inspiraci, za velkou lidskost, za velkou vlídnost 
a laskavost, která ovlivnila už celých několik gene-
rací. Přidal k tomu jeden ze svých typických 
komentářů: „Zjistil jsem, že lidský ži-
vot není dobře napsaný scénář. 
Začíná to pláčem a končí to 
taky pláčem, i když je 
s hudbou. Já se celý život 
snažil, aby to bylo na 
světě veselejší, a jestli 
za to dostávám cenu, 
tak jsem rád.“ Ať mu 
ta snaha ještě dlouho 
vydrží! 

Menší slevy 
a vyšší ceny
 Podle výsledků analýzy Sa-
lesforce Shopping Index začíná po 
rekordních tržbách v uplynulém roce růst 
celosvětového digitálního obchodování zpomalo-
vat. Tento ukazatel, který společnost Salesforce 
zveřejňuje za každé čtvrtletí a aktuálně vychází 
z analýzy více než miliardy zákazníků nakupujících 
na internetu, kromě jiného zjistil, že maloobchod 
v uplynulém kvartálu výrazně zasáhla inflace. Prů-
měrné prodejní ceny vzrostly o 11 %. Průměrná 
hodnota objednávky v daném období vzrostla na 
1 959 Kč oproti 1 685 Kč ve 2. čtvrtletí 2020, což 
představuje nárůst o 17 %, i když počet jednotek 
zakoupených spotřebiteli klesl o 1 %. Průměrná 
míra slev se v uplynulém čtvrtletí snížila na 17 % 
oproti 20 % ve 2. čtvrtletí roku 2020. Zlevňování 
omezuje trvalá poptávka spotřebitelů i nízké záso-
by zboží u obchodníků. Mezi kategorie produktů 
s největším meziročním nárůstem patří luxusní ob-
lečení (43 %), běžné tašky a zavazadla (22 %), lu-
xusní kabelky (17 %). Největší meziroční pokles 
prodejů zaznamenaly kategorie: vlasová kosmetika 
(-36 %), potraviny a nápoje (-21 %), kosmetika na 
líčení (-19 %). Podle vyjádření firmy lze s vánoční 
sezonou očekávat menší slevy a vyšší ceny, protože 
retaileři nadále pociťují tlak na marže způsobený 
problémy ve výrobě, zpožděními v dodavatelském 
řetězci a nedostatkem pracovních sil. Analýzy on-
-line obchodování ukazují, že pokud prodejci chtě-
jí dále zvyšovat tržby, budou se muset zaměřit na 
budování personalizovaných zážitků z on-line na-  Kontaktujte Petra:

petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti? 
 Olympijské hry s rouškami, nebo 
bez nich? Když mají řádné očkování 
nebo testování a ve společné „bubli-
ně“ jsou totálně izolováni, proč by je 
nemohli občas odložit? Třeba aspoň 
na tu chvíli, když jim hrají hymnu. Za-
sloužili by si to oni i jejich fotografie 
na památku. 
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Ryze český rodinný podnik z jižních Čech letos ovládl zahraniční investor, který, 
jak výkonný ředitel Michal Andrle potvrzuje, přináší především strategické finance 
pro rozvoj retailového konceptu na venkově. Právě řízení venkovských prodejen se 
ve Flosmanu věnují už tři desítky let a věří, že s novým vlastníkem a jeho finančními 
možnostmi bude toto řízení a také rozvoj o poznání výraznější.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Michal Andrle
Ryze český rodinný podnik z jižních Čech letos ovládl zahraniční investor, který, 

Michal Andrle
výkonný ředitel, Flosman
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Ryze český rodinný podnik z jižních Čech letos ovládl zahraniční investor, který, 
jak výkonný ředitel Michal Andrle potvrzuje, přináší především strategické finance 
pro rozvoj retailového konceptu na venkově. Právě řízení venkovských prodejen se 
ve Flosmanu věnují už tři desítky let a věří, že s novým vlastníkem a jeho finančními 
možnostmi bude toto řízení a také rozvoj o poznání výraznější.

výkonný ředitel, Flosman

A čkoli společnost Flosman 
změnila svého vlastníka, 
personální obsazení se ne-
mění. To je důležitá zprá-

va pro dodavatele a všechny firmy, které 
už desítky let se společnostmi z rodinného 
FF holdingu spolupracují. Jde o společnosti 
Flosman, PF Potraviny a Lahůdky Vavřík.

Opravdu se pro vaše dodavatele prakticky 
vůbec nic nemění?

Po personální stránce se opravdu nic nemění. Fakt 
je ten, že jsme změnili vlastníka. A ten má zájem na 
tom, abychom byli personálně stabilní tak, aby-
chom mohli firmu dál rozvíjet a navyšovat portfolio 
obchodů v síti. Byl to velmi dlouhý proces, protože 
investiční skupina Oriens nebyla jediným zájemcem.

Zájem o koupi tedy mělo více uchazečů? 
Proč zvítězil Oriens?

Jednali jsme s více zájemci a nakonec jsme zvolili 
Oriens coby finančního, ryze strategického inves-
tičního partnera. Od 22. července 2021 jsme ofi-
ciálně v rukou nového vlastníka.

Jak dlouho jste takový obchod připravovali?

Dlouho, celý proces trval skoro rok. Začal už 
v předcovidové době, kdy si skupina Oriens pro-
vedla due dilligence, to je proces zjišťování infor-
mací potřebných pro investiční rozhodnutí. Covid 
to ale celé zastavil a posunul jednání o tři čtvrtě 
roku. Loni na podzim jsme jednání obnovili a Ori-
ens vyjádřili ochotu investovat do oblasti retailu 
a potravinářství, protože je považují za stabilní ob-
lasti pro investice.

Má skupina Oriens za sebou už podobné 
investice?

Jsme první akvizice tohoto druhu v tuzemsku. Ale 
Oriens má v Maďarsku koncept prodejen potravin, 
který sice není shodný s tím naším, dá se ale říct, 
že je to relativně blízké a valná většina prodejen se 
vyskytuje na venkově. Takže to pro Oriens není 
úplná neznámá.

Co teď máte společně před sebou?

Budeme pokračovat v tom, co děláme doteď 
a v čem jsme dobří. Rozvíjet spolupráci s franšízan-
ty, přebírat obchody od jednotlivých provozovate-
lů. Ale zaměříme se i na to, co jsme chtěli dělat 
vždy – výstavbu zcela nových obchodů. Budeme 
vytvářet takzvaný proximity obchod. Budeme oslo-
vovat i podnikatele, kteří mají celý soubor prodejen 
nebo velkoobchodů. Cílem je dál rozvíjet obchod 
na venkově. A budeme také modernizovat, malo-
obchod i velkoobchod. Logistika je pro nás klíčová, 
a také velmi drahá. Potřebujeme ji automatizovat, 
maximálně zefektivnit.

Popište prosím proximity obchod, který 
chcete provozovat.

Jde o koncept, který je nablízku zákazníkům, na-
bízí užší kontakt, než je v zahraničním marketu. 
Naším zákazníkem je ten každodenní, který si jde 
hlavně pro čerstvé potraviny. Jsme dobří v mléč-
ném sortimentu, v chlazených masných výrobcích, 
v lahůdkách. Velmi dobře se daří výrobnímu pro-
gramu baget, který jsme zavedli v provozu Lahůd-
ky Vavřík. Zapracovat musíme na pečivu, ovoci 
a zelenině. V tom čerstvém a taky kvalitním musí-
me zákazníkům vycházet maximálně vstříc. A kva-
litu bych rád vyzdvihl. Zákazník si je jí totiž vědom 
a ví, že je-li něco kvalitní, nemůže očekávat nejniž-
ší cenu. Zároveň to ale neznamená, že bychom byli 
drazí. Děláme si pravidelně cenové rešerše, a po-
kud pomineme akční ceny, jsme často na stejné 
cenové hladině a mnohde jsme levnější než zahra-
niční řetězce.

O jaké obchody máte primárně zájem? 
Jaké by měly splňovat parametry?

My máme průměrně obchody kolem 250 m2 pro-
dejní plochy a v tom jsme opravdu dobří. Ve větši-
ně případů jsou to prodejny se spádovostí kolem 
tří tisíc obyvatel a víc. A v tom chceme pokračovat. 
Pořád ale hledáme cesty, jak obchod zkvalitňovat, 
jak dělat věci lépe. Snažíme se dlouhodobě budo-
vat pozici na trhu, ale investicím ze strany zahra-
ničních řetězců je těžké konkurovat. Oslabuje nás 
to a naším primárním zájmem je obchody na ven-
kově neztrácet a pomáhat jim. Musí to ale samo-
zřejmě dávat ekonomicky smysl. Věřím, že teď pro 
to bude i díky strategickým investicím nového 
vlastníka prostor.

Zmínil jste 250 m2, spádovost, 
menší obchody tedy nemají šanci?

Ale mají. Rozhodování je velmi individuální, záleží 
na konkrétní lokaci. My máme i stometrové a velmi 
úspěšné prodejny. V nich je obvykle naprosto klí-
čový personál, který je příjemný, vytváří skvělou 
atmosféru a zákazníci se tam rádi vracejí i kvůli 
němu. Kromě personálu je ale také důležitý nabí-
zený sortiment, v tom jsme naštěstí dost flexibilní.

Nový vlastník 
přináší 
strategické 
investice.

... /...

Víme, v čem 
jsme dobří



výkonný ředitel, Flosman
Michal Andrle
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SETKÁNÍ

V čem přesně?

Máme rozdělené prodejny podle velikosti a snaží-
me se maximálně řídit sortiment. Je tam určité 
procento variability, nemůžeme rozlišovat prodej-
ny po deseti metrech. Umíme ale být flexibilní, 
a i když prodejny mají samozřejmě nějaký povinný 
sortiment k odběru, stále je dost prostoru s částí 
zboží variabilně pracovat. A máme zkušenost, že 
tam, kde je výborný personál a šikovný vedoucí, tak 
to velmi dobře funguje.

Nedá mi to se nezeptat na období covidu. 
Jak se vám dařilo a co jste se v tomto 
období naučili?

Naší obrovskou výhodou bylo, že jsme zákazníkům 
blízko. Že máme „obchody na rohu“, lidé trávili 
hodně času na home office a chodili k nám. Takže 
po ekonomické stránce to bylo dobré, obraty rost-
ly. Náročné to ale bylo samozřejmě se zajištěním 
hygieny, bezpečnosti pro personál a zákazníky, 
nastavení všech procesů a řízení směn. U těch pro-
cesů zůstáváme vlastně nadále. Znatelná byla změ-
na „poměru sil“, městské prodejny upadaly, ves-
nice zažily růst. Hůře na tom ale bylo gastro, které 
z našich velkoobchodů také zásobujeme. To se 
dodnes naplno nevzpamatovalo.

Když se podíváte na prodejní výsledky 
a chování zákazníků, jste už dnes kromě 
gastra zpět v době předcovidové?

Dá se říct, že ano. Frekvence nákupů už je stejná 
jako před covidem. U části zákazníků ale pozoru-
jeme, že začínají šetřit. Cítí, že se blíží krize, a za-
čínají se vracet k nižším cenám, pozorněji sledují 
akční nabídky. Už v takovém procentu nevyhledá-
vají luxusní výrobky, kterým se před covidem zača-
lo dobře dařit. Určitě se ale nestalo to, co sem tam 
běželo médii, že už teď budeme nakupovat jen 
on-line.

Do on-line jste se ještě nepustili. 
Jak e-commerce u vás ve Flosmanu vnímáte?

Během covidu samozřejmě narostl potenciál pro 
e-shopy. To jsme vnímali a taky jsme to mnohokrát 
diskutovali, sledujeme aktivity na trhu, které dělá 
třeba Skupina Coop. A pozorně sledujeme, jak to 
dělá konkurence v málo obydlených oblastech, 
které my také obsluhujeme. A ta služba zkrátka 
není plnohodnotná, chybějí čerstvé potraviny, pro-
tože rozvoz prostě není rentabilní. Zatím jsme se 
rozhodli na tento trh nevstupovat. Protože právě 
čerstvé je to, na čem naše obchody stojí, za čím 
zákazníci jdou a v čem jsme dobří. 

Jak Michal Andrle vidí obchod 
za 10 nebo 15 let, najdete 
na www.zboziaprodej.cz 

S kým nejraději 
nakupuji:

Se ženou.

Moje nejoblíbenější 
značka:

Specialized (americká 
společnost, která prodává jízdní 
kola), Makyta (výrobce nářadí), 

Hornbach (to je pro mě 
takové hračkářství).

Jak nejčastěji 
nakupuji:

Nejsem úplně nákupní typ, 
nakupuje hlavně žena, já 
vyrážím na velký nákup 

jednou za 14 dní.

Jaký jsem 
zákazník:

Oceňuji rychlé 
odbavení.

Co mě na 
nakupování baví/

nebaví:

Přiznám se, že nakupovat 
potraviny mě příliš nebaví, 

velmi rád ale nakupuji 
v hobby marketech. Baví 

mne všechny ty stroje, 
nástroje a přístroje.

Můj oblíbený 
obchod:

Hobby markety. Pokud 
bych si měl vybrat 

z našich obchodů, tak 
ten v Chýnově nebo 

Dražicích.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Na prodejní ploše s Michalem Andrlem:

Pýchou Flopu jsou 
chlazené masné výrobky
Za čerstvým míří zákazníci 
do Flopu každý den.

Prostorné uličky
Prostorné uličky vítají všechny 
zákazníky, i maminky s kočárky 
si tu pohodlně nakoupí.

Když český obchod, 
tak česká zmrzlina
Potraviny a zmrzlina 
– spojení, které k sobě patří.

Široký pult a široká nabídka
K širokému pultu a široké nabídce patří 
tradičně také široký úsměv personálu 
(ač teď v roušce není vidět). Přátelský 
a komunikativní přístup zákazníci 
v průzkumech pravidelně chválí.

Odměny za věrnost
Věrnostní program je založen na 
klasickém sbírání bodů za nákup. Díky 
přidruženým kartám sbírá celá rodina.

Bagety jedou
Obložené balené bagety dodává do Flopu 
společnost z firemního holdingu – 
Lahůdky Vavřík. V akcích i mimo ně jdou 
na dračku.

S úsměvem 
a českým srdcem
Flop je obchod s českým srdcem.

Zkrátka Dobrý výběr
Pod privátní značkou najdou zákazníci 
celou řadu sortimentních položek, od 
čerstvých a chlazených po koloniál.



TÉMA VYDÁNÍ

Během pandemie se obchodům na venkově poměrně dařilo. Zákazníci ocenili hlavně jejich 
blízkost, stále důležitější je ovšem určitě i skladba sortimentu, která odpovídá současným 
trendům. Tento trend už se ale začal pomalu objevovat i před pandemií. Pro ty obchody, kde 
tak radostný obrat nenastal, je teď připraven dotační program Obchůdek 2021+.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz20
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Malé obchody
si svoji 

cestu najdou
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
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N 

a konci června schválila vláda 
program pro podporu malo-
obchodu z pera Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR pod 
názvem Obchůdek 2021+. Cí-

lem resortu pod taktovkou Karla Havlíčka je podpo-
ra a zabezpečení sociální obslužnosti obce. Ačkoli 
ministr uznává, že dotace nejsou ideálním řešením, 
upozorňuje, že stát dává stovky miliard korun do 
průmyslu, na inovace či investice. A i to je podle něj 
určitá forma dotací. Věří, že právě v obcích do tisí-
covky obyvatel by mohly tyto dotace pomoci ucho-
vat obchod s potravinami a zajistit tak obyvatelům 
jednu z nejzákladnějších věcí.

Obchod, hospoda a kostel

V menších obcích žijí často starší lidé, pro které je 
taková obslužnost klíčová. Zásadní je samozřejmě 
také pro obce, které pro své obyvatele zajišťují co 
nejlepší obslužnost tak, aby tam mohli komfortně 
žít. Zřejmě už lidová moudrost praví, že správná 
obec, ve které stojí za to žít, musí nabídnout oby-
vatelům tři věci – obchod, hospodu a kostel.

Malému venkovskému obchodu se v posledním 
roce nedařilo zle. Pomohla tomu do jisté míry 
i pandemie covidu. A podle mnohých odborníků 
se zdá, že doba zavírání vesnických obchodů už 
skončila. „Tato doba svědčí menším prodejnám. 
Zákazník chce nákupem trávit co nejméně času, 
a pokud je prodejna menší a správně uspořádaná, 
hraje jí to do karet,“ říká Kristýna Garreisová, kon-
zultantka společnosti NielsenIQ. Ačkoli i v loňském 
roce došlo k uzavírání menších obchodů, podle 
této firmy jde hlavně o ty, které se snaží konkuro-
vat nízkými cenami u potravin nízké kvality. Jak 
uvádí Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu 
a cestovního ruchu ČR, naopak se daří obchodům, 

které dokážou něco navíc: „Konkurence v obcho-
dě s potravinami je velmi tvrdá a na rozdíl od jiných 
sektorů tady zákazníci skutečně hlasují nohama. 
Pokud nejsou spokojeni, jdou jinam.“

Mnohaleté úsilí přináší 
výsledek

O podporu z programu Obchůdek 2021+ mohou 
zažádat sami majitelé či provozovatelé obchodů, 
tedy i obce – své žádosti směřují na kraje. Ty 
se s žádostí obracejí na stát. Celkově jsou na dota-
ce pro kraj alokovány tři miliony korun a jsou urče-
ny pro obce do 1 000 obyvatel (případně do 
3 000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 
1 000 obyvatel).

Dotace je určena na snížení provozních výdajů ma-
loobchodních prodejen a ministerstvo je jasně vy-
mezilo. Do provozních nákladů patří mzdy perso-
nálu, nájem za objekt prodejny včetně poplatků za 
energie, poplatky za telefon či internet a poplatky 
za platební terminál – tedy za jeho pronájem či na 
jednotlivé uskutečněné transakce.

„Naše asociace stála u vzniku celého programu 
a já jsem osobně rád, že mnohaleté úsilí přináší 
konečně výsledek,“ hodnotí Pavel Březina, před-
seda Asociace pro český tradiční trh (AČTO). „Co 
se obecně týká hodnocení programu, je třeba 
myslet na to, že vesnice mají za sebou vlnu zaví-
rání hospod a obchodů. A zbylé prodejny jsou 
dnes často jediným centrem společenského dění 
a zároveň místem, kde si místní mohou kromě 
potravin obstarat i řadu dalších služeb. Na venko-
vě je navíc vyšší koncentrace starších občanů, pro 
ty je možnost jednoduchého nákupu potravin na-
prosto klíčová. Význam možnosti si bez složitého 
cestování nakoupit potraviny podtrhla pandemie 
covidu,“ dodává.

Není to moc, 
ale pomůže to

I Pavel Březina uznává, že tato podpora obchodům, 
které jsou v těžkých ztrátách, nepomůže. Prodej-
nám, které jsou na „hraně“, by ale měla pomoci 
k určitému restartu. A příležitost podle něj předsta-
vuje hlavně kombinace veřejné podpory: „Je prav-
dou, že v porovnání s dotacemi směřujícími do 
dalších oblastí není vyčleněná částka nijak závrat-
ná, na druhou stranu jsou kraje a obce, které si 
uvědomují důležitost zachování prodejen v malých 
obcích a mají v této souvislosti vlastní programy 
podpory. Průkopníkem je v této  souvislosti napří-

klad  Pardubický či Jihočeský kraj.“ A pokud se 
podle něj různé formy veřejné podpory nakombi-
nují, může jít už o skutečně znatelnou podporu. 
„Za nás je jen škoda, že myšlenku nutnosti pod-
pory obchodů v nejmenších obcích zatím stále 
řada krajů či obcí nevzala plně za svou,“ dodává.

Zavírání venkovských 
obchodů skončilo

Menším maloobchodním jednotkám se ale na trhu 
začíná poměrně dařit. Podle statistik Skupiny Coop 
se úbytek prodejen zastavil už před zhruba dvěma 
lety. „Nyní máme síť silnější a stabilizovanější 
a také nám poměrně výrazně rostl obrat,“ přibli-
žuje situaci ředitel rozvoje a marketingu Lukáš 
Němčík. Obchody se postupně modernizují či stě-
hují do větších prostor, zlepšuje se kultura prodeje, 
rozšiřují se služby. „Tenhle trend začal už před 
pandemií, která ho jen posílila,“ upozorňuje. Do-
dává, že kromě zvyšování nákupního komfortu 
také celé situaci pomohla změna v chování zákaz-
níků: „Řada z nich skutečně nechce někam složitě 
cestovat. A nakoupit si od místních výrobců je pro 
ně stále více důležité a pandemie to posílila.“

Může to být impulz
pro restart

Lukáš Němčík míní, že celý projekt Obchůdek 
2021+ je třeba vnímat v širším kontextu: „Částka 
tří milionů korun na jeden kraj a jeden rok určitě 
není nějak vysoká. Často však nejde o zdaleka je-
dinou podporu, která směřuje do prodejen v nej-
menších obcích. Přínos projektu vidíme v tom, že 
pomůže zachovat některé prodejny, které jsou pro 
zachování kvality života v obcích nutné.“ Obecně 
by pak takové formy veřejné podpory měly hlavně 
pomoci obchody zmodernizovat a rozšířit jejich 
služby a díky tomu je „nakopnout“, aby se v bu-
doucnu už o žádné dotace opírat nemusely. 
„U několika našich prodejen dotace z veřejných 
zdrojů splnily právě tento účel,“ dodává.

Ne všichni obchodníci vidí v dotačním programu 
přínos. Podle majitele a předsedy Družstva CBA CZ 
Romana Mazáka je spíš záchrana prodejen díky 
tomuto programu nereálná a větší smysl by podle 
něj mělo zapojení všech obchodních sítí, které 
by na venkově měly mít vždy určitý počet prodejen 
odvozený od celkového obratu. V opačném přípa-
dě by musely odvádět speciální daň, která by 
ve  finále směřovala právě k malým prodejnám. 
 Smysl program podle něj má pro sítě, které jsou 
ochotné držet i ztrátové prodejny. Jeho družstvo 
se chce ale soustředit hlavně na ty ziskové.

O dotaci 
žádají kraje 

do 29. října 2021.

„Klíčovým 
faktorem je 

dostupnost.“

Budoucnost určitě malé prodejny mají. 
Důvod je jednoduchý – klíčový faktor pro 
volbu prodejny je její dostupnost, vše ostat-
ní, třeba ceny a sortiment, nakupující řeší 
v rámci dostupných prodejen. „Dostup-
nost“ je samozřejmě relativní záležitost, 
pro řadu lidí a nákupních misí to znamená 
prodejnu dostupnou autem a prodejnu, 
která je dlouho otevřená. Na to nesmějí 
zapomínat ani malé prodejny. Platí to pro 
ně stejně jako pro ty větší.

