
• Obzvláště křupavé vafl e ve dvou neodolatelných variantách
• Nejjemnější mléko a lískooříškový krém
• S křupavými kousky lískových oříšků/sušenek
• Nejlepší ingredience: se 100 % FAIRTRADE kakaem
• Atraktivní a poutavý design obalu 

• Obzvláště křupavé vafl e 

odměna pro všechny!
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trhu oslovují 
zákazníci 
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výrobku
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Sugo omáčky inzerát 240x340.indd   1 18.03.2021   11:03



3

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

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!

Byl jsem u vyhlášení 
nejlepších českých 
biopotravin za tento 
rok. O samotné soutěži 
a kampani, které jsou 
už tradičně spojené 

s měsícem září, píšeme na jiném místě. 
Tady bych si dovolil podělit se o dojmy 
ze setkání se zástupci farmářů, kteří se 
ekologickému zemědělství už dlouhá 
léta věnují. Neokázalé nadšení, napros-
tá oddanost a skálopevné přesvědčení 
o správnosti jejich konání, to vše z nich 
doslova sršelo a nejenom mě hlasitě 
oslovilo. A taky přinutilo zamyslet se 
a zaostřit si pohled na celý tento obor. 
To, co jsem viděl, slyšel, ale i ochutnal, 
mi potvrdilo, že za tím, co pěstují a po-
skytují ke spotřebě, je nejenom úžasný 
příběh, ale i neskutečná dřina. A to, že 
jejich snažení probíhá v souladu s příro-
dou, využívá obnovitelné zdroje a souzní 
s přirozeným koloběhem živin, prostě 
berou jako samozřejmost.

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Keď si človek vypočuje príbehy poctivých 
farmárov a ochutná plody ich námahy, 
vlastne sa čuduje, ako je možné, že sa to 
robí ešte aj inak. Veď tá chuť a prístup 
k práci je neporovnateľný. Bohužiaľ, aj na 
bio vlne sa snažia zviesť nepoctiví pestova-
telia či obchodníci, ktorí v nej vidia trendový 
spôsob zárobku. Aj preto je dobré mať 
„svojho farmára“. Takého, ktorého môže 
spotrebiteľ navštíviť a nakúpiť dobroty 
priamo z jeho dvora. Urobí tak dobre nielen 
svojmu telu a prírode, ale podporí aj lokálnu 
ekonomiku.

 Eko
 Záruka
 Zkušenost

Bio měsíc

B
s měsícem září, píšeme na jiném místě. 
Tady bych si dovolil podělit se o dojmy 
ze setkání se zástupci farmářů, kteří se 
ekologickému zemědělství už dlouhá 
léta věnují. Neokázalé nadšení, napros-
tá oddanost a skálopevné přesvědčení 
o správnosti jejich konání, to vše z nich 
doslova sršelo a nejenom mě hlasitě 
oslovilo. A taky přinutilo zamyslet se 
a zaostřit si 
To, co jsem viděl, slyšel, ale i ochutnal, 
mi potvrdilo, že za tím, co pěstují a po-
skytují ke spotřebě, je nejenom úžasný 
příběh, ale i neskutečná dřina. A to, že 
jejich snažení probíhá v souladu s příro-
dou, využívá obnovitelné zdroje a souzní 
s přirozeným koloběhem živin, prostě 
berou jako samozřejmost.

Bio

Informace o tomto typu potra-
vin, samozřejmě ty pravdivé, 
ideálně tedy přímo od zdroje, 
se proto musí dostat ke spo-
třebitelům v takové formě 
a síle, aby jim uvěřili a nebrali 

je na lehkou váhu. Je prostě nutné pořád 
upozorňovat na význam ekologického 
zemědělství, seznámení s bioprodukcí, 

systémem značení i kontrol, ale i vyvra-
cení mýtů. Taky by mělo být všeobecně 
poukazováno na to, že výrazy jako „far-
mářské“, „domácí“, „jako od maminky“ 
nemusí vždy nutně znamenat záru-
ku kvality.  Podle mojí aktuální osobní 
zkušenosti by asi bylo nejlepší, kdyby se 
vaši zákazníci mohli seznámit, důklad-
ně poznat a popovídat si s farmářem, 
který do vašeho obchodu dodává svoje 
produkty. Osobní kontakt je prostě 
něco úplně jiného než chytlavá hesla, 
reklamní letáčky a pěkně vybarvené, 
upravené fotografie. Možná by pomohla 
inspirace v podobě akce Poznej svého 
farmáře, kterou organizuje dotyčné 
ministerstvo.

Opravdu nejsem nijak 
zaháčkován do ekolo-
gického zemědělství. 
Žádný strýc z vesnice 
nebo kamarád, co 
utekl z města. Ale 

ono i to bio jablko je jiné. Jedno nejen 
osvěží, ale taky zasytí. A to se počítá…
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nakupujícího“ 
•  Je pro něj důležitá kvalita a udržitelnost, na jakou byl zvyklý ze 

specializovaných prodejen z větších měst? Upřednostňuje nové 
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•  Jak se změnily preference vlastností prodejen? 
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•  Neformální setkání 
členů maloobchodních 
aliancí, družstev, 
maloobchodníků, 
zástupců 
velkoobchodů, 
dodavatelů i státních 
a profesních 
organizací.
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CERTIFIKÁTŮ KVALITY TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD. 

DALŠÍ PREZENTACE A ŘEČNÍCI BUDOU ZVEŘEJNĚNI UŽ BRZY.
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automatizace, regionalita... 
•  Jaké jsou hlavní pilíře 

udržitelného obchodu a které 
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součástí? 

•  Projekt Obchod 2030: 
vize prodejen na tradičním trhu
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VENKOVSKÝCH KOLONIÁLŮ
•  Komu jsou finanční prostředky určeny 

a jakým způsobem je možné peníze získat? 
•  K jakým účelům lze dotace využít? 
•  Propojení s projektem Česko platí kartou  

LUKÁŠ 
NĚMČÍK
HEAD OF 
MARKETING & 
DEVELOPMENT, 
SKUPINA COOP

PAVEL VINKLER
ŘEDITEL ODBORU 
PODNIKATELSKÉHO 
PROSTŘEDÍ A OBCHODNÍHO 
PODNIKÁNÍ, MINISTERSTVO 
PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

UDRŽITELNÝ OBCHOD
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být funkční a více udržitelné 50

CatScan

100% pokrytí všech segmentů FMCG maloobchodu a velkoobchodu:

Vybavení 
obchodu

Spotřebitelé rádi 
markují sami 54

Logistika

Budeme po Fit for 55 
ještě fit? 56



Tomáš Křesťan
Chief Human Resources Officer
Zásilkovna ve společnosti Packeta Group

“Tymbe mi proškolí 
brigádníky předtím 
než dorazí.”
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. 
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

BAROMETR

Srpen byl ve 
znamení poklesu 
cen drogistických 
a kosmetických výrobků
 V srpnu 2021 se průměrná hodnota spo-
třebního koše snížila o 0,4 %, z původních 
1 737,90 Kč na 1 730,70 Kč. Snížení cen bylo 
zaznamenáno u pěti z deseti sledovaných 
řetězců. 

Výrazně v srpnu zákazníci ušetřili za výrobky z mo-
nitorovaného košíku v prodejnách Albertu HM, 
konkrétně 115 Kč, což odpovídá poklesu o 6,7 % 
ve srovnání s minulou periodou. Naopak jedním 
z mála řetězců, kde si museli zákazníci v srpnu za 
zboží ze sledovaného košíku připlatit, byly obcho-
dy Billa, v nichž se celková částka za monitorované 
položky ve srovnání s minulým obdobím zvýšila 
o 56 Kč, což představuje nárůst o 3,2 %.

Největší vliv na nižší celkovou hodnotu sledova-
ného koše měly drogistické a kosmetické výrobky, 
u nichž došlo v aktuálním období k poklesu cen 
o procento. Po skokovém zvýšení cen čerstvých 
produktů v dubnu a květnu 2021 klesá průměr-
ná cena této sortimentní skupiny již třetí měsíc 
po sobě, nyní konkrétně o dalších 0,7 %. Trvan-
livé produkty v srpnu naopak zdražily, v průměru 
o 0,6 %. V srpnu došlo k téměř 6% poklesu pro-
močních aktivit ve srovnání s minulou periodou, 
především díky nižší nabídce akcí na sortiment 
z kategorií čerstvého zboží a koloniálu. U obou 
skupin obchodníci nabídli zákazníkům o více než 
8 % méně akčních nabídek nežli v předcházejícím 
období. Mimo Makro, kde byla celková hodnota 
spotřebního koše v období srpen 2021 na úrov-
ni 1 474,20 Kč, zákazníci nejvýhodněji nakoupili 
v prodejnách Tesco HM (1 578,50 Kč) a Albert HM 
(1 606,30 Kč). 

V červnu se meziročně nejvíce navýšil obrat 
v kategorii zmrzlin

-0,4 %
 V porovnání s obdobím červen až červenec 
klesla průměrná cena spotřebního koše v srpnu 
2021 o 0,4 %.

1 730,70 Kč

 V období červen až červenec 
poklesla průměrná hodnota 
spotřebního koše z 1 737,90 Kč 
na srpnových 1 730,70 Kč.



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

 Pro krmiva nejčastěji do kamenných speciálek
 Psa má v domácnosti více než polovina spotřebitelů (57 %), další skoro polovina má 
kočku (47 %), samozřejmě některé domácnosti mají psa i kočku. Kromě těchto zvířat chovají 
Češi i spoustu jiných. V srpnovém průzkumu na reprezentativním vzorku české populace 
ve věku 15 let a starší o velikosti 513 respondentů společnost InsightLab zjišťovala, jak se 
v oblasti krmiv čeští spotřebitelé chovají.

TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (6/2021 vs. 6/2020, v %)

 Pivo    10,7

 Sýry    0,4

 Tvrdý alkohol   0,7

 Víno*    5,2

 Voda    21,7

 Čokoládové cukrovinky -2,4

 Zmrzlina   37,4

 Sušenky a oplatky  -3,9

 Káva    -2,3

 Slané pochutiny   0,5

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (6/2021 vs. 6/2020, v %)

 Papírové produkty 2,0

 Krmivo pro psy a kočky 1,0

Péče o vlasy 1,9

 Prací prostředky -5,6

 Péče o zuby* 0,3

 Osobní hygiena 0,7

 Čisticí prostředky -5,7

 Péče o tělo* 10,9

 Dětská strava 8,0

Péče o dítě 2,1

* ČR, elektronická data moderního trhu

Krmiva pro své zvířecí miláčky spotřebitelé na-
kupují nejčastěji v kamenných specializovaných 
obchodech (ať už zasíťovaných nebo nezasíťo-
vaných; 27 %), následují hypermarkety (23 %) 
a třetím nejčastějším místem nákupu jsou spe-
cializované e-shopy s krmivem a potřebami pro 
zvířata (20 %). Na čtvrtém místě se umístil místní 
kamenný obchod s krmivem a potřebami pro zví-
řata, kde nejraději nakupují zejména spotřebitelé 
ve věku 18–29 let (21 %). Oproti tomu starší spo-
třebitelé ve věku 60 let a více rádi nakupují krmiva 
v supermarketu (10 %). Co se týče typů krmiva, 
nejrozšířenější jsou granule (74 %), následují kap-
sičky (45 %) a konzervy (39 %).

Mezi nejčastěji obvykle kupované značky krmiva 
pro psy patří: Pedigree (31 %), Brit (30 %), Pro-

pesko (28 %) a Friskies (26 %). U značek krmiv 
pro kočky jde o Whiskas (52 %), Felix (36 %), 
Purina Gourmet (29 %) a Sheeba (26 %).  

Jaký typ krmiva spotřebitelé kupují 
svému zvířeti?

Granule 74 %

Kapsičky 45 %

Konzervy 39 %

Suché pamlsky 32 %

Dentální pamlsky 30 %

Sušená masíčka 18 %

Piškoty a sušenky 17 %

 Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

31. 32. 33. 34.

Albert SM 1 709,3 1 847,3 1 714,2 1 710,3
Albert 
HM 1 541,3 1 554,3 1 624,3 1 705,3

Billa 1 856,3 1 795,9 1 835,2 1 908,3

Globus 1 793,2 1 800,2 1 814,3 1 838,4

Kaufland 1 901,4 1 896,5 1 813,5 1 929,3

Lidl 1 882,2 1 885,2 1 883,2 1 842,2

Makro 1 469,7 1 482,0 1 493,4 1 451,5
Penny 
Market 1 675,2 1 829,2 1 812,3 1 817,2

Tesco HM 1 578,2 1 527,2 1 639,2 1 569,2

Tesco SM 1 732,2 1 656,2 1 683,2 1 730,2

Vývoj cen v období 4. 8. – 31. 8. 2021
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
VE STRUČNOSTI:

Křupavé čokoládové potěšení,

o které se  rád podělíš !

inzerce

Čtrnáct osobností 
převzalo medaile

 Významný čin, zásluhy nebo celoživotní 
práce. Právě za ty se udělují tradiční medaile 
ministra průmyslu a obchodu. Čtrnácti osob-
nostem napříč sektory je udělil vicepremiér 
a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel 
Havlíček. Slavnostní akce se vůbec poprvé 
v historii uskutečnila ve vstupním foyer 
hlavní budovy Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR v Praze. Ocenění dvakrát souvisela 
s významným činem, devětkrát byla udělena za 
zásluhy. A tři osobnosti tuzemského průmyslu 
a obchodu, konkrétně Mojmír Čapka, Jaroslav 
Seifrt a Zdeněk Juračka, čestný předseda Asociace 
českého tradičního obchodu, získaly medaili za 
celoživotní práci. 

Billa chce být jedničkou
 Společnost Billa slaví 30. výročí svého 
působení na českém trhu a při té příležitosti 
oznámila několik novinek. Kromě nástupu 
nového generálního ředitele, jímž se stal Da-
riusz Tomasz Bator, retailer informoval 
i o svém plánu vstoupit do on-line byznysu, 
kde má značné ambice. Navíc hodlá dál po-
kračovat v expanzi a digitalizaci prodejen 
a také se chystá rozšiřovat síť maloformáto-
vých prodejen.

Billa spustí on-line prodej potravin v příštím roce. 
Jak uvedlo vedení řetězce, nabídne zákazníkovi 
prvotřídní službu s výběrem z až 15 000 položek 
a možností doručení přímo domů nebo vyzved-
nutím v široké síti více než 240 prodejen Billa. 
„Vstupem na on-line trh reagujeme přirozeně na 
požadavky českých zákazníků. Chceme jim  umožnit 

JEDNOU VĚTOU:

„Kvalitu si budete 
pamatovat déle 

než cenu.“
Aldo Gucci,
generální ředitel, 
Gucci Shops
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VE STRUČNOSTI:

rychlý a bezpečný nákup z pohodlí jejich domovů. 
Službu nicméně zavedeme až v roce 2022, abychom 
on-line shop připravili co nejprecizněji. Rychlá a po-
lovičatá řešení Billa nenabízí. Naším cílem je stát se 
do budoucna jedničkou na trhu potravin on-line,“ 
uvádí nový generální ředitel Dariusz Tomasz Bator.

Více o plánech společnosti Billa čtěte na 
www.zboziaprodej.cz a na str. 18. 

Další referendum 
o skladu
 Společnost Penny Market Česká repub-
lika chce nedaleko Velkého Beranova na Jih-
lavsku postavit nové logistické centrum. 
V roce 2018 se občané obce v referendu po-
stavili proti výstavbě tohoto objektu. Zastu-
pitelstvo obce na svém posledním zasedání 
8. září rozhodlo o vypsání nového referenda, 
které se uskuteční společně s volbami do Par-
lamentu ČR. „Předchozí referendum se konalo 
současně s volbami do obecního zastupitelstva 
5. a 6. října 2018. Z 64 procent občanů, kteří v něm 
hlasovali, bylo proti stavbě 40 procent a pro vý-
stavbu 24 procent,“ konstatuje Milan Pulicar, sta-

JEDNOU VĚTOU               :

„Pravým znakem 
inteligence nejsou 

vědomosti, ale 
představivost.“

Albert Einstein,
německý teoretický fyzik

rosta Velkého Beranova. A dodává: „Za poslední 
tři roky se situace výrazně změnila. Zejména byl 
postaven obchvat obce, a také poslední rok s covi-
dem značně změnil ekonomickou situaci. Rozhodli 
jsme se proto dát lidem možnost se znovu k zá-
měru výstavby vyjádřit.“ Retailer tuto příležitost 
znovu otevřít téma výstavby logistického centra 
uvítal. V případě kladného rozhodnutí nabízí obci 
jednorázový příspěvek osm milionů korun na pro-
jekty, o nichž si rozhodne sama obec a její obyva-
telé, a nabízí současně pomoc s jejich realizací. 

Košík.cz zrychluje
 On-line supermarket Košík.cz zásadně 
zrychluje: do 60 % pražských a středočeských 
domácností doveze nově nákup už za 120 
minut od objednání, na Plzeňsku a Liberecku 
pak už od čtyř hodin.

POPAI CENTRAL EUROPE
popai@popai.cz | www.popai.cz

POPAI DAY 2021

25. 11. 2021
POPAI FÓRUM 2021 
Omnichannel konference o probíhajících trendech, perspektivách 
a změnách v oboru marketingové komunikace v retailu.

POPAI AWARDS 2021
Soutěž o nejlepší realizace a projekty komunikace v retailu. 

Hvězda 3D reklamy 2021
Soutěž o nejlepší reklamní a dárkové předměty.  

POPAI STUDENT AWARD
Soutěž o nejlepší studentské návrhy projektů in-store komunikace. 

Kongresové centrum
O2 universum

PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ PARTNER

SPONZOŘI ODBORNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

AKCE JE POŘÁDÁNA
VE SPOLUPRÁCI S AGENTUROU
UP BRAND ACTIVATION

Českomoravská 2345/17,
190 00 Praha 9 – Libeň

BACK TO THE RETAIL
13. ročník prestižní akce pro profesionály z retailu 

inzerce
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nás na 
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Košík.cz se aktuálním zkrácením doručovacích lhůt 
dostává na hodnoty, které jeho CEO Tomáš Jeřá-
bek sám nazývá tržním standardem. A proto chce 
jít ještě níže: „Mou osobní ambicí je dostat se už 
brzy na území celé Prahy na 99 minut od objedná-
ní.” Zrychlení v regionech je pro Košík.cz zásadní, 
pokud chce získávat nové zákazníky. „Rovnice je 
jednoduchá. Doručení do druhého dne oslovuje 

zákazníky, kteří nakupují párkrát do měsíce. Doru-
čení do několika hodin osloví zákazníky, kteří na-
kupují několikrát týdně,” popisuje Tomáš Jeřábek. 
A dodává: „Pokud chceme v regionech dál růst, 
musíme se v kvalitě zase o kus posunout. Když si 
ráno můžete objednat suroviny na oběd, nemáte 
důvod trápit se s nákupem v supermarketu.“

Rozhovor s Tomášem Jeřábkem, 
CEO  Košík.cz, najdete na www.zbozia-
prodej.cz a v  ZaPmag 9/2019 na str. 20. 

Biopotravinou roku je 
tvaroh z Javorníků

 Oznámením vítězů soutěže Česká bio-
potravina roku 2021 byla 2. září zahájena kaž-
doroční edukační kampaň Ministerstva země-
dělství ČR (Mze ČR) Září – Měsíc biopotravin 
a ekologického zemědělství. Její už sedm-
náctý ročník má podtitul Bio dává smysl – nám 
i přírodě. Cenu pro absolutního vítěze letos 
získal Bio tvaroh z Ekofarmy Javorník.

Upozornit veřejnost na nezanedbatelný význam 
ekologického zemědělství, seznámení s biopro-
dukcí, systémem značení i kontrol nebo vyvrácení 
mýtů – to jsou cíle každoroční kampaně MZe ČR, 
která letos již po sedmnácté informuje a edukuje 
veřejnost o benefi tech ekologického hospodaření. 
Mezi českými spotřebiteli zájem o nákup biopo-
travin neustále stoupá, což potvrzují pravidelně 
zveřejňované statistiky MZe ČR.

Kromě absolutního vítěze z Ekofarmy Javorník vy-
brala odborná porota v čele s předsedou Pavlem 
Maurerem také vítěze v dalších pěti kategorií: Bio-
víno – Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2018 od Vinař-
ství Barabáš, Biopotraviny živočišného původu – 
Bio tvaroh z Ekofarmy Javorník, Biopotraviny 
rostlinného původu – Bio cibulové chutney od 
Ladislavy Volkové z Ekofarmy Lejčkov, Bio výrobky 
pro gastronomii, pochutiny a ostatní potravinářské 
výrobky – Mošt bio Jadernička od Marka Šenke-
říka a Steaková biomasa – Jehněčí T-bonek steak 
bioz Farmy Rudimov. 

Černý Most má 
samoobslužné 
výdejní boxy

 Po pražském Zličíně a Brnu přidává spo-
lečnost IKEA Česká republika možnost objed-
nat si zboží do samoobslužných výdejních 
boxů také u jejího obchodního domu na 
 Černém Mostě. Výdejní boxy jsou přístupné 
7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Tuto novou 
možnost, jak si mohou zákazníci zboží objednané 
on-line vyzvednout, spustil retailer nejprve kon-
cem června na Zličíně. Od 1. září pak fungují vý-
dejní boxy také u obchodního domu IKEA v Brně 
a od 4. září právě na Černém Mostě. „Věříme, že 
si výdejní boxy na Černém Mostě a v Brně naši 
zákazníci oblíbí stejně jako na Zličíně, kde si vyzve-
dávají průměrně 20 objednávek denně,“ říká Jana 
Jakubcová, manažerka projektu z oddělení logis-
tiky IKEA Česká republika. Výdejních boxů na Čer-
ném Mostě je k dispozici 21 a nacházejí se vpravo 
od východu z obchodního domu. 

Byl otevřen 
druhý Sportisimo 
flagship
 Sportovní řetězec Sportisimo má od 
konce srpna novou vlajkovou loď v ostrav-
ském Avion Shopping Parku. Je to v pořadí 
čtvrtá prodejna s novým designem, další na-
jdou zákazníci v Praze, Sofii a Bukurešti. Je-
jich koncept je typický přehledností a edu-
kačními prvky. „Redesign v Ostravě byl logickým 

in
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VE STRUČNOSTI:

krokem, který souvisí s našimi dalšími aktivitami 
a rozvojem. Právě do Ostravy přesunujeme naši 
logistickou základnu, která bude mít super mo-
derní technologické zázemí. Proto bylo nasnadě 
inovovat tady i retailový koncept,“ říká ke změně 
marketingový ředitel Sportisima Zdeněk Morávek. 
S touto modernizací začal sportovní gigant na 
podzim loňského roku. 

Lidl vyřadil 
klecová vejce

  Společnost Lidl v České republice učinila 
další krok ke splnění svého závazku, že nej-
později v roce 2025 úplně zruší prodej kleco-
vých vajec. Již nyní se podařilo dosáhnout 
toho, že klecová vejce kompletně zmizela ze 
stálé nabídky, z kapacitních důvodů budou 
k dostání výhradně v akcích. S postupným 
omezováním prodeje vajec od nosnic v klecích za-
čala společnost Lidl Česká republika před třemi 
lety. Tehdy se zavázala, že klecová vejce bude po-
stupně nahrazovat těmi bezklecovými. „Životní 
podmínky slepic nám nejsou lhostejné a uvědomu-
jeme si, že je jako jeden z největších obchodníků 
na trhu můžeme ovlivnit. Již nyní proto odebíráme 
vejce v naší stálé nabídce výhradně z podestýlko-
vého chovu nebo z biochovů,“ popisuje mluvčí 
Tomáš Myler. Tyto chovy umožňují volný pohyb 
nosnic v halách, přičemž nejsou omezovány v po-
hybu ani v přístupu ke krmivu a vodě. 

Úspěšné 
druhé čtvrtletí

  Skupina Kofola zveřejnila výsledky hos-
podaření za druhé čtvrtletí letošního roku, ve 
kterém se jí podařilo meziročně navýšit tržby 
o 23 % a provozní zisk EBITDA o 65 %. Hlav-
ním důvodem je především výrazný červnový 
růst poptávky po otevření trhu včetně důle-
žitého segmentu gastronomie. Prodeje podpo-
řilo také počasí a volnější pohyb osob na všech 
trzích. Výsledkem jsou historicky rekordní červ-
nové prodeje. A vzhledem k následnému pozitiv-
nímu vývoji letní sezony management Kofoly 
zpřesnil svůj odhad letošního provozního zisku 
EBITDA. „Dosavadní vývoj tržeb a naše finanční 
disciplína od počátku roku nám umožňují zpřesnit 
naše odhady finálního výsledku ukazatele EBITDA 
za rok 2021 na rozmezí 1‚08 až 1‚15 miliardy 
korun,“ doplňuje Martin Pisklák, finanční ředitel 
Skupiny Kofola. Původní odhad se pohyboval 
v rozmezí 1‚03–1‚15 mld. Kč. 