Zdeněk Skála,
jednatel, Skála a Šulc
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TÉMA VYDÁNÍ

Pomohou i technologie 
a vhodný sortiment
„I když teď na českém trhu rostou nové prodejny 
hlavně o velikostech supermarketu či diskontů, vě-
řím, že tu je a bude prostor pro menší formáty,“ je 
přesvědčen Zdeněk Skála, jednatel společnosti 
Skála a Šulc. Menší formáty podle něj obslouží ty 
nejmenší nákupní mise a nákupní koše. Takových 
malých nákupních košů, které obsahují malý počet 
položek, je většina a obsahují převážně čerstvé 
potraviny (pečivo, zelenina, čerstvé uzeniny a vy-
brané mléčné produkty). „Výhodou malého for-
mátu tedy je, že i s poměrně malou prodejní plo-
chou může obsloužit naprostou většinu požadavků 
nakupujících na sortiment ‚malého nákupu’. Do-
plňkovou výhodou je rychlý nákup – na malé ploše 
se tolik času nestráví. Nesmí to samozřejmě být 
negované pomalým obsloužením u pokladen,“ 
upozorňuje na úskalí Zdeněk Skála. Ne každá lo-
kalita ale podle něj malý formát obchodu „uživí“ 
a kromě toho je třeba přesně vyladit sortiment 
a ceny pro potenciální nakupující.

„Je tu také relativní protiklad nákladů na provoz 
prodejny a personál proti relativně nízkému obratu 
prodejny. Věřím přesto, že je to řešitelné a že to na 
trhu řešené bude,“ je přesvědčen Zdeněk Skála. 
Pomoci podle něj mohou mimo jiné technologie 
pro samoobslužné placení, ať už samoobslužné 
pokladny nebo self-scanning, které část těchto 
výzev řeší. Nákupní fronty má totiž v oblibě málo-
kdo. Z letního průzkumu společnosti Mastercard 
vyplývá, že 40 % respondentů upřednostní samo-
obslužnou pokladnu a ve frontě je spolehlivě nejvíc 
vytočí, když nakupující před nimi při placení zdlou-
havě přepočítávají drobné mince. Rychlost při 
odbavení je zkrátka v obchodě zásadní.

Něco jako venkovský 
„dům služeb“ 

Skupina Coop spustila v loňském roce ve spojení 
s asi pětistovkou obchodů e-shop, letos jich přibyde 
další stovka. „Máme asi 2 500 obchodů, zároveň 
máme i prodejny, kde už dnes obrat realizovaný 

TÉMA VYDÁNÍ
Malé obchody si svoji 
cestu najdou

je maximální výše dotace na jednu prodejnu z programu 
Obchůdek 2021+. Vláda ČR jej schválila 28. 6. 2021.

100 000 Kč

on-line objednávkami tvoří až 20 procent. Takže 
v on-line určitě vidíme potenciál,“ vysvětluje Lukáš 
Němčík. Skupina také sází na výdejní boxy, které 
na e-shop přirozeně navazují. „Už víme, že nám 
dobře fungují ve spojení s prodejnami, provozuje-
me desítku výdejních boxů. A aktuálně testujeme 
jejich umístění i v lokalitách, kde obchod nemáme,“ 
přibližuje. A dodává, že jejich další růst bude záviset 
hlavně na lokálních podmínkách. Do roka by Coop 
rád jejich počet minimálně zdvojnásobil.

Coop také chystá rozšiřování konceptu kaváren. Ty 
budou vznikat tam, kde je na ně prostor a kde cítí 
silnou poptávku a podporu lokální komunity. Sou-
částí kaváren bývají i dětské koutky. Konceptu se 
daří hlavně ve východních Čechách, jedna z po-
sledních kaváren se otevřela nedávno ve Strakoni-
cích. Nabídka tak má posílit další služby, které 
Coop nabízí, ať už jsou to poštovní služby, mož-
nost vybrat si hotovost nebo si koupit léky. Reálně 
by tak mohly vzniknout jednotky kaváren ročně. 
Podle Lukáše Němčíka směřuje Coop k jakémusi 
venkovskému „domu služeb“, který je zároveň 
centrem společenského dění.

Pavel Březina, předseda, AČTO: 
Dotace pomohou prodejnám, které jsou na „hraně“
Co přinese program Obchůdek 2021+
venkovským prodejnám?

V prvé řadě je třeba říci, že se konečně podařilo 
vytvořit relativně jednoduchý systém, který za-
jistí podporu ohrožených obchodů z centrál-
ní úrovně. Vždy se budou ozývat hlasy 
kritizující výši podpory či její podmín-
ky. Kritikům bych v této souvislosti 
vzkázal, aby si uvědomili, že do této 
doby byla podpora z vládních pro-
středků nulová a že vytvořený systém 
může být dále rozvíjen. AČTO 
stálo u vzniku programu a já 
jsem rád, že mnohaleté úsilí 
přináší konečně výsledek. Je 
třeba si uvědomit, že vesnice 
mají za sebou vlnu uzavírání 
hospod a obchodů. A zbylé 
prodejny jsou dnes často je-
diným centrem společenské-
ho dění a zároveň místem, 
kde si místní mohou kromě 
potravin obstarat i řadu dal-
ších služeb. Spousta nejmen-
ších prodejen je dnes provo-
zovateli obchodů dotována ze 
zisků těch větších. Nelze však 
realisticky očekávat, že obchod-

níci s touto politikou budou dlouhodobě pokra-
čovat. Program tak z našeho pohledu přichází 
v ten nejvyšší čas. Za férová považujeme také 
kritéria pro podporu. Vylučují totiž úspěšné ob-
chody ve větších obcích, které takovou pomoc 
nepotřebují.

Bude-li se program dál vyvíjet, 
co byste v něm ještě uvítal?

Osobně bych v programu rád viděl větší za-
pojení obce v kontrole kvality služeb ob-

chodníka. Obchodník, který získá 
veřejnou podporu, by měl veřej-
nosti za tyto peníze nabídnout 
také adekvátní službu. Samo-
zřejmostí by pak mělo být ta-
kové nastavení, které umožní 
přidělení podpory pouze ob-
chodníkům, kteří řádně platí 
daně a plní další povinnosti. 
A souvisí s tím i otázka mini-
mální mzdy. Stát totiž ab-

surdně na jedné straně chce 
obchodům v nejmenších ob-

cích pomáhat, na stranu druhou 
jsou tu návrhy na vysoké zvyšování 

minimální mzdy, které by tytéž ob-
chody mohlo zlikvidovat.

Pokud se na dotační program podíváme 
optikou ekonomiky prodejen, zachrání je 
opravdu dotace, která je v maximální výši 
určena na 100 tisíc ročně?

Příspěvek určitě dlouhodobě nezachrání prodej-
ny, jejichž ekonomická situace je velmi špatná. 
Může však – v kombinaci s další podporou – po-
moci nastartovat prodejny, které se pohybují na 
pomyslné „hraně“. To by měl být z našeho po-
hledu hlavní smysl dotací. Částka v řádech desí-
tek tisíc korun skutečně může často rozhodnout 
o existenci malé prodejny. Také bychom byli rádi, 
kdyby celková investice do projektu byla větší. 
Na druhou stranu musíme také stát nohama na 
zemi. Nyní spíše apelujeme na dobré propojová-
ní jednotlivých veřejných podpor. Výhledově by-
chom pak uvítali možnost dalších sofistikova-
ných podpor, které by například pomohly 
obchodníkům snižovat spotřebu energie či si 
vyrábět energii vlastní. Za absurdní v této souvis-
losti považuji například to, že pro menší prodej-
ny je složité a někdy i nemožné získat podporu 
na stavbu solárních elektráren na vlastních stře-
chách. Přitom schopnost dosáhnout úspory 
energie může být dalším faktorem rozhodujícím 
o bytí či nebytí venkovské prodejny.

ní úrovně. Vždy se budou ozývat hlasy 
kritizující výši podpory či její podmín-
ky. Kritikům bych v této souvislosti 
vzkázal, aby si uvědomili, že do této 
doby byla podpora z vládních pro-
středků nulová a že vytvořený systém 
může být dále rozvíjen. AČTO 
stálo u vzniku programu a já 
jsem rád, že mnohaleté úsilí 
přináší konečně výsledek. Je 
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KRÁSNO MYSLÍ UDRŽITELNĚ:

KOMERČNÍ PREZENTACE

OBALY:
Velmi dobře si uvědomujeme svoji zodpověd-
nost za obaly, které uvádíme na trh. Je pro nás 
prioritou, aby se obaly, které dosloužily, dále 
vytřídily a následně recyklovaly. Vycházíme 
z normy ČSN EN 13430 Obaly – Požadavky 
na obaly využitelné k recyklaci materiálu.

NOVÉ LOGO 
„ŠETŘETE PŘÍRODU“

V důsledku toho uvedeme na obale nové logo 
„Šetřete přírodu“, které upozorňuje spotře-
bitele, že je obal recyklovatelný. Zároveň bu-
deme také radit, jak správně obal vytřídit, a to 
pomocí ikony kontejneru s nápisem PLAST, 
který bude uveden na etiketě se složením.

ZMENŠUJEME BALENÍ

Zmenšujeme jednotlivá balení. Díky menším 
vaničkám, hlavně u krájených výrobků, dosa-
hujeme až o 20% menší spotřeby plastů. 

TRANSPAREN TNÍ VANIČKY:
Upouštíme od černých plastů, které jsou 
těžko recyklovatelné. 

KARTONY:
Naše kartony jsou v souladu s certifi kací FSC, 
která zaručuje, že dřevo použité na výrobu 
kartonů pochází ze zodpovědného obhospo-
dařování lesů.

TAŠKY KRÁSNO:

Díky vytříděnému materiálu se mohou stále 
dokola vyrábět nové produkty. Z recyklátu 
jsou nově i naše tašky, které jsou následně 
znovu 100% recyklovatelné.

PODÍL SPOLEČNOSTI
MP KRÁSNO, A. S., NA SYSTÉMU 
RECYKLACE ZA ROK 2020
Díky našemu příspěvku byl zajištěn zpětný 
odběr a recyklace 144 tun obalových odpadů. 
Tyto odpady naplnily 87 svozových automo-
bilů. Podíl naší spo lečnosti na systému EKO-
-KOM odpovídá zajištění provozu  a obsluhy 
130 barevných kontejnerů na tříděný odpad 
(pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony). 
Třídění odpadu jsme tak umožnili 2 235 oby-
vatelům. Náš podíl na celkovém snížení pro-
dukce skleníkových plynů činí 230 tun CO2

Vážení obchodní partneři, níže představujeme několik novinek, které jsou 
nyní u nás implementovány a postupně budou v průběhu letošního podzimu 
představeny konečným spotřebitelům. 

ekv., a tak bylo uspořeno 5 446 GJ energie. 
To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaným 
108 osobními automobily střední třídy za rok 
jejich provozu. Námi uspořenou energii před-
stavuje 11 dnů spotřeby elektrické energie na 
veřejné osvětlení v hl. m. Praze.

LOGISTIKA:
Tento rok investuje společnost MP Krásno, 
a. s., do nákupu tzv. silničního vlaku, tedy 
pětadvacetimetrové soupravy složené z ná-
kladního třínápravového vozidla, speciálního 
podvozku a chladírenského návěsu, který 
umožní naložit až 51 paletových míst zboží. 
Díky plnému využití kapacity tohoto „road 
trainu“ snížíme náklady na přepravovanou 
jednotku výrobku a tím současně omezíme 
emisní stopu v podobě úspory pohonných 
hmot a použití dalšího vozidla.

Pro každodenní plánování dopravy a rozvo-
zových tras využíváme logistický software 
s ohledem na co nejefektivnější využití kapacit 
a vytížení vozidel našich i smluvních přepravců 
s ohledem na optimalizaci tras. Modernizu-
jeme vozový park nákupem nových rozvo-
zových vozidel s nejnovější generací motorů 
s nejvyšší emisní třídou.

Naše izotermické nástavby a vestavby jsou vy-
baveny nejmodernějšími chladicími agregáty, 
splňujícími nejpřísnější ekologické standardy, 
s důrazem na omezení škodlivých vlivů na ži-
votní prostředí. Systémově vyhodnocujeme 
jízdní styl našich řidičů a pravidelně je školíme 
s důrazem na ekologickou jízdu.

menší vaničky a snížení spotřeby plastů 
až o 20 %, nové tašky z recyklátu, 
nový „road train”

www.krasno.cz
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NA TRADIČN ÍM TRHU

Byl zahájen program podpory prodejen v malých obcích. 
Modernizovaný Můj obchod má už třicátého partnera. Roste 
počet prodejen Coop s kavárnou. A Skupina Coop rozjela 
projekt výdejních chladicích boxů. Detaily a fotografie najdete 
na www.samoskaweb.cz.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky: 

Coop rozšiřuje podnikání 

Inovovaný 
Můj
obchod
přivítal 
30. partnera
Společnost Makro Cash & Carry ČR, která za-
štiťuje partnerskou maloobchodní síť Můj 
obchod, slaví otevření 30. prodejny, která 
kromě moderního vzhledu prostorů nabízí 
komplexní sortiment a širší výběr.

O modernizované prodejny Můj obchod je nej-
větší zájem především mimo Prahu. Inovovaný 
koncept aliance byl uveden v roce 2020 pro-
střednictvím vzorové prodejny umístěné na 
pražském náměstí Míru. „Největší zájem o nový 
formát je v místech se spádovou oblastí okolo 
dvou až pěti tisíc obyvatel. Prodejna na náměs-
tí Míru v Praze byla první modernizovanou pro-
dejnou a měla zejména představit a otestovat 
náš nový koncept v ostrém provozu. Jejím pro-
střednictvím jsme si tedy mohli nový formát 
vyzkoušet a doladit potřebné detaily. Prodejna 
sice ke konci července ukončí svůj provoz, ale 
podařilo se nám díky ní získat celkem třicet no-
vých partnerů maloobchodní sítě Můj obchod, 
můžeme tedy říct, že prodejna splnila svůj účel,“ 
říká Miroslav Pácl, vedoucí franšíz velkoobchodu 
Makro Cash & Carry ČR.

Do malých obcí 
míří výdejní
boxy
s potravinami
V obcích, které nemají prodejny s potra-
vinami, spouští Skupina Coop výdejní chla-
dicí boxy. Dosud byly instalovány vždy 
v návaznosti na prodejny. První obcí se sa-
mostatným boxem jsou Medlovice v Jiho-
moravském kraji.

 Místostarosta Roman Pavelka upozorňuje, že 
Medlovice jsou už více než dva roky bez prodej-
ny s potravinami. „Obec má 370 obyvatel a ob-
chod se zde neuživil, výdejní box může být ře-
šením, jak místním zjednodušit možnost nákupu 
bez složitého dojíždění, proto jsme instalaci 
boxu podpořili alespoň poskytnutím místa 
a hrazením nákladů na elektřinu a připojení k in-
ternetu,“ doplňuje.

Skupina Coop začala rozvíjet výdejní boxy mi-
nulý rok, a to v návaznosti na spuštění vlastní-
ho e-shopu, který je dnes v provozu u více než 
500 prodejen. V některých zajišťuje v součas-
nosti e-shop už více než 10 % obratu prodejny. 
V tuto chvíli Skupina Coop provozuje již zhruba 
desítku boxů a další se plánují, také se zvažuje 
rozšíření počtu výdejních schránek v již insta-
lovaných boxech.

Odstartoval program 
Obchůdek 2021+
Od 4. srpna do 29. října 2021 mohou kraje žádat o podporu z programu Obchůdek 2021+, 
který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR). Provozovatelé prodejen 
s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel, respektive do 3 000 obyvatel, 
kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než 1 000 lidí, v něm budou moci dostat finanční 
podporu na provoz až 100 000 korun.

Program Obchůdek 2021+ je podle Asociace 
českého tradičního obchodu (AČTO) zásadním 
krokem, který může pomoci zachránit stovky 
prodejen v malých obcích. Díky uvedenému pro-
gramu dostanou tyto obchody podporu poprvé 
přímo z centrální úrovně. Obecně nejde o pro-
dejny, jejichž provozování by bylo ziskové, ne-
zřídka je jejich provoz spíše veřejnou službou, 
upozorňuje asociace. Mnozí členové AČTO do-
tují obchody v malých obcích ze svých zisků, 
nelze ovšem reálně očekávat, že tak budou činit 
dlouhodobě.

Podporu z programu bude možné využít ve 
všech krajích České republiky kromě hlavního 
města Prahy. „Díky novému programu Obchů-
dek 2021+ udržíme obslužnost v obcích do 
1 000 obyvatel s tím, že peníze půjdou kolo-
niálům prostřednictvím krajů. Maximální dotace 
z programu pro jeden koloniál za jeden rok je 
sto tisíc korun,“ říká vicepremiér a ministr prů-
myslu a obchodu Karel Havlíček. A dodává: „Mi-
nisterstvo tak prostřednictvím krajů podpoří 
obchůdky, které často představují jediná místa, 
kde se lidé v dané obci mohou setkávat.“

Skupina Coop provozuje většinu svých ob-
chodů v menších obcích. Aktuálním trendem 
je rozšiřování prodejen o kavárny. Jedním 
z průkopníků tohoto konceptu je Konzum, 
obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí. Ak-
tuálně provozuje už sedm kaváren a zatím 
poslední otevřelo letos na jaře v obci Písečná 
u Žamberku.

Podle Miloslava Hlavsy, ředitele Konzumu, ob-
chodního družstva v Ústí nad Orlicí, jsou kavárny 
přirozeným rozšířením služeb obchodů v menších 
obcích. „Naše obchody jsou často jediným cen-
trem dění v obci, vesnická prodejna dnes často 
supluje bankomat, lékárnu či poštu a další služby. 
Nyní dáváme místním také prostor, kde se setká-
vat,“ poznamenává Miloslav Hlavsa. Kavárny 
Coop prodávají produkty od místních výrobců 
potravin a obvykle jsou doplněny i o dětské kout-
ky. O jejich otevření nechává často Coop hlasovat 
místní obyvatele nebo členy družstva. Na venkově 
by samostatné kavárny nepřežily, jejich spojení 

s prodejnami však dává perfektní smysl, jak dodá-
vá Miloslav Hlavsa.

Ředitel marketingu a rozvoje Skupiny Coop Lukáš 
Němčík upozorňuje, že také další družstva testují 
tento koncept a počet kaváren spojených s pro-
dejnami roste po celé republice. Mezi regiony, kde 
se tomuto konceptu daří, patří například jižní 
a střední Čechy či jižní Morava. Celkem jich v po-
sledních letech vznikly řádově desítky a další bu-
dou přibývat.
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Děkujeme partnerům, kteří se jako první připojili k letošnímu kongresu Samoška.

PŘIJĎTE I VY DISKUTOVAT O UDRŽITELNOSTI OBCHODU! 
Registrujte se na: www.samoska-kongres.cz/registrace

3.–4. 11. 2021
CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC

NEZMEŠKEJTE 26. KONGRES SAMOŠKA, 
TENTOKRÁT NA TÉMA

UDRŽITELNOST 
OBCHODU

Hlavním tématem kongresu bude udržitelnost. 
Toto slovo jsme si zvykli používat především 
v souvislosti s ekologií, my ale udržitelnost 

obchodu vnímáme v širším kontextu. 
Na kongresu se proto bude mluvit o udržení 
obchodu v obcích a regionech, o lokálních 

potravinách, snižování nákladů, 
ale i digitalizaci.
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peciální forma odborného semi-
náře asociace POPAI CE přináší 
informace o vybraných téma-
tech, která aktuálně řeší maloob-
chodníci, značkoví výrobci a další 

subjekty zaměřené na shopper marketing a ko-
munikaci v retailu. Andrea Vozníková, research 
director společnosti InsightLab a členka rady 
a garant sekce vzdělávání POPAI CE, na úvod 
účastníky seznámila s vybranými výsledky skupi-
nové diskuse ohledně změn v in-store komunika-
ci vlivem pandemie. „Respondenti průzkumu se 
shodli na tom, že uplynulý rok byl v tomto ohledu 
extrémně turbulentní. Spousta věcí se najednou 
musela odehrávat on-line, a na to nebyl nikdo 
připraven. Hodně z toho se začalo řešit digitálně, 
což v trade marketingu nebylo dosud obvyklé,“ 
sděluje a dodává, že tato situace přetrvává i na-
dále. Přestože bylo nutné rychle se přizpůsobit, 
vše se podle odpovědí podařilo zvládat velmi 
rychle, a to i v rámci exekuce.

Pandemie zasáhla soutěže

Z průzkumu dále vyplývá, že se toho nejen v retai-
lu, ale i v lidských životech vlivem pandemie změ-
nilo hodně. Všichni trávili více času doma, návště-
vu obchodů omezovali na nejnutnější dobu, 
chodili do nich a dělali větší nákupy, vlivem roušek 
a respirátorů se ženy tolik nekrášlily, a naopak byly 
nuceny doma více vařit. „Jakmile nějaká nová si-
tuace trvá déle než tři měsíce, stane se z ní zvyk. 
Proto to, co jsme před více než rokem znali pod 
pojmem normál, dnes neplatí. Máme tu nový nor-
mál a to, co bylo dříve, se už nevrátí,“ komentuje 
Andrea Vozníková. I proto se většina kampaní mu-
sela přizpůsobit novému modelu, a to jak na stra-
ně řetězců, tak i agentur. Proto se kampaně zmen-
šovaly, posouvaly, či dokonce rušily, což byl případ 
Velikonoc. Na druhou stranu jiné kategorie rostly, 
například potraviny, a to právě z důvodu vaření 
doma. Vládními omezeními hodně utrpěly spotře-
bitelské soutěže. Proto jejich organizátoři hledali 
nové způsoby, jak tento problém řešit. To mimo 
jiné znamenalo navýšení nákladů na jejich realiza-
ci. A letos tomu nebude jinak.

Koncem června připravila asociace POPAI CE seminář Retail Trouble Shaker. 
Jeho náplní byla osvěta k aktuálnímu trendu digitalizace procesů ve firmách, 
konkrétně efektivnímu využití softwarových systémů a programů, které pomáhají 
řídit in-store kampaně, in-store aplikace a další řešení v retailu. Proces realizace 
těchto projektů zjednodušují.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

  Řízení in-store
projektů zefektivní

 software
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Aplikace jsou vítané

Pro řízení in-store kampaní se v řadě případů vy-
užívají speciální programy. Mají na starosti odba-
vování objednávek či logistiku. Co se týká marke-
tingových a trademarketingových aktivit, většina 
společností sází na excelové tabulky a neexistuje 
jednotné řešení. „Z našeho průzkumu na toto 
téma však vyplynulo, že existují i výjimky. Některé 
firmy používají vybrané platformy nebo aplikace 
a s jejich pomocí vše plánují. Jde však o jednotky 
případů,“ odhaluje Andrea Vozníková. Málokdo si 
to uvědomuje, ale při realizacích je zapotřebí od-
bavit nemalé množství dat – od plánování po tisk, 
vyhodnocení a podobně. Absence nástrojů, které 
by řízení tohoto procesu ulehčovaly, znamená ob-
tíže. Toho si je vědoma většina společností, a tak 
by jejich implementaci uvítala, protože by jim po-
mohla pozvat a propojit všechny agentury zapoje-
né do kampaně. Co se týká digital signage, v tom-
to případě firmy mají najatou většinou digitální 
agenturu nebo vytvořené vlastní speciální odděle-
ní, které se tímto zabývá.

„Respondenti průzkumu se shodli na tom, že soft-
ware, který by jim výrazně pomohl, by měl začínat 
už na startu kampaně. To znamená, že první po-
užití by se odehrávalo již při tendru. Konkrétně by 
bylo skvělé, aby software umožňoval do tendru 
pozvat spolupracující agentury. Jakmile by ho ně-
kdo vyhrál, mohl by v tomto prostředí rovnou na-
vázat na její kompletní realizaci,“ vyzdvihuje An-
drea Vozníková. Systém by také měl umět správu 
prodejen, kontaktů a marketingových POS mate-
riálů včetně popisů nebo soupis detailů každé pro-
dejny. Takováto aplikace by byla schopna prediko-
vat i náklady potřebné k realizaci kampaně. 
Potenciál tohoto druhu softwaru je vysoký.

Marketingové projekty 
lze spravovat komplexně

Téma softwaru je dlouhodobě diskutovaná záleži-
tost. Společnost Dago s ním má letité zkušenosti. 
Využívá ho pro koordinaci všech svých projektů 

a bez něj by si již práci nedokázala představit. 
„Vhodný software by měl umět realizovat zakázku 
jejímu producentovi, a to včetně možnosti koope-
race dalších subjektů. Tedy možnosti je do ní za-
pojit. V případě podlinkové reklamy neexistuje 
moc podobných řešení. V Dagu používáme dvě, 
jedno pro řízení interních procesů a druhé na in-
stalace kampaní v obchodech,“ říká Marek Konči-
tík, obchodní ředitel společnosti Dago.

Oba programy pomáhají společnosti dodávat kam-
paně třeba i do dvou dnů od zadání. Obzvlášť 
v této době, kdy zadavatelé kampaní potřebují 
rychle reagovat, nemají čas na setkávání s výrob-
cem kampaně. Proto je nutné projekt správně spe-
cifikovat a umožnit přístup do něj právě zadavate-
lům. Ti potom mají možnost v reálném čase 
navrhovat změny a vyhodnocovat výsledky. A prá-
vě toto umí software Isdago.cz. Odhalí celý proces 
projektu včetně monitoringu, v jakém stavu se 
aktuálně nachází – a nikdo si nic nemusí pamato-
vat. Pomocí takzvaných sestav přímo v programu 
je možné flexibilně měnit různé parametry a díky 
přiloženým fotografiím lze dodatečně dělat změny. 
Vše je možné provést do dvou minut – každou 
prodejnu. Díky tomuto řešení lze eliminovat chy-
bovost, která při instalacích vzniká. „Jádro tohoto 
softwaru je unikátní. Pracujeme na něm již přes tři 
roky a v současné době ho používá více než 150 
našich zákazníků,“ uvádí Marek Končitík.

Merchandisingový systém 
pomáhá řídit obsah

Softwarovým řešením lze sledovat i reklamní ma-
teriály, které se distribuují do prodejních míst. Ohlí-
dá to, aby ve všech místech, kde má být dostupná 

vybraná kampaň, bylo vše v pořádku. Dokonce 
i to, zda se na prodejní ploše například nenachází 
rok starý POS materiál. „Bez tohoto systému, kte-
rý vyvíjíme od roku 2004, si naši práci nedokáže-
me představit. Je to totiž nejen pomůcka pro nás, 
abychom měli nad vším kontrolu, ale slouží i jako 
zpětná vazba od prodejních míst formou notifika-
cí,“ poodkrývá Libor Chvojka, produkční ředitel 
společnosti Wellen. V systému jsou zavedeny in-
formace o prodejnách v ČR s detailními údaji, kdy 
nechybí ani jejich schéma. Každý uživatel má při-
řazenou svoji roli. K dispozici jsou údaje o reklam-
ních nosičích, včetně jejich obsahu, popisu, plat-
nosti a tak dále.

„Platforma je využívána také pro správu obsahu 
v digital signage. Opět na základě zadaných digi-
tálních nosičů lze vytvořit obsah tak, aby byl ve 
správných rozměrech a pro konkrétní zařízení, na 
kterém bude prezentováno. Platforma vzdáleně 
distribuuje příslušný obsah na daný nosič prostřed-
nictvím internetu,“ informuje Libor Chvojka. Pro 
kompletní ovládání – tedy i s možností automatic-
kého vzdáleného nasazení – společnost Wellen 
používá svůj další software. „Jmenuje se eMA 
a umí obsluhovat nejen digital signage, ale také 
vyvolávací systém, elektronické cenovky a spravo-
vat interaktivní prvky. Vše se děje on-line a k dis-
pozici jsou i různé statistiky,“ doplňuje Ladislav 
Marek, COO společnosti Wellen.

Dřívější normál 
se již nevrátí.
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Profesní CV Jiřího Nováka
je na www.zboziaprodej.cz 

Jiří Novák, 
předseda představenstva, U & Sluno

Ne vždy to dopadne tak, že rodinnou firmu převezmou do péče potomci. V případě 
společnosti U & Sluno se tak ale nakonec k radosti všech stalo. Ačkoli byla od počátku 
firma rodinnou ve smyslu vlastnickém, dlouho nebyla rodinnou ve smyslu vícevrstvého 
zapojení rodiny. A tak si rodina žila trochu svým životem a potomci pracovali v profesích, 
které s firmou nesouvisely. Když se ale Marta Nováková rozhodla pro aktivní politickou 
kariéru, přišla zásadní otázka o převzetí firmy. A Jiří Novák, který do té doby budoval 
svou advokátní praxi, byl připraven a výzvu přijal. 

Vize
Pracovně jsem po téměř třech letech v roli 
předsedy představenstva v procesu vlastnického 
přebírání firmy, který potřebuji úspěšně dotáhnout 
do konce. S managementem sdílíme mentální 
nastavení, podle kterého se potřebujeme 
neustále posouvat vpřed, zlepšovat vnitřní 
procesy a v neposlední řadě aktualizovat 
produktové portfolio. Chceme i nadále 
organicky růst, a to s sebou přináší buď 
rozšíření vertikál, na kterých působíme, 
nebo více projektů v zahraničí. Přál bych 
si, aby firma vedle působení na Ukrajině 
a v rusky mluvících zemích začala být 
aktivnější na západě. A k tomu všemu 
by bylo hezké přidat to, čemu říkáme 
„náš iPhone“. Osobně bych chtěl zůstat 
zdravým člověkem, dobrým partnerem 
své ženy a dobrým tátou svých tří dětí. 
Velkým tématem je pro mě rovnováha mezi 
prací, partnerským životem, rolí otce a péčí 
o sebe samého.

Pracovní úspěch
Momentálně jsem v procesu vlastnického 
přebírání firmy od matky. Je to náročný 
a mnohovrstevný proces, a až bude za námi, 
půjde jednoznačně o můj největší úspěch 
v profesní oblasti.

Vzor
Kdysi v Itálii jsem pracoval jako učitel lyžování 
a stále vzpomínám na svého tehdejšího šéfa 

Fernanda, který ve svých třiasedmdesáti 
lyžoval, učil a řídil školu, ujel mi na kole, 
stále žil se svou první ženou, měl pevný 
stisk ruky a jasný pohled.

Tým
Podstata úspěchu. Téměř celou hodnotu firmy tvoří 
lidé, jejich dovednosti, zkušenosti, kontakty, 
to, co vytvořili. Pro mě po příchodu do firmy 
bylo také důležité, že tady byl funkční tým 
managementu, o který se mohu opřít a se 
kterým velmi úzce spolupracuji. Jako advokát 
jsem pracoval mnohem samostatněji. Práce 
v týmu a s týmem pro mě po příchodu do firmy 
byla jednou z největších výzev – a stále mám co 
zlepšovat. Naštěstí mám velkou podporu kolegů.

Peníze
Prostředek k nezávislosti.

Co mě na práci 
nejvíce baví 
Nejvíc mě baví, když se dostanu do 
flow, věci mi jdou od ruky, a když se 
otočím za prožitým dnem, mám pocit, 

že byl naplněný užitečnými věcmi 
a prožitý efektivně a zároveň radostně.

Koníček
Pohyb v přírodě všemi možnými 
prostředky. Pěšky, na lyžích, na kole, 
na lodi. Ještě mě čekají koně. Nejsilnější 

emoce mi dávají freeride a skialpinismus, 
začali jsme s tím s bráchou ještě na 
rovných lyžích, dávno předtím, než se 
z toho stala masová móda.

Oblíbená 
píseň

Mark Knopfler, Sailing To Philadelphia. Píseň 
o dobrodružství, neznámu a naději.

Peklo
Nesnáším, když lidé jsou nekonzistentní 
v tom, co říkají a co dělají. A ještě víc mi 
vadí, když si jiní lidé takové osoby vybírají 
jako své lídry a zástupce.



Větší dražé
než klasický

Tic Tac

Slazeno
stévií

Více než 
70 % xylitolu

Silný
a dlouhotrvající
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efekt

Krystalky
s dlouhotrvající

svěžestí

Tic Tac přicházíTic Tac přichází
s čerstvou svěží novinkou –s čerstvou svěží novinkou –
funkčním bonbónemfunkčním bonbónem
Tic Tac Fresh+!Tic Tac Fresh+!

Nové větší dražé je tu pro všechny, kdo chtějí 
okamžitě zažít dlouhotrvající osvěžení a povzbudivou 
chut’. Příru° stek do rodiny Tic Tac je zcela bez cukru 
a vyzkoušet jej mu° žete ve třech skvělých příchutích 
Strong Mint, Cherry Menthol a Grapefruit Mint.

BEZBEZ
CUKRUCUKRU

CHERRYCHERRY
MENTHOLMENTHOL

GRAPEFRUITGRAPEFRUIT
MINTMINT

GRAPEFRUITGRAPEFRUIT
MINTMINT

STRONGSTRONG
MINTMINT

zap_240x340.indd   1zap_240x340.indd   1 02.08.2021   17:1102.08.2021   17:11



VÍTĚZOVÉ ROČNÍKU 2021:
PŘEDSTAVUJEME...

VOLBA SPOTŘEBITELŮ – NEJLEPŠÍ NOVINKA 2021:
>  101 společností
>  196 nominovaných výrobků
>  60 vítězů zvolených spotřebiteli

B2C MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOR: VÝZKUMNÁ AGENTURA: PARTNER E-MAILOVÉ KOMUNIKACE:

ALKOHOL AUTOKOSMETIKA BALENÉ VODY BEZLAKTÓZOVÉ POTRAVINY BEZLEPKOVÉ PEČIVO CEREÁLIE

DŽEMY HYGIENA A DEZINFEKCE RUKOU HYGIENICKÉ POMŮCKY CHLAZENÉ MLÉČNÉ SNACKY JOGURTY KÁVA

MASO BALENÉ MASOVÉ POLOTOVARY MLÉČNÉ DEZERTY MLÉČNÉ NÁPOJE MLÉKO MOPY

PAPÍROVÝ PROGRAM PEČIVO PEČIVO FITNESS PEČIVO SLADKÉ PIVO PLEŤOVÁ KOSMETIKA

SLANÉ SNACKY SMETÁKY A KARTÁČE TĚSTOVINY ÚKLIDOVÉ POMŮCKY UZENINY VAPORIZÉRY, ELEKTRONICKÉ CIGARETY

REPUBLICA 
STOCK PLZEŇ – BOŽKOV

SHERON SOFTPACK 
SMĚSI DO OSTŘIKOVAČŮ 
DF PARTNER

MATTONI V PLECHOVCE 
MATTONI 1873

OVSÁNEK 
SEMIX PLUSO

BEZLEPKOVÁ ŘADA VITACELIA 
PENAM

GRANOLA MÜSLI MACA & CACAO 
WILD & COCO

HAMÉ EXTRA DŽEMY 
ORKLA FOODS ČESKO A SLOVENSKO

INDULONA TEKUTÁ MÝDLA 
A ANTIBAKTERIÁLNÍ GELY NA RUCE 
SARANTIS CZECH REPUBLIC

KERAMICKÁ PEMZA NA CHODIDLA 2V1 
DIVA & NICE COSMETICS  

MONTE SNACK WHITE 
ZOTT

JOGOBELLA BEZ PŘÍDAVKU CUKRŮ 
ZOTT

NESCAFÉ BLACK ROAST 
NESTLÉ ČESKO

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

GRILL MASTER MASO 
TESCO STORES ČR

MONTE -30 % CUKRU 
ZOTT

CLEVER KEFÍROVÁ MLÉKA 
BILLA

FARMÁŘSKÉ MLÉKO 
MORAVIA LACTO 

VILEDA 1.2 SPRAY MAX MOP BOX 
FREUDENBERG HOME 
AND CLEANING SOLUTIONS

TENTO TOALETNÍ PAPÍR TŘÍVRSTVÝ 
METSA TISSUE CZECH

VÍCEZRNNÉ PEČIVO 
TESCO STORES ČR

PROTEINOVÝ CHLÉB 
PENAM

TESCO SLADKÉ PEČIVO 
TESCO STORES ČR

RADEGAST RATAR 
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

ASTRID AQUA BIOTIC 
SARANTIS CZECH REPUBLIC

DUPETKY PEČENÉ & RAJČE-BYLINKY 
PERFETTI VAN MELLE CZECH REPUBLIC

SPONTEX GREEN SMETÁKOVÁ ŘADA 
ZE 100% RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
MAPA SPONTEX CE 

FRANZ JOSEF KAISER TĚSTOVINY 
SEMOLINOVÉ 
GASTON

VILEDA GLITZI ALWAYS 
CLEAN VISKÓZNÍ HOUBY 
FREUDENBERG HOME 
AND CLEANING SOLUTIONS

KARLOVA KORUNA PRAŽSKÁ ŠUNKA 
PENNY MARKET

MYBLU 
IMPERIAL TOBACCO CR

INDULONA TEKUTÁ MÝDLA 

MASOVÉ POLOTOVARY

VILEDA 1.2 SPRAY MAX MOP BOX 

VÍCEZRNNÉ PEČIVO PROTEINOVÝ CHLÉB 

VÍTĚZ

AB
SOLUTNÍ

2021
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NA ZÁKLADĚ ROZSÁHLÉHO PRŮZKUMU 
MEZI 4 000 SPOTŘEBITELŮ HLEDÁME 
A OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ NOVINKY NA TRHU.

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, 

PRODEJE ROSTOU

SLEDUJTE NÁS NA    ATOZ MARKETING
A NEZAPOMÍNEJTE ODEBÍRAT NÁŠ NEWSLETTER. 

www.atozregistrace.cz/volba-spotrebitelu

Nalézt nás vaši spotřebitelé 
mohou i na Facebooku.

www.volbaspotrebitelu.cz
B2B MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

CUKROVINKY ČAJ ČOKOLÁDA DÁMSKÁ HYGIENA DEHYDRATOVANÉ POTRAVINY DĚTSKÉ PŘÍKRMY

KOUPELOVÁ KOSMETIKA KRMIVA PRO HLODAVCE KRMIVA PRO KOČKY KRMIVA PRO PSY LAHŮDKY LIMONÁDY

MRAŽENÁ A CHLAZENÁ JÍDLA NEALKO PIVO NEALKOHOLICKÉ SEKTY OCHUCOVADLA OMÁČKY NA VAŘENÍ PAPÍROVÉ UTĚRKY

PRACÍ PROSTŘEDKY PSACÍ A KREATIVNÍ POTŘEBY PYTLE NA ODPAD RYBÍ KONZERVY SIRUPY SLADKÉ SNACKY

VEGETARIÁNSKÉ A VEGANSKÉ NÁPOJE VEGETARIÁNSKÉ A VEGANSKÉ POTRAV. VÍNO A SEKTY VLASOVÁ KOSMETIKA WC HYGIENA ZMRZLINY

MENTOS GUM PURE 
FRESH FRUIT WATERMELON 
PERFETTI VAN MELLE CZECH REPUBLIC

BERCOFF WELLNESS ČAJ ZÁZVOR 
BERCOFF KLEMBER CZ

ORION RODINNÁ 
NESTLÉ ČESKO

BELLA CONTROL DISCREET 
TZMO CZECH REPUBLIC

VITANA RYCHLÁ VEČEŘE 
ORKLA FOODS ČESKO A SLOVENSKO

MASO-ZELENINOVÉ PŘÍKRMY HAMÁNEK 
ORKLA FOODS ČESKO A SLOVENSKO

SPRCHOVÉ GELY BODY TIP 
VIVACO

AKINU POLŠTÁŘKY PRO HLODAVCE 
AKINU CZ

PURINA ONE KAPSIČKY PRO SPECIFICKÉ 
POTŘEBY KOČEK 
NESTLÉ ČESKO

BRIT MEATY JERKY – PAMLSKY 
ZE SUŠENÉHO MASA 
VAFO PRAHA

BILLA OKURKY
VE SLADKOKYSELÉM NÁLEVU 
BILLA

PEPSI MANGO 
MATTONI 1873

ZNOJMIA MRAŽENÁ ZELENINA 
ORKLA FOODS ČESKO A SLOVENSKO

STAROPRAMEN COOL MALINA 
BORŮVKA, RYBÍZ LIMETKA 
PIVOVARY STAROPRAMEN

MUCHA SEKT NEALKO 
SOARE SEKT

GRILL MASTER OMÁČKY 
TESCO STORES ČR

OMÁČKY NA TĚSTOVINY 
TESCO STORES ČR

VELVET TURBO EXTRA STRONG - 
PAPÍROVÁ UTĚRKA 
MORACELL

NEON TEKUTÉ PRACÍ PROSTŘEDKY 
A ODSTRAŇOVAČE SKRVN 
TOMIL

FOUKACÍ FIXY AIRPENS METALLIC 
CENTROPEN

FINO GREEN LIFE 
EKOLOGICKY PŘÍVĚTIVÁ ŘADA 
SARANTIS CZECH REPUBLIC

FRANZ JOSEF KAISER TUŇÁK STEAK 
V OLIVOVÉM OLEJI 
GASTON

SIRUPY - RŮZNÉ PŘÍCHUTĚ 
TESCO STORES ČR

STUDENTSKÁ PEČEŤ NARUBY 
NESTLÉ ČESKO

BILLA BIO ROSTLINNÉ NÁPOJE 
BILLA

FERMENTOVANÉ PROBIOTICKÉ BIO 
VÝROBKY WILD & COCO 
WILD & COCO

BOHEMIA SEKT ICE 0,2L 
BOHEMIA SEKT

NIZORAL CARE TONIKUM 
PRO POKOŽKU HLAVY 
STADA PHARMA CZ

DR. DEVIL 3IN1 WC POINT BLOCK 
TOMIL

TESCO ZMRZLINA V KORNOUTKU 
TESCO STORES ČR

MENTOS GUM PURE 

PURINA ONE KAPSIČKY PRO SPECIFICKÉ 

PSACÍ A KREATIVNÍ POTŘEBY
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E-COMMERCE

V 

láda České republiky v posledním 
roce a půl opakovaně uzavírala 
maloobchodní prodejny. Spotře-
bitelé se tak logicky pro nákup 
zboží obrátili na internet. Proto 

e-shopy opakovaně zažívaly velký zápřah. Přitom 
využívají dopravce a většina spoléhá na třetí stra-
nu. Logistika poslední míle v Česku naštěstí nezko-
labovala, a to díky celé řadě společností, které ji 
zařizují, a také vlivem nových způsobů doručování.

Došlo k úpravám kapacity 
rozvozů

Z průzkumu společnosti GLS Česká republika, kte-
rý každý rok realizuje prostřednictvím agentury 
Ipsos, vyplývá, že doručení zásilek domů stále vy-
užívá 74 % spotřebitelů. Covid-19 tento dlouho-
dobý trend ještě posílil. „V oblibě jsou samozřejmě 

i kamenné výdejny e-shopů či výdejní místa nebo-
li ParcelShopy. Tento způsob doručení balíku je 
využíván nejčastěji v případě, kdy příjemce ví, že 
nebude doma a nebude možné doručit mu balík 
ani do zaměstnání,“ deklaruje ředitel Pavel Včela. 
Na to navazuje Miloš Malaník, generální ředitel 
DPD, tím, že i v jejich případě bylo v průběhu pan-
demie u většiny B2C zásilek nejvíce využíváno do-
ručení na adresu, tedy domů.

Podle Jana Kodady, obchodního ředitele společ-
nosti Gebrüder Weiss, doručení přímo do ruky 
s sebou přineslo značný tlak na kapacitu rozvozů. 
Řada e-shopů, ale i kamenných prodejen buduje 
infrastrukturu pro variantu osobního vyzvednutí 
menších zásilek nebo síť doručovacích boxů, které 
z pohledu adresáta fungují na podobném princi-
pu. „Volba způsobu doručení ze strany spotřebite-
le závisí na více faktorech a je poměrně individuál-
ní. Z logistického hlediska osobně věřím 
v budoucnost omnichannelu,“ sděluje.

Kontrola nad časem 
doručení
E-commerce v posledních letech kontinuálně roste 
a koronavirová pandemie tento trend samozřejmě 
ještě posílila. Zavření maloobchodu akcelerovalo 
celkovou digitalizaci retailu a s tímto vývojem jsou 
spojeny také stále vyšší nároky na logistiku. 
„V DoDo vidíme, že spotřebitelé vyžadují doručení 
zboží pokud možno hned. Ale vnímáme, že kromě 
rychlosti je klíčová i přesnost,“ vysvětluje Michal 
Menšík, CEO logistického startupu DoDo. Většina 
zákazníků chce mít dokonalou kontrolu nad tím, 
v kolik jim zásilka přijde, aby si její převzetí mohli 
dobře naplánovat. Nikomu se totiž nechce celý 
den napjatě vyhlížet balík. Dokonalá kontrola nad 
časem doručení není zásadní jen pro pohodlí zá-
kazníka, ale i pro další zefektivňování logistiky. 
Efektivní totiž může být jen ta, která je precizní 
a která doručí zásilku bez průtahů, přesně ve smlu-
vený čas.

Lví podíl na nárůstu počtu objednávek uskutečněných přes internet v poslední době 
má pandemie. Obrovské množství zakoupeného zboží je však zapotřebí nějak doručit. 
A právě poslední míle hraje v tomto velkou roli. Oblíbenost výdejních míst stále roste, 
ale spotřebitelé také v hojné míře využívají dopravu až na konkrétní místo.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

  Žádaná je 
transparentnost
       a spolehlivost
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Společnost Zásilkovna doručuje 91 % všech svých 
zásilek na výdejní místa. Většinu z nich (97 %) do-
ručí do druhého dne. Výdejní místa jsou tedy v rám-
ci jejích celkových čísel zcela dominantní. Kvalita 
a rychlost doručení patří podle všech možných 
srovnání k nejlepším na trhu. „V současné době 
máme v České republice téměř 5 500 výdejních 
míst a jejich počet stále stoupá,“ specifikuje COO 
Jan Čižmar. Výdejní místa jsou obecně ze strany 
zákazníků stále více využívaná. Zákazník si sám volí 
dobu, kdy si zásilku vyzvedne a kdy mu to nejvíce 
vyhovuje. Tento trend potvrzují čísla Asociace pro 
elektronickou komerci (APEK) za rok 2021. Podle 
nich si vyzvednutí na výdejních místech zvolilo více 
než 45 % nakupujících na internetu.