U Evropanů vedou 
elektronické platby

  Evropané začali během koronavirové 
pandemie upřednostňovat elektronické 
platby. Ve studii s názvem Ovlivnil Covid-19 
nákupní zvyky Evropanů? to potvrdilo téměř 
80 procent účastníků. Průzkum pro skupinu 
EVO v sedmi evropských zemích včetně České 
republiky zajistil výzkumný ústav ARC Rynek 
i Opinia. V České republice byla partnerem to-
hoto průzkumu společnost Visa. Pandemie 
urychlila změny v nákupním a platebním chování, 
které jsou u nás i v zahraničí patrné již několik let. 
Pokud jde o nákupy v tradičních obchodech, placení 
hotovostí a kartou jsou u Čechů podobně oblíbené 
metody. Přihlásilo se k nim 95 % respondentů, ale 
jejich budoucnost už vidí rozdílně. Zhruba 22 % 
respondentů předpokládá, že bude po skončení 
pandemie platit kartou častěji, a pouze osm procent 
se chystá využívat platební karty méně. 

O trendech v rámci platebních metod píšeme 
na str. 54. 

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



JEDNOU VĚTOU               :

„Když procházíš 
peklem, 

nezastavuj se.“
Winston Churchill, 
britský politik

KOHO DALŠÍHO USLYŠÍTE, SE DOZVÍTE NA STR. 4–5
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NESMÍTE CHYBĚT, REGISTRUJTE SE VČAS:
WWW.SAMOSKA-KONGRES.CZ

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

Jaký vývoj ekonomiky očekávat v roce 2022?
Pandemie výrazně zasáhla současný trh, 
jak se projeví ještě do budoucna? Predikci 
vývoje cen, infl ace a nezaměstnanosti 
nastíní Miroslav Singer, ředitel 
institucionálních vztahů a hlavní ekonom 
Generali CEE Holding.
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KOMERČNÍ PREZENTACE

PROJEKT SENEC
Společně s významným zákazníkem, Coop 
Jednota Slovensko, který má přes 2 200 su-
permarketů a maloobchodů s potravinami, 
vybudoval Hortim na Slovensku moderní po-
loautomatický provoz jedinečný v ČR a SR. 
Mottem společnosti je dodat zboží čerstvé 
a v co nejvyšší kvalitě, proto přikročila k pro-
cesní automatizaci své nové chlazené lo-
gistické platformy. 

Ve slovenském Senci byla 14. 8. 2020 ote-
vřena moderní, nová distribuční jednotka 
na ploše větší než 10 000 m2 disponující až 
1 500 tunami čerstvého ovoce a zeleniny. 
Nový sklad je řízený pomocí WMS (Ware-
house Management System). Průběh zboží 
a zásob, včetně veškeré efektivity provozu, 
řídí výpočetní technika. Díky tomuto dynamic-
kému řízení může centrum expedovat ovoce 
a zeleninu do několika desítek minut od při-
jetí objednávky. Denně je přitom schopno 
zpracovat až 1 500 objednávek. 

Nová logistická hala je spravována inteli-
gentní technologií, která řídí provoz tak, aby 
se zamezilo lidským chybám a docílilo se co 
největší efektivity v pracovním procesu. Inovativní řešení této potravi-
nové logistiky řídí procesy s nejmenším počtem podnikových zdrojů při 
dosahování co nejvyššího provozního výkonu. Ovoce a zelenina se 
tak může dostat k zákazníkům již do 24 hodin od sběru u do-
mácích pěstitelů.   

PROJEKT BRNO
Ani česká centrála Hortim Group nezahálí. Ke stále se zvyšujícímu 
počtu objednávek ze strany obchodních partnerů bylo potřeba rozšířit 
stávající brněnské sklady. A tak se v roce 2019 objevily první návrhy 
na novou velkou halu o rozloze 4 500 m2. Ta byla dostavěna již 
v červnu tohoto roku.

V její první části je neuvěřitelných 48 dozrávacích komor pro zrání 
banánů. Počítačově řízené dozrávání zaručuje nejvyšší kvalitu banánů 
pro zákazníka v jakémkoliv ročním období. V druhé části se nyní při-
pravuje moderní balicí centrum, kde bude zboží baleno do různých 

obalů. Se svými dodavateli firma neustále vyvíjí nové sofistikované 
obaly, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Zaměřuje se na recykláty 
a od roku 2019 i na biologicky odbouratelné fólie.

Součástí balicího centra je i nová linka k odhalování vnějších 
i vnitřních kvalitativních vad kulatých plodů pomocí kamerové 
technologie. Všechny tyto nové technologie směřují k jednomu cíli: 
dodat včas vždy kvalitní a čerstvé ovoce a zeleninu.

Více informací najdete na www.hortim.cz.

Hortim zvyšuje kvalitu svých služeb.

NA SLOVENSKU A V ČESKU 
OTEVÍRÁ NOVÉ MODERNÍ 
DISTRIBUČNÍ JEDNOTKY

Senec

Brno, nová distribuční jednotka Čerstvé a včas!

Společnost Hortim International zajišťuje komplexní servis v oblasti ovoce a zeleniny, 
od samotného pěstování a importování po skladování, dozrávání, balení a následný 
export. Preferuje dodávky čerstvého ovoce a zeleniny z domácí produkce a mimo 
pěstitelské období na domácím trhu využívá synergie mezinárodní skupiny Total 
Produce / Dole, jednoho z největších světových dodavatelů čerstvých produktů.  
Z důvodu zkvalitnění svých služeb se společnost rozhodla navýšit své manipulační 
a skladové možnosti a vybudovala během dvou let dva zbrusu nové sklady.

Kilová vychystávka Senec

Kontakty:

Hortim-International, spol. s r.o.

Kšírova 616/242, 619 00  Brno

Tel.: +420 543 522 222, fax: +420 543 522 333 
E-mail: brno@hortim.cz
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KDO JE KDE



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

POVÝŠENÍ

 Novým generálním ředitelem společnos-
ti Billa ČR se od 1. září stal Dariusz Tomasz 
Bator, který doposud vedl Billu Slovenská 
republika. Dlouholetý generální ředitel Jaroslaw 
Szczypka, jenž vedl řetězec Billa v Česku od roku 
1993, se přesouvá do Rewe Group ve Vídni. 

 Milan Pech je novým výkonným ředite-
lem společnosti Ekofrukt Slaný. Předtím půso-
bil téměř pět let jako generální ředitel a člen 
představenstva AG Foods Group. V různých ma-
nažerských funkcích pracoval také ve společnos-
tech Johann Kotányi, Bidfood Czech Republic 
a Farm Frites. 

 Daniela Hlaváčková, která aktuálně za-
stává pozici manažerky trhu na Slovensku, 
byla povýšena na pozici portfolio ředitelky 
společnosti Mars pro střední Evropu. Připojí se 
k týmu v Praze a bude zodpovědná za čtyři země 
– Česko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. 

 Na pozici generálního ředitele McDo-
nald’s pro Českou a Slovenskou republiku 
nově nastupuje Dan Camp. Američan, který ve 
firmě působí vice než třicet let, přichází z pozice 
operations officer pro nově vytvořený Long Beach 
Field Office. Střídá Tomasze Rogacze, jenž se po 
sedmi letech vrací do rodného Polska na pozici 
senior director restaurant developer. 

 Country manažerkou české pobočky 
 evropské aplikace Bolt je Soňa Stloukalová. 
Před třemi lety přešla ze společnosti KPMG Česká 
republika, kde působila jako analytička. 

PŘÍCHODY
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Prodejna budoucnosti
Úsporné technologie, digitalizace, 
automatizace, regionalita... 
Jaké jsou hlavní pilíře udržitelného 
obchodu a které služby se stanou jeho 
nezbytnou součástí? Novou vizi Obchodu 
2030 představí Lukáš Němčík, head of 
marketing & development Skupiny Coop.

0519-21_SAM_CZ_INZ_podvaly_zap_2x240x85.indd   20519-21_SAM_CZ_INZ_podvaly_zap_2x240x85.indd   2 17.09.2021   16:0617.09.2021   16:06

inzerce

JEDNOU VĚTOU:

„Pokud něco stojí 
vůbec za námahu, 
je třeba to udělat 

pořádně.“
Thomas Carlyle,
skotský spisovatel a historik

 Vedení českého Rohlíku se ujímá Olin 
 Novák, jeden z nejzkušenějších manažerů 
 Rohlik Group. Na pozici CEO od října vystřídá 
Petra Pavlíka, který z firmy odchází. 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

03–04/11/2021
OLOMOUC

SAMOŠKA CZ
26. kongres na podporu 
tradičního trhu
 Hlavním tématem letošního kongresu bude 
udržitelnost. Toto slovo jsme si zvykli používat pře-
devším v souvislosti s ekologií, my ale udržitelnost 
obchodu vnímáme v širším kontextu. Budeme tedy 
mluvit o udržení obchodu v obcích a regionech, 
o lokálních potravinách, snižování nákladů, ale i di-
gitalizaci. Představíme program Obchůdek 2021+, 
který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR na podporu provozovatelů prodejen s potravi-
nami a smíšeným zbožím v malých obcích. O sou-
časném vývoji ekonomiky pohovoří Miroslav Sin-
ger, ředitel institucionálních vztahů a hlavní 
ekonom Generali CEE Holding. Chybět nebudou 
ani aktuální data společnosti NielsenIQ o tom, jaký 
vliv měl covid na zákazníka tradičního trhu. V před-
večer kongresu bude příležitost navázat nové kon-
takty na neformální večerní party. 

www.samoska-kongres.cz 
+420 733 553 554 
jana.havlickova@atoz.cz

AGENDA

14–15/10/2021
PRAHA

OBALKO
český a slovenský 
obalový kongres

 Jednou z vrcholných akcí podzimní konfe-
renční sezony bude devátý ročník českosloven-
ského obalového kongresu Obalko. Událost, která 
se řadí mezi největší ve střední Evropě, se koná 
v moderních prostorách Aquapalace Hotelu Prague 
v Čestlicích. Hlavní motto kongresu je Tři dimenze 
obalu. Účastníci se podívají nejen na rozmanité 
funkce obalů, ale také na interní diskuse a debaty 
ve společnostech, které se snaží vyvážit různé vlast-
nosti, aby vyvinuly optimální obalová řešení. 

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

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

Online tržiště na vzestupu

Pro koho je prodej na tržišti MALL.cz vhodný?
Z prodeje na tržišti MALL.cz mohou těžit obchodníci všech velikostí 
i zaměření. Mezi našimi dlouhodobými partnery jsou jak malí lokální podni-
katelé, kteří chtějí držet krok s dobou a tržiště pro ně znamená snazší cestu 
na internet, tak velké značky s vlastními e-shopy, kterým MALL Partner ote-
vírá dveře k novým zákazníkům nebo do zahraničí. Snažíme se být přívětivou 
platformou a dát šanci každému, kdo má zákazníkům co nabídnout. 

Proč by měl obchodník využívat marketplace, 
když má vlastní e-shop?
Většina našich partnerů využívá k prodeji jak tržiště, tak i vlastní e-shop. Za-
tímco na samotném e-shopu nakupují nejčastěji stálí zákazníci, marketplace 
pro obchodníky znamená příležitost, jak se snáze dostat k těm zákazníkům, 
které se jim dosud nedařilo oslovit, a to i za hranicemi. Z dat, která máme 
k dispozici, vyplývá, že cílové skupiny jednotlivých prodejních kanálů se vzá-
jemně nepřekrývají. 

Co musí obchodníci splňovat, aby jim bylo umožněno 
prodávat v zahraničí?
Vstup na zahraniční trh je dostupný všem obchodníkům na MALL.cz bez 
rozdílu a zájem o něj je velký. Přes hranice již putuje více než čtvrtina ob-
jednávek z partnerského prodeje. Dlouhodobě silným trhem je pro nás sou-
sední Slovensko, kam navíc umíme plně zajistit i dopravu. Úspěšní jsme ale 
i v Polsku, Maďarsku nebo rychle rostoucím Slovinsku, kde se českým pro-
dejcům velmi daří. Na všech trzích MALL obchodníkům zajistí IT infrastruk-
turu, zákaznickou podporu, překlady popisků, možnost doručení do více 
než 1 100 výdejních míst a především dosah na miliony zákazníků, kteří na 
MALL.cz nakupují.

KOMERČNÍ PREZENTACE

kontakty:
jakub.kovac@mallgroup.com
partners.mallgroup.com

Popularita internetových tržišť roste, a to jak mezi 
zákazníky, kteří oceňují možnost vybírat z milionů 
položek na jednom místě, tak i mezi obchodníky, pro které 
marketplace znamená možnost oslovit miliony zákazníků 
nejen doma, ale i v zahraničí. Největší české tržiště 
MALL Partner navíc nyní nabízí první tři měsíce prodeje 
bez poplatku. Přinášíme rozhovor s Jakubem Kováčem, 
ředitelem programu MALL Partner.

0490-21_ZAP285_PR_MALL_240x170.indd   10490-21_ZAP285_PR_MALL_240x170.indd   1 17.09.2021   9:5717.09.2021   9:57

inzerce
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

SVĚTOBĚŽNÍCI RETAILU

Co zaujalo 
Pavla
v Rize

Lotyšská
inspirace

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

Zdravím všechny fanoušky retailu, 

tentokrát zasílám pár postřehů z rychlé 

návštěvy Rigy. Je to velice zajímavé místo, 

které mě překvapilo, protože zde nenajdete 

příliš mnoho příležitostí, kde byste mohli 

pořídit běžný nákup, o impulzním ani 

nemluvě. Prodejen bylo velice poskromnu 

ve srovnání s našimi zeměpisnými šířkami. 

Čerstvé věci se nakupují v tržnicích 

a trvanlivé v kamenných obchodech. 

Podařilo se nám navštívit oba typy, a zasílám 

tedy pár postřehů, co mě zaujalo. 

ATOZ RETAIL TEAM 

& PAN / PANÍ

PRODEJCE POTRAVIN

ČESKÁ REPUBLIKA

Pavel Kotrbáček

N°38
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inspirace

SLADKOSTI JEN VE VELKÉM
Bonbony nejrůznějších druhů se prodávají 
na kila. Sáčky po 100 g nefrčí. 

Velký prostor v chlazeném boxu zabíraly 
mléčné tvarohové tyčinky. V Pobaltí je 
lidé milují a mají i mnoho příchutí. Možná 
zajímavý tip na dobrý snack pro děti. 

Kupte si pivo na večer a k tomu místo 
chipsů sušenou rybu. 

DOBRÝ TIP – SNACK

PIVKO A RYBKA

KÁVA SE SIRUPEM S SEBOU
Takovéto kávové koutky máme u nás také. Ale tento 
byl zajímavý tím, že nabízí zákazníkovi nejen kávu. 
Můžete si do ní dát i sirup podle vlastní volby. 

Lidé hodně rádi navštěvují centrální tržnici, kde 
koupíte skutečně všechno na ploše několika hal 
a velkých venkovních ploch. Jedna hala byla 
zaměřena třeba jen na drůbeží maso. Mnoho 
prodejců, stejné produkty, podobné ceny. Podle čeho 
si zákazník vybírá? Většina podle přístupu obsluhy, 
vztahy jsou v obchodě důležité. 

JÍDLO, KAM SE PODÍVÁŠ
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Poznámky 
z Petrova

 blogu

v prvních pěti letech ročně průměrně 2 000 vyko-
naných zkoušek a 1 600 vydaných mistrovských 
listů. Mistrovské zkoušky úspěšně fungovaly do 
roku 1949, kdy byly se změnou politického režimu 
zrušeny. Od 90. let minulého století bylo učiněno 
několik pokusů o jejich znovuzavedení. A tak se 
podle všeho bude konat velký návrat. 

Kdo platí, má za tři
 Nákup potravin řeší podle výzkumu společ-
nosti Nielsen Admosphere naprostá většina Čechů 
v supermarketu, a pro tři čtvrtiny obyvatel je to 
dokonce nejoblíbenější místo, kde tyto produkty 
nakupují. Vzhledem k tomu, jaké faktory ovlivňují 
výběr obchodu, se není čemu divit: pro zhruba 
6 z 10 Čechů je důležitá jeho blízkost. Podobný 
počet lidí uvedl také ceny, akce a slevy nebo kva-
litu a čerstvost potravin. Pokud jde o původ potra-
vin, ta dnes (alespoň u některých produktů) zajímá 
skoro 9 z 10 zákazníků. Nepřekvapivě u nás vítězí 
v popularitě produkty z tuzemska, naopak nejmé-
ně stojíme o produkty z Polska a jen 7 % lidí pre-

feruje potraviny odjinud než z Evropy. Nema-
lá část lidí je také ochotna si za 

potraviny z preferované země 
připlatit. Super- a hypermar-

ketům se v Česku opravdu 
daří; 97 procent Čechů 
v nich nakupuje potravi-
ny ales poň někdy. 
Skoro dvě třetiny re-
spondentů pak naku-
pují v malých kamen-
ných obchodech. 
Zde je patrný pouze 
rozdíl mezi obyvateli 
z různě velkých měst: 

chodit nakupovat do 
malých obchodů je ve 

velkých městech výrazně 
méně obvyklé než na vesni-

cích či v menších městech. Na 
farmářských trzích dále nakupuje 

skoro třetina dotázaných – častěji ženy 
než muži a respondenti z měst. Výše uvedené 
ozřejmuje i to, kolik retaileři investují do reklamy. 
V hodnotách, které odpovídají ceníkovým cenám 
inzerce, byl od začátku roku největším zadavate-
lem Kaufland, jenž umístil reklamu za více než 
miliardu korun. Druhý Albert dal do inzertního 
prostoru skoro 883 milionů korun a třetí Lidl inze-
roval v hodnotě blížící se 872 milionům korun. 

Zážitek měsíce
 V jídelníčku jedné venkovské restaurace mě 
u jednoho z hlavních jídel praštil do očí „dip ze 
zakázané smetany“. Na dotaz, o jakou smetanu se 
jedná, mi obsluhující majitel pohotově opáčil: To 
je překlep. Měla tam být zakysaná smetana. Ale 
nechal jsem to, protože jsem si říkal, že se na to 
lidi budou ptát, já jim to rád vysvětlím, využiji toho 
a doporučím ještě něco jiného… 

Rozpad
 Přijde mi, jako by se nám ten starý dobrý svět 
pomalu, ale jistě rozpadal. Kromě jiného mizí do 
nenávratna dříve neochvějné jistoty. Mezi ně řa-
dím i jedince, u kterých jsem určitě nejenom já 
během času nabyl dojmu, bohužel mylného, že tu 
s námi budou pořád. Z nedávné doby připomenu 
nečekaný skon Charlieho Wattse, bubeníka slav-
ných Rolling Stones. Sedával v pozadí, schovaný za 
soupravou svých nástrojů, ale o to více byl slyšet 
jeho na první poslech nenápadný, ovšem skvělý 
příspěvek do zvuku kapely, která je nespornou 
legendou světové hudby. Byl jedním z „kamenů“, 
které tvořily dokonale sladěnou mozaiku. Jeho 
odchod je náznakem toho, že se budeme muset 
smířit s jejím postupným rozpadem. Už jen ve fil-
movém nebi taky září a určitě všechny náramně 
baví Jean-Paul Belmondo. Jinak taky Muž z Ria. 
Muž z Acapulca. Muž z Hongkongu, Bláznivý Pe-
tříček, Profesionál, Borsalino nebo Zvíře. Byl to 
prostě charismatický bourák, kterých tento svět 
moc nezažil. V dnešní době už takoví chlapi, hrdi-
nové a mistři prostě nejsou. A nebudou… 

Jsou z nás 
nomádi
 Víc než polovina Če-
chů vyráží každoročně 
na dovolenou autem 
a jejich podíl v po-
sledních dvou sezo-
nách kvůli pandemii 
výrazně roste. Zvýše-
ný zájem dovolenká-
řů potvrzuje také 
HoppyGo, platforma 
pro sdílení vozů přímo 
mezi uživateli. Právě její 
údaje nyní odhalují, jak 
česká dovolená za volantem 
vypadá. Češi cestující na dovo-
lenou autem urazí průměrně dva-
náct set kilometrů. Nejoblíbenějšími vozy 
pro letní dovolenou jsou karavany, obytné dodáv-
ky a vozy s dostatkem místa v „kufru“. Na základě 
délky zápůjčky auta ukazují statistiky HoppyGo na 
dva druhy dovolené. Jednak jsou to takzvaně pro-
dloužené víkendy, tedy dva až tři dny dlouhé výle-
ty, a potom je to klasická dovolená na sedm dní 
a déle. Čísla ukazují, že při týdenní a delší dovole-
né tachometr natočí v průměru přes 1 200 kilo-
metrů. A to není málo, zejména vezmeme-li v úva-
hu, že většina českých řidičů neujede ročně ani 
10 tisíc kilometrů. Nejčastěji prý míříme do Chor-
vatska, ale letí i domácí „nomádská“ turistika. 

A vracíme se
 Hospodářská komora České republiky (HK 
ČR) podporuje ukotvení mistrovských zkoušek do 
zákona, který projednává vláda. HK ČR je přesvěd-
čena, že mistři přispějí ke zvýšení prestiže řemesel, 
pomohou k náboru mladých učňů do odborných 
škol a zákazníci získají nové záruky na kvalitně od-
vedenou řemeslnou práci. Mistrovská zkouška 
bude ukotvena ve zvláštním zákoně. Dokladem 
potvrzujícím úspěšné vykonání mistrovské zkouš-
ky a získání mistrovské kvalifikace bude mistrovský 
list. Podle odborného odhadu HK ČR lze očekávat  Kontaktujte Petra:

petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti? 
 Volit, nebo nevolit? Čekají nás 
říjnové parlamentní volby, a tak už 
delší dobu kolem sebe agituji k účas-
ti. Bohužel jsou pořád tací, kterým je 
to prostě jedno… Doporučuji se při 
výběru ohlédnout zpět a připome-
nout si, kdo a co během minulých 
měsíců dělal a nedělal. 
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SETKÁNÍ

České obchody Billa vedl od roku 1993. Jaroslaw 
Szczypka tak zažil všechny významné změny, které se 
v tuzemsku přehnaly maloobchodním odvětvím. A měl 
také možnost pozorovat proměnu zákazníků, kteří za 
necelých třicet let rovněž prošli výraznou proměnou. 
V něčem prý ale zákazník zůstává stále stejný.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Jaroslaw Jaroslaw 
SzczypkaSzczypka
odcházející 
generální ředitel, 
Billa Česká republika
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T éměř třicet let na pozici ge-
nerálního ředitele tuzemské 
Billy teď vymění Jaroslaw 
Szczypka za rakouskou Ví-

deň, kde bude působit v centrále společnosti 
Rewe Group.

Co jste se za těch téměř 30 let v českém
maloobchodním prostředí naučil?

Od doby, kdy jsme vstoupili na československý trh, 
což bylo v říjnu v roce 1991, se toho změnilo hod-
ně a já se učil prakticky každý den až dodnes. Zpo-
čátku jsme například neměli žádné české produk-
ty, takže jsme museli zboží dovážet. Trh byl také 
velmi silně obsazen domácími řetězci, jako byla 
například Jednota, ale postupem času začala při-
cházet další konkurence. Trh se tak zdynamizoval 
a začali jsme na sebe každodenně reagovat, aby-
chom uspěli. Do středu pozornosti se dostal zá-
kazník, který diktoval, co chce, a očekával, že to 
od nás dostane. To znamená, že jsme se přizpů-
sobili zákazníkům, museli reagovat na trendy 
a rovněž je přinášet. Za tu dobu se nám také po-
vedlo rozšiřovat počet prodejen na dnešních 241, 
i když to nebylo vždy jednoduché.

Tři desítky let zkušeností s českým 
zákazníkem mě nutí k otázce: 
Jaký vlastně je? Jakou proměnou prošel?

Proměna zákazníka je výrazná, nicméně v jistých 
parametrech vlastně zůstal stejný a zůstane i v dal-
ších letech. Požaduje nabídku čerstvých a kvalit-
ních potravin, v jeho zájmu jsou zejména potraviny 
z České republiky, jako samozřejmost už bere přá-
telské a čisté prostředí a s tím související i profe-
sionální servis. Časy, kdy většina lidí chodila na 
velké nákupy potravin do hypermarketů a trávila 
zde celé dny, je pryč. Vrací se zájem o menší pro-
dejny a tento trend ještě posílila pandemie. Billa 
jim svými formáty vyhovuje, proto také expandu-
jeme i do menších měst. Příkladem je třeba i náš 

nový koncept maloformátových prodejen. V minu-
lém roce jsme otevřeli prodejnu ve Strašicích neda-
leko Rokycan. I letos plánujeme další, protože ta 
první, pilotní, se těší oblibě.

Co bylo pro zákazníka při výběru prodejny, 
do které půjde nakupovat, nejdůležitější 
před třiceti lety? A co je to dnes?