Dodání lze sledovat 
on-line

K nejdůležitějším kritériím balíkové přepravy patří 
dlouhodobě kvalita a spolehlivost. Klíčová může 
být až pro 73 % nakupujících. „Proto neustále pra-
cujeme na zkvalitnění a zkapacitnění naší sítě. 
V loňském roce jsme například zahájili stavbu roz-
šíření mezinárodního třídicího centra balíků v Jih-
lavě, jehož první etapa, která navýší kapacitu o 50 
procent, bude zprovozněna již letos na podzim 
před vánoční sezonou,“ prozrazuje Pavel Včela. 
Společnost průběžně otevírá nová výdejní místa, 
GLS ParcelShopy, kterých má po celé Evropě přes 
25 tisíc, z toho v Česku aktuálně více než 700. 
Zkvalitňují i síť téměř 1 500 regionálních dep, kte-
rých v Česku aktuálně provozuje 26 a do konce 
roku plánuje zprovoznit další dvě.

Odesílatel i adresát vyžadují co nejpřesnější a nej-
aktuálnější informace o průběhu zakázky, respek-
tive aktuální lokaci zásilky a předpokládaný čas 
doručení. „Tyto informace sdílíme prostřednictvím 
zákaznického portálu, který vedle track & trace 
a řady managementových modulů zahrnuje sys-
tém Estimated Time of Delivery. Díky tomu mohou 
naši zákazníci kdykoli ověřit dvouhodinové časové 
okno, během kterého budeme doručovat,“ infor-
muje Jan Kodada. Systém počítá mimo jiné s ak-
tuální dopravní situací na rozvozové trase a je au-
tomaticky aktualizován v pětiminutových 
intervalech. Při doručení na adresu je však nezbyt-

né správně zadat kontaktní údaje příjemce (včetně 
adresy a telefonního čísla). A samozřejmě splnění 
všech dalších náležitostí, jako jsou například roz-
měry zásilky, její správné zabalení, neposílat zboží 
vyloučené z přepravy a podobně.

Vše se proto točí kolem zvyšování kvality – spo-
lehlivosti služby, doručování v menších časových 
oknech nebo vyšší flexibility dopravců. Výrazným 
trendem je i environmentální hledisko, tedy vliv 
přepravy zásilek na životní prostředí. „Výdejní mís-
ta, jejichž průkopníkem je v tuzemsku společnost 
Zásilkovna, výrazně snižují náročnost na množství 
aut potřebných k přepravě zboží. Podle našich 
analýz je obdobný počet zásilek doručen s osm-
krát menším počtem aut, než je tomu u dopravců 
doručujících do domu,“ míní Jan Čižmar. Efektivi-
ta rozvozu je velmi úspěšná, tedy nejezdí se zby-
tečné trasy, a to díky optimalizaci rozmístění vý-
dejních míst.

Doručování v konkrétních 
hodinových slotech bude 
standardem

Při doručování balíků klasickými „balíkovkami“ 
jsou typické doručovací časy s mnohahodinovým 

rozptylem, což způsobuje, že skutečně velké pro-
cento zásilek zůstává nedoručených a po městě 
zbytečně jezdí několik dní. To není dobré ani pro 
zákazníka, který na zboží čeká, ani pro e-shop, 
jehož reputace v očích zákazníka klesá, ani pro 
město a jeho obyvatele. „S nedoručenými zásilka-
mi vzniká neefektivita, jejímž výsledkem je promar-
něný čas kurýra, zbytečně proježděné kilometry, 
a přirozeně tedy celkové zdražování celé služby pro 
všechny zákazníky. Troufám si proto odhadovat, že 
doručování v konkrétních hodinových slotech 
bude brzy široce přijímaným standardem a zdaleka 
nejen doménou vybraných segmentů v čele s roz-
vozem potravin,“ poodkrývá Michal Menšík. Do-
dává, že doručování v hodinových slotech totiž 
není jen „zhýralostí“ stále náročnějších zákazníků 
e-commerce, ale logickou potřebou, kterou ocení 
nejen příjemce zboží, ale bez nadsázky celé město. 
Přinese totiž celkové zefektivnění logistiky a tím 
minimalizuje negativní externality spojené s boo-
mem internetového prodeje. Efektivní logistika 
totiž potřebuje méně aut v ulicích, což pocítí každý 
obyvatel města.

S flexibilitou pracuje i služba FlexDeliveryService, 
která příjemci umožňuje jednoduše ovlivnit proces 
doručení balíku podle jeho aktuálních potřeb. Pří-
jemce může pomocí on-line aplikace Delivery Ma-
nager volit mezi pěti různými možnostmi doručení 
a vybrat si tu, která mu v danou chvíli vyhovuje 
nejvíce. GLS Česká republika standardně provádí 
dva doručovací pokusy, ale s touto službou prove-
de zdarma i třetí pokus. „Za zmínku stojí i on-line 
aplikace e-Balík dostupná všem fyzickým osobám, 
a zejména její verze Profi, jež je určena hlavně pro 
podnikatele nebo menší e-shopy, které pravidelně 
odesílají menší množství zásilek,“ vyzdvihuje Pavel 
Včela. Tato služba je dostupná bez nutnosti uzaví-
rání smlouvy, nabízí platbu pomocí kreditů, čímž 
funguje na automatickém principu „čím více po-
šlete, tím více ušetříte“.

Cení se kvalitní 
a přesná logistika

Společnost Gebrüder Weiss v rámci služeb Home 
Delivery, která je zaměřena zejména na dodávku 
domácích spotřebičů nebo vybavení domácností 
až na místo jejich využití, nabízí instalaci a ladění 
TV stejně jako zapojení a zprovoznění setů pračka/
sušička, lednic, myček a další velké bílé techniky. 
„V loňském roce jsme spustili naše vlastní výdejní 
boxy Z-Box. Jde o bezkontaktní výdejní místa, kte-
rá mohou zákazníci ovládat skrze naši aplikaci,“ 
zmiňuje Jan Čižmar. Jejich technologie umožňuje 
umístění v podstatě kdekoliv a s nonstop provo-
zem. V České republice je jich nyní více než tisíc.

Dobrou zprávou pro obchodníky je, že zákazníci 
sázku na kvalitní a přesnou logistiku umějí ocenit. 
Pokud jsou s doručením spokojeni, častěji se vra-
cejí a nakupují za více peněz. 

„Skoro 
polovina 

nakupujících 
volí výdejny.“

E-shopy v roce 2021 zaznamenaly zájem 
o dříve neobvyklé způsoby dodání zboží. 
Podle našeho průzkumu mezi spotřebiteli si 
například vyzvednutí v externích výdejnách 
vybralo jako nejčastější způsob doručení 
objednávky 45‚3 procenta internetových 
nakupujících. Osobní odběry byly jedno-
značně jedním z letošních trendů stejně 
jako odběry z automatických boxů.

Jan Vetyška,
výkonný ředitel, Asociace pro 
elektronickou komunikaci (APEK)

Trendem je 
větší odolnost, 

praktičnost 
a atraktivita 

pro zákazníka.



Prezentace speciálně pro profesionály z retailu a FMCG!

TAJNÁ DIMENZE OBALU  
Jako profesionálové v packagingu neustále 
vyvíjíme ideální obaly pro naše výrobky. 
Snažíme se zajistit, aby pokrývaly všechny 
různé dimenze a funkce. Ale jak často mys-
líme na tajnou dimenzi obalu? Totiž vlastní 
osobní obal. Jaký je klíč k získání a udržení 
klientů? Jaké jsou základní principy etikety, 
které pomáhají při obchodních jednáních? 
Jak můžeme se zákazníky budovat vztahy 
typu win-win, které povedou k dlouhodobé 
spolupráci? Proč ztrácíme klienty, které 
jsme tak tvrdě získávali? Naše osobní 
balení – jak se prezentujeme vůči ostatním 

– má zásadní vliv na úspěch v podnikání. A kdo by nám poradil lépe, jak vylepšit 
osobní balení, než samotný mistr etikety Ladislav Špaček? 

LADISLAV ŠPAČEK

HLEDÁNÍ OBALOVÉ ROVNOVÁHY 
PŘI JÍZDĚ NA VLNĚ 
UDRŽITELNOSTI  

Vlna udržitelnosti se valí obalovým průmyslem. 
Spotřebitelé, maloobchodníci a výrobci značkového 
zboží, stejně jako zákonodárci a investoři, tlačí udržitel-
nost vpřed závratnou rychlostí. I když musíme uzavírat 
smyčky a snižovat stopu CO

2, je nutné, abychom neztra-
tili ze zřetele základní funkce obalů. Navzdory aktivitám 
v oblasti udržitelnosti zůstává ochrana produktů a podpo-
ra spotřebitele při jeho rozhodování o nákupu funkcemi, 
o kterých nelze smlouvat. Kdo sleduje pouze dynamiku 

trhu, selže. Potřebujeme nezávislé strategie a musíme znovu vytvářet struktury, pro-
cesy a produkty. O tom, jak najít správnou obalovou rovnováhu v této bouřlivé době, 
bude hovořit bývalý předseda představenstva německého obalového institutu, přední 
obalový poradce a jeden z největší obalových odborníků na světě, Thomas Reiner.

THOMAS REINER, BERNDT+PARTNER GROUP

PANELOVÁ DISKUZE: TŘI DIMENZE OBALU 
Jaký je správný obal? Jednoduše 3D. Ano, má šířku, hloubku a výšku. Ale tři základní dimenze obalu tvoří 
také ochrana, marketing a cirkularita. Tedy spotřebitelský obal musí hlavně chránit produkt, dobře jej prodávat 
a současně být perfektně recyklovatelný. Tři dimenze obalu jsou hlavním tématem nejenom 9. ročníku kongresu 
OBALKO, ale i tradiční panelové diskuze, tedy zlatého hřebu dopoledního programu. 

Poslechněte si názory profesionálů na to, jak jejich společnosti interně vyvažují odlišné požadavky na balení. 
Zjistěte, jak různá oddělení výrobních firem spolupracují při správném balancování mezi udržitelností, marketingem 
a konstrukcí. Poznejte více vztahy mezi hráči na trhu – dodavateli obalů, výrobci a distributory baleného zboží 
a maloobchodníky.  A především sledujte, zda společně dokážou odkrýt cestu k obalu, který je zkrátka 3D.

Setkáme seosobně v Aquapalace Hotel Prague?
Další ročník už

14.–15. října!
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JANA 
STRÁNSKÁ, 
RYOR

MARTIN 
JAHODA, 
EMCO

IVO BENDA, 
GREINER 
PACKAGING 
SLUŠOVICE

MARTIN 
HEJL, 
THIMM 
PACK’N’DISPLAY
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Chcete se zúčastnit?
Registrujte se na www.obalko.cz/registrace
Pro zástupce FMCG a retailu VSTUP ZDARMA! 

STŘÍBRNÝ PARTNER 
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

PARTNER 
E-MAILOVÉ 
KOMUNIKACE:

POD ZÁŠTITOU: STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:

PARTNER KÁVY: PARTNER 
NÁPOJŮ:

PARTNER 
VÍNA:

PARTNER TECHNIKY:

PARTNER DESIGNU:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER:

PARTNEŘI 
WORKSHOPŮ:

PARTNER 
PIVA:

Děkujeme partnerům, kteří podporují 9. ročník kongresu
 ZLATÍ PARTNEŘI:

BRONZOVÍ 
PARTNEŘI:

SPOLUPRACUJÍCÍ 
ORGANIZACE:

SPECIÁLNÍ 
PARTNEŘI:

 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: ORGANIZÁTOR:

OBALOVÁ REVOLUCE V FMCG  
Kompletní transformaci svého obalového sortimentu je aktuálně vel-
kou výzvou společnosti Danone, která intenzivně pracuje na dosažení 
100% recyklovatelnosti a znovuvyužitelnosti svých obalů do roku 
2025. Jak globální potravinářská společnost řeší obalovou revoluci ve 
svých závodech, v rámci ekodesignu jogurtových kelímků a dalších 
svých výrobků? Jak cirkularitu obalů komunikuje vůči spotřebitelům? 

A pomůže informační potřeby obalu vyřešit rozšířená realita?

GABRIELA KOBESOVÁ, DANONE

CONNECTED PACKAGING – 
VÝSTŘELEK, NEBO BUDOUCNOST?

Každý den čelí značky mnoha výzvám: jak umožnit zákazníkům 
aktivní zapojení, jak zvýšit věrnost značce anebo jak shromaž-
ďovat data o zákaznících. V tom všem může pomoci connected 
packaging neboli integrace technologií do obalového designu 
produktů. V exkluzivní prezentaci Jenny Stanley, zakladatelka 
a generální ředitelka společnosti Appetite Creative, představí 

výhody connected packagingu, jako jsou přidaná hodnota reklamních kampaní, 
zlepšení zapojení a věrnosti zákazníků nebo podpora třídění a recyklace.

JENNY STANLEY, APPETITE CREATIVE

ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ A PLECHOVIEK: 
AKÉ BUDE NA SLOVENSKU OD JANUÁRA 2022?

Zatiaľ čo mnoho európskych krajín, vrátane Českej republiky, zaostáva v implementácii systému zálohovanie PET fliaš a plechoviek, Slovensko agresívne 
napreduje v implementácii svojho systému do januára 2022. Ako bude zálohovanie nápojových obalov vyzerať v praxi? Ako bude fungovať a kto ho bude 
financovať? Aké sú povinnosti rôznych subjektov spolupracujúcich v zálohovom systéme – výrobcov nápojov, výrobcov nápojových obalov a maloobchod-
níkov? Aké sú ciele systému, najmä pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie? A čo sa robí pre vzdelávanie spotrebiteľov?

LUCIA MORVAI, SPRÁVCA ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU

DIGITÁLNÍ OBAL SLUŠÍ, 
FUNGUJE A PRODÁVÁ  

Obal prodává – to málokdo zpochybní. Ale jak to 
vlastně dělá? Aby byl moderní, musí se vyvíjet 
s dobou a přizpůsobovat se aktuálním požadavkům 
trhu, logistiky i zákazníka. S tím mu skvěle pomáhají 
digitální technologie. A jak to funguje v praxi? V exklu-
zivní případové studii se dozvíte, proč výrobce tak tra-

dičního produktu jako Becherovka využívá nejmodernější digitální technologie. Na 
konkrétním příkladu vám Radi Uzunov ze společnosti Jan Becher Pernod Ricard 
a Petr Kaczor z THIMM pack’n’display ukážou, jaké výhody přinášejí moderní 
digitální obaly. Tajemství Becherovky vám nejspíš během přednášky neprozradí, 
ale příběh jejího moderního obalu se dozvíte do detailu.

RADI UZUNOV, JAN BECHER PERNOD RICARD
PETR KACZOR, THIMM PACK’N’DISPLAY

UDRŽITELNÉ ŘEŠENÍ 
PRO PIVNÍ MULTIPACKY

Smršťovací fólie coby obal na plechov-
ky si už zasloužila důstojného nástup-
ce. Něco inovativního, z obnovitelných 
zdrojů a bez plastů. Plně papírový 
obal TopClip začal jako první v České 
republice používat řemeslný minipi-

vovar Clock z Potštejna a do svého portfolia ho zařadil také pivovar Svijany. 
V této exkluzivní dvojí případové studii si vyslechněte všechny podrobnosti 
o implementaci tohoto nového inovativního obalu od zástupců obou pivovarů 
a od dodavatele, společnosti Smurfit Kappa.

MICHAL MATYS, PIVOVAR SVIJANY
JIŘÍ ANDRŠ, PIVOVAR CLOCK
JAN KAPRHÁL, SMURFIT KAPPA

POZOR! NALAKOVÁNO NAZELENO
Dnešní svět charakterizuje boom udržitelného chování. Drtivá většina 
firem tento trend aplikuje do svého podnikání a pak o tom informuje 
svoje stakeholdery i širokou veřejnost. Někdy se však ukáže, že 
zvolená forma a obsah komunikace nejsou úplně vhodné a rele-
vantní. Podívejme, co je tzv. greenwashing a jak se ho firmy – často 

nevědomky – dopouštějí. Kromě vysvětlení pojmu a jeho vzniku upozorníme na 
praktické projevy i možnosti, jak se greenwashingu vyvarovat.

PETRA KOUDELKOVÁ, FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UK
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SNÍDANĚ
JSOU HLAVNĚ 
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CS #1

Z
a posledních 12 měsíců (4/2020–
5/2021) se podle dat společnosti 
NielsenIQ v České republice spo-
třebovalo 19 milionů kilogramů 
snídaňových cereálií v celkové 

hodnotě téměř 1‚7 miliardy korun. V objemu 
kategorie narostla o 1‚2 % oproti minulému 
roku a v hodnotě činil růst 2‚1 %.

Přednost dostávají 
značkové výrobky

Hotové cereální snídaně (cereálie a müsli) dělají 
87 % hodnoty celé kategorie a zbylých 13 % 
jsou cereálie vyžadující přípravu, tedy především 
ovesné vločky. Průměrná cena za kilogram ho-
tových snídaní je 105‚60 Kč, zatímco cereálie 
vyžadující přípravu stojí v průměru 38‚60 Kč za 
kilogram. „Rychlejší růst hodnoty jsme mohli 
pozorovat hlavně u levnějšího segmentu, v rám-
ci hotových snídaní to pak bylo hlavně müsli, 
díky kterému kategorie rostla. Z příchutí se nej-
více daří bezpříchuťovým, čokoládovým/kakao-
vým a skořicovým,“ vypočítává konzultantka 
Kateřina Panczaková. Mezi velikostmi dominuje 
hlavně největší segment 400 gramů a více, jehož 
důležitost s častějšími snídaněmi doma v době 
pandemie narostla na 65 % hodnoty kategorie, 

zatímco menší segmenty klesaly, v případě 
segmentu 250 gramů a méně dokonce 
o 15 % v hodnotě.

Češi si při snídaních dopřejí spíše značko-
vé produkty, kterých v objemu spotřebo-
vali 59 % a jejichž důležitost roste na 

Význam snídaně v rámci celého dne rozhodně nelze 
zpochybňovat. Nastartuje metabolismus,                 dodá energii 
a zabrání případnému přejídání v pozdějších denních 
hodinách. Variant snídaní bychom mezi spotřebiteli 
našli velké množství – od typického rohlíku namazaného 
máslem přes různé druhy müsli zalité mlékem či 
jogurtem až po anglickou variantu na vidličku. Trendem 
je posun ke zdravějším snídaním, který je patrný 
i v rozšiřující se nabídce výrobků.
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jsou cereálie vyžadující přípravu, tedy především 
ovesné vločky. Průměrná cena za kilogram ho-
tových snídaní je 105‚60 Kč, zatímco cereálie 
vyžadující přípravu stojí v průměru 38‚60 Kč za 
kilogram. „Rychlejší růst hodnoty jsme mohli 
pozorovat hlavně u levnějšího segmentu, v rám-
ci hotových snídaní to pak bylo hlavně müsli, 
díky kterému kategorie rostla. Z příchutí se nej-
více daří bezpříchuťovým, čokoládovým/kakao-
vým a skořicovým,“ vypočítává konzultantka 
Kateřina Panczaková. Mezi velikostmi dominuje 
hlavně největší segment 400 gramů a více, jehož 
důležitost s častějšími snídaněmi doma v době 
pandemie narostla na 65 % hodnoty kategorie, 

zatímco menší segmenty klesaly, v případě 
segmentu 250 gramů a méně dokonce 
o 15 % v hodnotě.

Češi si při snídaních dopřejí spíše značko-
vé produkty, kterých v objemu spotřebo-
vali 59 % a jejichž důležitost roste na 

Zdroj: Median, MML-TGI, 20/IV−21/I

 CS #1: SNÍDANĚ
CS #2: SORTIMENT PRO TEPLÝ PULT
CS #3: HRAČKY
CS #4: PŘÍPRAVKY NA MYTÍ NÁDOBÍ

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

69,4 %
spotřebitelů snídá 
ráno doma.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:O tom, jak Češi chtějí snídat 
a jak skutečně snídají, čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

... /...



kterou z těchto různých typů kávy si domácnos-
ti koupí typicky čtrnáctkrát za rok.

Pandemie měla 
i pozitivní vliv

Koronavirová krize a práce z domova upravily 
snídaňové rituály pozitivním směrem. Rychlé 
vypití čaje a rychlé snězení čehokoliv po ruce 
vystřídaly plnohodnotné klidné domácí snídaně 
– najednou je čas i na přípravu míchaných vají-
ček, palačinek na sladko či na slano, šunky s vej-
cem a jiné, k tomu samozřejmě dobré pečivo. 
„Naši pekaři v koronové době nespali. Proto 
jsme připravili několik novinek, například novou 
řadu biovýrobků se značkou Naše pekárna, kva-
sový řemeslný Náš pecen, toustový Sandwich 
Vitamín nebo muffiny,“ uvádí Petr Mlíka, pro-
jektový manažer společnosti PEK Group.

Pandemie může i za to, že se nyní více snídá 
společně, což má nesporný vliv na to, že si spo-
třebitelé snídaně užívají. Dalším následkem bylo 
i to, že řada rodičů mohla vidět, co jejich děti 
vlastně jedí a jestli se neodbývají. To přispělo 
k tomu, že se i snídaně postupně stávají zdra-
vějšími a začalo se více zahrnovat zdravější pe-

čivo. „Proto jsme přišli na trh s Ranním chlebí-
kem, který okamžitě zafungoval a během 
prvního měsíce si našel své stálé zákazníky. 
Vedle vyvážené chuti a perfektního tvaru obsa-
huje i prospěšný vitamin D,“ vysvětluje Martin 
Dolský, ředitel marketingu společnosti Penam. 
Je tedy zřejmé, že spotřebitelé se více zajímají 
o zdravé potraviny a jejich nutriční hodnoty – 
a výrobci to vědí. V případě masných výrobků se 
dívají hlavně na obsah masa. „Začíná se mluvit 
i o bezmasých alternativách, ale momentálně je 
v tuzemsku po těchto produktech ještě malá 
poptávka. To může být tím, že Češi jakožto uze-
nářský národ si na chuti potrpí, a to se zatím 
u těchto bezmasých alternativ úplně napodobit 
nedaří,“ deklaruje Michal Tkadlec, marketingo-
vý manažer společnosti MP Krásno.

Konzumuje se více 
menších jídel

Obecným trendem je méně cukru, méně tuku, 
a naopak více bílkovin. „Razí jej jak výrobci, tak 
trenéři i lékaři. Z našeho pohledu stále mírně 
stoupá zájem o proteinové výrobky,“ konkreti-
zuje Gabriela Salichová, ředitelka marketingu 
společnosti Semix Pluso. Spotřebitelům se myš-
lenka necukrování líbí, protože pochopili, že 
existuje i zdravější forma požitkářství, pokud jde 
o jídlo. „Den ode dne nám stoupají prodeje klí-
čeného sypaného müsli, což je směs pěti druhů 
lupínků a ovoce nebo kvalitní čokolády. Velmi 
se nám líbí myšlenka ‚müsli přes noc‘, inspiro-
vali jsme se v zahraničí. Jde o vrstvené müsli, 
nabádáme k prokládání müsli ve sklenici se za-
kysanou smetanou či jogurtem nebo naším 
Ovsánkem, čímž ještě navýšíme už tak vysoký 
obsah bílkovin,“ prozrazuje Gabriela Salichová. 

úkor privátních značek. Jako další snídaňovou 
kategorii lze zařadit segment sladkých rýžových 
a cereálních mixů, které jsou dehydrované a sta-
čí přidat horkou vodu či mléko. Těchto mixů se 
loni spotřebovalo 1‚7 milionu kilogramů v hod-
notě 285‚8 milionu korun s meziročním pokle-
sem 4‚8 %.

Nejméně se vypije kakaa

Neodmyslitelnou součástí snídaní jsou teplé ná-
poje, jako je káva, čaj a kakao. V rámci této ka-
tegorie si alespoň jeden ze jmenovaných nápojů 
koupí každá česká domácnost. Z hlediska výdajů 
domácností na teplé nápoje dominuje dvoutře-
tinovým podílem káva. Následuje čaj s více než 
pětinovým podílem a nakonec kakao. Vyplývá to 
z dat společnosti GfK Czech za období 5/2020 
až 4/2021. Výdaje domácností na koupi teplých 
nápojů meziročně vzrostly. „Více než třetinu 
svých prostředků na kávu domácnosti utratí za 
kávu instantní. Tu kupuje i nejvíce domácností, 
a to 7 z 10,“ vysvětluje konzultant Anton Marin-
čák. Mletá káva představuje ve výdajích o něco 
menší podíl. Tento typ kávy nakupuje 6 domác-
ností z 10. Na třetím místě se umístila zrnková 
káva, kterou si koupily 3 z 10 domácností. Ně-

„Ranní rituál musí naladit na celý den.“

Velký snídaňový boom zažívají zdravé a nutričně vyvážené snídaně, které 
tělu dodají potřebnou energii a živiny. Oblíbené jsou zejména ovesné 
kaše. Jejich příprava je rychlá, ale jde o takový malý ranní rituál, který 
příjemně naladí na celý den. Populárním trendem je kaše zdobit čerstvým 
ovocem, ořechy, semínky či dochucovat datlovým sirupem. Ovesné kaše 
tělu dodají zdravou energii, která vydrží, a zasytí na dlouhou dobu.

Roman Anderle,
marketingový manažer, Bombus
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CATSCAN
V tomto vydání:

Ze snídaně se proto poslední dobou stává gur-
mánský požitek. Společnost Mondelēz Interna-
tional každý rok zkoumá stravovací návyky svě-
tové populace – publikuje je formou zprávy 
State of Snacking. Výsledky loňské ankety mezi 
6 292 dospělými spotřebiteli, z nichž asi pětina 
byla z Evropy, byly výrazně ovlivněny pandemií 
nového koronaviru. Z odpovědí je patrné, že 
roste význam konzumace častějších menších 
jídel (snac ků), které spotřebitelé upřednostňují 
před tradičními jídly, jakými jsou snídaně, obě-
dy a večeře. Až 88 % respondentů přiznalo, že 
nyní konzumuje více menších jídel než před 
pandemií. Dá se očekávat, že tento trend bude 
dál pokračovat a že se stane součástí postcovi-
dové normality.

Snídání probíhá v klidu 
a plnohodnotně

„V době pandemie vzrostla míra domácího pe-
čení, zaznamenali jsme vyšší prodeje droždí, 
pečicích přípravků a džemů. Trendem je zdravé 
stravování, tedy celozrnné pečivo, superpotravi-
ny a podobně. Z našeho portfolia můžeme k sní-
dani nabídnout džemy, lívanečky, palačinky 
a kaše Myšky krupičky pro děti,“ uvádí produk-
tová manažerka Zuzana Jirsová ze společnosti 
Orkla Foods Česko a Slovensko. Jak však upo-
zorňuje Michal Tkadlec, poptávka po kvalitních 
potravinách sice roste, ale stále je řada Čechů, 
kteří jsou omezeni svým příjmem, a volí tedy 
levnější varianty.

Spotřebitelé přitom chtějí snídat v klidu a plno-
hodnotně. V běžném všedním dnu však snídaně 
odbývají, protože jsou v časovém stresu před od-
chodem do práce. „Snídaňové trendy se nemění, 
někdo preferuje sladké snídaně, někdo cereální 
chleby se sýrem nebo medem, někdo vločky, 
v oblibě zůstávají klasické rohlíky a housky s čím-

koliv,“ míní Petr Mlíka. Stoupá obliba řemeslných 
tradičních chlebů. Trendem jsou zdraví a rychlost, 
přičemž chuť je jasnou podmínkou. „Naše pro-
dukty tyto parametry splňují. Zejména aspekt 
zdraví však posunujeme stále dále, na trh jsme 
uvedli novinky v kategorii müsli, kaší a sušenek,“ 
informuje Kamil Varhánek, marketingový ředitel 
společnosti Emco. Zmíněné novinky jsou bez při-
daného cukru, přesto mají skvělou chuť.

Jestliže zákazníci musí snídat sami, volí jednodu-
ché jídlo, které lze konzumovat jednou rukou 
a jehož příprava netrvá dlouho. „O víkendu je 
to, jak dokazuje uvedená studie, ale jiné, tomu 
jsme vyšli vstříc skvělými Toustís, které udělají 
snídani o několik úrovní lepší. Jednoduchým re-
ceptem vytvoříte chuťový zážitek. Stačí Toustís, 
vajíčko, slanina, hořčice a snídaně britského 
typu je na světě. Chuť a kombinace, která pře-
kvapí,“ doplňuje Martin Dolský. Vedle ovocných 
müsli jsou velmi oblíbené také granola či ovesné 
kaše. „Ty stačí zalít horkou vodou či mlékem 
nebo přimíchat do jogurtu. Pro spoustu zákaz-
níků je důležité složení těchto výrobků, i proto 
zdravý životní styl vládne našim snídaním,“ rea-
guje Roman Anderle, marketingový manažer 
společnosti Bombus.

Vítaná je kombinace 
chuti a ceny

V průzkumech veřejného mínění spotřebitelé 
tvrdí, že je nejvíce zajímá kvalita, mnoho z nich 
ale nakupuje především podle cenovky. „Nej-
účinnějšími promoakcemi jsou ochutnávky 
v místě prodeje, osobní zkušenost s produktem 
může spotřebitele přesvědčit lépe než televizní 
nebo tisková reklama,“ vzkazuje Petr Mlíka. Ka-
mil Varhánek navazuje tvrzením, že spotřebitelé 
hledají kombinaci kvalitního výrobku se skvělou 
chutí, nutričními parametry a výhodnou cenou. 

Spotřebitelé se obecně řídí cenou, dostupností, 
značkou a akcemi. Ačkoliv vliv ceny každý rok 
lehce klesne, stále je to klíčový prvek v rozhodo-
vání. Kombinace oblíbené značky, dostupnosti 
a akce pak vytváří neporazitelnou kombinaci. 
„Snídaně jsou pro nás klíčová část dne, spotře-
ba pečiva je zde na vrcholu a žádný správný 
obchod bez čerstvého pečiva v podstatě ráno 
neotevře. Proto se naše novinky o snídaně opí-
rají. Vedle zmíněného ranního chlebíku a Tous-
tís máme na cestě novinku pod značkou Odko-
lek. Tou jsou úžasně nadýchané a vláčné 
severské bulky,“ poodkrývá Martin Dolský.

Více se prosazuje oves

„Náš e-shop je skvělým barometrem zájmu. Vi-
díme reakce nakupujících, píší nám e-maily a re-
agují na sociálních sítích. Největší zájem už pár 
měsíců registrujeme o Mini müsli tyčinky a Müs-
li tyčinky naslano. Ani jeden z výrobků nikdo jiný 
na českém trhu neprodává,“ uvádí Gabriela 
Salichová. V případě výrobku naslano jde o 4 cm 
dlouhé tyčinky z klíčeného ovsa a čočky, ke kte-
rému se přidává buď sýr, nebo rajče a bazalka. 
Vhodné jsou na výlety a na večer jako pozdní 
večeře či chroupání u televize, často s vínem 
nebo pivem. Mini müsli tyčinky jsou třícentime-
trové jednoporcovky.

„Musím říci, že jde o náš opravdový majstrštyk. 
Jsou z klíčeného ovsa, bez přidaného cukru, sle-
pované jen datlovou pastou. Přichutili jsme me-
ruňkami, oříšky nebo pomerančem s kakaovými 
boby. Píší nám maminky, že konečně přišlo něco 
výborně ochuceného a zdravého. Tyčinky ale 
nejvíce frčí mezi mladými ženami,“ pochvaluje 
si Gabriela Salichová. Dodává, že se jim výborně 
rozběhly i zakysané nemléčné Ovsánky, které 
vypadají jako jogurt, ale jde o ovesný výrobek 
s přirozeně se vyskytující kyselinou mléčnou, bez 
lepku a bez laktózy, vhodný pro vegany. V červ-
nu tento produkt získal ocenění v programu 
Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2021 v ka-
tegorii bezlaktózových potravin.

Správné je snídat energeticky vydatné potraviny, 
které nastartují den. „V našem případě jde ze-
jména o šunky a párky. K novinkám patří Valaš-
ská šunka nejvyšší jakosti s 94procentním obsa-
hem masa a Amálka párky se sýrem, které mají 
obsah soli pouze 1‚7 procenta,“ poukazuje 
Michal Tkadlec. I v Mlékárně Kunín (Lactalis CZ) 
se rozhodli připravit něco netradičního, což do-
kazují na kombinaci mléka a ovsa, čímž vytvoři-
li Ovesku. Ve výrobku jsou použita celá ovesná 
zrna, což mu dodává neobyčejnou chuť. 

Novinka 
získala ocenění 
spotřebitelů.
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ÚVODNÍ SLOVO KARLA HAVLÍČKA, 
MINISTRA PRŮMYSLU, OBCHODU A DOPRAVY ČR

BUDOUCÍ PODOBA VOZOVÉHO PARKU 
PŘEDURČÍ BUDOUCNOST ČERPACÍCH STANIC 

•   Dopady technologických změn na 
automobilový průmysl  

•  Elektromobilita a autonomní řízení jako 
hlavní trendy

•  Jak by se čerpací stanice měly na tyto 
změny adaptovat? 

Radek Špicar, viceprezident 
pro hospodářskou politiku 
a export, Svaz průmyslu 
a dopravy ČR

PANELOVÁ DISKUSE: PLOUT POD SPOLEČNOU 
VLAJKOU, NEBO BÝT SVÝM PÁNEM?
• Jaký model podnikání na čerpací stanici zvolit?
•  Vstup do známé sítě jako jedna z cest, jak se udržet na trhu 

a přilákat zákazníky? 
• Pevná franšíza vs. partnerské programy

NA ČERPACÍCH STANICÍCH ROSTE PRODEJ ALKOHOLU. 
ZAUJMOU BENZINKY V MENŠÍCH MĚSTECH FUNKCI VEČEREK? 
•   Aktuální postavení čerpacích stanic na maloobchodním trhu 
• Vývoj tržeb v covidových časech a v současnosti
• Změna nákupního chování spotřebitelů s ohledem na jednotlivé kategorie
• Jak se daří rychloobrátkovému sortimentu na různých dopravních tazích? 
• Trendy v prodeji nepalivového zboží na čerpacích stanicích

Pavol Zajac, client business partner, NielsenIQ
Daniel Plecháč, client consultant, NielsenIQ

EMOCE, DIGITALIZACE, HRAVOST, EKOLOGIE...  
•   Jaké jsou současné globální trendy při tvorbě věrnostních programů? 
•  Shell Drivers’s Club se před dvěma lety ve Velké Británii změnil na Shell 

Go+. O rok později získal cenu The Loyalty Magazine Award 2020 a 
postupně se objevuje na dalších trzích

• Co revolučního oceňovaný program přináší?  

Pavel Los, generální ředitel Shell Česká republika a Slovensko, loyalty expert

NABÍDNĚTE GASTRONOMICKÝ ZÁŽITEK

•  Trendy v oblasti stravování na cestách
• Jak vyhovět stále náročnějšímu zákazníkovi?  
•  Jak vylepšit nabídku občerstvení na čerpací stanici s ohledem na její 

umístění a velikost 
• Jak řešit nedostatek odborného personálu

Ondřej Slanina, šéfkuchař 
Změna programu vyhrazena.

OCHUTNÁVKA PROGRAMU:

POTKEJTE SVÉ ZÁKAZNÍKY Z ŘAD SÍTÍ ČERPACÍCH STANIC I NEZÁVISLÝCH BENZINEK!

Kompletní program a registrace: 
www.kongrescerpacka.cz

JAK 
PŘITÁHNOUT 
ZÁKAZNÍKA?8. 9. 2021 
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CS #2 TEPLÉ PULTY
A JEJICH 
SORTIMENT SE 
STÁLE ROZŠIŘUJÍ
Výhody teplého pultu coby 
rozšíření nabídky pro 
své zákazníky objevuje 
stále více obchodníků. 
Sortiment si sice žádá 
prostor, proškolený 
personál a stálou analýzu 
té správné nabídky, 
zákazníkům ale přináší 
úsporu času, pohodlí 
i pestré chutě. Předkládá 
jim zážitky. Správně 
prezentovaný sortiment 
zákazník v obchodě jen 
tak nemine.

CS #1: SNÍDANĚ
CS #2: SORTIMENT PRO TEPLÝ PULT
CS #3: HRAČKY
CS #4: PŘÍPRAVKY NA MYTÍ NÁDOBÍ

uvnitř hypermarketů. A byl to dobrý krok. Zá-
kazníci, kteří mají zkušenosti s kvalitou jídel v re-
stauracích retailera, dali hotovým chlazeným 
jídlům důvěru.

Pořád jde o službu 
zákazníkům

Dlouholeté zkušenosti s teplými pulty mají 
v Tempu, obchodním družstvu. První otevřeli 
v roce 2017, dnes je provozují v osmi prodej-
nách. „Nebráníme se instalovat teplé pulty 
v dalších prodejnách, kde to vyhodnotíme jako 
vhodné,“ říká předseda představenstva a ředitel 
Jan Sůra. Upozorňuje ale, že tuto oblast berou 
spíše jako službu zákazníkům, protože podíl 
teplého pultu na tržbách je minimální, obchod-
ní přirážka lehce nadprůměrná a celkově jde pro 
firmu o náročné investice.

„Nejenže pořízení teplého pul-
tu je drahé, zejména když 

vyberete nespolehlivého 
dodavatele, ale nákladný 

je samozřejmě i provoz. 
Elektřina, údržba, zvý-
šené náklady na ob-
sluhu, ztráty z hmot-

G
astronomie prošla v loňském, 
covidovém roce těžkou zkouš-
kou, dopad měla celá situace 
i na sortiment teplých pultů. 
Na jednu stranu se zákazníci, 

alespoň v začátcích pandemie, obávali o zdraví 
a odmítali všechno nebalené zboží. Na druhou 
stranu řešili domácí zásobování a chybějící re-
staurace, kantýny a školní kuchyně jim pomáhal 
zvládnout právě sortiment z teplých pultů.

Jan Štěch, ředitel provozu a výroby v oblasti 
gastronomie společnosti Globus ČR, říká, že 
aktuální prioritou je dostat provoz po divokém 
pandemickém roce do stejných kolejí jako před 
ním. „Přitom ale nesmíme zapomínat na to, že 
nás čeká náročný rok, který na podzim může 
opět přinést i nějaká omezení provozů. A záro-
veň se budeme vyrovnávat s nárůstem vstup-
ních cen surovin.“ V Globusu loňskou situaci 
dobře zvládli i proto, že zákazníkům obratem 
nabídli místo teplých pultů 
hotová chlazená jídla v re-
gálech Snadné vaření 

i pestré chutě. Předkládá 
jim zážitky. Správně 
prezentovaný sortiment 
zákazník v obchodě jen 
tak nemine.

spíše jako službu zákazníkům, protože podíl 
teplého pultu na tržbách je minimální, obchod-
ní přirážka lehce nadprůměrná a celkově jde pro 
firmu o náročné investice.

„Nejenže pořízení teplého pul-
tu je drahé, zejména když 

vyberete nespolehlivého 
dodavatele, ale nákladný 

je samozřejmě i provoz. 
Elektřina, údržba, zvý-
šené náklady na ob-
sluhu, ztráty z hmot-

opět přinést i nějaká omezení provozů. A záro-
veň se budeme vyrovnávat s nárůstem vstup-
ních cen surovin.“ V Globusu loňskou situaci 
dobře zvládli i proto, že zákazníkům obratem 
nabídli místo teplých pultů 
hotová chlazená jídla v re-
gálech Snadné vaření 

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

nás na 
sociálních 

sítích:O chystaných projektech píšeme 
na www.zboziaprodej.cz 
nostních úbytků při zpracování a uchovávání 
nabízeného sortimentu a také ztráta ze slev při 
doprodejích před koncem směny,“ vypočítává 
náklady, které je třeba brát při zřizování v úva-
hu. „Ztráty ze slev při doprodejích před koncem 
směny bychom uměli snížit tak, že bychom 
zhruba tři hodiny před koncem otevírací doby 
omezili nabídku, to ale určitě není správná 
 cesta. Zákazník musí mít k dispozici pestrý vý-
běr,“ dodává.

Sous-vide 
šetří čas a nabízí 
autentickou chuť

Družstvo také postupně rozšiřuje nabídku atrak-
tivních sous-vide produktů, které nabízí v malo-
obchodním balení k odnosu. „Zákazník koneč-
ně začíná postupně tyto výrobky vnímat. 
A pokud je vyzkouší, opakovaně se pro ně vrací 
kvůli velké úspoře práce a času a zachování do-
mácí chuti,“ vysvětluje Jan Sůra.

Během první covidové vlny zažily teplé pulty 
v Tempu, obchodním družstvu, ochlazení zájmu 
ze strany spotřebitelů. Ti měli obavy z nebalené-
ho zboží a výrazně svou poptávku omezili. „Zato 
se ale mnohonásobně zvýšil zájem o hotová 
chlazená jídla. Aby měli zákazníci co nejpestřej-
ší výběr, zalistovali jsme i další dodavatele toho-
to sortimentu,“ přibližuje loňský rok Jan Sůra. 
Upozorňuje také, že sortiment teplého pultu je 
ovlivněn ročním obdobím a s tím je třeba při 
skladbě nabídky počítat. „V létě jsou u nás tep-
lé pulty trochu v útlumu, protože když zákazní-
ci o víkendu grilují, neběží si hned v pondělí 
k obědu koupit steak nebo žebírko.“ A ani 
úmorná letní vedra chuť na maso z teplého pul-
tu nepodporují. Proto družstvo v letním období 
nabízí spíš širší sortiment chlazených salátů 
a tržby za tento sortiment pak nahrazují letní 
výpadky tržeb teplých pultů. „S příchodem 
chladnějšího počasí se ale situace zase obrátí,“ 
vysvětluje Jan Sůra.

Sázka 
na samoobslužnost

V obchodech Albert vsadili při modernizaci na 
samoobslužný teplý pult. Podle ředitele komu-
nikace Jiřího Marečka je provozují už ve stovce 
obchodů a konceptu se daří. Sortiment zahrnu-
je hlavně grilované položky. Třeba kuře, které 

Nakupující 
lákají vůně 

i úspora času.

patří k nejoblíbenějším. Zákazníci si mohou vy-
brat také grilovaná kuřecí stehna, marinované 
vepřové koleno, grilované tyčinky z mletého 
masa či různé druhy přílohových brambor, včet-
ně těch grilovaných.

Koncept podporuje myšlenku rychlého a poho-
dlného nákupu, která je při modernizacích pro-
dejen klíčová. Rychlému nákupu pomáhá nové 
uspořádání s nízkými regály, které umocňují 
vzdušný vzhled, jasná navigace i právě teplý 
sortiment, kde zákazník najde jednoduché, 
čerstvé a teplé občerstvení. Zájem o samoob-
služné teplé pulty podle Jiřího Marečka stále 
stoupá a rozvoji zájmu pomohla určitě i covi-
dová situace. „Hotové teplé pokrmy šetří čas 
s přípravou a zákazníkům pomáhal sortiment 
z teplého pultu zajistit obědy či večeře v době, 
kdy byly zavřené kantýny, školní jídelny a re-
staurace. Zákazníkům jsme tak ušetřili čas 
a zrychlili celý nákupní proces.“

Nabídku a zájem o sortiment průběžně vyhod-
nocují a rozšiřují. Už brzy se v teplých pultech 
objeví grilovaná kuřata v nových marinádách či 
rozšířená nabídka hotových jídel na cesty. Bě-
hem pandemie se totiž ukázalo, že lidé, kteří 
pracují z domova, si zvykli kupovat hotová jídla 
v Albertu, a tak se rozšiřuje nabídka například 
v kategorii polévek. Roste zájem také o sorti-
ment sous-vide. Tam je kromě hlavního benefi-
tu, rychlosti přípravy, lákavé také to, že si maso 
zachovává svoji přirozenou chuť, je jemné 
a šťavnaté. A na své si ale v Albertu přijdou i mi-
lovníci lehčích pokrmů a zdravějších alternativ. 
„Testujeme různé varianty zeleninových pokr-
mů a příloh, které budou nejvhodnější a nutrič-
ně vyvážené,“ přibližuje nabídku Jiří Mareček. 
Zájem je o vegetariánská i veganská jídla, v po-
lévkách se tak například stále více prosazují ty 
zeleninové a luštěninové.

První vlna pandemie 
této nabídce přála

Podle Václava Cimpy, oblastního ředitele prodeje 
pro tradiční obchod společnosti Bidfood Czech 
Republic, byl covidový rok výzvou i příležitostí. 
„Výrobně jsme spadli kvůli uzavření gastro pro-
vozů o zhruba 60 procent, což ještě nepovažuji 
za neúspěch,“ hodnotí. Zájem o prodej v rámci 
teplých pultů pak kopíroval začátek loňského 
uzavírání restaurací. „Březnový a dubnový nárůst 
o 100 procent byl dán obavou lidí, co všechno se 
může v rámci covidových opatření uzavřít,“ při-
bližuje tehdejší situaci Václav Cimpa.

Zákazníci tehdy kupovali téměř cokoliv – trvan-
livé potraviny, mražené potraviny, drogistické 
zboží a další. „Tím, jak se zákazníci doslova vrh-
li do obchodů, aby se zásobili, a paralelně s tím 
ještě restaurace neměly připravená výdejová 
okénka, zvýšil se prodej masa sous-vide i ostat-
ních položek z teplých pultů,“ dodává. Poté, co 
restauratéři zareagovali a zhruba v květnu loň-
ského roku mnozí otevřeli výdejová okénka, se 
poptávka vrátila na standardní objemy. V jejich 
rámci ale firma rostla v loňském roce hlavně díky 
vlastní výrobě mražených hotových jídel. 

„Úspěšný prodej teplého pultu 
ovlivňuje velkou měrou personál.“

Na prodej sortimentu teplého pultu měla loni vliv řada faktorů, ať už to 
bylo roční období či střídající se období přísnějších a volnějších covido-
vých opatření. Tím zásadním faktorem, který ovlivňuje tržby v teplém 
úseku, je ale personál. Zaznamenáváme velké rozdíly mezi jednotlivými 
prodejnami způsobené chutí či nechutí se o tento sortiment dobře starat.