Když se na těch třicet let podívám zpětně, rozdělil 
bych to na desetileté etapy. Zpočátku byla silná 
poptávka po zboží. Zákazníci byli nadšení, že v pro-
dejně dostanou více zboží a jiné, než na jaké byli 
zvyklí, a také za jiné ceny. Bylo to levnější než to, 
co bylo ve zdejších obchodech. Dalších deset let 
bylo ve znamení cenové války, kdy všichni na trhu 
soutěžili jen nejlevnější cenou a my jsme se tomu 
museli přizpůsobit. Rozhodli jsme se proto zavést 
vlastní značku Clever, což je naše diskontní značka, 
u které garantujeme ověřenou kvalitu produktů za 
diskontní cenu. Kolem roku 2010 se začala lámat 
důvěra českých producentů k obchodním řetěz-
cům a rozjela se spolupráce s tuzemskými výrobci. 
Za tu dobu se také změnil životní styl. Čeští zákaz-
níci chtějí být zdraví, zajímá je, co jedí, a více nad 
tím přemýšlejí. Tím myslím to, že když si dají maso, 
chtějí k němu i nějaký salát nebo specialitu a cíleně 
si to jdou takto nakoupit. V 90. letech minulého 
století zákazníci nakupovali extrémně hodně masa. 
Maso se tehdy prodávalo ve tří- až čtyřkilových ba-
leních, pod kilem se dělalo máloco. Dnes maso 
nakupují v menších balíčcích. A například singles 
dnes kupují hodně hotových jídel. Změnu vidím 
také v trendech, které do Česka pronikají, velkou 
roli na trhu dnes hrají produkty bez cukru nebo 
výrobky bez laktózy či lepku.

V čem se ještě proměnilo konzumní 
chování zákazníka?

Zákazníci obecně začali nakupovat více zdravých 
potravin. Od roku 1991 se například dvojnásobně 
zvýšila konzumace rýže a těstovin. Výrazně vzrostla 

také průměrná roční konzumace tropického ovoce, 
a to z 19 na 31 kilogramů na hlavu. Stoupla rovněž 
roční spotřeba minerální vody z 16 na 55 litrů na 
hlavu. Změnila se preference masa, oblibu si získa-
lo především kuřecí maso. Běžnými se staly produk-
ty jako avokádo, cuketa, lilek nebo řapíkatý celer, 
které v roce 1991 téměř nikdo neznal. A lidé už 
dávno nechodí do supermarketů jen pro potraviny. 
Od přelomu tisíciletí tam míří také za drogerií, par-
fumerií nebo pro oblečení a zahradnické potřeby.

A jak tohle chování proměnil covid?

Viditelné změny tam jsou. Vedle novinky v podobě 
nakupování on-line lidé v reakci na šířící se nákazu 
vydávali více peněz za vitaminy, ovoce a zeleninu, 
pečivo, čerstvé mléčné výrobky i maso. Zákazníci 
se také v panice výrazněji předzásobovali a skupo-
vali trvanlivé potraviny, což připomínalo počátky 
90. let minulého století, kdy jsme na český trh 
vstupovali. Loňský rok byl v těchto aspektech zá-
sadní a osobně si myslím, že odstartoval zcela ji-
nou éru nakupování. Ale některé zboží zůstává 
stále stejně populární bez ohledu na současnou 
situaci. Stálicemi zůstávají třeba rohlíky a chleba. 
Jen chleba zkonzumuje ročně každý Čech v prů-
měru zhruba 40 kilogramů. Ačkoliv se sortiment 
pečiva neustále rozšiřuje, Češi zůstávají věrní kla-
sice a pořád nejvíce preferují pšenično-žitný a žit-
no-pšeničný chléb.

Zákazník 
diktuje svá 
přání.

... /...

Vrací se 
zájem o menší 

prodejny



odcházející generální ředitel, 
Billa Česká republika

Jaroslaw Szczypka
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SETKÁNÍ

Jak se vyvíjela poptávka po lokálních
 potravinách a jak jí jde Billa vstříc?

Čekalo se, že hlavně po vstupu do EU v roce 2004 
budou potraviny z dovozu vytlačovat ty tuzemské. 
Ale zájem o české potraviny neklesl, a v poslední 
době naopak stoupá. Billa tomu v nabídce vychází 
vstříc například v rámci sortimentu Billa Regionál-
ně, kde nabízíme více než 1 600 produktů od 203 
českých prvovýrobců a pěstitelů. V loňském roce 
Billa navýšila obrat jen u regionálních produktů 
v tomto regálu o téměř 22 %. I u ostatních ryze 
českých produktů se daří navyšovat obrat. Hlavní-
mi tahouny jsou produkty našich českých privát-
ních značek Vocílka nebo Česká farma a částečně 
i Billa Bio. Zejména díky nim tvoří domácí potraviny 
72 % obratu společnosti.

Když se podíváme na vaše zákazníky optikou 
věku, kdo je tím typickým v Bille?

Naším cílem je, aby k nám chodili všichni. Ale po-
kud bych to měl shrnout, naší cílovou skupinu tvo-
ří zejména rodiny s dětmi, které k nám chodí pro 
každodenní nákup. Dokážeme ale oslovit čím dál 
tím více mladých lidí, pro které je důležitý zdravý 
životní styl. Daří se nám je oslovovat prostřednic-
tvím našich influencerů, se kterými spolupracuje-
me, třeba Roman Staša nebo Jan Punčochář.

Vzpomenete si ještě na své vize před třiceti 
lety? Naplnily se? A jak se promění 
v dalších letech?

Svým způsobem má vize zůstává stále stejná. Ne-
ustále pracujeme na tom, abychom „šli s dobou“, 
inovovali, přibližovali se zákazníkovi a uspokojova-
li jeho potřeby. Není to jednoduchá úloha, ale Bil-
la má v tomto směru velmi dobře nakročeno. Má 
silnou základnu prodejen rozmístěných po celé 
České republice, je stabilním a seriózním zaměst-
navatelem pro téměř 7 000 zaměstnanců, inová-
torem, který zjednodušuje procesy i velmi dbá na 
ochranu životního prostředí. Jsme synonymem pro 
kvalitu, čerstvost i prvotřídní servis a v tomto ohle-
du svoji strategii neměníme ani pro další dekády.



O vývoji sortimentu a privátních 
značek z pohledu 
Jaroslawa Szczypky čtěte 
na www.zboziaprodej.cz

S kým nejraději 
nakupuji:

Sám nebo s rodinou.

Moje nejoblíbenější značka:

Vocílka, Česká farma, Billa Bio.

Jak nejčastěji nakupuji

V kamenné prodejně, 
převážně čerstvé potraviny 

každý den.

Jaký jsem 
zákazník:

Stálý a věrný své 
oblíbené značce.

Co mě na 
nakupování baví:

Rád testuji nový sortiment. 
Baví mě sledovat moderní 
a nové trendy a objevovat 

vše, co je nové. Naopak 
nesnáším neochotu 

a zkostnatělost.

Můj oblíbený obchod:

Billa.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Na prodejní ploše s Jaroslawem Szczypkou:
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Regionální dodavatelé rostou
V loňském roce Billa navýšila obrat jen 
u regionálních produktů v tomto regálu 
o téměř 22 %.

Zákazníci víc dbají 
na zdraví
Zákazníci nakupují více zdravých 
potravin. Průměrná spotřeba 
tropického ovoce vzrostla v Česku 
z 19 kg na 31 kg na osobu.

Maso v menším balení
V 90. letech minulého století se maso 
prodávalo ve tří- až čtyřkilových 
baleních. Dnes se kupuje v menších 
balíčcích a k masu si už zákazníci 
zvykli koupit třeba salát.

Konzervativní jsou Češi v pečivu
I přes stovky různých druhů, které zpestřují 
nabídku, zákazníci nejčastěji sáhnou po 
pšenično-žitném a žitno-pšeničném chlebu.

Rychlost odbavení bude hrát 
v budoucnu prim
Nově postavené prodejny mají polovinu pokladen 
hotovostních a polovinu bezhotovostních. Brzy 
přibude služba Scan & Go a v příštím roce spustí 
Billa on-line prodej potravin s dovážkou do domu 
či s vyzvednutím v prodejně.

Dneska to zná každý
Avokádo, cuketa, lilek nebo řapíkatý celer 
byly v 90. letech minulého století neznámé. 
Dnes patří k běžnému sortimentu.

Sezona akceleruje 
zákaznický apetit
Zákazníci už do supermarketu 
dávno nechodí jen za potravinami. 
Nabídka v kategoriích non-food je 
také lákavá.

Všechno na dosah
Prostorné uličky, logicky uspořádaný 
sortiment a všechno na dosah. 
Příjemné prostředí už dnes zákazníci 
automaticky očekávají. 
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TÉMA VYDÁNÍ

Během pandemie se obchodům na venkově poměrně dařilo. Zákazníci ocenili hlavně jejich 
blízkost, když ochota cestovat za nákupy byla velmi malá. Kraje se k podpoře maloobchodu 
v obcích staví různě, někde je podpora velkorysejší, jinde méně, vždy je třeba spoluúčasti 
obce. I přes podporu, kterou kraje a obce poskytují, ale ne všechny obchody přežijí.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

 Kraje a obce 
se o své obchody
  postarají
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

D 

efinovat, na čem závisí úspěch 
prodejny na venkově, je těžké. 
Svou roli hraje personál, prostře-
dí i skladba nabídky a samozřej-
mě otvírací doba a dostupnost. 

Pokud prodejnu provozuje obec, musí se postarat 
o zásobování, a má tedy na bedrech mimo svou 
standardní činnost další práci, které mnohdy ne 
zrovna dobře rozumí. I s tímto rizikem do toho řada 
obcí jde a snaží se tak pro své obyvatele potravino-
vou obslužnost zajistit.

První zkušenost 
je velice dobrá

Například obec Vysočina sama přímo provozuje dvě 
prodejny v místních částech, kde byl obchod zavře-
ný. A jak říká její starosta Tomáš Dubský, v pandemii 
se důležitost prodejny potvrdila. „Tržby se nám na-
výšily a pandemická doba ještě víc ukázala, jak je 
obchod v malých obcích důležitý. Lidé to brali jako 
základní jistotu a i obec ze svých prodejen zařizova-
la dodávku základního zboží, především seniorům,“ 
vysvětluje Tomáš Dubský. Obec navíc využila Pro-

gram Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO 
ČR) Česko platí kartou a osadila obě prodejny pla-
tebními terminály. „První zkušenost je velice dobrá 
a zákazníci si na tuto službu velice rychle zvykají,“ 
potvrzuje. Obec také využívá podporu Pardubické-
ho kraje, letos tak získala dotaci 100 tisíc korun. 
„Kraj podpořil sto deset žádostí a rozdělil víc než 
šest milionů korun,“ uvádí Tomáš Dubský. A neskrý-
vá radost z nově vyhlášeného programu MPO ČR 
Obchůdek 2021+. „V případě, že se náš kraj zapojí 
a umožní to podmínky, rádi bychom požádali 
o podporu na druhou prodejnu,“ dodává.

Pardubická inspirace

Pardubický kraj má s podporou venkovských pro-
dejen více než desetiletou zkušenost a podle Miro-
slava Krčila, radního Pardubického kraje pro oblast 
venkova, životního prostředí a zemědělství, jde 
o jednu ze stěžejních podpor. „Nesmí jít ale jen 
o finanční pomoc v obecné rovině. Přeji si, aby ta 
podpora byla svázána i s podporou propagace 
a produkce regionálních potravin. To jsou dvě spo-
jené nádoby a je to jedna z cest, kam bychom se 

do budoucna mohli ubírat. Chceme tedy spojit 
podporu venkovských prodejen s propagací a pod-
porou regionálních potravin a také těch potravin, 
které získají označení Mls Pardubického kraje,“ vy-
světluje svůj přístup. Dodává, že žádosti o dotace 
z kraje rok od roku přibývají a kraj každoročně pod-
poru navyšuje o zhruba jeden milion korun. Pro-
gram Obchůdek 2021+ Miroslav Krčil vítá a upozor-
ňuje, že do určité míry mu byl inspirací právě 
program Pardubického kraje. Pokud se kraj rozhod-
ne programu účastnit, budou k dispozici dva pro-
gramy, které by měly obsloužit velkou část žadate-
lů. Krajský program je primárně zaměřen na ty 
nejmenší obce a vesnice do 500 obyvatel. „Pak je 
zde i možnost žádat dotace v případě vesnic a obcí 
do 700 obyvatel, ale v tomto případě už je to pod-
míněno výší obratu,“ vysvětluje. Program minister-
stva pak počítá s podporou prodejen v obcích do 
tisíce obyvatel bez návaznosti na další podmínky.

Pomohla by 
nákupní aliance

Velký potenciál má podle Tomáše Dubského v ma-
lých vesnických obchodech prodej regionálních 
výrobků. Problém ale vidí v logistice. „V našich 
prodejnách si vše řešíme sami a převaha základ-
ních potravin už je regionálních – jde o pečivo, 
uzeniny či sortiment lahůdek. Ostatní zboží nám 
zaváží velkoobchod. Je ale řada zboží, které nemá 
rychlou spotřebu a mohli bychom ho nabízet celo-
ročně a domluvit se přímo s výrobcem. Pravda ale 
je, že na tuhle oblast nejsme experti, a myšlenka, 
že by někdo obchod zastřešoval, zní logicky. Jde 
hlavně o produkty od zemědělců, jako je ovoce, 
zelenina nebo uzeniny. Určitě bychom uvítali po-
moc při skladování, ale také v nabídce menších 
balení,“ konkretizuje Tomáš Dubský.

„Bez znalosti potřeb zákazníků 
nemá podpora smysl.“

 Nestačí prosadit projekt podpory na zastupitelstvu, je třeba do debaty o ob-
chodu zapojit i potenciální zákazníky. Jaký obchod chtějí, s jakým sortimen-
tem, jakou provozní dobu. Tyto základní praktické otázky je třeba s nimi řešit 
a tak si získat jejich zájem a důvěru. Bez budoucích zákazníků, kteří budou 
stabilní i s tržbami, které v prodejně zanechají, nedávají projekty podpory 
maloobchodní prodejny smysl. Pouze by obecní rozpočet dotoval něco, o co 
nebude zájem.

Jiří Ulvr,
člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, Liberecký kraj

inzerce
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 Kraje a obce se o své 
obchody postarají

TÉMA VYDÁNÍ

Řešením podle něj ale může být v budoucnu 
i umísťování výdejních boxů, které v posledním 
roce testuje třeba Skupina Coop. Boxů zatím není 
ani desítka, samostatně provozovaný výdejní box 
bez prodejny funguje v pilotním provozu v jihomo-
ravské obci Medlovice.

Výdejní boxy testuje i on-line hráč Rohlík.cz, který 
ale jejich provoz testuje hlavně ve městech. Službu 
kombinuje s Alza boxy, kam si lze chlazené i mra-
žené potraviny objednat také. Tahle spolupráce 
dává smysl – pro on-line supermarket je dalším 
krokem, jak mimo své Rohlík Pointy rozšířit místa 
k vyzvednutí nákupu. Alza.cz zase maximalizuje 
využití kapacity už vybudovaných výdejních boxů.

Místo, kde se rodí 
sounáležitost

Maloobchodu prodejna v obci zajišťuje pro obyva-
tele dostupnost potravin a dalšího zboží, zároveň 
ale samozřejmě plní i svoji sociální funkci – lidé se 
tu shromažďují, předávají si informace, vytvářejí se 
tu vztahy a sounáležitost s obcí. „Obchod nemusí 
být jen pro seniory, matky s dětmi či mentálně či 
fyzicky postižené obyvatele, kteří mají omezenou 
schopnost mobility pro nákupy. Upřímně i zdraví 
dospělí mohou uvažovat o tom, zda se jim vyplatí 
každou sobotu strávit několik hodin svého volného 
času dopravou a nakupováním, když by daný čas 
mohli věnovat rodině nebo koníčkům,“ říká Jiří 
Ulvr, který je pověřený řízením resortu hospodář-
ského a regionálního rozvoje, evropských projek-
tů, územního plánování a rozvoje venkova v Libe-
reckém kraji.

Při rozhodování o podpoře by se podle něj měla 
kombinovat dvě kritéria – ekonomická a sociální. 
Komerční hledisko podle něj na první místo dát 
nelze, dosáhnout zisku v této činnosti může být 
dlouhodobě reálně nemožné. Dotace ze strany 
obcí či krajů mohou podle jeho názoru ale jen do 
určité míry zmírňovat negativní dopady v těch nej-
více postižených místech. „Pokud chce obec ma-
loobchodníka podporovat, měla by být dobře 
obeznámena s ekonomikou fungování prodejny 
a měla by nastavit podpůrný mechanismus, který 
zajistí udržitelnost provozu prodejny. Důležitá je 

důvěra a také transparentnost,“ míní Jiří Ulvr. Li-
berecký kraj také nabídl možnost podpory obcím 
z programu Obchůdek 2021+. Zájem o něj proje-
vilo deset menších obcí, které zároveň splňují pod-
mínky programu.

Cílem jsou také 
pojízdné prodejny

Plzeňský kraj poskytuje dotace obcím v rámci do-
tačního titulu Zachování prodejen v malých obcích 
Plzeňského kraje už od roku 2018. „Kraj věnuje 
problematice letitou pozornost společně s dalšími 
subjekty, jako je například Spolek pro obnovu ven-
kova,“ uvádí René Zeithaml z odboru kanceláře 
hejtmana Krajského úřadu 
 Plzeňského kraje. Podpora 
venkova je pro tento kraj, kte-
rý má výrazně venkovský cha-
rakter osídlení, nezbytná. Pří-
jemcem dotace mohou být 
obce Plzeňského kraje s po-
čtem obyvatel do 500 nebo 
obce s počtem 501 – 1 000 
obyvatel žádající o dotaci pro prodejnu, která se 
nachází v její části obce s počtem obyvatel do 250. 
Obce, které získají dotaci kraje, přidají svoje pro-
středky a zajistí výplatu příspěvku provozovatelům 
prodejen. Zároveň mohou využít finanční prostřed-
ky i na své výdaje spojené s energiemi (pokud obec 
hradí energii v budově prodejny), vodným a stoč-
ným, eventuálně i se mzdovými náklady na proda-
vačku v případě, že prodejnu obec sama provozuje. 
„Velkou výhodou je, že za splnění daných podmí-
nek může obec získat podporu na provoz prodejen 
až ve třech svých částech a na jednu pojízdnou 
prodejnu, která obsluhuje její část, kde kamenná 
prodejna chybí,“ vysvětluje René Zeithaml.

Dotace kraje se poskytuje až do výše 90 % celko-
vých nákladů; nejnižší možná požadovaná částka 
na kamennou prodejnu je pět tisíc korun, maximál-
ní pak představuje 30 až 100 tisíc korun na prodej-
nu podle typu provozovatele a výdajů obce. Pět až 
patnáct tisíc korun může získat pojízdná prodejna.

„Od prvního ročníku titulu se počet žadatelů zvý-
šil více než dvaapůlkrát. Oproti roku 2018, kdy bylo 
vyplaceno z rozpočtu Plzeňského kraje téměř 
1‚3 milionu korun, se zvedla v roce letošním částka 
schválené dotace kraje na více než tři miliony ko-
run,“ vyčísluje dotace René Zeithaml. Dotace ak-
tuálně směřují k 89 provozovatelům, z toho třem 
provozovatelům pojízdné prodejny a pěti obcím, 
které samy prodejny provozují.

Karlovarský kraj v rámci svého dotačního titulu 
Program obnovy venkova nabízí podprogram Ven-
kovské prodejny. Z něj je možné získat dotace na 
náklady spojené s provozem kamenných prodejen 
nebo poplatek provozovateli pojízdné prodejny za 
pravidelnou zajížďku do obce, přičemž provozo-
vatelem prodejny byla obec. V roce 2020 se pod-
pora rozšířila i na prodejny v majetku obce provo-
zované nejen obcí, ale i jiným subjektem. Obec, 
která chce krajskou dotaci získat, smí podat v uve-
deném podprogramu zaměřeném na venkovské 
prodejny jednu žádost. Prodejna musí být ve vlast-
nictví obce, ale obec nemusí být zároveň provo-
zovatelem. „Obracejí se na nás i sami podnikatelé, 
se kterými aktivně komunikujeme a poskytujeme 
informační servis a metodickou pomoc, aby si pro 
ně mohla jejich domovská obec o dotaci požá-

dat,“ vysvětluje postup Patrik 
Pizinger, radní pro oblast re-
gionálního rozvoje Karlovar-
ského kraje. Kraj podle něj 
neurčuje žádný limit počtu 
otvíracích dnů v týdnu či 
v roce, nepožaduje ani pře-
hled sortimentu, a dává tak 
pravomoc obcím, koho a co 

chtějí podpořit. „V roce 2019 si požádaly o pod-
poru čtyři obce, o rok později jich bylo čtrnáct, 
letos je to celkem dvanáct obcí. Jsme velmi rádi, 
že tento dotační titul obce využívají a lidé najdou 
prodejnu ve svém blízkém okolí otevřenou,“ do-
dává Patrik Pizinger.

I přes pomoc někdy 
prodejny zanikají

Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana kraje pro 
oblast regionálního rozvoje, uvádí, že Vysočina je 
typickým krajem malých obcí, kde je třeba zajistit 
dostupnost základních služeb. A zároveň, jako vět-
šina ostatních zástupců krajů, potvrzuje, že to není 
jen o dostupnosti základních služeb, ale také 
o prohlubování soudržnosti s obcí. „A obchod je 
také často místem pro další přidružené služby, ať 
už je to výdej plynu, obědů, pošta nebo různé typy 
zásilkového obchodu,“ shrnuje. A dodává, že kraj 
podporuje obchody v obci už od roku 2017. Dota-
ce je určena jen pro obce a maximální výše pod-
pory pro jednu obec je 50 tisíc korun, ke které 
obec přidá ještě 30 procent ze svého rozpočtu. 
Celkem už tak kraj podpořil 487 projektů v částce 
21 milionů korun a hodlá se zapojit také do nové-
ho programu MPO ČR Obchůdek 2021+. I přes 
krajskou a obecní podporu ale několik prodejen 
každoročně zaniká.

„Podpora díky hustotě 
dopravních sítí není třeba.“

 Moravskoslezský kraj disponuje dobrou hustotou dopravních sítí, která zajišťu-
je kvalitní dostupnost větších měst. Potřeba podpory maloobchodu nevyply-
nula ani z provedených analýz v území kraje nebo z jednání s obcemi. Prio-
ritou grantových podpor ze strany kraje vůči obcím je pomoc v oblasti spíše 
investičních aktivit, které jsou finančně náročnější a obce nemají možnost je 
realizovat ze svých rozpočtů. Kraj se ale pravděpodobně zapojí do programu 
Obchůdek 2021+, v současné době probíhají konzultace projektových žádostí 
s obcemi a provozovateli prodejen.

Jan Krkoška,
náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch, Moravskoslezský kraj

„Neřešme 
jestli, 

ale jak.“

Mám pocit, že se daří otázku zajištění 
obchodní obslužnosti venkova vnímat jako 
společensky důležitou, což dříve nebýva-
lo. Pomůže tomu určitě i nový program 
Obchůdek 2021+. Prodejna má na venkově 
nezastupitelnou roli a je třeba hledat řešení 
k udržení. Dlouhodobě prosazuji heslo Ne-
řešme jestli, ale jak zachovat prodejny na 
venkově. A myslím, že jsme na dobré cestě.

Tomáš Dubský,
starosta, obec Vysočina

Koho a co
podpořit,

je na obcích.
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Odlišnou zkušenost mají v Jihomoravském kraji. 
„Neevidujeme žádnou obec, u které by se dotace 
nepovedla nebo nedávala smysl,“ informuje Mar-
kéta Chumchalová z tiskového oddělení Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje. Kraj poskytuje obcím 
podporu prostřednictvím programu Podpora pro-
vozu venkovských prodejen, kde je žadatelem 
obec do 750 obyvatel. Podmínkou je, že se obce 
podílejí minimálně padesátiprocentní účastí, při-
čemž dotace jsou v rozmezí 25 až 70 tisíc korun. 
„Díky těmto dotacím úspěšně fungují třeba obce 
Dobelice, Podmyče, Křižínkov nebo Nemojany,“ 
zmiňuje Markéta Chumchalová. Doplňuje, že kraj 
se v srpnu rozhodl zapojit také do dotačního pro-
gramu Obchůdek 2021+.

Ne všechny kraje 
to vidí stejně

Už 12 milionů korun přišlo prostřednictvím dotač-
ního programu Podpora venkovských prodejen 
v Jihočeském kraji. „Podmínkou pro získání dota-
ce je prodej potravin a program podporuje rekon-
strukce, opravy a vybavení venkovských prodejen, 
provozní náklady prodejen a mzdové náklady,“ 
přibližuje detaily Pavel Hroch, náměstek hejtmana 
pro problematiku jihočeského venkova. Příjemci 
dotace se podílejí spoluúčastí, která činí minimál-

ně třicet procent z celkových uznatelných výdajů 
projektu. V letošním roce doputovalo do progra-
mu 52 žádostí, 37 bylo navrženo ke schválení. 
Žadateli mohou být obce do pěti tisíc obyvatel 
s tím, že mateřská obec či místní část obce, ve 
které se nachází prodejna, musí mít do 600 oby-
vatel. „Minimální výše dotace je 30 tisíc korun 
a ta maximální je 300 tisíc korun,“ specifikuje 
Pavel Hroch.