Jan Sůra, předseda představenstva a ředitel, Tempo, obchodní družstvo



CATSCAN
V tomto vydání:

42

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CS #3 RENESANCI
ZAŽILY RODINNÉ
      HRY Loňský rok byl pro kategorii 

hraček obdobím změn. Covid 
přesunul část spotřebitelské 

poptávky na internet, poněkud se také změnilo 
spotřebitelské chování před hlavní vánoční 
sezonou. Některé položky byly vyprodané, renesanci 
zažily klasické hry pro celou rodinu. A dařilo se 
i interaktivním hračkám, které jsou ale ohroženy 
celosvětovým nedostatkem čipů.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

CS #1: SNÍDANĚ
CS #2: SORTIMENT PRO TEPLÝ PULT
CS #3: HRAČKY
CS #4: PŘÍPRAVKY NA MYTÍ NÁDOBÍ

s kladbou nabídky tak, aby vyhovovala součas-
ným požadavkům.

Zájem byl 
o společnou zábavu

„Během prvního lockdownu, který nastal 
v březnu roku 2020, se první dva týdny sice ob-
raty propadly, následně ale naopak zájem 
o hračky raketově vzrostl. Hitem byly společen-
ské hry, které bavily celou rodinu,“ přibližuje 
loňský počátek pandemického období Aneta 
Turnovská, tisková mluvčí společnosti Globus 
ČR. Zájem byl o rodinné hry, společenské a par-
ty hry, kvízy, hlavolamy, puzzle, Lego, tedy zá-
bavu i pro celou rodinu. „Zájem je samozřejmě 
i o interaktivní, technologické hračky, ať už to 
jsou roboti nebo autíčka na ovládání. U nich lze 
předpokládat budoucí nedostatek na trhu kvůli 
nedostatku čipů,“ upozorňuje.

Obavu z nedostatku čipů potvrzuje také Jana 
Krčková, marketing director společnosti Wor-
melen Group: „Logistika z Číny je opravdu pro-
blém, prodlužují se doby dodání a situaci ovlivní 

O
bdobí pandemie zna-
menalo pro kategorii 
hraček výrazný on-li-
ne boom. Podle Jana 
Vetyšky, výkonného 

ředitele Asociace pro elektronic-
kou komerci (APEK), rostla česká 
e-commerce meziročně o více než 
čtvrtinu (26 %). A podílel se na 
tom také prodej dětského zboží 
a hraček. Ty představovaly 3‚5 % 
z celkového obratu v on-line, tedy 
necelých sedm miliard korun. 
„Očekáváme, že meziroční růst 
celkem nebude už natolik razant-
ní jako v předchozím období. Čes-
ká e-commerce nicméně nadále 
pokračuje ve svém úspěšném roz-
voji. Co se týká konkrétních čísel, 

ta lze nyní jen velmi složitě odhado-
vat, a to s ohledem na stále se měnící 

 situaci v ČR,“ dodává Jan Vetyška.

V těžko predikovatelném prostředí si ale vý-
robci i prodejci hraček musí najít svoji cestu. 
Ať už přípravou prodejních on-line kanálů 
pro případ dalších vládních restrikcí nebo 

Zhruba 7 mld. Kč

7 mld. Kč
činil v roce 2020 on-line prodej dětského 
zboží včetně oblečení.

Zdroj: APEK, 2021

Zhruba

      HRY
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sociálních 

sítích:Letošní prodejní trháky najdete
na www.zboziaprodej.cz 

Zhruba 7 mld. Kč

nedostatek čipů.“ I v síti prodejen Bambule 
a Sparkys, které patří pod křídla této skupiny, se 
loni dařilo deskovým hrám a stavebnicím: „Lego 
je evergreen, jde také o typický e-commerce 
produkt,“ vysvětluje. A doplňuje, že i letošní 
vánoční nabídka bude obsahovat novinky jak 
v kategorii her, tak i interaktivních hraček. Otáz-
kou ovšem zůstává, jak bude letošní největší 
hračková sezona, tedy Vánoce, vypadat. Loňský 
vánoční prodej totiž vládní restrikce velmi nega-
tivně zasáhly. „Nejsilnější měsíce – listopad 
a prosinec – zcela vypadly z prodejů v retailu. 
Vzhledem k tomu, že tyto měsíce dělají téměř 
polovinu obratu celého roku, uzavření prodejen 
bylo citelné,“ přibližuje Jana Krčková.

Správná hračka 
má děti rozvíjet

Podle Miroslava Kotíka, jednatele společnosti 
Efko – karton, by měli výrobci při návrhu hraček 
myslet hlavně na to, aby hračka plnila svou roli: 
„Dobrá hračka má dítě pomáhat učit, rozvíjet 
a formovat jeho osobnost.“ Bez dobrých hraček 
pak podle něj vyrůstají děti nevyzrálé a motoric-
ky nešikovné. „My dnes musíme vymýšlet hrač-
ky tak, aby to moderní děti bavilo,“ vysvětluje 
a apeluje také na rodiče, kteří by do her měli 
děti zapojit: „Minimálně u společenských her se 
to daří a covid tento trend, kdy rodiny trávily čas 
pohromadě doma, umocnil.“

Novinek jeho firma chystá na trh hodně. Vedle 
kolekce výrobků s licencí postaviček Pat a Mat 
nabízí novou kolekci her z řady Moje první hry 
a Pexetrio. Novinek se také tradičně dočkala le-
gendární postavička Igráček. Jde o čtyři pohád-
ky, které firma propojila s postavičkami Igráčků. 
Nový koncept má ambice děti nejen zabavit, ale 
i rozvíjet. Součástí balení je totiž kartonové pro-
středí k dotvoření. „Před koncem roku chceme 
ještě stihnout vydat první sety kreativního tvo-
ření. Připraveno máme několik technik, začne-
me modrotiskem. A na Vánoce chceme také 
nově představit znovu vzkříšenou českou auto-
dráhu ITES v novém pojetí pro dnešní moderní 
děti,“ přibližuje Miroslav Kotík.

Stavebnice Lego jsou stálicí nejen v kamenných 
prodejnách, ale samozřejmě i on-line, jak potvr-
zuje Martin Hadraba, business unit manager pro 
segment hraček společnosti Alza.cz. „Lego je 
tradičně vánočním hitem, loni to byly také des-
kové a stolní hry, jako jsou Monopoly Avengers 
nebo Minecraft. Velký úspěch měly figurky ze 
série Star Wars, panenky Hatchimals a Globus 
2.0 ze série Kouzelné čtení,“ přibližuje skladbu 
loňského sortimentu. V tom letošním očekává 
úspěšnost třeba u produktů z filmu Tlapková 
patrola. Dařit by se podle něj mělo i Mega sadě 
Gravitrax, rozšiřovat se bude v Alze také kate-
gorie produktů z řady Harry Potter.

Panenky 
se nikdy neomrzí

Návrat zákazníků je podle Štěpánky Zoubkové 
z oddělení prodeje a marketingu společnosti 
Piatnik Praha pozvolný a opatrnější. Přičítá to 
právě faktu, že si lidé zvykli nakupovat on-line 
z bezpečí domova. „Ukázalo se, že bez e-shopu 
nebo výdejového okénka se obejde jen málo-
kdo. Otázkou ale zůstává, co to s on-line trhem 
udělá, až se vrátíme do normálu,“ doplňuje. 
I přes pandemickou dobu ve firmě stále vnímají 
důležitou proměnu ve spotřebitelském chování, 
a to je orientace na kvalitu a přidanou hodnotu 
hraček. „Cena je samozřejmě stále důležitá, ale 
není na prvním místě. Zákazníci od hračky oče-
kávají víc. Hra by měla děti učit, nutit je přemýš-
let, naučit se prohrávat, kombinovat, hledat 
řešení,“ vysvětluje. Dodává, že je patrné, že si 
dnes zákazníci vybírají, za jakou hru a hračku své 

Recyklovatelný obal

Ve spolupráci se zpracovateli odpadů připra-
vila společnost Eko-Kom doporučení pro kon-
strukci a design obalů hraček, aby byla zajiš-
těna jejich maximální recyklovatelnost.

Obaly z PP

recyklovatelné: PP; transparentní bezbarvé 
a světlé barvy; bez potisku; etikety z PP, OPP, 
BOPP

zhoršují recyklovatelnost: multilayery z PE; 
ostatní barvy kromě černé; EVOH do 1 % 
hmotnostního, aditiva neměnící hustotu, me-
talizace tenkou vrstvou Al; etikety a uzávěry 
z PE, HDPE, MDPE, LDPE; in-mould etikety 
z PE s minimálním potiskem

obtížně recyklovatelné: multilayer s PLA, 
PS, PVC, PET, PETG; černá barva; metalizace 
silnou vrstvou Al; etikety a uzávěry z Non-PO 
materiálů, PVC, Al a jiných kovů, laminované-
ho papíru; bio/oxo degradovatelné přísady

Obaly z PE

recyklovatelné: HDPE; transparentní bezbar-
vé; bez potisku

zhoršují recyklovateln                ost: HDPE multilayery 
z dalších modifikací PE; transparentní světlé 
barvy; bariéry na bázi SiO

x
, nebo Al

2
O

3
; tisk 

barvami, kromě černé; etikety a uzávěry z PE, 
HDPE, MDPE, LDPE; in-mould etikety z PE 
s minimálním potiskem

obtížně recyklovatelné: multilayer s PP, HDPE 
s PLA, PS, PVC, PET, PETG; černá barva; meta-
lizace vrstvou Al; etikety a uzávěry z PP, nebo 
z PET, PET-G, PS, PLA; papírové etikety pevné 
za mokra; bio/oxo degradovatelné přísady

Papírové obaly

recyklovatelné: celulózová vlákna z dřevin; 
bez coatingu a laminace; nebarvené; co nej-
menší potisk doporučenými, vodou ředitelný-
mi barvami; standardní plniva (kaolín, mastek, 
CaCO

3
, škrob)

zhoršují recyklovatelnost: vlákna z jednole-
tých rostlin (tráva, bavlna, třtina); průhledová 
okénka, kovové svorky

obtížně recyklovatelné: oboustranný plas-
tový coating, voskové, silikonové a metalické 
povlaky; plastové lamináty; neoddělitelné ne-
papírové součásti; krvácející barvy, barvy s mi-
grujícími látkami, metalické barvy; velkoploš-
né plastové etikety

Blistry

Jsou složeny z papírové a plastové části; na 
obalech by spotřebitelům pomohly informace 
o tom, že mají obal rozdělit a odložit do kon-
tejneru na papír a na plasty.

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

peníze utratí: „Raději koupí deskovou hru, kte-
rou budou hrát opakovaně, než by vydali jedno-
rázovou větší částku za hračku, která za chvíli 
děti omrzí.“

Marcela Zůčková, country manager pro Česko 
a Slovensko společnosti Zapf Creation, uvádí, že 
o panenky Baby born a Baby Anabell zájem pře-
trval i v loňském, covidovém roce: „Rodiče se 
dětem snažili lockdown co nejvíce zpříjemnit 
a nákup hraček tolik neomezili.“ Vzhledem 
k tomu, že se nákupy přesunuly do prostředí 
on-line, posunula se sem i firma. „Museli jsme 
upustit od přímého kontaktu se zákazníkem 
a zamýšlených eventů a přesunout se na sociál-
ní sítě. Rozšířili jsme také spolupráci s influence-
ry,“ vysvětluje. Lehký pokles tak zaznamenal 
pouze sortiment menších sběratelských pane-
nek, jehož prodejní koncept je zaměřen zejmé-
na na kamenné prodejny. 
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CATSCAN
V tomto vydání:

Přípravky na mytí nádobí – ať už ruční, 
nebo strojové – patří z pohledu počtu 
kupujících mezi nejdominantnější 

kategorie na trhu. Alespoň jednou ročně si prostředky na ruční mytí nádobí koupí 
7 z 10 domácností, přičemž ty do myček nádobí si z nákupu alespoň jednou za rok 
přinesou 4 z 10 domácností. Trendem je ekologie a šetrnost k životnímu pros                tředí.

CENÍ SE PŘÍRODNÍ 
SLOŽENÍ
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CS #4

 CS #1: SNÍDANĚ
CS #2: SORTIMENT PRO TEPLÝ PULT
CS #3: HRAČKY
CS #4: PŘÍPRAVKY NA MYTÍ NÁDOBÍ

Zdroj: NielsenIQ, 5/20–4/21

Z
dat společnosti GfK Czech z ob-
dobí 4/2020 až 3/2021 vyplývá, že 
i přes rozšířenější používání pro-
středků na ruční mytí nádobí jsou 
výdaje domácností na prostředky 

do myček nádobí násobně vyšší. „Průměrné 
roční výdaje jedné domácnosti na tuto kate-
gorii se pohybují kolem 700 korun. V případě 
prostředků na ruční mytí nádobí jsou průměrné 
výdaje jedné domácnosti ročně 190 korun,“ 
prozrazuje konzultant Anton Marinčák. Není 
žádným překvapením, že při nákupu prostřed-
ků na mytí nádobí mají domácnosti tendenci 
využívat zvýhodněné cenové nabídky. Akční 
nákupy prostředků na ruční mytí nádobí tvořily 

více než 50 % z cel-
kových výdajů 

domácností. 

V případě prostředků do myček nádobí tvořily 
nákupy v akci dvě třetiny celkových výdajů do-
mácností.

Tržby táhnou menší 
prodejní balení 
pro ruční mytí

V posledním roce (5/2020–4/2021) se prodaly 
prostředky na mytí nádobí za více než 2‚2 mi-
liardy korun, což představuje meziroční nárůst 
o 13 %. Největší podíl na tržbách (65 %) 
mají přípravky do myček nádobí, jejichž tržby 
rostou dvakrát rychleji než v předchozím roce, 
a to o 18 %. Vyplývá to z dat společnosti 
 NielsenIQ. Tržby za přípravky do myček nádobí 

za poslední rok dosáhly 
1‚44 miliardy ko-

run. Největší 

podíl na tržbách mají mycí prostředky (tablety, 
gely, prášky atd.) s 81% podílem, následují pří-
davné prostředky (leštidla, soli atd.) se 17% po-
dílem a potom nejmenší segment, který tvoří 
osvěžovače do myček nádobí. „Mycích prostřed-
ků se prodalo o 486 tisíc balení více než před 
rokem, rostla také průměrná cena za balení, 
konkrétně o 16‚6 procenta na hodnotu 225 ko-
run za balení,“ vysvětluje konzultantka Michae-
la Štefanová. Tržby za mycí prostředky nicméně 
nerostly rovnoměrně napříč trhem. Tržby v zasí-
ťovaných prodejnách s potravinami a smíšeným 
zbožím do 400 m2 klesaly o 8 % a prodalo se až 
o 15 % balení méně než před rokem.

Přípravky na ruční mytí nádobí meziročně vyge-
nerovaly tržby 766 milionů a meziročně rostou 
pomaleji, o 5 %. Růst tržeb je tažený zejména 
menšími velikostmi. Segment 0–500 ml tvoří 
29 % tržeb a meziročně roste o 13 %. Nejdůle-
žitějším segmentem s podílem 39 % jsou veli-
kosti 501–999 ml, naopak velikosti 1 000 ml 
a více s podílem 32 % meziročně klesly o 5 % 
(13 milionů korun). Velikosti 1 000 ml a více se 
prodalo o 682 tisíc balení méně než v předcho-
zím roce. Větší balení ztrácí zejména v super-
marketech 21 % (propad o 15 milionů korun), 

ale i v organizovaných prodejnách s potravi-
nami a smíšeným zbožím do 400 m2, kde 
klesly o 24 % (5‚7 milionu korun). „Rostou 
prodeje mycích houbiček a drátěnek, kte-
rých se prodalo o 608 tisíc balení více, což 

představuje růst o šest procent. Houbičky, 

více než 50 % z cel- rostou dvakrát rychleji než v předchozím roce, 
a to o 18 %. Vyplývá to z dat společnosti nerovaly tržby 766 milionů a meziročně rostou 

více než 50 % z cel-
kových výdajů 

domácností. 

rostou dvakrát rychleji než v předchozím roce, 
a to o 18 %. Vyplývá to z dat společnosti 
 NielsenIQ. Tržby za přípravky do myček nádobí 

za poslední rok dosáhly 
1‚44 miliardy ko-

run. Největší 

nerovaly tržby 766 milionů a meziročně rostou 
pomaleji, o 5 %. Růst tržeb je tažený zejména 
menšími velikostmi. Segment 0–500 ml tvoří 
29 % tržeb a meziročně roste o 13 %. Nejdůle-
žitějším segmentem s podílem 39 % jsou veli-
kosti 501–999 ml, naopak velikosti 1 000 ml 
a více s podílem 32 % meziročně klesly o 5 % 
(13 milionů korun). Velikosti 1 000 ml a více se 
prodalo o 682 tisíc balení méně než v předcho-
zím roce. Větší balení ztrácí zejména v super-
marketech 21 % (propad o 15 milionů korun), 

ale i v organizovaných prodejnách s potravi-

představuje růst o šest procent. Houbičky, 

činí meziroční nárůst 
prodeje balení přípravků 
pro myčky nádobí.

10 %

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

nás na 
sociálních 

sítích:O vzestupu ekologického přístupu 
zákazníků se dozvíte
na www.zboziaprodej.cz

... /...



Také přírodní složení 
má silné účinky

Je logické, že Češi upřednostňují značkové vý-
robky, u kterých nacházejí osvědčený výkon. 
Proto, jak informuje Olga Stanley, je dlouhodo-
bě viditelný trend zvětšování spotřebitelského 
balení a období pandemie tento vývoj ještě více 
urychlilo. Zákazníci snižovali frekvenci nákupů 
a zásobili se právě koupí velkých balení. „Vý-
znamný vliv mají různé promoakce, většina pro-

deje se děje právě během slevových akcí,“ od-
haluje. Kromě toho nakupující čím dál tím více 
žádají kvalitní složení a jsou ochotní si za něj 
připlatit. Dalším požadavkem je, aby byl prostře-
dek šetrný k rukám. Co se týče balení, zákazní-
ci kupují spíše větší, a to z důvodů ekonomic-
kých (větší obal za nižší cenu), ekologických 
(nižší spotřeba plastů) a časových (prostředek 
vydrží déle). „Jako výrobce se snažíme chovat 
odpovědně k přírodě. Nové technologie nám 

které kombinují jemnou molitanovou část a drs-
nou drátěnku, dlouhodobě vedou v prodejích 
a představují 95 procent tržeb houbiček a had-
říků,“ dodává Michaela Štefanová.

S produkty mohou 
manipulovat i děti

Češi během posledního roku velké množství 
času trávili doma, a tak se výrazně změnilo jejich 
spotřebitelské chování. Stravování probíhalo ve 
velké míře doma, což vedlo k výraznému zvýše-
ní spotřeby v segmentech automatického i ruč-
ního umývání nádobí. „Podle našich dat v roce 
2020 rostl trh prostředků na nádobí dvoucifer-
ným číslem. Vysokou dynamiku růstu si katego-
rie prostředků na nádobí drží i letos. Čeští spo-
třebitelé upřednostňují při automatickém 
umývání nádobí prémiové multifunkční tablety 
a gely, tedy typu vše v jednom. Velké oblibě se 
těší přídavky, například sůl či čistič myčky na 
nádobí, které prodlužují životnost myčky díky 
prevenci a odstraňování vodního kamene,“ de-
klaruje Olga Stanley, manažerka komunikace 
společnosti Rossmann.

Z dalších trendů je patrné, že pokračuje rychlý 
růst prodejů i uvádění nových produktů z popu-
lárních materiálů na trh. Konkrétně se jedná 
o mikrovlákna, která v posledních letech překo-
nala klasické suroviny. „Jde o trvanlivé materiá-
ly, které vykazují dobrou absorpci, nezanechá-
vají za sebou šmouhy a chlupy a velmi často při 
úklidu nevyžadují použití chemických prostřed-
ků,“ vyzdvihuje jejich přednosti Jiří Krechler, 
marketing manager společnosti Freudenberg 
Home and Cleaning Solutions. Dodává, že šetr-
ný přístup k životnímu prostředí je i jedním 
z dalších trendů současnosti nejen v kategorii 
úklidu. Vyšší zájem je evidentní i o jejich houbo-
vý hadřík, který je jako jeden z mála tohoto dru-
hu na trhu plně biologicky rozložitelný.

Pre skvelý pocit
z domova

Pre skvelý p iPre skvelý p iPre skvelý ppocit
z domovvaz domovva

Pro skvělý pocit
z domova
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· 2015 · 2016 · 2017 · 2018

· 20
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· 2
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VÍTĚZ!
Zvolený spotřebiteli v kategorii

HOUBIČKY A HADŘÍKY

Vileda Glitzi Always Clean 
viskózní houbička 2ks

• Nová houbička kombinuje PUR aktivní vrstvu 
   a viskózní materiál.

• PUR aktivní vrstva odstraní i ty nejodolnější
   nečistoty a po opláchnutí je čistá a jako nová.

• Díky viskózní vrstvě je velmi absorpční.

• Ideální (nejen) pro drahé nádobí, jemné 
   povrchy (tefl on) a sklokeramické desky.

• Hrubší povrch houbičky je celistvý a díky tomu 
    se do houbičky nedostávají nečistoty.

inzerce

Ve spolupráci se zpracovateli odpadů připravila 
společnost Eko-Kom doporučení pro konstrukci 
a design obalů přípravků na mytí nádobí, aby 
byla zajištěna jejich maximální recyklovatelnost.

Obaly z PP

recyklovatelné: PP; transparentní bezbarvé 
a světlé barvy; bez potisku; etikety z PP, OPP, 
BOPP

zhoršují recyklovatelnost: multilayery z PE; 
ostatní barvy kromě černé; EVOH do 1 % 
hmotnostního, aditiva neměnící hustotu, me-
talizace tenkou vrstvou Al; etikety a uzávěry 
z PE, HDPE, MDPE, LDPE; In-mould etikety z PE 
s minimálním potiskem

obtížně recyklovatelné: multilayer s PLA, PS, 
PVC, PET, PETG; černá barva; metalizace silnou 
vrstvou Al; etikety a uzávěry z Non-PO mate-
riálů, PVC, Al a jiných kovů, laminovaného 
papíru; bio/oxo degradovatelné přísady

Obaly z PE

recyklovatelné: HDPE; transparentní bezbar-
vé; bez potisku

zhoršují recyklovatelnost: HDPE multilayery 
z dalších modifikací PE; transparentní světlé 
barvy; bariéry na bázi SiOx, nebo Al

2
O

3
; tisk 

barvami, kromě černé; etikety a uzávěry z PE, 
HDPE, MDPE, LDPE; in-mould etikety z PE s mi-
nimálním potiskem

obtížně recyklovatelné: multilayer s PP, HDPE 
s PLA, PS, PVC, PET, PETG; černá barva; metali-
zace vrstvou Al; etikety a uzávěry z PP, nebo 
z PET, PET-G, PS, PLA; papírové etikety pevné za 
mokra; bio/oxo degradovatelné přísady

Papírové obaly

recyklovatelné: celulózová vlákna z dřevin; 
bez coatingu a laminace; nebarvené; co nej-
menší potisk doporučenými, vodou ředitelný-
mi barvami; standardní plniva (kaolín, mastek, 
CaCO

3
, škrob)

zhoršují recyklovatelnost: vlákna z jednole-
tých rostlin (tráva, bavlna, třtina); průhledová 
okénka, kovové svorky

obtížně recyklovatelné: oboustranný plasto-
vý coating, voskové, silikonové a metalické 
povlaky; plastové lamináty; neoddělitelné ne-
papírové součásti; krvácející barvy, barvy s mi-
grujícími látkami, metalické barvy; velkoplošné 
plastové etikety

Technologie a podmínky pro recyklaci odpadů 
se stále rozvíjejí. Na trhu se objevují nové způ-
soby materiálového využití dosud obtížně 
recyklovatelných odpadů. Přestože Eko-Kom 
vynakládá značné úsilí, aby poskytované kon-
zultace, informace a doporučení byly aktuální 
a přesné, nemůže to jakkoli zaručit. Budete-li 
mít zájem, pracovníci autorizované obalové 
společnosti Eko-Kom vám pomohou s podrob-
nějším posouzením: vaše konkrétní obaly mo-
hou konzultovat přímo se zpracovateli odpadů.

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

Recyklovatelný 
obal
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CATSCAN
V tomto vydání:

umožňují vyrobit si své PET obaly s podílem 
recyklátu, které mají o 10 až 20 procent nižší 
gramáž, což vede ke snížení produkce plastů,“ 
pochvaluje si Michaela Málková, marketingová 
manažerka společnosti Zenit.

V případě dm drogerie market zákazníci nejvíce 
nakupují produkty privátní značky Denkmit, 
a to jak pro ruční mytí, tak i pro automatické. 
„Důvodem může být zcela jednoduše vysoká 
kvalita a nízká cena produktů dm značek. 
I u nás je jasně pozorovatelný trend, kdy je nej-
vyšší zájem o produkty šetrné k životnímu pro-
středí,“ prozrazuje manažer komunikace Jiří 
Peroutka. Je evidentní, že produkty na mytí 
nádobí v myčce zažívají nyní boom. Ryze eko-
logický sortiment (bez ropných derivátů, fosfo-
nátů, chloru, enzymů, optických rozjasňovačů, 
syntetických parfémů a barviv) určený pro 
myčku ještě není tak rozšířen, ale bude stále 
nabývat na významu. Jde ruku v ruce s tím, jak 

se stále více zákazníků zajímá o čistě přírodní 
složení a udržitelnost. Důležitou roli však stále 
hraje cena za jedno mytí.

Novinky přinášejí 
úsporu

Novinkou v sortimentu dm drogerie markt je 
Denkmit nature Pro Climate, přípravek na mytí 
nádobí, který myje nádobí i ve studené vodě 

 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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a díky koncentrovanému složení ho není potře-
ba tolik. Produkt je neutrální k životnímu pro-
středí. Společnost Freudenberg Home and Clea-
ning Solutions tento rok uvedla na trh houbičku 
Vileda Glitzi Always Clean, která získala oceně-
ní v programu Volba spotřebitelů – Nejlepší no-
vinka 2021. Jde o houbičku, která má z jedné 
strany speciální povrch, jenž dokáže odstranit 
opravdu i ty nejodolnější a zaschlé nečistoty, ale 
povrchy nepoškrábe. Inovace e dočkaly také 
produkty privátní značky Domol Eco – jde o eko-
logickou variantu tablet do myčky. 

„Plnicí stanice jsou v hledáčku.“

Preference zákazníků se v této kategorii příliš nemění. Stále pozorujeme 
zájem o produkty šetrné k životnímu prostředí. To dokládá skutečnost, 
že jak v kategorii ručního, tak automatického mytí nádobí spotřebi-
telé nejvíce nakupují produkty značky Denkmit nature. Naši zákazníci 
v krajských městech si navíc rychle oblíbili a přivykli nákupu produktů 
z plnicích stanic.

Jiří Peroutka, manažer komunikace, dm drogerie markt

 CS #1: SNÍDANĚ
CS #2: SORTIMENT PRO TEPLÝ PULT
CS #3: HRAČKY
CS #4: PŘÍPRAVKY NA MYTÍ NÁDOBÍ

ÚKLID

Vileda mikrohadřík 
z recyklovaných vláken 
3 ks
Vileda mikrohadřík z recyklovaných vláken je ideál-
 ní pro úklid kuchyně, koupelny i celého bytu. Je 
vyroben ze 100 % z recyklovaného materiálu z PET 
lahví, což z hadříku činí udržitelnější a ekologičtější 
volbu pro váš úklid. Vykazuje opravdu vynikající 
čisticí výkon, snadno a spolehlivě zachytí nečistoty 
a zanechá váš domov čistý. Drobná mikrovlákna 
snadno zachytí všechny nečistoty a lze jej použít 
bez jakýchkoli čisticích prostředků. Zajišťuje ideální 
čistotu i se samotnou vodou. 

Freudenberg Home and Cleaning 

Solutions s.r.o.

Na Královce 31/4

101 00  Praha 10

+420 271 011 011

viledacz@fhp-ww.com

www.vileda.cz

CUKROVINKY

Ještě větší osvěžení s Tic Tac Fresh+
Tic Tac Fresh+ umí v ústech rozehrát dokonalou ledovou harmonii. Díky krystalkům s chladivým efektem 
zažijete v ústech s každým dražé silnou a téměř nekončící svěžest. Tu si navíc můžete dopřát v čistě mátovém 
stylu díky příchuti Strong Mint anebo s nádechem ovoce v příchutích Cherry Menthol a Grapefruit Mint. 
Velké dražé s přírodními sladidly xylitol a stévie 
neobsahuje cukr a perfektně vám poslouží, 
kdykoli budete potřebovat pořádnou vzpruhu.

Ferrero Česká

Karla Engliše 6/3201

150 00  Praha 5

+420 225 020 111

www.ferrero.cz

CUKROVINKY

Ochutnejte nové Mentos žvýkačky 
s příchutí melounu!
Je to tady! Mentos přichází s novinkou Mentos Gum Watermelon. Oblíbená 
příchuť vodního melounu ve vás probudí pocit letního osvěžení. Navíc jako 
všechny žvýkačky Mentos jsou i tyto bez cukru, s lahodnou tekutou náplní 
a s výtažkem ze zeleného čaje. Praktické balení obsahuje 15 ks žvýkaček a je 
vhodné do kabelky, auta, na pracovní schůzku, do kanceláře, ale i na rodinný 
výlet či rande. Neváhejte a vyzkoušejte naši novinku!

Perfetti Van Melle 

Czech Republic, s.r.o.

Tomíčkova 2287/9

148 00  Praha 4

Tel.: +420 244 466 500

Fax: +420 244 466 400

info@cz.pvmgrp.com

www.perfettivanmelle.cz
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ZDRAVÁ VÝŽIVA

Kaše z klíčeného 
ovsa a quinoy
• oříšková
• s jablkem a skořicí

Klíčený oves a červená quinoa jsou díky klíčení lépe 
stravitelné. Kaše obsahují betaglukany, mají vysoký obsah 
vlákniny a jsou zdrojem bílkovin. Nabízíme variantu s oříšky 
nebo s jablky a skořicí. Rozumně oslazeno. V kartonu 
je 22 sáčků.

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 553 759 980

semix@semix.cz

www.semix.cz

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Klíčené müsli
• s ovocem
• s čokoládou

Směs lupínků z klíčené pohanky, klíčeného ovsa, klíčené quinoy 
a klíčené čočky. Jednotlivé příchutě jsme obohatili buď o 25 % 
ovoce, oříšků a semínek, nebo o 20 % čokolády, oříšky a semínka. 
Klíčené obiloviny jsou lépe stravitelné. Doporučujeme využít jako 
populární vrstvené müsli s jogurtem či smetanou a nechat přes noc 
odležet v lednici. Z balení 450 g vyrobíte 11 snídaní, snídaně tak 
vyjde jen na dvacku. 

SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 553 759 980

semix@semix.cz

www.semix.cz

ZDRAVÁ VÝŽIVA

OVSÁNEK
Zakysaný výrobek z klíčeného ovsa s blahodárnými 
účinky na střevní mikroflóru. Obsahuje 
betaglukany. Je bez lepku, bez laktózy, vhodný 
pro vegany. Hrdý nositel označení V-label.

SEMIX PLUSO, spol. s r. o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 553 759 980

semix@semix.cz

www.ovsanek.cz

www.semix.cz

pro vegany. Hrdý nositel označení V-label.

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

PAPÍROVÝ PROGRAM

Velvet. Jednáme dnes s ohledem na zítřek
Značka VELVET je synonymem měkkosti a přináší 
na trh nezpochybnitelnou kvalitu toaletních papírů, 
kuchyňských utěrek, kosmetických ubrousků, kapesníků 
a odličovacích tamponů. Výrobky značky Velvet přinášejí 
čistotu a svěžest v jakékoli situaci každý den. Toaletní 
papír Velvet jemně bílý, to jsou tři vrstvy měkkého 
hedvábného papíru s decentní ražbou s postavičkami 
medvídků. Každý útržek je optimální kombinací 
pevnosti a sametové měkkosti papíru Velvet.
Velvet jemně bílý – vyzkoušejte jej už dnes!

MORACELL s. r. o.

Průmyslová 542

664 63  Žabčice

+420 519 351 189, 519 351 457-58

moracell@moracell.cz

www.moracell.cz

Velvet. Jednáme dnes s ohledem na zítřek

a odličovacích tamponů. Výrobky značky Velvet přinášejí 

DÁMSKÁ HYGIENA

Bella Control 
Discreet Super
Bella Control Discreet byly vytvořeny na míru 
ženám s aktivním životním stylem, které oceňují 
pohodlí a bezpečí ve spojení s diskrétností. Jsou 
určené pro lehkou a střední inkontinenci. Díky 
superabsorbentu jsou výrazně savější než jejich 
ekvivalent mezi hygienickými vložkami. Jsou 
vyrobeny z jemné a měkké netkané textilie. 
Mají anatomický tvar a široký lepicí pásek pro 
jednoduché a pevné připevnění ke spodnímu 
prádlu. Každá vložka je samostatně zabalena 
do sáčku z netkané textilie.

TZMO Czech Republic s. r. o. 

Vlastibořská 2789/2

193 00  Praha 9

+420 226 212 300

cz-info@tzmo-global.com 

www.tzmo.cz
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VYBAVENÍ OBCHODU

 Vítězí ten, kdo 
pružně reaguje
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

V posledním více než roce se maloobchod musel v mnohém 
přizpůsobit. Pandemie totiž měla velký a hlavně pozitivní 
vliv na prosazování moderních trendů. Doslova akcelerovala 
jejich implementaci, dokonce může za vznik zcela nových.

V 

důsledku vládních protiepide-
mických opatření, kdy řada pro     -
dejních míst nemohla pustit spo-
třebitele dovnitř, a to s různými 
přestávkami dlouhé týdny až 

měsíce, se obchody rozhodly pro alternativní pro-
dejní kanály. Některé prodejny si zřídily dosud od-
mítané výdejní místo nebo zahájily zcela novou 
službu – virtuální nakupování. „Zákazník si telefo-
nicky sjedná čas virtuální návštěvy a prodejní asis-
tent s ním potom v konkrétní čas uskuteční video-
hovor přes některou z komunikačních aplikací. 
Spotřebitel má možnost vidět všechny dostupné 
produkty z obchodu podle svého přání na obra-
zovce mobilu nebo počítače,“ popisuje Lenka Čap-
ková, ředitelka Fashion Arena Prague Outlet. Vy-
zvednout si je pak může osobně ve výdejním 
okénku obchodu nebo mu zboží značka může 
zaslat. S dalšími vládními kroky dokonce musely 
přestat prodávat některé typy zboží i obchody 
s potravinovým zbožím. I to řada z nich vyřešila 
novým trendem. Stačilo si vyhlédnout zboží za 
páskou a na informacích či u pokladny ho objed-
nat. Prodavač jej vyzvedl na prodejní ploše a jako 
objednané zboží vydal.

On-line identita 
jako nezbytnost

Pandemie paradoxně může za vznik nových malo-
obchodních příležitostí. Prodejci se totiž musí vždy 
přizpůsobit aktuálně platným regulativním poža-
davkům státu. „Obchod musí být díky zrychlené 
době připraven na rychlé změny. Proto je velmi 
důležitá i variabilita prostoru a modularita. Tu jsme 

například navrhli a zrealizovali u nového konceptu 
Sportisimo. Zjednodušeně řečeno je v současné 
turbulentní době nutné být připraven na rychlou 
změnu prodávaného zboží, a to nemluvím jen 
o důvodu sezonnosti,“ poukazuje Adam Klofáč, 
spolumajitel společnosti Moris design. To je ostat-
ně také důvod, proč se v posledním roce a půl 
změnilo tolik obchodů, které by jinak žádné 
designové a funkční změny nedělaly. Jednoduše 
využily příležitosti. Zákaznické cesty se dnes totiž 
mění i v průběhu několika málo hodin.

Aktuálně – více než kdykoliv jindy – je velmi důle-
žité se věnovat budování vlastní on-line identity, 
přičemž začít lze od těch nejjednodušších řešení 
(spuštění digitalizovaného věrnostního klubu 
a s ním související komunikace se zákazníky) přes 
click & collect až po svůj vlastní e-shop. „Nejkom-
plexnějším a z hlediska co nejlepšího spotřebitel-
ského zážitku nejžádanějším řešením je určitě 
propojení věrnostního klubu pro fyzický retail 
 e-shop,“ uvádí Jakub Minks, CEO společnosti Trifft.

Během pandemie je vhodné vsadit na propojení 
on-line s off-line prodejem. Zákazníkům to přinese 
jasné výhody, mimo jiné i svobodu v rozhodování, 
velkou informovanost nejen o produktu samot-

ném, ale i o cenách produktu a zkušenostech ostat-
ních nakupujících. „V obchodě pak mohou s pro-
dejcem řešit konkrétní výhody. Vyzkoušet produkt. 
Motivovat prodejce k vyššímu výkonu a odbornos-
ti. Nechat se hýčkat,“ deklaruje Marek Jandejsek, 
projektový manažer společnosti Knowinstore. 
Doba covidová s sebou přinesla větší povědomí 
o rozdílech mezi virtuálním a fyzickým nákupem. 
„Z technologických trendů určitě vnímáme pozitiv-
ně rozšíření služeb o využití prodejen jako výdej-
ních míst a samoobslužný nákup prostřednictvím 
scan & go. Zvýší to rychlost nákupu a sníží poža-
davky na pracovní síly,“ míní Jaroslav Štefec, pro-
jektový manažer společnosti RN Servis EU.

Kampaň až po pilotním 
projektu

Velkou otázkou, kterou si nyní pokládá řada pro-
dejců, je, jak konkrétně tedy bude vypadat ob-
chod budoucnosti a na co se v něm zaměřit. Ko-
munikace v místě prodeje je jedním z prvků. Také 

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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inzerce

    „Data slouží 
pro praxi.“

Obchodníci by se měli naučit lépe vyhod-
notit data, která mají k dispozici v rámci 
prodejen i celé sítě. Toto je vhodné zo-
hlednit jak ve skladbě sortimentu, tak i při 
dispozičním řešení celé prodejny. Největší 
nárůsty vidíme ve spotřebě čerstvého 
sortimentu. Je tedy vhodné uzpůsobit ve-
likost chladicích úseků a rozšířit i nabízený 
sortiment.

Jaroslav Štefec,
projektový manažer, RN Servis EU
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VYBAVENÍ OBCHODU

ona se hodně proměnila. Kromě změny rozložení 
POS a POP materiálů dostaly prostor kreativnější 
promoční kampaně. „Naše společnost navrhuje 
každý POS nosič jako naprostý originál. Rok od 
roku se snažíme posunout se dál a přijít vždy s ně-
jakou novinkou či něčím zajímavým a ojedinělým, 
čím bychom naše POS materiály ozvláštnili. Stejně 
své kampaně vnímají i naši klienti,“ konkretizuje 
Lucie Michajlov, projektová manažerka společnos-
ti Dago. Každá kampaň, na které se tato firma 
podílí, je pro ni velmi inspirativní. Zdařilé kampaně 
měly v uplynulých měsících například značky spo-
lečnosti Mast-Jaegermeister CZ, která tradičně 
chce využívat novinek a zajímavostí, jež trh inova-
cí nabízí. Povedenou prezentaci svých produktů 
má v letošním roce i společnost RedBull Česká 
republika. Pozadu nezůstává ani například společ-
nost Albert Česká republika, jež v retailu velmi 
vkusně a elegantně zviditelňuje své privátní znač-
ky kávy či alkoholu.

V rámci uvedení novinek na trh je však vždy ideál-
ní uskutečnit marketingový výzkum. „V případě 
naší oblasti, výroby a implementace POS materiálů 
je vždy žádoucí před realizací velké či nové kam-
paně udělat pilotní projekt, na kterém se otestuje, 

zdali POS splňuje stanovené požadavky. Tedy 
upoutání pozornosti, zvýšení prodejů a zájem 
o značku. Pakliže jsou výsledky testu vyhodnoceny 
kladně, kampaň se spustí naplno,“ prozrazuje Lu-
cie Michajlov. Podle výsledku testování lze odhalit 
i případné nedostatky a včas je napravit. Zavedení 
novinek by testování mělo zcela určitě předcházet. 
„Tak se ověří funkčnost, zda jste správně zacílili, 
zda zasáhnete cílovou skupinu a jestli vůbec správ-
ně komunikujete. Pokud se budeme bavit o novém 
konceptu prodejny, určitě toho doporučuji využít, 
protože získáte reálné barevné provedení obcho-
du, detaily zpracování jednotlivých prvků a záro-
veň i důležité emoce. Jako to bylo v případě ob-
chodu Super zoo, kde narostly tržby o 27 procent 
díky rebrandingu prodejen, kterých už máme za 
sebou sto,“ uvádí Adam Klofáč. Novinky v malo-
obchodu přicházejí většinou právě se změnou le-
gislativy, kterých jsme si v poslední době užili více 
než dost.

„Jsme dodavatel zařízení, naše novinky definuje 
potřeba trhu. Jako příklad bych uvedl impulzní za-
řízení, které využíváme pro prezentaci baleného 
masa, ryb a grilovacích specialit. Naši zákazníci 
oceňují, že tento exkluzivní sortiment má vlastní 

vitrínu s kvalitním osvětlením a zasklením, které 
zajistí dodržení potřebných teplot,“ doplňuje Jaro-
slav Štefec.

Lze vyčíst mnoho 
užitečných informací

Digitalizace se stává pro retail nezbytností, ale zá-
roveň přináší i hodně výzev a otázek, které si musí 

Navažte nové kontakty a nabídněte své 
výrobky nebo služby lékárenskému trhu! 
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obchodníci pokládat. Nejčastější otázky zní: Jak se 
vyhneme slepým uličkám a najdeme tu nejlepší 
cestu k digitalizaci? Vybudujeme si vlastní interní 
tým na digitalizaci, nebo potřebujeme specialisty? 
Jak můžeme být při implementaci rychlejší, flexi-
bilnější a efektivnější ve vztahu k investicím?

„Velkou chybou při digitalizaci je soustředění se na 
jednotlivé technologie, nikoliv na výsledky, kterých 
chceme dosáhnout. Zvítězí ti, kdo mají komplexní 
přístup a vidí digitalizaci jako ekosystém technolo-
gií vystavěný kolem zaměstnanců a zákazníků. 
V centru však pořád zůstávají spotřebitelé. Digita-
lizace má pomoci zaměstnancům usnadnit a ze-
fektivnit jejich práci a zákazníkům dodat ještě 
lepší služby v místě a čase, které jim vyhovují. Po-
kud toho obchodník dosáhne, propíše se mu to do 
obratu a potažmo do zisku,“ uvádí Libuše Kopec-
ká, vedoucí marketingu společnosti Wanzl. Kom-
plexnost lze uvést na příkladu počítání zákazníků. 
V době pandemie to byl v mnoha státech nástroj, 
jak omezit počet nakupujících v prodejně podle 
vládních nařízení. Ale počítání zákazníků může být 
skvělý pomocník, který otevře dveře k vyšší efek-
tivnosti. Z dat je možné v časové řadě vysledovat 
zákaznické špičky v závislosti na počasí, roční 
době, dnech v týdnu i letákových akcích.

Tato data se dají propojit s objednávkami a lze 
z nich získat nápovědu na řízení zásob. A nejen to. 
Pokud je známo, jak se mění zákaznické špičky 
v čase, lze nabídnout více atraktivních částečných 
úvazků, o které je na pracovním trhu větší zájem, 
a tím posílit tým ve správný čas při snížení nákladů 
na personál. Dalším příkladem je například prodej-
na 24/7. Technologie umožnila přístup zákazní-
kům přesně v ten čas, kdy potřebují, ale pro pro-
dejce by bylo příliš nákladné zajistit provoz 
prostřednictvím vlastního personálu. Firma tím 
získala nejen dodatečný obrat a věrné zákazníky, 
ale také uvolnila ruce personálu, který nesedí u po-
kladny, ale může poskytovat důležité poradenství 
a skutečně prodávat. Aktivní prodej se totiž z mno-
ha prodejen úplně vytratil, a to kvůli přetížení per-

sonálu provozními úkoly, které neslouží zákazní-
kům, ale organizaci. „Proto hledáme cesty, jak 
pomoci maloobchodníkům s digitalizací, ale je to 
hlavně o způsobu myšlení. Změny totiž interně za-
sáhnou různé systémy, procesy i role zaměstnanců 
v maloobchodě. Digitalizace je absolutní nezbyt-
ností a ti, kteří ji zvládnou rychleji, budou silnější, 
flexibilnější a ekonomicky úspěšnější,“ informuje 
Libuše Kopecká.

Pomůže virtuální realita

V dnešní době je již zcela běžné, že monitory s re-
klamním sdělením nahradily komunikaci formou 
tištěných bannerů. Značky digitální komunikaci 
nevyužívají pouze kvůli atraktivitě, flexibilitě výmě-
ny obsahu nebo úspoře nákladů za tisk a distri-
buci. „Trendem je mít možnost využít interaktivní 
řešení, díky tomu více prodat a také proměnit ná-

kup v nezapomenutelný zážitek pro zákazníka. 
Využití interaktivních řešení již dnes máme mnoho, 
například naše poslední řešení, kdy interaktivní 
gondola analyzuje pomocí umělé inteligence typ 
pleti a následně doporučí produkty zákazníkovi. 
Díky tomuto řešení se zákazník seznámí s produk-
ty značky, obdrží o nich maximum informací, aniž 
by musel kontaktovat odborný personál, a navíc je 
to pro něj zábava,“ radí Vlasta Šilarová, architekt-
ka a majitelka společnosti Rexy. Další interaktivní 
řešení této firmy představuje e-katalog, který na-
bízí informace o daných produktech, ale přede-
vším zákazníkovi umožní vybraný produkt objed-
nat a během chvíle i v daném obchodě vyzvednout. 
Potvrzuje tak, že trendem je phygital, tedy propo-
jení on-line a off-line nakupování, jež zároveň pro-
pojuje fyzický i digitální zážitek.