Do podpory venkovského maloobchodu se vlast-
ními dotačními programy dosud nezapojily Zlínský, 
Moravskoslezský ani Středočeský kraj. Soňa Ličko-
vá, tisková mluvčí Krajského úřadu Zlínského kraje, 
uvádí, že obce dosud podporu maloobchodního 
prodeje ze strany kraje nepreferovaly, a to ani ty 
s počtem do 500 obyvatel. Kraj se tedy hlavně 
soustředí na podporu obcí v jiných, finančně ná-
ročnějších projektech a drží si filozofii nerozměl-
ňování prostředků na drobné akce. Podobně je na 
tom Moravskoslezský kraj, který preferuje pro roz-
voj v obcích větší investiční celky. Poukazují tu také 
na to, že kraj má dobrou hustotu dopravních sítí, 
která zajišťuje kvalitní dostupnost větších měst.

Zlínský kraj se již zapojil do programu Obchůdek 
2021+, Moravskoslezský o něm uvažuje. Středo-
český kraj ho ale odmítá. „Do programu se neza-
pojíme. Alokace ve výši tři miliony korun je pro náš 
kraj naprosto nedostatečná. Předpokládáme-li ve 
středních Čechách zájem přibližně 500 žadatelů, 
pak by každý obchůdek dosáhl na maximální pod-
poru 6 000 korun, a to k záchraně, natož rozvoji 
nepomůže. Navíc převis poptávky by způsobil dal-
ší problém,“ míní Martina Kemrová, tisková mluv-
čí Středočeského kraje. Program tak na kraji pova-
žují za „danajský“ dar. „Nebudeme plýtvat našimi 
prostředky na administraci předvolebního projektu 
Obchůdek 2021+,“ uzavírá Věslav Michalik, ná-
městek odpovědný za krajské finance. 

inzerce

„Obec jako 
žadatel je 
zárukou, 

že to bude 
fungovat.“

Krajská dotace pro obce činí procentní po-
díl na celkových nákladech, přičemž obce 
do 500 obyvatel mohou získat maximálně 
70 % z celkových uznatelných výdajů 
a obce nad 500 obyvatel maximálně 50 %. 
Tím, že je žadatelem vždy obec, ačkoli pro-
vozovatel může být jiný, je zaručena i určitá 
objektivní kontrola skutečného fungování 
malého obchodu v místě. Spolupráce se na 
řadě míst daří, zájem ale není o pojízdné 
prodejny.

Patrik Pizinger,
radní pro oblast regionálního
rozvoje, Karlovarský kraj
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Zkusme si položit následující, dost důležitou otázku: Proč nově a přehledně značit 
nutriční hodnotu potravin nabízených v regálech obchodů? Odpověď je jednoduchá: 
Kvůli edukaci nakupujících s ohledem na jejich zdraví.

Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

F 

akta znějí jasně. Až za 27 % všech 
úmrtí v České republice, což je 
více než čtvrtina, mohou špatné 
stravovací návyky. To přesahuje 
i úmrtí spojená s kouřením (20 %), 

s konzumací alkoholu (7 %) nebo s nedostatečnou 
pohybovou aktivitou (4 %). Také Evropská unie 
jako celek má problémy s „nezdravou“ stravou, 
nicméně s osmnáctiprocentním podílem úmrtnosti 
je na tom přece jen o poznání lépe než my.

Přibírání na váze 
se rapidně zvýšilo

Musíme si přiznat, že zhoršování zdraví české po-
pulace stojí stále více peněz. A jedním dechem 
dodejme, že za nárůstem civilizačních chorob sto-
jí z nezanedbatelné míry právě nepříliš zdravé stra-
vování. Ono je to svým způsobem vlastně pocho-
pitelné. Lidé mají dlouhodobé stravovací zvyklosti 
a jasné chuťové preference, které však ve spoustě 
případů neodpovídají zdraví prospěšným potře-
bám našeho organismu, takže jíme příliš mnoho 
tuku, cukru nebo soli. Navíc rozsah tohoto „ne-
správného“ výběru potravin narůstá.

Jistě nebude na škodu připomenout si priority Če-
chů při nakupování potravin. Na prvním místě je 
samozřejmě cena, následovaná složením, půvo-
dem, velikostí balení, způsobem chovu či pěstová-
ní dané položky a konečně obalovým materiálem. 

Pravdou ovšem také je, že v posledních letech na-
růstá zájem spotřebitelů o české výrobky, a navíc 
mnohdy i specificky regionální, s ochotou si za ně 
připlatit. Tomu odpovídá i stále pestřejší a kvalit-
nější nabídka těchto potravin v obchodech. Stan-
dardem jsou v současnosti specializovaná odděle-
ní pro vegetariány, racio, dia či bio koutky 
a spousta dalších. Velký ohlas zaznamenávají prá-
vě biopotraviny, jejichž produkce je založena na 
tradičních zemědělských postupech. Jejich o něco 
vyšší cenu dnes už spotřebitel akceptuje s vědo-
mím vyšší kvality a v uplynulém, covidovém roce 
vzrostly prodeje biopotravin o plných 59 %. Čím 
dál větší zájem je i o tzv. alternativní potraviny rost-
linného původu, jež nahrazují potraviny živočišné. 

A do toho všeho musíme ještě započítat korona-
virové období, během něhož jsme výrazně omezi-
li naši pohybovou aktivitu. Nedostatek pohybu 
a s ním spojená obezita už byly „českým“ problé-
mem před koronakrizí, ale právě se změnou život-
ního stylu, mimo jiné i kvůli práci a vlastně i zába-
vě z domova, se přibírání na váze skutečně rapidně 
zvýšilo. S tím se samozřejmě pojí závažná zdravot-
ní rizika, jako jsou srdečně-cévní choroby, cukrov-
ka nebo nádorová onemocnění.

Právě ze všech výše uvedených důvodů potřebu-
jí mít čeští konzumenti v souvislosti s výběrem 
potravin jasno o jejich nutriční hodnotě, aniž by 
museli dlouhé chvíle zkoumat složení jednotlivých 
potravin. Místo složitých a nečitelných tabulek 
potřebujeme na přední straně obalu jednoduchý 
a jednotný systém značení týkající se složení jed-
notlivých produktů a jejich zdravotní prospěšnos-
ti. Informace na etiketě jsou totiž velmi důležité 
při rozhodování během nákupu. Jenže většina 
zákazníků si chce nakoupit rychle a pohodlně, 
takže zákazník musí dokázat potraviny rychle po-
rovnat, aby zjistil, jaké je jejich složení a nakolik 
jsou pro jeho organismus vhodné. Pokud celý 
systém nebude postavený na jednoduchém prin-
cipu, kupující mezi regály ztratí motivaci.

Proč je dobré
vědět, co kupujeme

a jíme

Nabídka potravin 
roste.
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inzerce

Právě nabídkou a propagací zdraví prospěšných 
potravin přispívají obchodníci ke změně stravova-
cích návyků u části populace.

Něco jako semafor

Ale zpátky k systému značení ohledně složení 
a zdravotní prospěšnosti potravin. Ze všech výzku-
mů a testů jednoznačně vyplývá, že lidé mají zájem 
o jednoduchou agregovanou informaci, která jim 
dá signál, jak moc nad kterou potravinou přemýš-
let. Nejpropracovanější je roky vyvíjený a v řadě 
evropských zemí už úspěšně používaný systém 
Nutri-score. Princip není nijak složitý. Nutriční hod-
nota se převádí do jednoduchého kódu od zelené-
ho A až po červené E, podobně jako fungují ener-
getické štítky na domácích spotřebičích. A účel 
semaforu na přední straně obalu potraviny je úpl-
ně stejný – dát zákazníkovi vědět, jak si vůči sobě 
stojí potraviny v určité kategorii.

Pokud Nutri-score zjednodušíme, na jednu misku 
vah se dají pozitiva daného produktu, jako třeba 
bílkoviny, vlákniny či podíl ovoce a zeleniny, a na 
druhou misku pak negativa typu cukru, soli nebo 
nasycených mastných kyselin. Výsledkem je kon-
krétní písmeno v barevném poli na pětistupňové 
škále. Ve finále jde o to rozlišit v rámci každé kate-
gorie zdraví prospěšnější potraviny od těch „méně 
prospěšných“. A zákazník ať se pak při nákupu 
rozhodne podle svého úsudku. Důležité ale je, že 
tuto informaci na obalu zaregistruje. Nutri-score 
má rovněž informovat nakupujícího, že u výrobků 
zařazených do červené kategorie velmi záleží na 
zkonzumovaném množství – což ostatně dobře 
víme z naší každodenní praxe. Nevadí, když si ob-
čas dáme pár pěkně posolených chipsů nebo 
dobrou škvarkovku na čerstvý chleba. Ale červená 
na semaforu nám bude jasně připomínat, že dát si 
škvarkovku každý večer a k televizi si pak vzít velký 
balík chipsů není pro naše zdraví to nejlepší.

Kdy se Nutri-score 
dočkáme i v Česku?

Česko bohužel patří mezi evropské země, kde se 
na zdravotní aspekty jídla moc nedbá, i když se to 
začíná poslední dobou měnit. Také proto by se 
nám jednoduchý varovný systém hodně hodil. 
A přiznává si to i většina z nás: nedávný výzkum 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a Rady kva-
lity ČR ukázal, že o jednoduché značení potravin 
formou Nutri-score má zájem 80 % tuzemských 
zákazníků.

Podobně Nutri-score vítězí i v průzkumech a srov-
náních různých dalších forem nutričního značení, 
protože většina lidí potřebuje jednoduchou a srozu-
mitelnou informaci. I proto už Nutri-score zavedla 
řada evropských zemí, včetně Francie, Nizozemska 
nebo Německa. U nás zatím rozumnému značení 
kladou agrobaroni odpor, protože by příliš jasně 
ukázalo, že česká dieta není zrovna nejzdravější.

Obavy jsou přitom zbytečné – řada lidí bude dál 
kupovat to, co má ráda. A ti, kteří se nechají inspi-
rovat ke zdravějšímu životnímu stylu, obvykle za 
potraviny utrácejí víc – takže i pro potravináře bude 
zajímavé urychlovat reformulace a přicházet s no-
vými verzemi českých potravin, které budou ve 
srovnání s konkurenty „zelenější“.

Přestaňme se proto bát jednoduchého nutričního 
značení a dejme zákazníkům šanci jednoduše se 
orientovat v tom, jaké je složení té které potraviny. 
Zdravější stravování se nám velmi rychle vrátí v po-
klesu civilizačních chorob. I proto některé obchody 
a někteří velcí potravináři začnou Nutri-score 
v Česku zavádět dobrovolně. A doufám, že se 
k nim rychle přidají další. 
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PORTRÉT OBCHODNÍKA

Moderní obchod Láhve: vás v Českomoravské 
ulici v Praze zaujme na první pohled. A to nejen 

proto, že je umístěn v přízemí 
rohového domu, takže se do 
jeho výlohy můžete podívat také 

z Ocelářské ulice. Obchodu dominují prosklené stěny, kov, 
široké uličky, tři cenové hladiny nabízeného vína a hlavně 

dostatek prostoru pro to, aby si zákaz-
ník pohodlně a v klidu vybral.

Tisíce lahví 
vína pod jednou 
střechou

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

• 46 let, ženatý, syn (8 let)
• spolumajitel; obchod 

Láhve: provozují čtyři 
společníci

• Zkušenosti v retailu si 
přinesl z dlouholetého 
působení ve skupině 
Fozzy Group, která 
je jedním z předních 
ukrajinských 
maloobchodníků s více 
než 700 prodejnami po 
celé zemi.

• Rád vnáší do retailu 
nové koncepty 
a propojuje to nejlepší 
z různých stylů se 
zaměřením na detail.

• Zájmy: vaření 
a plastikové modelaření, 
u kterého relaxuje.

M oderní obchod s vínem 
či retailová vinotéka. Tak 
nazývá spolumajitel Mike 
Dudnyk obchod Láhve:, 
který se letos na jaře ote-

vřel na ulici Českomoravská v Praze. Motto ob-
chodu zní „Dostupné radosti života“ a jeho hlavní 
sortiment, jak název napovídá, je hlavně o láhvích. 
Ty přinášejí zákazníkům vybrané víno z vyhláše-
ných vinařských oblastí Itálie, Francie, Německa, 
Rakouska a samozřejmě České republiky.

Mike Dudnyk čerpal inspiraci k podnikání během 
svého cestování. Sbíral nápady a příběhy, a když 
zakotvil v Čechách, hledal formát obchodu, který 
na trhu ještě není. A našel.

„Na začátku celého podnikání byl asi roční prů-
zkum trhu, který měl myšlenku konceptu potvr-
dit,“ přibližuje začátky. Výsledek průzkumu byl 
zřejmý – českému trhu chybí koncept, který by 
nabídl „něco mezi“ supermarketovou nabídkou 

a specializovanými vinotékami. Taková retailová 
vinotéka. Co si pod tím vlastně představit? „Z mo-
derního retailu tu najdete prostor a princip samo-
obsluhy a ze specializované vinotéky zase přístup 
k sortimentu,“ vysvětluje Mike Dudnyk. Obchod 
vlastní čtyři společníci a každý má na starost urči-
tou část podnikání. Mike Dudnyk se stará hlavně 
o řízení sortimentu, úzkou spolupráci s dodavateli 
a marketing.

Sázka na princip 
samoobsluhy a volnosti

Na trhu podle Mikea Dudnyka existuje spousta 
možností koupit si dražší vína. Obchod Láhve: chce 
ale nabídnout kvalitu i ve střední a také té nejlev-
nější kategorii. „Víno je radost života. A radost 
života musí být dostupná,“ usmívá se. Co zákazní-
ci ušetří na vínu, mohou zase věnovat na jiné ži-
votní radosti.

Mike Dudnyk 
spolupracuje s dodavateli, 
řídí sortiment a řeší marketing.

Mike Dudnyk

Láhve: Dostupné 
radosti života

Sídlo: Českomoravská 2517/13, 
Praha

Počet zaměstnanců: 4 na plný 
úvazek

Otvírací doba: pondělí až pátek 
od 11.00 do 19.00, v sobotu 
od 10.00 do 14.00 hodin

Prodejní plocha: 269 m2 (včetně 
provozního skladu a kanceláře)

Web: www.lahve-lahve.cz
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Cílem obchodu je nabídnout zákazníkům kvalitní 
víno ve třech cenových hladinách tak, aby si vybrat 
mohl opravdu každý. Sázejí tu na princip samoob-
sluhy a volnosti a styl obchodu podle jeho spolu-
majitele demokratizuje nákup vína. Princip je jed-
noduchý. Ne každý zákazník ocení obsluhu, ne 
každý zákazník reaguje pozitivně na další doporu-



Více informací a fotografie z obchodu 
najdete na www.zboziaprodej.cz

Obchod nabízí 3 500 lahví, 
550 vín z pěti zemí 
a 45 000 lahví je skladem.

Čísla z obchodu:

29

stojí nejprodávanější 
bílé víno, francouzské 
Chardonnay. Hned na 
druhém místě je jedno 
z nejdražších francouzských 
červených vín za 759 Kč.

139 Kč 4 láhve
dávají možnost výběru opravdu 
každému. Průměrná účtenka je 650 Kč. 
Ta nejdražší dosud byla 
ve výši 6 369 Kč.

3cenové 
hladiny

si zákazníci 
průměrně odnášejí 
z jednoho nákupu. 
K dispozici 
mají speciální 
kartonový obal, 
kam se vejde až 
šest lahví.

čení či spíše slušně řečeno vnucování dalšího zbo-
ží. „Chceme, aby se tu zákazník cítil dobře, mohl 
si pohodlně vybrat v prostředí samoobsluhy a měl 
dostatek času pročíst si etikety. A pokud bude 
chtít, personál je připraven pomoci s výběrem 
a odborným doporučením,“ říká. Proškolený per-
sonál ho ale nenabízí dřív, než si o něj zákazník 
sám řekne.

On-line, ochutnávky 
a možná franšíza

Plánů mají společníci obchodu poměrně hodně. Už 
zanedlouho spustí věrnostní program, který chysta-
jí ve spolupráci s řešením pro zákaznický věrnostní 
systém bez karet MojeBody. Místo nákladného po-
řizování a správy karetního věrnostního systému 
stačí jen chytrý telefon a aplikace. Zákazník si do ní 
přes QR kód naskenuje účtenku a získá předem sta-
novený počet bodů, za které pak může čerpat slevy. 
Aktuálně získává zákazník v obchodě okamžitou 
slevu při nákupu tří a více libovolných lahví, slevy 
jsou jasně komunikované na cenovkách. A rozjíždí 
se také rozvoz vín, pro které si Mike Dudnyk vybral 
do začátku jako partnera on-line retailera Everli.

Důležitou součástí propagace obchodu a nabíze-
ných vín jsou ochutnávky, které byly v covidové 
době značně omezené. „Teď to nedává příliš 
 smysl, nařízení porušovat nechceme a pro omeze-
ný počet zákazníků v obchodě se ochutnávky ne-
vyplatí,“ přemítá Mike Dudnyk. Dodává, že tech-
nicky je na to obchod připraven, a jakmile to bude 
možné, tuto formu podpory prodeje využije. Smy-
sl mu také dává účast na lokálních akcích a festi-
valech, na kterých lze oslovit místního zákazníka. 
A hodně si slibuje také od on-line. Zpětná vazba je 
tam podle něj velmi rychlá. Na začátku vyzkoušel 
k propagaci několik billboardů, ale zdá se, že lidé 
už dnes koukají spíše jen do mobilu.

V plánech do budoucna je také otevření druhé 
prodejny v Praze. A později si umí Mike Dudnyk 
a jeho společníci představit i franšízový koncept. 
Franšíza ale podle něj musí být „připravený zaba-
lený produkt“. Na prvním a druhém plánovaném 
obchodu si hodlá koncept franšízy co nejvíce vy-
zkoušet. Její úspěch totiž podle něj závisí hlavně 
na dobře popsaných provozních procedurách. 
„Myslím, že v tomto směru máme vše maximálně 
zpracované. Počkáme si ale ještě na další zkuše-
nosti s druhým obchodem. A pak budeme připra-
veni,“ uzavírá Mike Dudnyk.

Vybavení obchodu
Obchod působí moderním vzdušným dojmem, který umocňují široké uličky v kombinaci 
s kovovým regálovým systémem značky Modern Expo. Systém má na míru upravené hlubší 
koše, do kterých se vejde šest lahví. Šikovné je to především z provozního hlediska – zboží 
je z provozního skladu vychystáváno jednodruhově, jednoduchá je také kontrola. Personál 
zboží doplňuje podle přesného planogramu pomocí transportního vozíku.

Pro větší komfort je k dispozici i víno chlazené. O chlazení se starají vitríny značky Philco 
(dodavatel Fast ČR).

Nejlepší teplota pro uchování vína je 21 stupňů, obchod má proto okna se speciální fólií, 
jež nepropouští UV záření, které vínu škodí. Optimální teplotu zboží pak zajišťují ještě 
 rolety a klimatizace. Starost o víno je tu opravdu na prvním místě.

Víno si mohou zákazníci odnést v  pevném kartonovém obalu s brandingem Láhve:, 
který bez nehod udrží až šest lahví.



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 myslíme 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 dlouhodo-
bé 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 znač-
kového zboží, stejně jako zákonodárci a investoři, tlačí udržitelnost vpřed závratnou rychlostí. 
I když musíme uzavírat smyčky a snižovat stopu CO2, je nutné, abychom neztratili ze zřetele 
základní funkce obalů. Navzdory aktivitám v oblasti udržitelnosti zůstává ochrana produktů 

a podpora 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, 
procesy 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

JANNIS 
SAMARAS, 
KOFOLA ČESKO-
SLOVENSKO

IVO BENDA, 
GREINER 
PACKAGING 
SLUŠOVICE

ZÁSTUPCE 
MALOOBCHODNÍHO 
ŘETĚZCE

MARTIN HEJL, 
THIMM 
PACK’N’DISPLAY

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

Děkujeme partnerům, kteří podporují 9. ročník kongresu
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:

 ZLATÍ PARTNEŘI:

BRONZOVÍ PARTNEŘI: SPECIÁLNÍ 
PARTNEŘI:

 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: ORGANIZÁTOR:

SPOLUPRACUJÍCÍ 
ORGANIZACE:

OBALOVÁ REVOLUCE V FMCG

GABRIELA KOBESOVÁ, DANONE

CONNECTED PACKAGING 
– VÝSTŘELEK, 
NEBO BUDOUCNOST?  

JENNY STANLEY, APPETITE CREATIVE

DIGITÁLNÍ OBAL SLUŠÍ, 
FUNGUJE A PRODÁVÁ

POS/POP PO COVIDU: 
HLEDÁNÍ SPRÁVNÉHO SMĚRU

POZOR! 
NALAKOVÁNO NAZELENO
PETRA KOUDELKOVÁ, FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UK

PANELOVÁ DISKUZE:
SVĚT SE MĚNÍ A OBALY S NÍM
Zástupci firem, které jsou na trhu už 
od minulého století, budou diskutovat 
o obalech a jejich vývoji v nedávné historii 
v návaznosti na vliv obalů na životní 
prostředí. Jak a proč se měnily obaly a jejich 
funkce? Jak by měl vypadat optimální 
obal? Kdy začali zákazníci požadovat obaly 
příznivé životnímu prostředí?

MODERÁTOR: PETR ŠIKÝŘ, EKO-KOM

PANELISTY NAJDETE BRZO NA WWW.OBALKO.CZ/PROGRAM

UDRŽITELNÉ ŘEŠENÍ 
PRO PIVNÍ MULTIPACKY

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

LUCIA MORVAI, 
SPRÁVCA ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU

RADI UZUNOV, 
JAN BECHER 
PERNOD RICARD

PETR ŠIMEK, 
POPAI

PETR KACZOR, 
THIMM 
PACK’N’DISPLAY

ANDREA VOZNÍKOVÁ, 
POPAI

MICHAL 
MATYS, 
PIVOVAR 
SVIJANY

JIŘÍ 
ANDRŠ, 
PIVOVAR 
CLOCK

JAN 
KAPRHÁL, 
SMURFIT 
KAPPA

UDRŽITELNOST JE O HLEDÁNÍ CEST 
Jaký nápojový obal je k přírodě nejšetrnější? Společnost Kofola ČeskoSlovensko si dlouhodobě klade otázku, jak 
vyrábět své produkty co nejohleduplněji k přírodě, ale přitom zajistit stálou kvalitu nápojů a zachovat komfort pro 
spotřebitele. Poté, co posílila ve svém portfoliu v podstatě bezobalové čepované nápoje, které jsou distribuované 
v opakovaně využitelných nerezových sudech, začala své minerální vody balit do 100% recyklovaného PETu (rPET). 
A letos přichází s další novinkou – v rámci projektu Cirkulka chce i v maloobchodu prodávat oblíbené nápoje ve 
vratném skle. Proč se rozhodla právě pro tento krok? Na jakých dalších obalových inovacích pracuje? A jaká další 
témata jsou pro Kofolu klíčová v celkové strategii udržitelnosti? O tom se rozpovídá náčelník Kofoly, Jannis Samaras.

JANNIS SAMARAS, KOFOLA ČESKOSLOVENSKO
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NA TRADIČN ÍM TRHU

V omezené míře se budou konat podzimní nákupní dny. Ani v létě neustávaly rekonstrukce 
a modernizace prodejen. A bez povšimnutí nelze nechat nové návrhy na řešení problému 
nápojových obalů. Detaily a fotografie najdete na www.samoskaweb.cz.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky: 

Chystají se podzimní 
nákupní dny
Celkem tři zástupci tradičního trhu nám potvrdili, že plánují podzimní setkání maloobchod-
ních aliancí s dodavateli v klasické podobě. Držíme palce, aby epidemická situace jejich ko-
nání umožnila.

Dne 13. 10. proběhne v Zámeckém pivovaru v Li-
tomyšli Podzimní kontraktační den společnosti 
Kubík. Očekává se zhruba 100 vystavovatelů 
a program zahrnuje celodenní teplý a studený 
raut, soutěž o ceny, motivační program pro zákaz-
níky spojený s hodnotnými dárky, produkty se 
super cenou, kuchařské vystoupení s ochutnávka-
mi, soutěž o nejlepší expozici dodavatele a další. 
O den později, 14. 10., se uskuteční Nákupní den 
Družstva Eso Market. Halu H litoměřického výsta-

viště zaplní asi 85 vystavovatelů a pro účastníky 
bude připravena tombola a teplý a studený raut. 
A 19. 10. se mezi 10. a 16. hodinou bude v rámci 
Nákupního veletrhu Maloobchodní sítě Bala a zá-
kazníků Velkoobchodu Rapo Brno prezentovat 
více než 100 dodavatelů. Program v Domě kultury 
ve Žďáru nad Sázavou nabídne veletržní ceny, no-
vinky a bohatý raut po celý den. Součástí akce 
bude i Školení hygieny prodeje pro vedoucí a ma-
jitele potravinářských prodejen.