I v rámci implementace POS médií na prodejní plo-
še se dá využít velké množství digitalizačních tech-
nologií. „Nejznámější a zároveň nejpoužívanější 
záležitostí jsou digitální cenovky, dále potom LCD 
monitory s dálkovou správou a postupně se na trhu 
uchycují vymoženosti typu digitální palety, která 
počítá prodané kusy zboží a je schopná dát ob-
chodnímu zástupci na dálku vědět stav zboží v pro-
dejně,“ vyjmenovává Lucie Michajlov. V zahraničí 
se v digitální podobě dokonce objevují celé regály, 
které evidují, jaké zboží a v jakém počtu se prodalo. 
„Digitalizaci využíváme již před zahájením výrobní-
ho procesu, neboť se můžete po své nové prodejně 
projít díky 3D. Prostřednictvím brýlí lze využít vir-
tuální realitu a prohlédnout si všechny detaily a zá-
roveň vidět i kompletní design. Naší výhodou je 
i to, že máme vlastní testovací prostor na ploše sto 
metrů čtverečních,“ uzavírá Adam Klofáč.

Zavedení 
novinek by mělo 

předcházet 
testování.

Funkční a designové řešení 

www.rnservis.cz 

nejen obslužných úseků 

inzerce
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SLUŽBY PRO OBCHOD

P odle společnosti GfK Czech ovliv-
ní letáky až 22 % všech nákupů 
rychloobrátkového zboží. „Ná-
kupy s pomocí letáku tvoří více 
než jednu pětinu z celkových vý-

dajů na potraviny a drogerii. S použitím letáku jsou 
výdaje při jednom nákupu vyšší, a to o 36 procent, 
v porovnání s průměrným nákupem bez letáku,“ 
uvádí konzultantka Veronika Némethová. Stále 
tedy platí, že nákupy s použitím letáku významně 
zvyšují hodnotu celého nákupního koše.

Přístup spotřebitelů 
se změnil

Zatímco ještě před deseti lety, kdy letáky hojně 
začaly hrát svoji roli, se řada spotřebitelů styděla 
říct, že je čtou, a byly spojovány jen se skupinou 
nejstarších spotřebitelů, aktuálně je to jinak. 
„V dnešní době je čtení letáku považováno všemi 
skupinami spotřebitelů za chytré nakupování. Aso-

ciace POPAI CE v průběhu let měřila významnost 
letáku a z našich měření vyplynulo, že alespoň 
někdy ho čtou tři čtvrtiny spotřebitelů,“ říká An-
drea Vozníková, členka rady a garantka sekce 
vzdělávání POPAI CE. Dodává, že spotřebitelé při 
dotazování ohledně letáků uvádějí, že jim pomá-
hají v rozhodování, kterou prodejnu pro nákup 
vybrat, protože zejména u dražších produktů se 
nákup v akci vyplatí.

„Letáky hrají v maloobchodě zásadní roli u všech 
řetězců. Kaufland například uvádí, že tržby z akč-
ního zboží tvoří 45 procent celkového obratu,“ 
sděluje Ondřej Vaňha, místopředseda představen-
stva První novinové společnosti. Na to navazuje 
Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland 
Česká republika, tím, že leták je pro ně hlavní ko-
munikační nástroj. Vychází vždy jednou týdně a je 
platný od středy do úterý následujícího týdne. Zá-

Počet kupujících, kteří při nákupu rychloobrátkového zboží využívají letáky, 
z dlouhodobého hlediska klesá. Naopak těch, kteří mají na poštovní schránce informaci 
o nevhazování letáků, přibylo. Tento fakt souvisí se změnami na trhu a situací ve 
společnosti. V roce 2020 leták při nákupu aktivně použilo 75 % domácností, což je přibližně 
o deset procentních bodů méně než před dvěma roky. Spotřebitelé je používají v nových 
formátech a berou je jako nosiče užitečných informací.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Letáky nejsou pouze 

    nositeli slev

 „Přinášíme 
inspiraci.“

 Pro řadu zákazníků jsou letáky velmi vyhle-
dávaným a oblíbeným zdrojem informací 
o aktuální promoční nabídce. Pro ty naše 
jsou k dispozici nejen v tištěné podobě, ale 
i on-line formou a v aplikaci Můj Albert. 
Mimo jiné jejich prostřednictvím přinášíme 
inspiraci k vaření. Obsahují také slevy na 
kategorie bio, produkty bez lepku či bez 
laktózy nebo vegetariánské a veganské 
produkty.

Jiří Mareček,
ředitel komunikace, 
Albert Česká republika
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kazníci mají možnost zvolit si i variantu newsletteru 
do mobilního telefonu nebo ho najdou v aplikaci 
Kaufland. „Nakupující jsou zvyklí si doma v klidu 
vybrat jak místo nákupu, tak i sortiment, který je 
zajímá. Mohou si svůj nákup naplánovat a promys-
let. V samotném obchodě je potom jejich nákup 
jednodušší a rychlejší,“ prozrazuje Renata Maierl.

Také ve společnosti Penny Market se letáky dlou-
hodobě řadí mezi důležité marketingové kanály. 
„Jejich prostřednictvím naše zákazníky informuje-
me nejen o aktuálních zvýhodněných nabídkách, 
ale i například o věrnostních kampaních, změnách 
otevírací doby v průběhu státních svátků a podob-
ně. I přes rychlý rozvoj nových technologií mají 
letáky své pevné místo v marketingovém mixu 
a s jejich využitím počítáme i nadále,“ dodává tis-
kový mluvčí Tomáš Kubík. Připomíná, že stále exis-
tuje velmi silná skupina zákazníků, kteří nové tech-
nologie, jako například mobilní aplikace, nechtějí 
nebo neumějí využívat, popřípadě jsou na leták 
zvyklí a nechtějí své chování měnit. A za pravdu 
mu dává Lukáš Němčík, head of marketing & de-
velopment Skupiny Coop. Podle něho se v letácích 
kromě výrobků komunikují další nabídky na různé 
akce, soutěže či novinky. „V Globusu letáky chá-
peme jako pozvánku pro zákazníky do našich pro-
dejen. Jejich úkolem je představit jim jak výhodné 
akční nabídky a z nich plynoucí úsporu při každém 
nákupu, tak i jedinečnou šíři sortimentu, kterou 
u nás naleznou. Měly by tedy zákazníkům ukázat, 

že cesta za nákupem k nám se vyplatí,“ deklaruje 
Aneta Turnovská, tisková mluvčí společnosti Glo-
bus Česko. Také Lidl Česká republika využívá letá-
ky k propagaci svého zboží. „Považujeme je za 
velmi důležité. Ostatní propagační kanály, jako 
televizní a rozhlasová reklama ani POS, totiž nepo-
skytují takový prostor,“ prozrazuje tiskový mluvčí 
Tomáš Myler.

Zaujmou starší i mladší

Zejména v posledních týdnech, při rozvolňování 
protipandemických opatření, byly letáky jedním 
z důležitých nástrojů, který obchodníkům pomohl 
dostat nakupující zpátky do obchodů. Je ale po-
třeba vzít v úvahu, že způsob roznosu letáků se 
v čase velmi proměnil. „Dnes se klade velký důraz 
hlavně na správné zacílení, k čemuž slouží geomar-
keting. Jde o sofistikované propojení poznatků 
z geografie a obchodních informací, díky kterému 
lze správně zacílit a ušetřit i 50 procent nákladů 
a o 30 procent navýšit responzi,“ konkretizuje Petr 
Sikora, ředitel společnosti Česká distribuční, která 
roznáší letáky do čtyř milionů schránek v celé 
ČR. Ročně roznese zhruba dvě miliardy letáků 
a poptávka je stále velká.

Co se týče efektivity letákových kampaní pro ob-
chodníky, podle průzkumu PromotionInsights 
2019 jsou letáky u potravin právě tím, co nejvíce 
motivuje k návštěvě prodejny téměř tři čtvrtiny 
zákazníků. „Díky tomu existuje stále velká skupina 
spotřebitelů, kteří se řídí podle letákových slevo-
vých nabídek. Kupříkladu mnoho seniorů je ochot-
ných cestovat i větší vzdálenost mezi několika 
markety a vybrat si spotřební koš podle aktuálních 
slev. Často jim v tom napomáhá i MHD zdarma pro 
jejich věkovou kategorii,“ uvádí Ondřej Prokop, 
zakladatel kontrolní agentury Fresh Revolution. 
Nicméně průzkumy je dokázáno, že reklamní letá-
ky zaujmou i mnohé zákazníky mladších generací.

Papírová varianta 
musí být udržitelná

Například na internetu nebo v různých aplikacích 
pro smartphony si spotřebitelé mohou prohlížet 
klidně i 130 letáků. Čeká na ně pestrá nabídka 
zboží v akci ze supermarketů a drogerií, lékáren, 
hobby marketů, ale i obchodů s nábytkem, elek-
trem, zbožím pro děti, sportovními potřebami, 
oblečením či obuví a mnoho dalšího. „Zákazníci si 
zvykli nakupovat on-line i prohlížet letáky na inter-
netu. Svědčí o tom fakt, že počet on-line letáků na 
webu a v mobilní aplikaci Kupi.cz se meziročně 
zvýšil zhruba o třetinu. Naši službu navštíví měsíč-
ně průměrně přes dva miliony reálných uživatelů. 
Roste i návštěvnost z řad starší populace, která 
dříve holdovala spíš papírovým letákům,“ míní Da-
vid Kopčil, výkonný ředitel nákupního rádce Kupi.
cz. Konzumaci letáků on-line nahrává i fakt, že 
mají oproti klasickým papírovým značné ekologic-
ké aspekty a uživatelé také oceňují okamžitou do-
stupnost nabídek, které mohou díky mobilům 
prohlížet kdykoliv. „I v případě samotného letáku 
by pro všechny měla být důležitá udržitelnost 
a odpovědný přístup k životnímu prostředí. Při tis-
ku těch našich se používá výhradně papír s FSC 
certifikací. A skrze leták komunikujeme nejen akč-
ní zboží, ale i další aktivity v rámci našeho podni-
kání,“ informuje Renata Maierl. Toho využívají jak 
k informování o trvale udržitelném sortimentu, tak 
o ekologickém přístupu či charitativní podpoře. 
Nezapomínají však ani na soutěže.

„Všechny procesy průběžně analyzujeme a ne-
ustále hledáme nové možnosti aplikace šetrnějšího 
přístupu z hlediska životního prostředí. Na jaře 
loňského roku jsme se po vyhodnocení naší stra-
tegie vytváření a distribuce letáků rozhodli začít 
vydávat leták s nabídkou akčního zboží pouze jed-
nou týdně,“ naznačuje Tomáš Kubík. Dodává, že 
díky tomuto kroku od té doby šetří téměř třicet 
procent papíru, ročně se jedná o desítky tun ušet-
řeného papíru. Přechod na jeden leták týdně po-
mohl celkově zpřehlednit nabídku pro zákazníky. 
„Začátkem minulého roku jsme formát našich le-
táků zmenšili z velikosti 300 × 350 mm na součas-
nou velikost 200 × 280 mm. Menší leták je nejen 
praktičtější, ale i šetrnější k přírodě,“ deklaruje 
Tomáš Myler. Ve spojení s menším rozměrem do-
chází k úspoře, která činí více než 2 500 tun papí-
ru ročně.

Je třeba zvolit 
holistický 
přístup.

O datech získaných digitální verzí 
čtěte na www.zboziaprodej.cz
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LOGISTIKA

s ohledem na předmět jejího podnikání,“ popisu-
je Chris LaRue, ředitel – vedoucí oddělení proná-
jmu průmyslových prostor ve společnosti Savills 
Česká a Slovenská republika.

„Při výběru lokality pro logistickou budovu klien-
ti vždy berou v úvahu základní parametry: lokali-
tu v plynulém navázání na jejich logistický řetězec 
a s tím spojené náklady na dopravu a pracovní 
sílu,“ vyjmenovává Roman Kučera, ředitel Sklady.
cz. Dodává, že v poslední době samotný výběr 
lokality silně ovlivňuje nedostatečná nabídka 
skladovacích ploch, která nájem nebo dopravu 
prodražuje tím, že klient ve finále vybírá kompro-
misní řešení.

Výběr správné 
       lokality vyžaduje 

  dostatek času

P 

odstatným faktorem pro výběr 
lokality je i vzdálenost skladu 
příslušného uživatele či nájem-
ce k jeho klientovi. Je zřejmé, že 
například dodavatelům kompo-

nent pro automobilku se vyplatí vozit odběrateli 
díly na krátkou vzdálenost, a ne třeba přes celou 
republiku. Podobně v případě, že se jedná o zá-
zemí pro internetový obchod, rozhoduje blízkost 
k cílovým zákazníkům. „Mezi další kritéria ovliv-
ňující výběr patří dostupnost prostor, technické 
parametry nemovitosti, stupeň povolení, doprav-
ní limity a samozřejmě nájemní podmínky. Každá 
společnost přisuzuje jednotlivým kritériím jinou 
váhu a zároveň má své specifické požadavky 

Při výběru vhodné lokality pro umístění skladu hraje roli 
celá řada aspektů. Patrně nejfrekventovanějšími požadavky 
jsou kvalitní napojení na dopravní tahy a dostupnost 
pracovní síly. Situaci na trhu ovšem aktuálně komplikuje 
výrazný nedostatek ploch pro skladování.

David Čapek, david.capek@atoz.cz

Jednou z výhod lokality je její 
dostupnost veřejnou dopravou. 

Na snímku autobusová 
zastávka MHD nacházející 

se v průmyslovém 
parku P3 Prague 
Horní Počernice.

Do                 popředí 
zájmu se dostává 

udržitelnost 
výstavby 
a provozu 

nemovitosti 
ve vztahu 

k životnímu 
prostředí.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:



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

Skutečnost, že trh nabízí v současnosti omezený 
výběr skladových prostor a míra nepronajatosti je 
na minimální úrovni, potvrzuje Jaroslav Kaizr, part-
ner společnosti Demaco: „Proto uživatelé prostor 
často volí lokalitu více podle dostupnosti než podle 
preference. Zásadními kritérii zůstávají kromě lo-
kality čas dodání prostoru a celková cena proná-
jmu v kombinaci s technickým standardem a flexi-
bilitou prostorového uspořádání.“ Do popředí 
zájmu se dostává i udržitelnost výstavby a provozu 
nemovitosti ve vztahu k životnímu prostředí.

Skokově narostla poptávka v nejžádanějších loka-
litách uvnitř nebo v těsné blízkosti větších měst. 
„Zjednodušeně řečeno už není důležité jen to, jak 
snadno se dostat na dálnici, ale i to, jak se co nej-
rychleji dostat k zákazníkovi. Je to pochopitelné 
s ohledem na enormní zájem o internetový prodej 
a distribuci. Platí to především pro city logistiku,“ 
konstatuje Daniel Kubizňák, vedoucí developmen-
tu a leasingu společnosti P3 pro Českou republiku.

Veřejná doprava 
i svozová služba

Dopravní dostupnost je klíčová jak z pohledu lo-
gistiky, tak i zaměstnanců. „Zajímá především fir-
my, které v halách mají výrobní nebo kompletační 
provozy a na trhu práce soupeří o kvalifikované 
pracovníky,“ poznamenává Daniel Kubizňák. Fak-
tor snadné dopravní dostupnosti může hrát v roz-
hodování o výběru budoucího zaměstnavatele 
významnou roli.

V daném ohledu se na lokalitu můžeme dívat ze 
dvou úhlů, jak vysvětluje Tomáš Novotný, head of 
asset management ve společnosti Arete: „Blíz-
kost aglomerace skýtá sice pracovní sílu a její do-
stupnost, ale může zvyšovat mzdové náklady. 
Vzdálené lokality pak naopak mohou generovat 
problém s dostupností pracovní síly, což lze řešit 
zavedením veřejné dopravy nebo svozové služ-
by.“ V poslední době se objevují i projekty, které 
si kladou za cíl poskytnout určitou formu diverzi-
fikace dopravy a multimodality, a je pro ně důle-

žité například napojení na železnici. Takových 
projektů je však podle Tomáše Novotného bohu-
žel zatím poskrovnu.

Nepodceňte 
časový horizont

Které chyby či omyly mohou být spojeny s výbě-
rem lokality a jak se jich lze co nejúčinněji vyvaro-
vat? Nejčastější chybou je podle oslovených exper-
tů podcenění délky času, který je potřebný pro 
nalezení vhodné nemovitosti, k jejímu vybavení 
a povolení provozu. „Nedostatek prostorů na trhu, 

stále vyšší technologická náročnost provozů, zpřís-
ňující se normy a dlouhé povolovací procesy zna-
menají, že začátek provozu není otázkou týdnů, 
ale spíše měsíců,“ podotýká Jaroslav Kaizr.

Více času přitom znamená možnost výběru z vět-
šího množství nabídek s potenciálně lepším výsled-
kem. „To je velmi důležité zejména v dnešní době, 
kdy je výstavba nebo dostavba průmyslových 
prostor často nutná v lokalitách s nižší mírou ne-
obsazenosti,“ vysvětluje Chris LaRue.

V případě zájmu o nastěhování do hotové haly je 
vhodné začít jednat nejméně čtyři až šest měsíců 
předem, doporučuje Roman Kučera a dodává: 
„Pokud si chce klient nechat postavit prostory na 
míru, rozhodně by měl začít konat nejméně 10–12 
měsíců předem.“

Problémy může způsobit nejen podcenění časové-
ho rámce, ale třeba i nedostatečná předakviziční 
příprava. „Následný projekt odhalí komplikovanost 
lokality a například nedostatečná komunikace se 
všemi zúčastněnými v projektu může vést k ná-
sledným nedorozuměním, problémům nebo ne-
očekávanému růstu nákladů na výstavbu a provo-
zování budov,“ upozorňuje Tomáš Novotný.

V neposlední řadě je zapotřebí brát v úvahu i širší 
vztahy v lokalitě. Například přemýšlet nad tím, jak 
haly usadit do krajiny a začlenit do areálů zeleň, 
jak nakládat s dešťovou vodou v místě spadu nebo 
jak omezit světelný smog. „Považujeme za zásad-
ní již od prvotních plánů spolupracovat s místní 
komunitou a informovat ji otevřeně o tom, jaké 
máme záměry, jak bude probíhat výstavba a jak 
bude vypadat provoz,“ uzavírá Daniel Kubizňák.

„Ke každé 
poptávce 
s indivi-
duál ním 

přístupem.“

Výběr konkrétní lokality je společně 
s nájemními podmínkami podle mých 
zkušeností nejdůležitějším aspektem při 
výběru skladové haly. A uživatelé prostor 
tuto otázku berou velmi vážně. Většina 
klientů má jasnou představu, kde má být 
jejich sklad umístěn. K faktorům, které 
výběr lokality ovlivňují, patří optimalizace 
distribuce, dostupnost pracovní síly a mož-
nosti dopravy do zaměstnání, historický 
vývoj firmy, kvalitní napojení na dálniční 
sítě, dostupnost pro klienty, potřeba vlastní 
prezentace a podobně. Je potřeba zmínit, 
že mix těchto potřeb je vždy specifický 
a ke každé poptávce je potřeba přistupovat 
individuálně.

Martin Šumera,
partner – Industrial, Space Brokers

„Důležité je dopravní napojení 
i dostatek pracovních sil.“

Hlavním kritériem výběru lokality pro logistická centra je poloha, a to s ohle-
dem na síť stávajících a plánovaných prodejen. Současně také optimální 
dopravní napojení pro kamionovou dopravu. V neposlední řadě je nutné při 
výběru lokality brát na vědomí potenciální dostatek pracovních sil z okolí, jeli-
kož logistické centrum pro svůj provoz vyžaduje stovky nových zaměstnanců. 
V případě našeho logistického centra v Buštěhradu se jedná o optimální loka-

litu v blízkosti Prahy s ohledem na počet prodejen v okolí. Vzhledem k blízkosti Kladna je vhodnou 
lokalitou i pro zajištění personálu, jelikož místním obyvatelům přináší až 500 nových pracovních 
míst. Také představuje ideální dopravní napojení přes D7 na Pražský okruh.

Tomáš Myler, tiskový mluvčí, Lidl Česká republika

Zásadní je 
spolupráce 

s místní 
komunitou.
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FIT FOR 55 je nový 
environmentální balíček 
Evropské komise, který 
sleduje dlouhodobé 
trendy a navazuje na 
předchozí evropské 
politiky. Některými 
svými ambiciózními cíli 
však bere dech. To platí 
mimo jiné o dopravě. 

POSTŘEHY šéfredaktora 
tvoří Poznámky z Petrova 
blogu.

KRMIVA i nadále 
ovlivňuje trend 

humanizace a všechno, 
co se promítá do lidské 

stravy, se s odstupem 
objeví i v nabídce pro 

domácí mazlíčky. Prim 
hrají prémiové produkty, 

pamlsky a pochoutky, 
které plní – vztaženo 

k „lidské“ nabídce – funkci 
cukrovinek a slaných snacků. 

Odměny pro radost směřují i ke 
zvířecím rodinným příslušníkům. 

SETKÁNÍ 
S MICHALEM 
ANDRLEM, výkonným 
ředitelem společnosti 
Flosman, prozrazuje i detaily 
příchodu nového vlastníka.

LÍDR BUDOUCNOSTI 
chce prožít co nejvíc 
naplněných dní.

PLATEBNÍ TERMINÁLY, SELF-SCANNING 
A SAMOOBSLUŽNÉ POKLADNY se šíří trhem, protože 
je nutné zákazníkovi poskytnout možnost výběru. A to jak 
z hlediska pohodlnosti, tak v současné době i kvůli obavám 
z nákazy covidem-19. Stále oblíbenější jsou moderní nakupovací 
technologie, například aplikace nebo skenery.

PROPOJENÍ E-SHOPU S KAMENNOU PRODEJNOU
v poslední době boduje na všech frontách. Je tak přirozené, 
že každý chce co nejrychleji nastoupit do rozjetého vlaku, 
který míří k digitalizaci a přiblížení se zákazníkovi. 

humanizace a všechno, 
co se promítá do lidské 

stravy, se s odstupem 
objeví i v nabídce pro 

domácí mazlíčky. Prim 
hrají prémiové produkty, 

pamlsky a pochoutky, 
které plní – vztaženo 

k „lidské“ nabídce – funkci 
cukrovinek a slaných snacků. 

Odměny pro radost směřují i ke 
zvířecím rodinným příslušníkům. 

V našem 
dalším čísle



Novinky privátních značek 
BILLA zvítězily v programu 
Volba spotřebitelů 

www.billa.cz
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Tymbe mi šetří čas a peníze tím, že mi 
pošlou na směnu brigádníky, kteří už předtím 
projdou e-learningový školením na BOZP. 
Právě tyhle doplňkové služby, dělají z Tymbe 
brigádnickou agenturu pro 21. století. Jejich HR 
platforma je opravdu unikátní, díky čemuž 
řešíme brigádnickou agendu kompletně online.

Tomáš Křesťan
Chief Human 
Resources Officer
Zásilkovna ve společnosti Packeta Group
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