Jde o ekologii, 
náklady 
a zisky
V poslední době se objevují nové návrhy na 
řešení problému nápojových obalů. Jsou pa-
trné intenzivní snahy o zavedení povinného 
zálohování PET lahví a nedávno se objevila 
také iniciativa na zálohování skleněných oba-
lů. Podle Pavla Březiny, předsedy AČTO, není 
dané téma zdaleka jen o ekologii, ale také 
o nákladech a ziscích. Samozřejmě jde také 
o velkou marketingovou příležitost. 

Dobrovolné zálohování nápojů ve skle považuje 
AČTO za vhodný doplněk celého systému, který 
může mít i omezený pozitivní přínos. Sami výrob-
ci nápojů si však dobře uvědomují a přiznávají, 
že prodej nápojů ve skle nepředstavuje celkové 
řešení. „Povinné zálohování PET lahví by však byl 
jednoznačně krok zcela špatným směrem. Tady 
totiž nejde z hlediska výrobců nápojů o ekologii, 
ale o snahu ušetřit desítky a stovky milionů korun 
za nákup suroviny potřebné k výrobě nových 
lahví,“ uvádí Pavel Březina, předseda AČTO.

 Česká republika má přitom velmi dobře fungu-
jící systém sběru prázdných PET lahví v rámci 
známých žlutých kontejnerů. Skutečně ekologic-
kým řešením není podle Pavla Březiny zavádění 
nového systému za miliardy zaplacené v koneč-
ném důsledku z kapes spotřebitelů, ale další 
rozvoj stávajícího systému, který by vydělení 
části odpadů a finančních prostředků výrazně 
narušilo. Pavel Březina navrhuje: „Místo zelené-
ho populismu a marketingu zaměřeného na 
jednu oblast by bylo na místě, aby nastoupila 
komplexní debata, a to na skutečně odborné 
úrovni, tedy za účasti státních autorit, univerzit 
a odborníků.“

Supermarket ve Velkých 
Bílovicích je po rekonstrukci
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, v červnu 2021 zrekonstruovala významnou prodejnu 
ve Velkých Bílovicích. Je nově vymalována a kromě jiného získala nové pokladní zóny, výstavní 
regál na pečivo, mrazicí a chladicí zařízení a obslužný pult s uzeninami.

Technický náměstek Jednoty, spotřebního druž-
stva v Mikulově, Pavel Crhonek k otevření mo-
dernizované prodejny ve Velkých Bílovicích do-
dává: „Kromě nové pokladní zóny a výměny 
chladicích a mrazicích zařízení jsme se zaměřili 
na nový koncept prezentace pečiva. S ohledem 
na spolupráci s regionálními pekaři a širokým 
výběrem vnímáme pečivo jako naši konkurenční 
výhodu. Pracujeme tedy na zatraktivnění jeho 
vystavení.“ 

Hostomice mají remodelovanou 

prodejnu Coop
Coop Hořovice, družstvo, nezahálel ani v čase letních prázdnin a zremodeloval jednu ze svých nej-
větších prodejen v Hostomicích. Slavnostního otevření se zúčastnili kromě představitelů sítě 
i zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Lubica Černá, ředitelka Coop Hořovice, družstva, 
k otevření zmodernizované prodejny uvádí: 
„Z předchozích remodelingů máme pozitivní 
ohlasy našich zákazníků, které nám ukazují, že 
jdeme správným směrem. Koncepční a designová 
změna nám do prodejen přivádí nové zákazníky 
a v drtivé většině vede i k nárůstům prodeje. Pře-
stavby plánujeme i pro rok 2022 – chceme tedy 
v nastoleném trendu pokračovat. Realizaci na klíč 
pro nás opět zajistila společnost RN servis EU, kte-
ré bych touto cestou chtěla poděkovat za profesi-
onální přístup a perfektní spolupráci. Tímto vás 
současně zvu na návštěvu této prodejny.“ 



Prodávejte své produkty milionum nových
zákazníku v 6 evropských zemích na MALL marketplace 

PROVOZUJETE OBCHOD?

Zaregistrujte svuj obchod a zacnete
prodávat novým zákazníkum ješte dnes.

Platíme náklady na marketing

3 mesíce prodeje zdarma

Prodáváte pod svou znackou

Tržby vyplácíme každých 14 dní

2000 spokojených prodejcu

Staráme se o zákaznickou podporu,
vrácení zboží a reklamace

partners.mallgroup.com

Výhody MALL marketplace
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E-COMMERCE

D 

íky pandemii řada obchodní-
ků propojila on-line s off-line 
prodejem. Touto změnou mo-
hou začít těžit z nových mož-
ností, které do té doby znali 

jen  e-shopisté. „Především těm prodejcům, kteří 
doposud fungovali jen v off-line a nově vstoupili 
do on-line světa, se otevřely další příležitosti růstu 
a možnosti, jak získat nové zákazníky. Dobře fun-
gující omniprodej je velkou konkurenční výhodou, 
která se nedá jednoduše okopírovat,“ poodkrývá 
Jan Horák, manažer konceptu prodejen Datart. 
Avšak zvládnout provázání on-line a off-line slu-
žeb na opravdu kvalitní úrovni je náročné, a to 
především z personálního, organizačního a pro-
cesního hlediska.

Neefektivně vynaložené 
peníze pomohou v on-line

Řada retailerů odsouvala a dlouze se připravovala na 
on-line provoz, ale pandemie je donutila k okamži-
tému řešení. Postupně doladili logistiku, vratky a jiné 
procesy. Zákazníky zase pandemie rychle naučila 
v  e-shopu nakupovat a objevili výhodu, že mohou 
pohodlně nakupovat kdykoliv a odkudkoliv. „Spotře-
bitelé ale potřebují kontakt s personálem, produkt si 
vyzkoušet a odnést si zážitek z nakupování, proto se 
vracejí do kamenných obchodů. Výhody e-shopu ale 
budou dál požadovat a je nyní na retailerech propo-
jit on-line s kamennou prodejnou,“ vysvětluje Vlasta 
Šilarová, architektka a majitelka agentury Rexy.

Příkladem takovéto realizace je interaktivní e-ka-
talog značky Lego, který je umístěný v kamenném 
obchodě Alza.cz. Nabízí maximum informací o da-
ných produktech, ale především zákazníkovi 
umožní vybraný produkt objednat a během chvíle 
i v daném showroomu vyzvednout. Potvrzuje, že 
trendem je phygital, tedy propojení on-line a off-
-line nakupování, které zároveň propojuje fyzický 
i digitální zážitek. „Pokud je implementace prove-
dená správně, lze sdílet zdroje a zároveň rozšířit 
prodejní kanály. Ale z dlouhodobého hlediska to 
společnosti musí dávat strategický smysl,“ upozor-
ňuje Přemysl Lukeš, výkonný ředitel kurýrní společ-
nosti Der Kurier. Mnoho podniků podle něj zaved-
lo on-line prodej, ale už jim nemusel přinést 
očekávaný výsledek.

Asi každý z nás vnímá, že nákupní chování se skokově změnilo. Pandemie může za to, 
že došlo k urychlenému propojení mnoha kamenných prodejen s on-line nakupováním 
či naopak. I proto obraty e-shopů v posledním roce a půl vzrostly závratným tempem. 
Celosvětově nyní nakupování na internetu preferuje 57 % spotřebitelů. Vítejte ve světě, 
kde se spotřebitelské zvyky a nároky změnily.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Dochází k restartu
omnichannelu

EMAIL MARKETING
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Zároveň stále platí, že toto propojení pořád není na 
takové úrovni jako v zahraničí. Těžit nicméně mo-
hou zejména z více dat, která mají k dispozici. „Ta 
jim dávají možnost přesnějších analýz, respektive 
reportingů a získání celkového pohledu na prodeje. 
Současně mohou lépe optimalizovat reklamní kam-
paně na základě dat i o off-line prodejích. Zajímavé 
je podívat se na tuto otázku i z pohledu těch, kteří 
fungovali primárně off-line,“ shrnuje Dušan Smol-
jak, head of consulting společnosti Acomware. 
Během pandemie se začali přeorientovávat do on-
-line světa, což bylo nejlepší možné řešení. Získali 
spoustu nových zákazníků, na které by nemuseli 
v kamenném světě narazit. U řady prodejců došlo 
k prozření, že se jim některé pobočky nevyplatí 
provozovat, proto jejich počet snížili a ušetřené ná-
klady investovali do e-shopu (logistika a podobně). 
„Díky on-line prodejům chodí zákazníci do kamen-
ných prodejen lépe připravení s dobrou informací 
o produktu. Samotný prodej je poté rychlejší 
a snazší,“ dodává Michal Hotmar, marketingový 
specialista společnosti Rim CZ.

Těžit lze z dosahu, 
efektivity a silnějších dat

Spojení on-line a off-line technik pomáhá rozšířit 
dosah a umožňuje navázat kontakt se zákazníky, 
kteří by jinak unikli. Off-line marketingové kam-
paně mohou posílit vliv na lokální úrovni, zatímco 
on-line pomůže oslovit globální trh. „Ne každý čte 
místní noviny a ne každý tráví veškerý čas on-line. 
Kombinace digitálních a tradičních metod pomá-
há získat to nejlepší z obou světů,“ upřesňuje Voj-
těch Strnad, partner a CEO digitální agentury 
WDF.  Navzdory výhodám digitálního marketingu 
– a těch je mnoho – je faktem, že svět on-line 
marketingu má své slabiny. Konkurence v on-line 
světě je tvrdá, a přestože digitální technologie 
mohou znamenat nižší náklady, nepřinášejí vždy 
vyšší angažovanost. Míchání on-line reklamních 
a marketingových strategií s tradičnějšími meto-
dami posléze mohou posílit výzvy k akci, napří-
klad čím dál více populárními QR kódy.

Techniky off-line marketingu jsou účinné, mají 
však své nevýhody. Jednou z nich je, že může být 
obtížné měřit účinnost kampaně. Ve světě, který 
se stále více řídí daty, to může být problém. Ko-
neckonců, jak moc lze měřit silné a slabé stránky 

kampaně, když nejsou k dispozici téměř žádné 
informace, ze kterých by šlo vycházet? A proto tím, 
z čeho díky celému propojení mohou nově těžit, 
je dosah, efektivita a silnější data. Zahuštěný on-
-line trh však nese výrazné zvýšení i jiných nákladů. 
„Cenové srovnávače zdražují a cena reklamy obec-
ně jde nahoru. Ten, kdo má kapitál a ambice, zvý-
šil v letošním roce investice do podpory a vývoje. 
Je zajímavé sledovat, jak rychle se vyprodal pod-
zimní reklamní prostor,“ naznačuje Přemysl Vícha, 
ředitel divize e-business e-shopu Patro.cz.

Systémy musí být 
vyvinuté, robustní 
a zcela propojené

Při spojení off-line a on-line je nutné vyřešit celou 
řadu výzev. Problémy mohou nastat v infrastruktuře 
firmy, která se musí takové výzvě rychle přizpůsobit, 
a to nejen technologicky, ale i procesně. „Vyzved-
nutí nákupu v kamenné prodejně, případně rychlá 
doprava kupujícímu, rychlá reakce na cenotvorbu 
a další,“ shrnuje Marek Jandejsek, projektový mana-
žer společnosti Knowinstore. Synchronizace tohoto 
procesu se všemi složkami firmy a outsourcovaných 
služeb, tj. automatizace procesů a služeb, například 
propojení aktuálních skladových zásob, fakturace, 
doprava zákazníkovi a komunikace se zákazníkem. 
Na úskalí omnichannelu lze narazit na více úrovních. 
„Pokud propojení není dokonale zvládnuté, bývá 
pro prodejce tento systém naopak velkou nevýho-
dou. Zákazníci mohou mít problém v orientaci celé-

ho procesu nákupu, logistiky, služeb či plateb,“ říká 
Jan Horák. Jestliže zákazník jednou získá negativní 
zkušenost s nákupem, velmi těžko se k danému pro-
dejci vrací. Pro propojení je třeba mít i řádně propo-
jené a funkční systémy, jako je ten pokladní a skla-
dový. „Problémy mohou nastat v případě, že 
jednotlivé systémy nebudou dostatečné, robustní 
a zcela propojené. Je třeba dopřát zákazníkovi 
opravdový multichannel zážitek, tudíž zajistit bez-
chybné propojení on-line a off-line ve funkční řeše-
ní,“ upozorňuje Vlasta Šilarová. A na to je zapotřebí 
alokovat finanční i časové investice.

Největší riziko je situace, kdy si zákazník zvykne 
nakupovat on-line, kvůli čemuž omezí či zastaví 
nákupy v prodejně. „Z té se pak stává maximálně 
výdejna. Vždy samozřejmě záleží na segmentu. 
Třeba v módě je stále část zákazníků, kteří si ob-
lečení chtějí vyzkoušet, avšak i to už velcí e-com-
merce hráči dokážou řešit,“ varuje Dušan Smoljak. 

Tím se dostáváme k dalšímu úskalí. Když si zákaz-
ník zboží nevyzkouší, neosahá, neprohlédne, 
vzroste míra vracení zboží (pokud se produkt, kte-
rý dorazí zákazníkovi, nelíbí). „Ne každému tento 
přechod prospěje. Podle statistik je v Česku kolem 
42 tisíc on-line prodejců, ale drtivá většina jsou 
malé e-shopy s řády jednotek či desítek objedná-
vek týdně. Přesto toto vše přispělo ke zvýšenému 
zájmu obyvatelstva k nákupu na internetu a již to 
pro řadu obyvatel není problém. Zejména cílová 
skupina 50 let a více nám neskutečně vzrostla,“ 
podotýká Přemysl Vícha.

Svět on-line 
marketingu má 

své slabiny.

O úskalí absence hlubší strategie 
čtěte na www.zboziaprodej.cz
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„Cílem je 
pozitivní 
vnímání 
značky.“

Obchodníkům se otevřely nové možnosti 
prodeje a propagace jejich produktů a slu-
žeb. Už i v on-line světě totiž lze zproduko-
vat prodejní akce různých formátů, tržiště, 
módní přehlídky, workshopy, školení 
a edukativní činnosti. To vše se může pozi-
tivně odrazit na vnímání značky a retailera 
jako takového.

Marek Jandejsek,
projektový manažer, Knowinstore
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CS #1

Psi a kočky se v posledních letech stali blízkými členy rodin. Díky tomu dochází 
k humanizaci pet foodu. To se samozřejmě promítá i do rozhodování zákazníků 
o nákupu krmiv a pochoutek nebo doplňků, které dopřávají svým mazlíčkům. 
Domácnosti se na jejich nákup vydávají v průměru pětadvacetkrát za rok. Při jednom 
nákupu utratí o něco více než 115 Kč. Téměř dvě pětiny výdajů se přitom odehrávají 
na základě promocí.

CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: SPECIÁLNÍ POTRAVINY
CS #4: OBALY PRO DOMÁCNOST

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Z
dat spotřebitelského panelu GfK 
za období 4/2020–3/2021 vyplý-
vá, že domácnosti s domácími 
mazlíčky nakupují v kamenných 
obchodech asi jednou měsíčně. 

Na internetu oproti tomu nakupují 
zhruba jednou za dva měsíce. 

Kupující nejvíce utratí za krmiva pro domácí 
mazlíčky v hypermarketech a ve specializova-
ných obchodech pro domácí zvířata. V hyper-
marketech domácnosti za jeden nákup průměr-
ně utratí něco přes 100 Kč, ve specializovaných 
obchodech pro zvířata asi 300 Kč. Na internetu, 
kde domácnosti nakupují méně často, za jeden 
nákup utratí průměrně okolo 650 Kč.

Za kočky více než za psy

U výrobků pro kočky vydaly domácnosti dvě 
třetiny z celkové útraty na mokrá krmiva, mezi 
která patří konzervy, masové kapsičky a podob-
ně. Asi čtvrtinu z celkové útraty tvořila suchá 
krmiva, jako jsou například granule. Zbytek 
útraty byl použit na doplňky stravy. „Jedna do-
mácnost kupující krmivo pro kočky utratí okolo 
2 350 korun za rok. Průměrné výdaje kupujících 
krmiva pro kočky jsou dlouhodobě vyšší než 
průměrné výdaje kupujících krmiva pro psy,“ 

konkretizuje Monika Pikhartová, konzultant-
ka společnosti GfK Czech. Nejvíce za 

kočky v minulém roce utratily domác-
nosti se třemi a více dospělými 

členy.

U psů tvořila suchá krmiva 
téměř polovinu výdajů do-

mácností, druhou část vý-
dajů si mezi sebou rovnoměr-

ně rozdělily doplňky stravy 
a mokré produkty. Za minulý 

rok byly výdaje jedné domácnos-
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Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

zhruba jednou za dva měsíce. kde domácnosti nakupují méně často, za jeden 
nákup utratí průměrně okolo 650 Kč.

ně. Asi čtvrtinu z celkové útraty tvořila suchá 
krmiva, jako jsou například granule. Zbytek 
útraty byl použit na doplňky stravy. „Jedna do-
mácnost kupující krmivo pro kočky utratí okolo 
2 350 korun za rok. Průměrné výdaje kupujících 
krmiva pro kočky jsou dlouhodobě vyšší než 
průměrné výdaje kupujících krmiva pro psy,“ 

konkretizuje Monika Pikhartová, konzultant-
ka společnosti GfK Czech. Nejvíce za 

kočky v minulém roce utratily domác-
nosti se třemi a více dospělými 

členy.

dajů si mezi sebou rovnoměr-
ně rozdělily doplňky stravy 
a mokré produkty. Za minulý 

rok byly výdaje jedné domácnos-

Zdroj: Median, MML-TGI, 20/IV−21/I

38 %
spotřebitelů kupuje 
psům jen suchá 
krmiva.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:Aktuální trendy v pet foodu 
najdete na www.zboziaprodej.cz
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v objemu pak 45 %. V rámci segmentů je to 
krmivo pro psy, kde zaujímají privátní značky 
větší hodnotový i objemový podíl. Mokré krmi-
vo je nejvýznamnějším druhem krmiva jak 
u psů, tak i koček, přičemž kočičí přispívá me-
ziročně nejvíce k růstu tržeb celé kategorie. 
„Z hlediska tržeb je to právě krmivo pro psy, 
které klesá. A to jak mokré, tak suché. Tento 
negativní trend však nemusí znamenat absolut-
ní pokles prodejů tohoto segmentu, ale spíše 

postupné přesouvání prodejů do alternativních 
prodejních kanálů, zejména on-line obchodů,“ 
deklaruje Rita Vachková. Nejrychleji rostoucím 
krmivem jsou nejmenší segmenty – tekutá mlé-
ka pro kočky (30‚1 %) a pochoutky pro kočky 
(26‚4 %). Dlouhodobým trendem je růst tržeb 
pochoutek pro psy a produktů ke žvýkání, což 
značí, že naše čtyřnohé mazlíčky odměňujeme 
a dopřáváme jim.

ti za krmivo pro psy na úrovni 2 000 Kč. „Rodi-
ny s dospívajícími dětmi a rodiny s dospělými 
členy byly ty, které za krmiva pro psy v loňském 
roce utratily nejvíce,“ vyzdvihuje Monika Pikhar-
tová. U ostatních domácích mazlíčků (například 
ptáků nebo malých hlodavců) také nejvíce pře-
vládaly granule a jiná suchá krmiva. Domácnos-
ti, které za tyto domácí mazlíčky utratily minulý 
rok nejvíce, byly jedno- až dvoučlenné domác-
nosti do 49 let.

Klesá mokré 
a suché psí krmivo

Čeští spotřebitelé podle společnosti NielsenIQ 
utratili v posledních 12 měsících (7/2020–
6/2021) za krmivo pro psy a kočky necelých šest 
miliard korun. Maloobchodní tržby zaznamena-
ly meziroční nárůst o 2‚4 %, objemové prodeje 
však poklesly o 1‚9 % na úroveň 111 tisíc pro-
daných tun. „Úbytek prodaného objemu kate-
gorie byl tažen psím krmivem, které má důleži-
tost 58‚6 procenta a meziročně klesá o šest 
procent podobně jako v prodané hodnotě, kde 
zaujímá menší podíl, tedy 44‚6 procenta, ale 
klesá také, a to tempem o 4‚7 procenta,“ vypo-
čítává konzultantka Rita Vachková. Krmivo pro 
kočky je na českém trhu z hlediska hodnoty 
prodejů důležitějším segmentem, tvoří 55‚4 % 
tržeb kategorie a dále posiluje (růst tržeb 
o 8‚8 %). V prodaném objemu je však jeho vý-
znamnost nižší (41‚4 %), ale na rozdíl od krmi-
va pro psy roste (o 4‚6 %). Krmivo pro kočky má 
tedy meziročně rostoucí trend (oproti psímu 
krmivu, které klesá) a táhne tržby celého pet 
food trhu.

V České republice se nakupuje krmivo pro psy 
a kočky především ve větších prodejních formá-
tech – hypermarketech (40 % tržeb) a supermar-
ketech (40 %), v prodaném objemu jsou důleži-
tější supermarkety (45 % vs. 38 %). Důležitost 
kanálů se však mění v závislosti na druhu krmiva 
– například drogerie zaujímají pro celou kategorii 
pouze 8 % tržeb, ale pochoutky pro kočky zde 
nakupuje téměř čtvrtina zákazníků, mléko pro 
kočky pak dokonce více než polovina zákazníků.

Průměrná cena kategorie za kilogram meziroč-
ně vzrostla o 4‚3 %. Růst byl tažen především 
segmentem krmiva pro kočky (4‚1 % vs. 1‚4 %). 
Privátní značky jsou v kategorii pet food vý-
znamně zastoupeny, představují 31 % tržeb, 

Pro radost z Pohybu!

NoviNka!větší kousky pro střední psy

větší kousky pro střední psy

drobné
 kuličk

y

 jako i
deální 

odměna 

pro malé psy jako i
deální 

odměna 

pro malé psy

www.vitakraft.cz

inzerce

                Konzervanty, 
ochucovadla 

a přidaný cukr 
nejsou vítány.

38 %
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CATSCAN
V tomto vydání:

Přednost dostávají 
zdravější varianty

Zdravý životní styl se stává důležitým nejen při 
výběru potravin pro spotřebitele, ale i pro jejich 
mazlíčky. „Na tyto požadavky zákazníků reagu-
jeme a k již zavedeným řadám, na kterých psi 
a kočky dobře prospívají, jsme v posledních le-
tech přidali holistická bezobilná krmiva s čerst-
vým masem, ovocem, zeleninou, bylinkami 
a přírodními konzervanty Fitmin Purity. Nicméně 
vnímáme stravu jako komplexní oblast. Naše 
mazlíčky je potřeba za jejich služby odměnit, 
proto se nyní zaměřujeme i na zdravé pochout-
ky v podobě ručně vyráběných přírodních pa-
mlsků z podhůří Orlických hor Fitmin Purity 
Snax,“ vysvětluje Anežka Petrů, marketingová 
manažerka značky Fitmin (Dibaq). Dodává, že 
u řady zákazníků navíc zjišťují tendenci preven-
tivně pečovat o zdraví jejich mazlíčků, a proto 
vyvinuli kvalitní výživové doplňky pro psy Fitmin 
Purity. Kvalitu jejich krmiv, pochoutek i doplňků 
navíc dokazují úspěchy chovu Border kolií.

Zdravý trend v této oblasti zboží je dnes jasný. 
Krmiva neobsahují chemické přísady, žádané 
jsou bylinky a extrakty z nich, zelenina, ovoce, 
super potraviny jako goji, chia a podobně. „Tyto 
přísady příznivě ovlivňují nejen chuť, ale i tráve-
ní, kvalitu kůže, srsti nebo peří. Konzervanty, 
ochucovadla a přidaný cukr nejsou vítány,“ zdů-
razňuje Jana Klodová, obchodní manažerka 
společnosti Vitakraft. Stále více se tedy projevu-
je humanizace. Spotřebitelé čtou složení výrob-
ků na obalech a dávají přednost zdravějším ver-
zím výrobků před méně zdravými.

Kvalita přebíjí cenu

Při nákupu krmiv rozhoduje celá řada paramet-
rů. Je evidentní, že velkou roli hraje především 
kvalita krmiva. „Víme, že zákazníci sledují slože-
ní krmiva a obsah masa. Proto vyrábíme krmiva, 
která jsou založena hlavně na čerstvém mase. 
Za kvalitní jídlo pro své mazlíčky jsou schopni si 
jejich majitelé připlatit,“ míní Anežka Petrů. Vní-
mají je totiž jako členy rodiny a chtějí jim dopřát 
komplexní, vyvážené a chutné krmivo, na kte-
rém jejich svěřenci prospívají. Při nákupu hrají 
u spotřebitelů hlavní roli racionální důvody, 
nicméně pokud vidí zajímavou nabídku při za-
chování podobné či vyšší kvality, jsou ochotni 
vyzkoušet i jiné krmivo.

„Našim zákazníkům nabízíme nejoblíbenější 
známé značky, jako jsou Whiskas, Pedigree, Pu-
rina či Perfect Fit. Zároveň se zaměřujeme i na 

vývoj naší privátní značky Loved by cats a Loved 
by dogs, kde kromě standardních suchých 
a mokrých krmiv a pochoutek pro psy a kočky 
zařazujeme i krmiva s přidanou hodnotou, tedy 
prémiová krmiva a novinky v pochoutkách, jako 
jsou výcvikové pochoutky pro psy nebo granule 
premium pro kočky a psy s čerstvým masem 
a bez lepku,“ konkretizuje Jaroslav Štros. Co se 
týče dalších domácích zvířat, obchody Albert 
zařadily do sortimentu funkční pochoutky pro 
hlodavce podporující imunitu. „Většina majitelů 
zvířat nakupuje podle dobré zkušenosti, kterou 
s krmivem nebo pochoutkami mají oni sami 
nebo jejich známí. Ale nelze to generalizovat. 
Svoji úlohu hraje i poutavý obal a nižší cena 
v akci,“ myslí si Jana Klodová.

Chovatelé tvoří 
tři základní skupiny

Časy, kdy cena hrála hlavní roli, jsou už dávno 
pryč. „Z našich zkušeností plyne, že zákazníci 
kladou důraz na kvalitu, chuť a celkovou péči 
o zdraví svých mazlíčků. Při nákupu proto zo-
hledňují hlavně složení krmiva, jeho komplexní 
vyváženost a obsah zdraví prospěšných látek,“ 
informuje Magda Šultová. Specifikem on-line 
prodeje jsou velkoobjemová balení, která patří 
k nejkupovanějším položkám. Spotřebitelé totiž 
nechtějí nosit velká a těžká balení a raději si je 
nechávají přivézt až domů. Chovatelé psů a ko-
ček by se dali rozdělit do tří základních skupin. 
„Skupinu kupující podle značky, která se po-
stupně zvětšuje, dále skupina vybírající krmivo 
vyloženě podle složení, i tato se postupně zvět-
šuje, a potom skupinu vybírající krmivo stále jen 
podle ceny, líbivosti obalu a akcí. Ta se postup-
ně zmenšuje,“ doplňuje Erik Újezdský.

Novým parametrem v rozhodování je proto dů-
raz na odpovědný přístup k chovu a životnímu 
prostředí. „Obaly, do kterých je naše krmivo 
 baleno, jsou plně recyklovatelné, což ještě 
umocňuje jeho šetrný přístup. Jde o funkční 
krmivo, které ocení jak psi, tak páníčkové při 
jejich výběru a zejména příroda,“ specifikuje 
Marek Gold. Trendy se neustále mění a posou-
vají. I pet food zažívá příliv eko a bio vln. Mno-
hem více výrobců se zaměřuje také na obalový 
materiál, který je ekologický (recyklovatelný, 
recyklovaný, snadno rozložitelný).

Udržitelnost reflektuje 
i hmyzí protein

Vzhledem k tomu, že psí i kočičí populace v Čes-
ké republice stále roste (z dat společnosti Euro-
monitor International vyplývá, že se v roce 2021 
v tuzemsku očekává nárůst psí populace na 
2‚209 milionu psů a na 1‚145 milionu koček), 
porostou také prodeje psích i kočičích krmiv. 
„To je velká příležitost naše produkty neustále 
vylepšovat a zdokonalovat. I proto se zaměřuje-
me na kvalitu, poctivost a transparentnost ve 
výrobě. Věříme, že to je jediná cesta, jak uspět, 
abychom do budoucna v oblasti krmiv prospe-
rovali vzhledem k vývoji trendu humanizace 
a premiumizace krmiv. Proto vyrábíme krmiva 
i pochoutky s vysokým podílem čerstvého masa, 
ovocem a zeleninou, bylinkami, superpotravina-
mi, hypoalergenním složením i přírodními kon-
zervanty,“ reaguje Anežka Petrů. Dodává, že 
zákazníkům chtějí poskytovat jen tu nejvyšší 
kvalitu, což se propisuje do všech jejich produk-
tů. Například v letošním roce uvedli na trh upra-
venou řadu přírodních, ručně vyráběných super-
prémiových pochoutek Fitmin Purity Snax, které 
jsou nejlepším produktem ve své kategorii.

Nejoblíbenější novinky odrážejí trendy zodpo-
vědného přístupu k chovu i životnímu prostředí 
a tomu v Košík.cz přizpůsobují nabídku. „Sami 
jsme nadšení chovatelé a snažíme se zařazovat 
hlavně taková krmiva, která bychom pořídili 

    Novinky
   pro rok                2021

• Hmyzí protein 

• Zdroj kvalitních bílkovin

• Probiotické vlákniny 
a vitaminy 

• Holistické složení

• Gluten free = bez lepku

• Nezpůsobují alergie

• Český výrobek

Nová řada pamlsků pro psy a hlodavce. 
Funkční pamlsky AKINU Pillows jsou 

inovativní pamlsek, který získal ocenění 
Novinka roku 2021 ve Volbě spotřebitelů.

Funkční, chutné a inovativní

„I zvířata 
si zaslouží 

chutnou 
stravu.“

Při výběru krmiva pro domácí mazlíčky je 
pro chovatele dlouhodobě důležitá jeho 
kvalita. Tu posuzují podle toho, jak zvíře 
prospívá, jestli nepřibírá, nebo naopak 
nehubne, má dostatek energie, kvalitní 
srst, jestli se pravidelně a ve správné 
konzistenci vyprazdňuje. Postupem času 
se ale na stejnou úroveň dostává i důraz 
na chutnost krmiva. Chovatelé chtějí 
nejen zdravou a kvalitní, ale i velice 
chutnou stravu.

Marek Gold,
marketingový manažer, Vafo Praha

Nakupuje se 
podle dobré 
zkušenosti.

CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: SPECIÁLNÍ POTRAVINY
CS #4: OBALY PRO DOMÁCNOST
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• Gluten free = bez lepku

• Nezpůsobují alergie

• Český výrobek

Nová řada pamlsků pro psy a hlodavce. 
Funkční pamlsky AKINU Pillows jsou 

inovativní pamlsek, který získal ocenění 
Novinka roku 2021 ve Volbě spotřebitelů.

Funkční, chutné a inovativní

inzerce

i svým mazlíčkům. Patří mezi ně nová varianta 
superprémiové řady Brit Care nabízející krmivo 
s hmyzím proteinem, který je nejen udržitelný 
při své výrobě, ale navíc vykazuje skvělé nutriční 

vlastnosti,“ vzkazuje Magda Šultová. Dále se 
zaměřili na krmivo Carnilove True Fresh, které 
obsahuje maso špičkové kvality od ověřených 
chovatelů a farmářů, kteří pracují s udržitelným 
a ekologickým chovem.

Čerstvé maso podporuje 
stravitelnost a chutnost

„Dlouhodobě se do oblasti výživy domácích 
mazlíčků navíc začínají promítat trendy jako 
péče o zdraví, kvalita a čerstvost vstupních su-
rovin či lokálnost produktu. Carnilove True 
Fresh proto kromě kýžené kvality a chutnosti 
nabízí obsah z pečlivě volených ingrediencí té 
nejvyšší jakosti a prověřeného původu,“ doklá-
dá Marek Gold. Hovězí a krůtí maso dodávají 
lokální farmáři z Čech nebo severního Rakous-
ka, mořské ryby pocházejí z udržitelného rybo-
lovu v norských a skotských mořích, ty sladko-
vodní zase z evropských rybích farem. Ve Vafo 
Praha na trh uvedli i ultraprémiovou řadu Car-

nilove True Fresh v podobě granulí vyráběných 
z čerstvého masa, což umožňuje inovativní tech-
nologie Wenger Thermo Twin.

„Novinkou v našem sortimentu je značka Iron-
pet, která zahrnuje krmivo pro psy i kočky. Tato 
značka podle našeho názoru nabízí nejlepší po-
měr kvality a ceny. Na podzim představíme pro 
český a slovenský trh novinku, která ve Španěl-
sku, Portugalsku a Řecku funguje už necelý rok. 
Bude to značka Amanova, která je vyrobena 
pouze z čerstvého masa, bez použití mouček,“ 
prozrazuje Erik Újezdský. Toto krmivo pro psy 
a kočky má díky svému surovinovému složení 
dobrou stravitelnost a chutnost. „Z našich novi-
nek mohu zmínit Pure stick pro kočky, což je 
pochoutka vyrobená z jednoho druhu masa bez 
cukru a bez jakýchkoliv chemických přísad. Dále 
pak Jelly lovers, pochoutka pro kočky v gelovité 
konzistenci s neodolatelnou chutí. V přírodním 
trendu budeme pokračovat i dalším rozšiřováním 
sortimentu na podzim letošního a na jaře příštího 
roku, hlavně mokrým krmivem pro psy s obsa-
hem masa 85 procent,“ dodává Jana Klodová.
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O vyloženě speciálních 
produktech píšeme 
na www.zboziaprodej.cz 

kategorie. Tržby za ovocný čaj přitom meziročně 
rostou o 4 % a dostaly se na úroveň téměř 
740 mi lionů korun. „Segment černého čaje však 
meziročně klesl o procento a dosáhl prodeje na 
úrovni více než 470 milionů korun,“ dodává Mi-
riam Brynzová. Většina tržeb (98 %) pochází 
z čajů balených v sáčcích. Přestože pouze dvě 
procenta tržeb patří sypaným čajům, jejich tržby 

meziročně rostou 16% tempem. V žebříčku top 
hráčů figurují na předních místech (v abecedním 
pořadí) výrobci: Jacobs Douwe Egberts CZ, 
Mokate Czech, Dr. Müller Pharma a Teekanne. 
Do žebříčku se dostaly i privátní značky jednotli-
vých řetězců.

Rostlinné alternativy 
jsou chutné a šetrné

Je zcela jasné, že čajová sezona 2020/2021 byla 
výrazně ovlivněna pandemií covidu-19. I z toho-
to důvodu posilovaly prodeje výrobků na pod-
poru imunity, a naopak došlo k poklesu u čajů 
na nachlazení, dýchací cesty a průdušky. „Uve-
dené se týkalo nejen samotných čajů, ale i by-
linných sirupů. Celkové prodeje byly ovlivněny 

paradoxně situací, kdy uzavření škol, školek 
a celkové omezení kolektivního setkávání dětí 
znamenalo vymizení chřipkových epidemií a ne-
mocí spojených s nachlazením,“ potvrzuje Mi-
roslav Korábečný, výkonný ředitel společnosti 
Mediate vyrábějící čaje Apotheke.

Spotřebitelé kladou při výběru čaje důraz na pří-
rodní složení, skvělou chuť, kvalitní suroviny, ale 
stále častěji i na udržitelný aspekt produkce čajů. 
„Naše značka Lipton se může pochlubit certifi-
kací Rainforest Alliance, zatímco značka Pukka 
nabízí organické složení, některé složky dokonce 
nesou certifikaci FairWild a jsou získávány z di-
voké přírody. Dále postupně odstraňujeme plas-
tovou fólii z našich krabiček čajů značky Lipton, 
které upravujeme, aby i bez ní ochránily čaj, jeho 
aroma a kvalitu,“ konkretizuje Magdalena Lei-
merová, manažerka komunikace společnosti 
Unilever ČR. Co se týče trendů v příchutích, na 
vzestupu jsou bylinkové a funkční čaje.

Podobně jako ve stravování se i v kategorii tep-
lých nápojů stále více prosazují dva trendy – 
rostlinné alternativy a preference přírodní chuti 
a surovin pěstovaných s respektem k životnímu 
prostředí. „Oběma oblastem se věnujeme na-
příč kategoriemi, a kromě programů na podpo-
ru udržitelnosti a obnovitelnosti přinášíme i no-
vinky, které péči o planetu ještě více akcentují. 
V kategorii teplých nápojů jsme naposledy 
uvedli například Granko s přírodním kakaem 
s přirozeným pH, odstínem a čokoládovou chu-
tí či Orion přírodní kakao pro stoprocentní pří-
rodní kulinářský zážitek,“ sděluje Robert Kičina, 
manažer korporátní komunikace společnosti 

Nestlé Česko. Pro doplnění, nové Nescafé Gold 
Espresso obsahuje 100% Arabicu, a je tedy chu-
ťově bohatší, lahodnější a rozmanitější. Zároveň 
je určeno přímo na espresso.

Zájem zákazníků o teplé nápoje se v obchodním 
řetězci Lidl Česká republika odvíjí od ročního 
období, což je patrné zejména u čajů, kdy pro-
deje stoupají především v chladnějších měsících. 
„Výjimkou byla naše novinka v podobě čajů 

VÍCE INFORMACÍ NA 
WWW.TCHIBO2GO.CZ 

tel. 800 124 421

Jednoduše, rychle, bez starostí
3 různé velikosti koutku
Kompletní sortiment
Poradenství a servis kávovaru
Platební systémy

MODERNÍ  
KÁVOVÝ 
KOUTEK
VE 3 VARIANTÁCH

PRODEJNÍ PROSTOR JEN 1 m²

inzerce

Tržby sypaných 
čajů meziročně 

stoupají.
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CS #2 NEJRYCHLEJI
ROSTE KÁVA 
ZRNKOVÁ 
A KAPSLOVÁ

Bez dobré kávy, čaje 
či kakaa si málokdo 
dokáže představit 
snídani. Asi nikoho 
nepřekvapí, že 
z hlediska výdajů 
domácností na teplé 
nápoje dominuje 
s dvoutřetinovým 

podílem káva. Následuje čaj s více než pětinovým podílem a nakonec kakao. Výdaje na 
horké nápoje meziročně vzrostly a důvody jsou jasné.

VÍCE INFORMACÍ NA 
WWW.TCHIBO2GO.CZ 

tel. 800 124 421

Jednoduše, rychle, bez starostí
3 různé velikosti koutku
Kompletní sortiment
Poradenství a servis kávovaru
Platební systémy

MODERNÍ  
KÁVOVÝ 
KOUTEK
VE 3 VARIANTÁCH

PRODEJNÍ PROSTOR JEN 1 m²
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Zdroj: Median, MML-TGI, 20/IV−21/I

spotřebitelů pije 
espresso.46,8 %

I čaj v létě osvěží

Z dat společnosti NielsenIQ vyplývá, že Češi za 
posledních 12 měsíců (7/2020–6/2021) spotře-
bovali méně čaje než ve stejném období před 
rokem. Spotřeba meziročně klesla o procento, 
avšak tržby o procento narostly. Lze za tím najít 
nárůst průměrné ceny, která se zvýšila o dvě pro-
centa za kilogram a pohybuje se na úrovni 
664 Kč. Začátek roku nebyl pro kategorii čajů 
právě pozitivní. „V únoru tržby klesly o procento 
a v březnu o deset procent. I když pití čaje může 
být i v létě osvěžující s přidáním ledu či bylinek, 
které dodají příjemnou letní atmosféru, údaje za 
letošní červen hovoří o opaku. Tržby v červnu 
klesaly desetiprocentním tempem a dostaly se 
na úroveň více než 113‚7 milionu korun,“ vypo-
čítává Miriam Brynzová. Tato kategorie se ve 

velké míře kupuje hlavně v hyper- a supermar-
ketech a až 84 % všech prodejů se zreali-

zuje právě na tomto trhu. Tržby za čaj 
zde za posledních 12 měsíců do-

sáhly úrovně více než 1‚8 mi-
liardy korun.

Mezi příchutěmi se na 
přední místa dostává čaj 

ovocný a černý. Oba spolu tvo-
ří více než polovinu prodejů celé 

rii se pohybují na úrovni 660 korun,“ deklaruje 
 Anton Marinčák, konzultant společnosti GfK 
Czech. Nejdůležitější nákupní kanál představují 
hypermarkety, v nichž domácnosti utratí více než 
pětinu svých výdajů na čaje; následují diskontní 
řetězce a supermarkety. Důležitým prodejním 
místem jsou však i specializované obchody. Nej-
menší subkategorií v rámci teplých nápojů je 
kakao. Kakao si běžná česká domácnost koupí 
průměrně třikrát za rok. A alespoň jedenkrát 
ročně ho koupí dvě třetiny domácností. Celkové 
výdaje jedné domácnosti na teplé nápoje se po-
hybují na úrovni lehce přes 2 200 Kč. Největší 
část výdajů na teplé nápoje utrácejí domácnosti 
v hypermarketech, a to třetinu, se čtvrtinou ná-
sledují diskontní obchody a supermarkety, kde 
nechávají pětinu výdajů.

V
íce než třetinu svých finančních 
prostředků na kávu domácnosti 
utratí za instantní kávu. Kupu-
je ji 7 z 10 domácností. Mletá 
káva představuje o něco menší 

podíl. Tento typ kávy nakupuje 6 z 10 domác-
ností. Na třetím místě se umístila zrnková káva, 
kterou si koupily 3 z 10 domácností. Některou 
z těchto různých typů kávy si domácnosti koupí 
typicky 14× za rok. Vyplývá to z dat Spotřebitel-
ského panelu GfK za období 5/2020 až 4/2021.

Ročně více než dva tisíce

Čaj lze najít v nákupním košíku českých domác-
ností průměrně 13× za rok. Nejčastěji nakupují 
ovocné čaje. „Z hlediska výdajů představují 
ovocné čaje zhruba dvě pětiny, 
s odstupem následují bylinné 
a černé čaje. Roční výdaje průměr-
né domácnosti na tuto subkatego-

 CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: SPECIÁLNÍ POTRAVINY
CS #4: OBALY PRO DOMÁCNOST

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
Zdroj: Median, MML-TGI, 20/IV−21/I

46,8 %

klesaly desetiprocentním tempem a dostaly se 
na úroveň více než 113‚7 milionu korun,“ vypo-
čítává Miriam Brynzová. Tato kategorie se ve 

velké míře kupuje hlavně v hyper- a supermar-
ketech a až 84 % všech prodejů se zreali-

zuje právě na tomto trhu. Tržby za čaj 
zde za posledních 12 měsíců do-

sáhly úrovně více než 1‚8 mi-

ovocný a černý. Oba spolu tvo-
ří více než polovinu prodejů celé 

nechávají pětinu výdajů.Čaj lze najít v nákupním košíku českých domác-
ností průměrně 13× za rok. Nejčastěji nakupují 
ovocné čaje. „Z hlediska výdajů představují 
ovocné čaje zhruba dvě pětiny, 
s odstupem následují bylinné 
a černé čaje. Roční výdaje průměr-
né domácnosti na tuto subkatego-
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

O vyloženě speciálních 
produktech píšeme 
na www.zboziaprodej.cz 
kategorie. Tržby za ovocný čaj přitom meziročně 
rostou o 4 % a dostaly se na úroveň téměř 
740 mi lionů korun. „Segment černého čaje však 
meziročně klesl o procento a dosáhl prodeje na 
úrovni více než 470 milionů korun,“ dodává Mi-
riam Brynzová. Většina tržeb (98 %) pochází 
z čajů balených v sáčcích. Přestože pouze dvě 
procenta tržeb patří sypaným čajům, jejich tržby 

meziročně rostou 16% tempem. V žebříčku top 
hráčů figurují na předních místech (v abecedním 
pořadí) výrobci: Jacobs Douwe Egberts CZ, 
Mokate Czech, Dr. Müller Pharma a Teekanne. 
Do žebříčku se dostaly i privátní značky jednotli-
vých řetězců.

Rostlinné alternativy 
jsou chutné a šetrné

Je zcela jasné, že čajová sezona 2020/2021 byla 
výrazně ovlivněna pandemií covidu-19. I z toho-
to důvodu posilovaly prodeje výrobků na pod-
poru imunity, a naopak došlo k poklesu u čajů 
na nachlazení, dýchací cesty a průdušky. „Uve-
dené se týkalo nejen samotných čajů, ale i by-
linných sirupů. Celkové prodeje byly ovlivněny 

paradoxně situací, kdy uzavření škol, školek 
a celkové omezení kolektivního setkávání dětí 
znamenalo vymizení chřipkových epidemií a ne-
mocí spojených s nachlazením,“ potvrzuje Mi-
roslav Korábečný, výkonný ředitel společnosti 
Mediate vyrábějící čaje Apotheke.

Spotřebitelé kladou při výběru čaje důraz na pří-
rodní složení, skvělou chuť, kvalitní suroviny, ale 
stále častěji i na udržitelný aspekt produkce čajů. 
„Naše značka Lipton se může pochlubit certifi-
kací Rainforest Alliance, zatímco značka Pukka 
nabízí organické složení, některé složky dokonce 
nesou certifikaci FairWild a jsou získávány z di-
voké přírody. Dále postupně odstraňujeme plas-
tovou fólii z našich krabiček čajů značky Lipton, 
které upravujeme, aby i bez ní ochránily čaj, jeho 
aroma a kvalitu,“ konkretizuje Magdalena Lei-
merová, manažerka komunikace společnosti 
Unilever ČR. Co se týče trendů v příchutích, na 
vzestupu jsou bylinkové a funkční čaje.

Podobně jako ve stravování se i v kategorii tep-
lých nápojů stále více prosazují dva trendy – 
rostlinné alternativy a preference přírodní chuti 
a surovin pěstovaných s respektem k životnímu 
prostředí. „Oběma oblastem se věnujeme na-
příč kategoriemi, a kromě programů na podpo-
ru udržitelnosti a obnovitelnosti přinášíme i no-
vinky, které péči o planetu ještě více akcentují. 
V kategorii teplých nápojů jsme naposledy 
uvedli například Granko s přírodním kakaem 
s přirozeným pH, odstínem a čokoládovou chu-
tí či Orion přírodní kakao pro stoprocentní pří-
rodní kulinářský zážitek,“ sděluje Robert Kičina, 
manažer korporátní komunikace společnosti 

Nestlé Česko. Pro doplnění, nové Nescafé Gold 
Espresso obsahuje 100% Arabicu, a je tedy chu-
ťově bohatší, lahodnější a rozmanitější. Zároveň 
je určeno přímo na espresso.

Zájem zákazníků o teplé nápoje se v obchodním 
řetězci Lidl Česká republika odvíjí od ročního 
období, což je patrné zejména u čajů, kdy pro-
deje stoupají především v chladnějších měsících. 
„Výjimkou byla naše novinka v podobě čajů 

VÍCE INFORMACÍ NA 
WWW.TCHIBO2GO.CZ 

tel. 800 124 421

Jednoduše, rychle, bez starostí
3 různé velikosti koutku
Kompletní sortiment
Poradenství a servis kávovaru
Platební systémy

MODERNÍ  
KÁVOVÝ 
KOUTEK
VE 3 VARIANTÁCH

PRODEJNÍ PROSTOR JEN 1 m²

inzerce

Tržby sypaných 
čajů meziročně 

stoupají.
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CATSCAN
V tomto vydání:

Cold Brew Lord Nelson, které jsme letos poprvé 
nabídli,“ uvádí mluvčí Tomáš Myler. Tyto čaje 
jsou k dispozici ve třech variantách a jsou vhod-
né především v létě jako rychlé občerstvení, pro-
tože k jejich vylouhování stačí studená voda.

Trend potvrzují prodeje 
kávovarů

Obliba kávy a její spotřeba v Česku dlouhodobě 
mírně roste, v rámci kávové kategorie ale lze 
v jednotlivých segmentech pozorovat rozdílné 
trendy, například výrazný, dvouciferný růst seg-
mentu zrnkové kávy. „Potvrzuje se pokračující 
trend přesunu spotřebitelů k zrnkové kávě, a to 
i v prémiovějších variantách. Za poslední rok se 
vlivem pandemie výrazně změnily spotřebitelské 
zvyklosti, došlo například k přesunu spotřeby 
kávy z kaváren a kanceláří do domácího prostře-
dí,“ míní Jan Kolafa, marketingový manažer 
společnosti Tchibo Praha. Dodává, že kávová 
kultura v Česku se v posledních letech opravdu 
posunula, a troufá si tvrdit, že je na špičkové 
úrovni. Ostatně to podtrhuje i Tomáš Kubík, tis-
kový mluvčí společnosti Penny Market tím, že 
mezi jejich zákazníky v poslední době roste zá-
jem o zrnkovou kávu, ze které si doma připra-
vují espresso, nebo ji využívají pro alternativní 
způsoby přípravy kávy a kávových nápojů. I to je 
vedlo k tomu, že nabídku tohoto druhu kávy 
rozšířili. Dlouhodobě jsou podle něj oblíbené 
i kapsle do kapslových kávovarů.

Kategorie kávy je jednou z největších podle ge-
nerovaných tržeb a kontinuálně spotřeba kávy 
v tuzemsku roste. „I přesto, že stále nejvíce čes-
kých spotřebitelů tradičně konzumuje instantní 
a mletou kávu, dochází v posledních letech k po-
stupné změně spotřebitelských preferencí a pře-
livu konzumentů do zrnkové a kapslové kávy, 
což pozorujeme i na pozitivním trendu nárůstu 

počtu prodaných kávovarů,“ informuje brand 
manažerka společnosti Jacobs Douwe Egberts 
CZ Veronika Jeřábková. Každoročně rostou pro-
deje kapslových kávovarů různých značek i draž-
ších plnoautomatických kávovarů na zrno. Na 
základě tohoto trendu očekává další dynamický 
růst obou těchto prémiových kategorií kávy, kte-
rý vidí i ve vývoji v západní Evropě.

Zákazníci si za bio 
ochotně připlatí

Podle čeho Češi teplé nápoje nakupují? Je to 
značka, balení, cena, promoakce, zvyk, či něco 
jiného? „V ekonomickém segmentu je to stále 
cena a aktuálně probíhající slevové akce, které 
nejvíce motivují zákazníky ke koupi. U prémio-
vějších káv pak rozhoduje více faktorů, které 
mají vliv na chuťový profil, například odrůda, 
stupeň pražení nebo původ zrn,“ specifikuje Jan 
Kolafa. Stále větší roli při nákupním rozhodování 
hraje udržitelnost pěstování kávy. I proto prode-
je kávy s certifikací Fairtrade každoročně rostou. 
Tomáš Kubík upozorňuje na fakt, že zejména 
u zrnkové kávy zákazníci preferují větší a cenově 
výhodnější kilogramová balení. V sortimentu 
kapslí rádi využívají akčních nabídek.

„V případě čajů spotřebitelé vybírají podle zvyku 
a značky, dále záleží na ročním období. Přes léto 
preferují lehčí bylinkové čaje nebo třeba bylin-
kové koktejly z čajů. Přes zimu naopak vedou 
černé, zelené či kořeněné čaje výrazné chuti,“ 
dokládá Magdalena Leimerová. Ve společnosti 
Mediate dlouhodobě zaznamenávají zvýšený 
zájem o čistě přírodní produkty. „Celé naše 
portfolio dětských čajů je vyráběno v certifiko-
vaném biorežimu. Uvedený fakt se nám potvr-
zuje i v rámci interních průzkumů a hodnocení 
ambasadorek, kdy roste preference biočajů,“ 
upřesňuje Miroslav Korábečný.

Zákazníci jsou ochotni si za tyto výrobky připla-
tit, protože vyšší cena je zde vyvážena vyšší kva-
litou výrobků s garancí použitých vstupních su-
rovin. „Velmi často se ale jedná o impulzní 
nákup podpořený akční cenou,“ reaguje Ondřej 
Janů, projektový a produktový manažer společ-
nosti Vitar. Zákazník má kromě kvality zájem 
také o hodnoty, které přesahují samotný pro-
dukt. Martin Klofanda, interim manažer marke-
tingu a obchodu společnosti Sonnentor, k tomu 
dodává: „Vnímáme, že zákazníci u našich pro-
duktů oceňují znalost původu surovin, samot-
nou výrobu na jižní Moravě, kompostovatelné 
a recyklovatelné obaly a hravý design produktů, 
které jsou vhodné jako dárek pro blízké.“

„Pomáhá přidaná hodnota.“

V sektoru nápojů jsou všeobecně v kurzu nápoje obohacené o vitaminy 
a jiné tělu prospěšné látky, tedy převážně výrobky s přidanou hodno-
tou. Důraz je kladen na zdravější životní styl, zároveň roste poptávka 
i po udržitelnosti produktů a jejich obalů. Spotřebitelé celkově produkty 
vnímají lépe, pokud jsou označovány jako přírodní, bez umělých barviv, 
konzervantů a sladidel.

Ondřej Janů, projektový a produktový manažer, Vitar
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Odměň se, zasloužíš si to!

• Křupavé oplatky ve 3 variantách
• Extra lískooříškový krém s kousky lískových oříšků
• Lahodný mléčný krém
• Novinka: 100 % FAIRTRADE kakao
• Multibalení: pro extra chvíle štěstí mezi tím
• Nejlepší ingredience: se 100 % FAIRTRADE kakaem



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

0434-21_VSCZ_INZ_TAB_VITEZU_prozap_2x240x340.indd   20434-21_VSCZ_INZ_TAB_VITEZU_prozap_2x240x340.indd   2 19.08.2021   11:0819.08.2021   11:08
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CS #3 ZÁJEM
O SPECIÁLNÍ 
VÝŽIVU I BIO 
STOUPÁ

Zdraví. To je mantra 
posledních let, kterou 
podpořila i celosvětová 
pandemie covidu. 
Zákazníci se stále 
více zajímají o to, co 

konzumují, jaké má jídlo zdravotní benefity, 
odkud jejich jídlo pochází i jak moc zatížila 
jeho výroba planetu. Výrobci a retaileři jdou 

zákazníkům flexibilně naproti s nabídkou značkových i privátních řad, která uspokojí 
všechny chutě. A aby zákazník náhodou nezabloudil, posilují také navigaci v obchodu.

CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: SPECIÁLNÍ POTRAVINY
CS #4: OBALY PRO DOMÁCNOST

obchodníci, kteří tomuto sortimentu dávají stále 
více prostoru na prodejní ploše.

Z nedávného průzkumu společnosti Ipsos pro 
Albert ČR, který se uskutečnil v srpnu letošního 
roku na vzorku 525 respondentů, vyplývá, že 
znalost biopotravin a benefitů organického ze-
mědělství je u zákazníků skoro devadesátipro-
centní. A hlavní motivací pro nákup biosorti-
mentu je péče o zdraví, což potvrdila více než 
polovina dotazovaných. Pro čtyři z deseti je pak 
důležitou motivací pro nákup biopotravin větší 
šetrnost k přírodě.

Důležitým prvkem 
je udržitelnost

„Biopotraviny se těší velké popularitě a vidíme 
to všude kolem sebe. Ještě před pár lety si zá-
kazníci pro tento sortiment chodili do speciali-
zovaných obchodů, dnes najdou v běžném su-
permarketu vše od mrkve po vajíčka nebo 
pečivo,“ říká Jan Zeman, majitel Biopekárny 
Zemanka. O její sortiment, který zahrnuje pře-
devším sušenky a krekry, zájem stále roste. Jan 
Zeman také dodává, že už dávno neplatí, že by 
o biopotraviny měly zájem pouze vyšší příjmové 
skupiny z větších měst. Jen v prvním pololetí 

N
a jaře letošního roku publiko-
valo Ministerstvo zemědělství 
ČR (MZe ČR) zprávu o trhu 
s biopotravinami za rok 2019. 
Sběr dat probíhá pomaleji, než 

bychom ocenili, trend, který je v nich patrný, ale 
obchodníky určitě potěší. Srovnáme-li roky 2018 
a 2019, spotřeba biopotravin v tuzemsku vzrost-
la skoro o pětinu (19 %). Pomáhají k tomu 

i edukační aktivity MZe ČR, které bi-
opotraviny aktivně propaguje 

hlavně v rámci měsíce září. 

činila spotřeba biopotravin na tuzemském trhu v roce 2019. 
Za rok spotřeba narostla takřka o pětinu, o rok dříve činila 
4‚43 miliardy. O biopotraviny zákazníci neztratili zájem ani 
během covidu, očekává se tedy další růst.

Zdroj: Zpráva o trhu s biopotravinami, MZe ČR, 2021

•  100% ingrediencí přírodního původu
•  100% rostlinná, bez mléčné složky, bezlaktózová, bez lepku
•  Veganská
•  Na natírání, vaření, pečení a smažení stejně jako při másle, dokonce i tak chutná

Zvolte novou Ramu 
místo másla.

*Vycházíme z odborných posudků společnosti Quantis 2020, která zpracovala a srovnala životní cykly 100% rostlinného másla a běžného másla prodávaných v České republice. 
Přechodem z jedné 250 g kostky másla na 250 g balení 100% rostlinného másla ušetříte planetě 1.8 kg ekvivalentu oxidu uhličitého. 
Více informací najdete na https://www.rama.com/cs-cz/cz.

Na natírání, vaření, pečení a smažení stejně jako při másle, dokonce i tak chutná

MALÝ KROK PRO VÁS.
KROK

K UDRŽITELNOSTI.
VELKÝ
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Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

 Zákazníci mají možnost navštívit farmy, které 
bio produkují, a seznámit se tak více do hloubky 
s principy ekologického zemědělství, jež před-
stavuje zřejmě jedinou udržitelnou alternativu 
oproti tomu konvenčnímu. Růstu celého odvět-
ví napomáhá i rozšiřování nabídky – ekologic-
kému zemědělství se v tuzemsku věnuje stále 

více subjektů, v srpnu letošního roku jich 
bylo registrováno téměř šest tisíc. 

A rozšiřování na-
bídky se také 
aktivně věnují 
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mědělství je u zákazníků skoro devadesátipro-
centní. A hlavní motivací pro nákup biosorti-
mentu je péče o zdraví, což potvrdila více než 
polovina dotazovaných. Pro čtyři z deseti je pak 
důležitou motivací pro nákup biopotravin větší 
šetrnost k přírodě.

Důležitým prvkem 
je udržitelnost

„Biopotraviny se těší velké popularitě a vidíme 
to všude kolem sebe. Ještě před pár lety si zá-
kazníci pro tento sortiment chodili do speciali-
zovaných obchodů, dnes najdou v běžném su-
permarketu vše od mrkve po vajíčka nebo 
pečivo,“ říká Jan Zeman, majitel Biopekárny 
Zemanka. O její sortiment, který zahrnuje pře-
devším sušenky a krekry, zájem stále roste. Jan 
Zeman také dodává, že už dávno neplatí, že by 
o biopotraviny měly zájem pouze vyšší příjmové 
skupiny z větších měst. Jen v prvním pololetí 

a 2019, spotřeba biopotravin v tuzemsku vzrost-
la skoro o pětinu (19 %). Pomáhají k tomu 

i edukační aktivity MZe ČR, které bi-
opotraviny aktivně propaguje 

hlavně v rámci měsíce září. 

činila spotřeba biopotravin na tuzemském trhu v roce 2019. 
Za rok spotřeba narostla takřka o pětinu, o rok dříve činila 
4‚43 miliardy. O biopotraviny zákazníci neztratili zájem ani 
během covidu, očekává se tedy další růst.

Zdroj: Zpráva o trhu s biopotravinami, MZe ČR, 2021Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

více subjektů, v srpnu letošního roku jich 
bylo registrováno téměř šest tisíc. 

A rozšiřování na-
bídky se také 
aktivně věnují 

5,26 mld. Kč
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

O tom, jak se zákazníci zajímají 
o původ potravin, čtěte na 
www.zboziaprodej.cz 
letošního roku zaznamenala společnost dvouci-
ferný růst, až 17% nárůst tržeb v takzvaném 
tradičním segmentu, tedy u tradičních potravin 
v menších obcích. Nejoblíbenějším výrobkem 
jsou už několik let Čoko-kokosky a společnost 
také rozjíždí bezobalový prodej sušenek. Daří se 
také partnerské spolupráci. „Od června pečeme 
takzvané cirkulární Dužinky, krekry a sušenky, 
do kterých přidáváme slisovanou dužinu z řepy, 
mrkve a jablek, která vzniká při výrobě šťávy 
v Ugo. Jejich předností je chuť a vyšší podíl 
vlákniny,“ představuje novinku Jan Zeman.

Nabídka biosortimentu 
v retailu rychle roste

Maloobchodní síť Billa podle její tiskové mluvčí 
Dany Bratánkové uvádí novinky v biokvalitě 

prakticky každý měsíc. „V nedávné době to byly 
například bio zeleninové pomazánky, čokoláda, 
pizza, rýže, mozzarella, zavařené pečené fazole, 
konzervovaná řepa a další příchutě rostlinných 
mlék,“ vypočítává novinky. Za rostlinná mléka 
získala Billa v letošním roce rovněž ocenění Vol-
ba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2021 v kate-

gorii rostlinných mlék. Nejúspěšnějším biosorti-
mentem jsou dlouhodobě banány a citrony, 
v čerstvých potravinách zase vejce a máslo. 
Stoupající popularitu zaznamenává společnost 
u tempehu a dobře se daří také třeba javorové-
mu sirupu.

•  100% ingrediencí přírodního původu
•  100% rostlinná, bez mléčné složky, bezlaktózová, bez lepku
•  Veganská
•  Na natírání, vaření, pečení a smažení stejně jako při másle, dokonce i tak chutná

Zvolte novou Ramu 
místo másla.

*Vycházíme z odborných posudků společnosti Quantis 2020, která zpracovala a srovnala životní cykly 100% rostlinného másla a běžného másla prodávaných v České republice. 
Přechodem z jedné 250 g kostky másla na 250 g balení 100% rostlinného másla ušetříte planetě 1.8 kg ekvivalentu oxidu uhličitého. 
Více informací najdete na https://www.rama.com/cs-cz/cz.

Na natírání, vaření, pečení a smažení stejně jako při másle, dokonce i tak chutná

MALÝ KROK PRO VÁS.
KROK

K UDRŽITELNOSTI.
VELKÝ
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inzerce

„Zájem o fermentované potraviny roste 
s větší informovaností zákazníků.“

 V souvislosti s onemocněním covidu se objevilo několik studií, které 
spojují imunitu vůči této chorobě a riziko její těžké formy se stavem 
mikrobiomu. Evidentně to spotřebitelé zachytili – poptávka roste jak po 
lokálních, tak po exotických fermentovaných potravinách. Přímé prodeje 
přes e-shop nám rostou rychleji než prodeje v obchodní síti. Přičítám to 
pomalejšímu přizpůsobení kamenných prodejců novým trendům, ačkoliv 
zájem z jejich strany také roste.

Filip Říha, zakladatel, Wild & Coco
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CATSCAN
V tomto vydání:

Plnohodnotné rostlinné 
alternativy mají 
rozsáhlou podporu
Rostlinnou alternativu másla představuje nový 
produkt společnosti Upfield, Rama 100% pří-
rodní. Je vyrobena ze stoprocentně rostlinných 
surovin, nabízí ale výhody mléčného másla. 
„Lze s ní vařit, péct nebo ji jen namazat na 
chléb,“ popisuje Csilla Kövári, Rama brand ma-
nager EE společnosti Upfield. Tím podle něj 
reaguje na poptávku spotřebitelů po zdravěj-
ších, ale také udržitelnějších produktech. Pro-
dukt je vyroben právě s ohledem na udržitel-
nost, a životní prostředí tak zatěžuje méně než 
standardní výroba másla z mléka. Příjemným 
benefitem je i to, že je výrobek bez laktózy, 
fruktózy a bez lepku. Novinka má rozsáhlou 
marketingovou podporu, která zahrnuje on-li-
ne platformy, magazíny, letáky a také in-store 
komunikaci s podporou hostesek a spotřebitel-
ských soutěží.

Někdo to rád 
fermentované
Zájem roste také o fermentované potraviny. Za-
kladatel společnosti Wild & Coco Filip Říha uvá-
dí, že za ní stojí řada studií o jejich prospěšnos-
ti: „Fermentované potraviny přinášejí do našich 
střev, tedy mikrobiomu, miliardy zdraví prospěš-
ných bakterií a zdravý mikrobiom je základem 
naší imunity, radosti a emoční stability,“ vypo-
čítává benefity. Pomáhá také při tepelné regu-
laci, trávení, mentální jasnosti, výkonnosti a dal-
ších klíčových funkcích lidského těla. Edukaci 
spotřebitelů se Filip Říha věnuje velmi aktivně, 
nejvíce formou kratších inspirativních videí, pří-
spěvků na sociálních sítích a spoluprací s lékaři 

„Nejsilnější 
je kategorie 
rostlinných 

nápojů.“

Celá kategorie speciální výživy roste, 
chlazené roste rychleji než trvanlivé. Nej-
rychleji rostoucí jsou kategorie alternativ 
masa, uzenin a delikates. Dlouhodobě 
objemově nejsilnější je kategorie rostlin-
ných nápojů. V alternativách není zájem 
jen o „maso“, ale roste poptávka po 
veganských pizzách či polévkách. Spo-
třebitelé v alternativách dávají přednost 
rostlinným burgerům a párečkům.

Denisa Morgensteinová,
tisková mluvčí, Rohlik.cz

a zdravotními terapeuty a jak říká: „Většina 
z nich je překvapená, že vůbec takovéto tera-
peuticky silné produkty existují, a rádi je pak 
doporučují svým klientům.“

Letos získala společnost za své produkty oceně-
ní Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka 2021 
v kategorii Vegetariánské a veganské potraviny. 
Nejprodávanější produkty značky zahrnují Keefir 

CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: SPECIÁLNÍ POTRAVINY
CS #4: OBALY PRO DOMÁCNOST

(nově Cocofir) a Yoguard (nově CocoGuard). 
Zákazníci si podle Filipa Říhy oblíbili zejména 
ochucené varianty, například višňový CocoFir či 
CocoGuard Chia Vanilla. A chystají se další ino-
vace. „Budeme mít speciální probiotické kultury 
na snížení hladiny histaminu, o ty projevili naši 
zákazníci velký zájem. Budeme přidávat také 
nové příchutě ‚jogurtů’ CocoGuard a ,´kefírů´ 
Cocofir a další novinky.“

Jak na recyklovatelný obal

Ve spolupráci se zpracovateli odpadů připra-
vila společnost Eko-Kom doporučení pro kon-
strukci a design speciálních potravin, aby byla 
zajištěna jejich maximální recyklovatelnost.

Kelímky, misky: 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

Kelímky, misky: PE
recyklovatelné: HDPE; transparentní bezbar-
vé; bez potisku

zhoršují recyklovatelnost: 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

Tzv. sáčky
recyklovatelné: LDPE, LLDPE, HDPE; transpa-
rentní bezbarvé

zhoršují recyklovatelnost: neoddělitelné 
součásti z modifikací PE; bariéra v polymerní 
struktuře; bariéry na bázi SiO

x
, nebo Al

2
O bez 

dalších povlaků; tisk barvami, kromě černé; 
etikety a uzávěry (včetně těsnících prvků) 
z HDPE, MDPE, LDPE

obtížně recyklovatelné: multilayer PE/PP nebo 
s PLA, PS, PVC, PET, PETG; EVOH; PVC, PA, 
PVDC; aditiva zvyšující hustotu nad 1 g/cm3;
bio/oxo degradovatelné přísady; metalizace 
vrstvou Al

Sklenice
recyklovatelné: standardní sodnovápenaté 
obalové sklo; nebarvené, lehké barvy, zelená, 
hnědá; co nejmenší potisk; dobře oddělitelné 
plastové a papírové etikety pevné za mokra, 
max. 50 % plochy obalu; l                epidla rozpustná ve 
vodě; uzávěry snadno oddělitelné z plastů, 
železa a hliníku

zhoršují recyklovatelnost: neprůhledné, 
metalické barvy; dobře oddělitelné neskleně-
né součásti na bázi kovů, nebo plastů (např. 
madla); celoplošný potisk

obtížně recyklovatelné: neobalová skla, 
např. borosilikátové, olovnatý křišťál, kryolito-
vé apod.; složité konstrukce s neoddělitelnými 
neskleněnými prvky, metalizované povrchy; 
metalické barvy; neoddělitelné etikety bez 
ohledu na materiál a plochu pokrytí; lepidla 
nerozpustná ve vodě a neoddělitelná (hotmel-
ty); uzávěry neoddělitelné, lisované, ze železa, 
hliníku, plastů, keramiky a porcelánu

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; velkoplošné 
plastové etikety

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



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 Centropen zvítě-
zila s Foukacími fixy Airpens 
Mettalic mezi psacími a krea-
tivními potřebami. Ocenění 
si převzali (zleva) Adam 
Trčka a Pavel Tomšů, kteří 
mají na starost marketing.

V kategorii krmiva pro 
hlodavce zvítězila nová 
řada Akinu polštářky pro 
hlodavce. Gratulujeme 
Tomáši Greplovi, 
marketingovému řediteli 
společnosti Akinu CZ.

Purina One kapsičky pro 
specifické potřeby koček 
zvítězily mezi krmivy pro 
kočky. Ocenění si převzala 
Jana Šlapáková, brand ma-
nažerka značky Purina spo-
lečnosti Nestlé Česko.

Kategorii autokosmetika 
ovládla nová řada Sheron 
Softpack směsi do ostřiko-
vačů. Ocenění si převzal 
Tomáš Skopový, marketin-
gový ředitel společnosti DF 
Partner.

Kaufland Česká republika 
zabodoval s produktovou 
řadou uzených mas 
K-Mistři od fochu z Modle-
tic. Gratulujeme Ivaně Dvo-
řákové, která má na starost 
firemní komunikaci.

Nová řada Orion Rodinná zvítězila 
mezi čokoládami. Ocenění si pře-
vzal Radomír Šlechta, senior brand 
manager ve společnosti Nestlé 
Česko.

Pivovary Staropramen zvítězily 
mezi nealko pivem se Staroprame-
nem Cool Malina a borůvka a Rybíz 
a limetka. Gratulujeme brand ma-
nažerce Kataríně Košťálikové.

Společnost Orkla Foods Česko 
a Slovensko zvítězila ve čtyřech 
kategoriích. Gratulujeme (zleva) 
Veronice Synkové, Janě Babicové, 
Radce Prosové a Zuzaně Jirsové.

Mezi rybími konzervami zvítězil Franz 
Josef Kaiser tuňákový steak v olivo-
vém oleji a mezi těstovinami řada FJK 
těstovin. Gratulujeme Janě Vydrové, 
ředitelce marketingu firmy Gaston.

Tesco Stores ČR zvítězilo dokonce 
v sedmi kategoriích! Gratulujeme 
(zleva) Alici Bernáškové, Davidu 
Brožekovi, Evě Šimečkové a Domi-
niku Drobnému.

Josef Jalůvka a Anna Skalická ze 
společnosti Plzeňský Prazdroj si 
převzali ocenění za vítězný produkt 
Radegast Ratar, který vyhrál v kate-
gorii pivo.

Mopy ovládl Vileda 1.2 Spray Max 
mop box a úklidové pomůcky Vi-
leda Glitzi Always Clean viskózní 
houby. Ocenění převzali (zleva) 
Bohdan Rudyk, country manager, 
a Jiří Krechler, marketing manager, 
ve společnosti Freudenberg Home 
and Cleaning Solutions.

Společnost TZMO Czech Republic 
zvítězila v kategorii dámská 
hygiena s řadou Bella Control 
Discreet. Ocenění za Nejlepší 
novinku 2021 si převzali (zleva) 
Sławomir Podraza, generální 
ředitel, a Petr Dvořák, ředitel 
prodeje spotřebitelského trhu. 

Společnost Tomil se stala vítězem 
ve dvou kategoriích! Neon tekuté 
prací prostředky zvítězily mezi pra-
cími prostředky a Dr. Devil WC 2in1 
point block zvítězil za WC hygienu. 
Ocenění převzali (zleva) Tomáš Vy-
chopeň, generální manažer, a Petr 
Kozminský, obchodní manažer.

Ocenění pro vítěznou bezlepkovou 
řadu Vitacelia mezi bezlepkovým 
pečivem a Proteinový chléb mezi 
fitness pečivem si převzali Martin 
Dolský, ředitel marketingu, a Petra 
Satrapová, produktová manažerka, 
ve společnosti Penam.

0502-21_VSCZ_INZ_REPORT_prozap_1x240x340.indd   40502-21_VSCZ_INZ_REPORT_prozap_1x240x340.indd   4 17.09.2021   13:5517.09.2021   13:55



CATSCAN
V tomto vydání:

Obaly pro domácnosti 
ovlivňují stejné trendy 
jako celý obalový prů-

mysl. Na jedné straně jde především o jejich funkčnost a praktičnost, která zákazní-
kům šetří práci a čas, případně jim manipulaci s obaly maximálně usnadní. Na druhou 
stranu se ale stále více zraky spotřebitelů upírají na to, jak a z čeho obaly vznikají.

OBALY MUSÍ BÝT 
FUNKČNÍ A VÍCE 
UDRŽITELNÉ
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CS #4

CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: SPECIÁLNÍ POTRAVINY
CS #4: OBALY PRO DOMÁCNOST

P
otravinové fólie s pilkou a rolo-
vaným začátkem pro snadné od-
víjení i perforování pro snadnější 
práci s fólií už patří prakticky 
k domácí klasické výbavě. V ob-

libě jsou také různé sáčky, síťky a klipsy, které 
nabízejí praktickou cestu, jak obaly uzavřít. Stej-
ně tak si spotřebitelé oblíbili pečicí papír nejen 
v roli, ale také ten perforovaný, se kterým je 
opět manipulace snazší. Atraktivní jsou i různé 
pečicí sáčky, které umožňují připravovat pokrmy 
bez tuku, ve vlastní šťávě. Ty si pak zachovávají 
přirozenou šťavnatost a cenné látky, při pečení 
bez tuku také šetří kalorie.

U pytlů na odpad zase zákazníci ocení parfema-
ci i ucha, která se snadno zavážou a odpadky 
tak z pytle nevypadnou ani své 

okolí neobtěžují případným  zápachem. A svou 
roli hrají samozřejmě i barvy, které pomáhají 
zákazníkům odpadky správně třídit.

Spotřebitelé mají 
jasnou volbu

V kategoriích obalů pro domácnost, pytlů na 
odpadky či ekologických obalů v posledních le-
tech v programu Volba spotřebitelů – Nejlepší 
novinka vítězily produkty, které uživatelům šet-
ří hlavně čas, nabízejí komfort a rovněž i ekolo-
gičtější hledisko. „V roce 2019 tak například 
ocenění získala privátní značka společnosti Billa 

FINO POTRAVINOVÁ FÓLIE EASY
JEDINÁ NA TRHU, SE KTEROU

SI PORADÍTE POUZE POMOCÍ RUKOU

Váš důvod k ÚSMĚVU FinoCZ/SKfi noczsk

Česká republika za Clever Pečicí papír, který je 
pro větší komfort nastříhaný na 30 archů,“ při-
bližuje oceněné produkty Lukáš Matějka, mar-
keting group manager společnosti Atoz Group, 
která program zastřešuje. Stále více podle něj 
napříč všemi kategoriemi vyhrává právě téma 
ekologie. V roce 2020 tak v kategorii Ekologic-
ké obaly zvítězil produkt nEKOnečný sáček od 
společnosti Kaufland Česká republika, který je 
opakovaně použitelný na ovoce a zeleninu a zá-
kazníci jej využijí i pro jejich domácí uchování.

Letošní rok patří vítězství v programu Volba spo-
třebitelů – Nejlepší novinka v kategorii Pytle na 
odpad společnosti Sarantis Czech Republic. 
Řada Fino Green Life pokrývá kategorii pytlů na 
odpadky a úklidových pomůcek. Jejich filozofie 
je postavena na větším použití recyklovaných 

bez tuku také šetří kalorie.

U pytlů na odpad zase zákazníci ocení parfema-
ci i ucha, která se snadno zavážou a odpadky 
tak z pytle nevypadnou ani své 

ří hlavně čas, nabízejí komfort a rovněž i ekolo-
gičtější hledisko. „V roce 2019 tak například 
ocenění získala privátní značka společnosti Billa 

třebitelů – Nejlepší novinka v kategorii Pytle na 
odpad společnosti Sarantis Czech Republic. 
Řada Fino Green Life pokrývá kategorii pytlů na 
odpadky a úklidových pomůcek. Jejich filozofie 
je postavena na větším použití recyklovaných 

Zdroj: Nielsen, TTL market, 2019–2020

dosáhl růst kategorie 
pečicích papírů v letech 
2019 až 2020. Dvouciferně 
rostly i kategorie pytlů na 
odpadky a alobaly.

34 %

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

nás na 
sociálních 

sítích:Obalové hity najdete 
na www.zboziaprodej.cz

... /...



spoustu spotřebitelů je ověřená kvalita pořád 
hlavním stimulem k nákupu před levnějšími al-
ternativami,“ přibližuje situaci na trhu Zuzana 
Branná, brand manager household division spo-
lečnosti Sarantis Czech Republic and Slovakia.

Zdravotní nezávadnost výrobků, které přicháze-
jí do kontaktu s potravinami, je legislativně 

daná, proto ji spotřebitelé příliš neřeší a je brána 
jako fakt. Ekologie je často skloňované téma, 
protože většina výrobků v daných kategoriích je 
z plastu. „U kategorie pytlů na odpadky jdou 
ekologické trendy reflektovat používáním 
recyklátu, avšak u výrobků určených pro styk 

a přírodních zdrojů. V nabídce jsou pytle na od-
pad vyrobené s 97% podílem recyklovatelného 
plastu, houbička na nádobí ze sisalu či multi-
funkční hadřík z bambusového vlákna. 

„Funkčnost u obalových materiálů je hlavním 
důvodem, proč je spotřebitelé nakupují. V dneš-
ní hektické době si všichni potřebujeme něja-
kým způsobem urychlit každodenní rutinu spo-
jenou s vařením, balením svačinek ratolestem či 
vynášením odpadků. Nákupní chování v těchto 
kategoriích je samozřejmě ovlivňováno promoč-
ní politikou maloobchodních řetězců, avšak pro 

FINO POTRAVINOVÁ FÓLIE EASY
JEDINÁ NA TRHU, SE KTEROU

SI PORADÍTE POUZE POMOCÍ RUKOU

Váš důvod k ÚSMĚVU FinoCZ/SKfi noczsk

inzerce

„Nejlepší obal je ten znovupoužitelný.“

 Obecně se dá říct, že zákazníci, kterým leží na srdci stav životního pro-
středí, se nenechali odradit ani pandemií, během které výrazně narostla 
spotřeba jednorázového a nerecyklovatelného odpadu. Stále hledají še-
trné varianty, jak snížit ekologickou zátěž. Řešení se najde vždy, papírové 
ubrousky a utěrky se dají nahradit látkovými, svačinu lze zabalit do plátě-
né kapsy z nebělené biobavlny. Chceme se ale vyvarovat greenwashingu 
a propagování produktů, které jsou ekologické jen zdánlivě.

Jana Rudová, category manažerka, Econea.cz

Za růstem 
stojí pandemie 

a restrikce.
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V tomto vydání:

s potravinami prozatím nejsou technologické 
možnosti, jak recyklát zapracovat,“ vysvětluje 
Zuzana Branná. Vývoj na trhu domácích obalů 
je podle ní ovlivněn pandemií covidu: „Spotřeba 
domácností se ve všech sledovaných kategoriích 
navýšila zejména díky všem, kteří se z kanceláří 
přesunuli do takzvaných domácích kanceláří. 

„Hodnotově kategorie pytlů na odpadky rostla 
mezi roky 2019 a 2020 o 17 procent, kategorie 
alobalů o 24 procent a kategorie pečicích papí-
rů o 34 procent,“ přibližuje data Zuzana Branná. 
A upozorňuje na to, že podíl maloobchodních 
značek na regálech obchodů má rostoucí ten-
denci. Například v kategorii pytlů na odpadky 
i alobalu tvoří prodeje více než polovinu veške-
rých realizovaných prodejů. Zuzana Branná do-
plňuje: „Nicméně pro významnou část zákazní-
ků převládají preference kvality a nákup 
značkových výrobků a jsou to především znač-
kové výrobky, které svou hodnotou a inovacemi 
povzbuzují růst kategorií.“

K nejprodávanějším artiklům společnosti patří 
Fino barevné pytle s uchy 60 a 35 l, v kategoriích 
uchovávání potravin by obchodníkům neměl 
chybět v regále Fino alobal 10 m, Fino pečicí 
papír v arších či potravinová fólie Fino EasyCut, 
se kterou lze bez problémů manipulovat pouze 
pomocí rukou, bez nůžek či řezáku. Novinkou 
v sortimentu je velké balení barevných pytlů 
s uchy. „Nabídkou jsme tak vyšli vstříc chatařům 
a těm, kteří nechtějí na nákup pytlů na odpadky 
myslet často a chtějí ověřenou kvalitu za rozum-
nou cenu,“ dodává Zuzana Branná.

Žádný další obal navíc

Zákazníci si pozvolna začínají zvykat také na 
udržitelné obaly, kterými lze nahradit ty kon-
venční. Například klasické mikrotenové sáčky, 
nejčastěji používané na uchování jídla či na sva-
činy do školy, umějí nahradit takzvané voskové 
ubrousky. Díky včelímu vosku chrání potraviny 
před vyschnutím a prodlužují tak čerstvost peči-
va, sýrů, zeleniny i ovoce. Kromě funkčních 
vlastností obvykle nabízejí také hezký design 
a k dispozici jsou hlavně ve specializovaných e-
-shopech, prodává je ale například také Alza.cz.

V portfoliu společnosti Econea.cz najdou zákaz-
níci třeba sáčky na bázi kukuřičného škrobu či 
pytle na odpad z téměř kompletně recyklované-
ho plastu, které se ukázaly zatím tou nejlepší 
variantou. „Aktuálně se začínají prosazovat 
i jiné zajímavé technologie, které zaručují plnou 
rozložitelnost bez toxických reziduí a mikroplas-
tů pouze při působení vody, kdy její teplota vý-
znamně ovlivňuje rychlost rozložení. Vše v tuto 
chvíli pečlivě zkoumáme a zvažujeme,“ dodává 
category manažerka Jana Rudová.

I papírové tašky mohou najít své využití jako do-
mácí obaly. „Poté, co papírová taška poslouží 
jako odnosná taška z obchodu, je možné ji vzít 
na další nákup, ponechat v autě na příležitostné 
využití, vynášet v ní odpad a následně ji vyhodit 
do kontejneru sběrového papíru k další recykla-
ci,“ uzavírá téma Roman Sechovec, obchodní 
zástupce společnosti Litobal. 

papírové sáčky

volejte +420 568 409 511  www.litobal.cz

inzerce

Recyklovatelný
obal

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

Obaly z PP
recyklovatelné: PP; transparentní bezbar-
vé a světlé barvy; bez potisku; etikety z PP, 
OPP, BOz

zhoršují recyklovatelnost: multilayery 
z PE; ostatní barvy kromě černé; EVOH do 
1 % hmotnostního, aditiva neměnící hus-
totu, metalizace 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; metaliza-
ce silnou vrstvou Al; etikety a uzávěry 
z non-PO materiálů, PVC, Al a jiných kovů, 
laminovaného papíru; bio/oxo degradova-
telné přísady

Obaly z PE

recyklovatelné: HDPE; transparentní bez-
barvé; bez potisku

zhoršují recyklovatelnost: HDPE multilayery 
z dalších modifikací PE; transparentní svět-
lé barvy; bariéry na bázi SiO

x
, nebo Al

2
O

3
; 

tisk barvami, kromě černé; etikety a uzávě-
ry z PE, HDPE, MDPE, LDPE; in-mould etike-
ty z PE s minimálním potiskem
obtížně recyklovatelné: multilayer s PP, 
HDPE s PLA, PS, PVC, PET, PETG; černá 
barva; metalizace vrstvou Al; etikety a uzá-
věry z PP, nebo z PET, PET-G, PS, PLA; pa-
pírové etikety pevné za mokra; bio/oxo 
degradovatelné přísady

Papírové obaly

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

3
, škrob)

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

obtížně recyklovatelné: oboustranný 
plastový coating, voskové, silikonové a me-
talické povlaky; plastové lamináty; neoddě-
litelné nepapírové součásti; krvácející barvy, 
barvy s migrujícími látkami, metalické bar-
vy; velkoplošné plastové etikety
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 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

MÁSLA A MARGARÍNY

Rama 100% rostlinná alternativa 
másla – nová možnost volby
Rama 100% rostlinná alternativa másla se dá používat stejně 
jako máslo. Díky vysokému obsahu tuku se hodí ke všem 
studeným i teplým úpravám, ať už jde o vaření, smažení či 
pečení. Skvěle chutná, ale navíc se i snadno roztírá. Rama 
100% rostlinná alternativa másla je zkrátka výborná volba 
pro všechny, kteří chtějí omezit nebo vyloučit živočišné tuky 
a zároveň myslí na životní prostředí. Pochutnat si bez výčitek, 
to stojí za vyzkoušení!

Upfield ČR, spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00  Praha 5 careline.upfield@upfield.com www.rama.com/cs-cz/cz

PÉČE O RTY

CARMEX balzámy na rty v ČR a SR! 
NOVINKA!
Značka CARMEX, celosvětově jedna z nejprodávanějších značek balzámů 
na rty, vstoupila na český a slovenský trh. Hned si získala své zákazníky 
– pro svoji kvalitu, účinky a nezaměnitelný design. Zákazníci preferující 
„ultrahydratační“ účinky na rty, účinky proti oparům, popraskaným rtům, 
požadující ochranu rtů i proti slunečnímu záření SPF 15 a výběr z řady příchutí 
– classic, jahoda, třešeň, meloun, vanilka, granátové jablko, hruška atd. – volí 
značku CARMEX. Více informací naleznete na www.carmex.cz.

Výhradní distributor v ČR a SR

AMENITY AB, s. r. o.

Tusarova 1439/12

170 00  Praha 7

+420 602 312 710 

info@amenityab.cz, carmex@carmexczech.cz

www.amenityab.cz,www.carmex.cz

KOŘENÍ

Kořenicí směs KRŮTÍ MASO
Nová kořenicí směs od značky Avokádo byla vyladěna tak, aby maso 
připravené z jakékoli části krůty mělo vždy výjimečnou chuť. Výsledná 
kombinace je založena především na hořčici, paprice a česneku a je 
doladěna bazalkou, sušenými rajčaty, kurkumou a muškátovým 
oříškem. Jemně pikantní chuť jí dodává špetka chilli a pepře černého. 
Díky tomuto kořenicímu přípravku připravíte lahodné krůtí řízky, 
karbanátky, guláš i pečeni.

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Trojanova 343/16

120 00  Praha 2 – Nové Město

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz

ÚKLID

FINO Houbička 
Green Life, 2 ks
Houbička Fino Green Life je vyrobena z přírodních 
a recyklovaných syntetických materiálů. Přesto 
je odolná a poradí si i se zaschlými nečistotami. 
Abrazivní vrstva je ze sisalu (vlákna agáve) 
a s drcenými skořápkami z vlašských ořechů, 
další použité materiály jsou recyklovaný polyester 
a polyuretanová pěna. Tvar houbičky usnadňuje 
úchop a snadno se přizpůsobí tvaru každého 
nádobí. 

Sarantis Czech Republic, s. r. o.

Žerotínova 1133/32

130 00  Praha 3

+420 222 801 700

cz-info@sarantisgroup.com

czechrepublic.sarantisgroup.com

KRMIVA

Shelma indoor – prémiové granule 
pro vaši domácí šelmu
Podpořte zdraví a dokonalou kondici vašeho kočičího mazlíčka a vsaďte 
na novinku ze sortimentu značky Shelma, speciální granule s recepturou 
bez obilovin – Shelma Indoor, které jsou přímo vyvinuty pro potřeby koček 
žijících v bytech. Jsou bohaté na čerstvé krůtí, obsahují 75 % proteinů 
živočišného původu a k tomu jsou doplněny o super potraviny, jako je 
rakytník, spirulina, rozmarýn, jablka nebo petržel. Navíc jsou bez přidaného 
cukru, umělých dochucovadel, konzervantů a barviv. Díky svému složení 
jsou granule Shelma pro domácí šelmy jako stvořené.

Partner in Pet Food CZ, s. r. o.

Bucharova 1423/6

158 00  Praha 13 +420 234 111 111

info.cz@shelma.eu

www.shelma.eu 

OPLATKY

Manner Schoko 
Brownie 75 g
Manner rozšiřuje svůj sortiment o oplatky Manner 
Schoko Brownie v kapesním balení. Manner 
oplatky nyní jako moderní čokoládové brownies 
s křupavou oplatkou a 82 % krémové náplně, 
které optimálně doplňují sortiment. Manner 
čokoládové brownies obsahují kakao z kakaových 
bobů z domácí pražírny s certifikátem UTZ a jsou 
k dostání v 75g balení.

Josef Manner s.r.o. 

Olomoucká 40

618 00  Brno

+420 548 140 226

office@cz.manner.com

www.manner.com
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VYBAVENÍ OBCHODU

Bezkontaktní placení, samoobslužné pokladny, self-scanning či nejnověji self-scanning 
smartphonem. Spotřebitelé získali v krátké době celou řadu nových možností, jak 
za obsah v nákupním košíku zaplatit. Poslední rok výrazně zrychlil digitalizaci 
a automatizaci služeb poskytovaných tuzemskými firmami zákazníkům. Češi nejenže 
technologické novinky vítají, ale vyhlížejí i další.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

P 

růzkum společnosti Enehano So-
lutions ukázal, že Češi o inovace 
služeb souvisejících s digitalizací 
či automatizací stojí. Alespoň 
některé z nových řešení ze světa 

by uvítalo téměř 80 procent z nich. Největší  zájem 
mají přirozeně mladší spotřebitelé, ve věku do 
26 let by některou z inovací uvítalo téměř 90 pro-
cent z nich. Ani starší generace ale nezůstává 
příliš pozadu. I mezi nakupujícími okolo 60 let by 
aspoň jednu z novinek uvítaly více než tři čtvrtiny 
 dotázaných.

„Tak pozitivní výsledky jsou dány i tím, že většina 
firem v poslední době využívá při digitální trans-
formaci zákaznicky orientované platformy. Cílem 
inovací často bývá zlepšení zákaznické zkušenosti, 
a novinky proto většinou zákazníci pocítí v tom 
dobrém slova smyslu,“ říká Jiří Mach, CEO společ-
nosti Enehano Solutions. Takovým případem jsou 
inovace v retailu, konkrétně v nakupování a place-
ní. Již dnes se stále větší popularitě těší například 
skenování zboží mobilem ve spojení se samoob-
služnými pokladnami, které využívá v obchodních 
řetězcích stále více spotřebitelů. Výsledky průzku-
mu potvrdily, že čeští zákazníci by si přáli jít ještě 
dál a 32 procent z nich by ocenilo obchody ve 
stylu Amazon Go, kde člověk nakoupí a zaplatí 
pouhým příchodem a uložením zboží do vozíku či 
tašky, tedy bez nutnosti pokladen.

Poptávka po 
bezobslužných 
terminálech roste

Aktuálně už existují různé způsoby, jak za zboží 
či služby zaplatit. Hotovostně či bezhotovostně. 
V případě platební karty pak kontaktně či bez-
kontaktně. Potom vstupují do hry chytré platební 
technologie NFC, takže lze zaplatit mobilem, ho-
dinkami a nově i prstenem. „Oproti loňskému 
roku počet zákazníků využívajících chytré způso-
by placení narostl. Bezkontaktní platby prostřed-
nictvím přiložení mobilního telefonu využívá té-
měř pětina Čechů a ve využívání bezkontaktních 
platebních technologií patří mezi TOP 5 zemí na 
světě. Ač těmto technologiím holdují převážně 

Spotřebitelé rádi

markují sami

mladší generace, připojují se i konzervativnější 
skupiny,“ uvádí Jan Uher, solution sales specialist 
společnosti Sonet.

Hodně k tomuto faktu přispěla i pandemie koro-
naviru, během které se náš život změnil a v mnoha 
aspektech zákazníci stále častěji upřednostňovali 
bezkontaktní způsob placení nebo služby umož-
ňující online platby. „Proto se za poslední rok 
 navýšila poptávka po bezobslužných platebních 
terminálech, které naše společnost se svými 

 obchodními partnery integruje do mnoha samo-
obslužných zařízení. Jde o myčky, čerpací a nabí-
jecí stanice či další samoobslužné kiosky. V těchto 
odvětvích je již možné nahrazovat lidské zdroje 
strojem, proto poptávka roste,“ dodává. To je 
i  důvod, proč se řešení stále inovují a doplňují se 
nové služby pro zvýšení komfortu nakupujících 
zákazníků, ale také pro úsporu provozních nákla-
dů. „S příchodem bezkontaktních metod a mož-
nosti převést kartu do mobilního telefonu či chyt-
rých hodinek se stalo placení velmi pohodlným 
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a  rychlým,“ poukazuje Radek Nachtmann, ředitel 
společnosti P.V.A. systems. Tyto moderní metody 
jsou využívány zejména mladší generací, ale po-
stupně je tento trend vnímán napříč společností 
a ve všech formátech prodejen. Tedy i těch nej-
menších pultových nebo těch rychloobrátkových 
– například prodejen masa a uzenin.

I ve společnosti Dotykačka v uplynulém roce za-
znamenali zvýšenou poptávku po samoobsluž-
ných zařízeních (objednávkových i platebních). 
Souvisí to s aktuálním trendem digitalizace napříč 
obory. Digitalizace a automatizace odbourává chy-
bovost, šetří čas, náklady a ve finále i nervy. „Sa-
moobslužné pokladny a objednávková zařízení 
poptávají nejčastěji podniky umístěné ve velkých 
obchodních centrech, tedy ve větších městech. Cíl 
je přitom jasný, obsloužit co největší počet zákaz-
níků co nejrychleji,“ míní ředitel Petr Menclík. Na 
tomto trendu se do budoucna určitě nic měnit 
nebude. Je to výhodné jak pro obchodníky, tak pro 
jejich zákazníky, kteří si zvykli na nové technologie 
a nechtějí se nijak omezovat. Rozhodně nechtějí 

na nic čekat a nechtějí být jakkoliv omezovaní na-
příklad ve způsobu objednávání nebo placení.

„V Dotykačce tomuto trendu jdeme maximálně 
naproti. Vyvinuli jsme vlastní platební a objednáv-
kový terminál Dotypay, který se využije v gastru, 
maloobchodu i službách. Dále nabízíme integrace 
našeho pokladního systému se samoobslužnými 
platebními automaty a samoobslužnými objednáv-
kovými a platebními kiosky od vybraných dodava-
telů,“ informuje Petr Menclík. Objednávky i platby 
z těchto zařízení se okamžitě propisují do poklad-
ního systému, takže procesy jsou mnohem rych-
lejší a především bezchybné. Zároveň všichni mají 
o platbách i objednávkách dokonalý přehled. U sa-
moobslužných hotovostních automatů je velkou 
výhodou, že třeba v potravinářských provozech 
zvyšují hygienické standardy. Obsluha obchodu 
nemusí řešit, že jednu chvíli nabírá potraviny a vzá-
pětí má manipulovat s penězi.

Spotřebitelé získali 
jasný přehled

V případě hypermarketů společnosti Globus ČR je 
možné využívat hned několik možností bezkon-
taktního nákupu. „Vedle klasických samoobsluž-
ných pokladen, kde si zákazník sám naskenuje 
nákup, i nákup se Scan & Go, tedy technologii, 
kterou jsme jako první na český trh uvedli. Nyní je 
možné je kombinovat s aplikací Můj Globus. Tech-
nologie jsme propojili tak, aby zákazník mohl udě-
lat v aplikaci nákupní seznam –  a ten se zobrazuje 
i na displeji nových skenerů,“ vysvětluje tisková 
mluvčí Aneta Turnovská. Zde se zboží seřadí podle 
toho, jak jsou položky umístěny v daném hyper-
marketu a po naskenování zboží se položka z ná-
kupního seznamu odškrtne. Tedy stejně, jako to 
umí mobilní aplikace. Používání mobilní aplikace při 
nákupech v Globusu oproti roku 2019 vzrostlo 
o 400 %, jen za loňský rok to bylo 200 %. Zákaz-
níci v ní nacházejí užitečného pomocníka, který jim 

„Dochází k urychlení průchodu
pokladní zónou.“

 Moderní platební metody vnímáme jako standard moderních prodejen. 
Pochopitelně se to týká těch s větším formátem. Především self-scanning se 
bude v budoucnu více prosazovat a zákazníci ho budou v obchodech vyžado-
vat. V kombinaci se samoobslužnými pokladnami je to ideální způsob prodeje 
zboží, který urychluje průchod pokladní zónou a současně snižuje náklady na 
personál prodejny.

Radek Nachtmann, ředitel, P.V.A. systems

Jaké další funkce lze v aplikacích očekávat? 
Dozvíte se na www.zboziaprodej.cz 

umožňuje bezpečný a rychlý nákup. Větší  rodinné 
nákupy dělají se Scan & Go skenery, s  mobilní apli-
kací Můj Globus činí nákupy menší. Drobné nákupy 
spadají ke klasickým samoobslužným pokladnám.

„V rámci inovativních technologií se snažíme na-
šim zákazníkům nakupování co nejvíce zjednodušit 
a zpříjemnit. I proto oblíbenost naší nové služby 
K-Scan roste. Díky ní si zákazníci mohou zboží sami 
naskenovat, rovnou vložit do tašky a poté už jen 
zaplatit u expresní samoobslužné pokladny. Buď 
mohou využít ruční skener, nebo svůj mobilní te-
lefon,“ sděluje Renata Maierl, tisková mluvčí spo-
lečnosti Kaufland Česká republika. Výhoda K-Sca-
nu spočívá jak v rychlosti a přehledu o celém 
nákupu, tak v jednoduchosti v kombinaci s aplika-
cí K-Card a aktivací kuponů. Hlavním rysem je 
nejen úspora času a pohodlí během nakupování, 
ale i možnost nakoupit bezkontaktně.

„Self-scanning a samoobslužné pokladny se staly 
nepsaným standardem pro odbavování nakupu-
jících. Jejich využití a další nasazování se bude 
postupně zvyšovat zcela logicky na úkor lidmi 
obsluhovaných pokladen, nicméně dovolím si 
 tvrdit, že všechny tyto technologie budou společ-
ně v obchodech fungovat ještě několik let, ale 
postupně se bude měnit poměr jejich počtu smě-
rem k self-scanningu,“ doplňuje Petr Bajar, global 
technical sales Bizerba Solutions společnosti 
 Bizerba Czech & Slovakia.

Zákazníci 
rádi využívají 

pomocníka, který 
jim umožňuje 

bezpečný a rychlý 
nákup.
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mu emisních povolenek, výraznějším využíváním 
energie z obnovitelných zdrojů či vyšší energetic-
kou účinností. Další cíle předpokládají rychlejší 
zavádění nízkoemisních druhů dopravy a infra-
struktury a paliv na jejich podporu, sladění daňo-
vých politik s cíli Zelené dohody, opatření pro 
předcházení úniku uhlíku a nástroje k zachování 
a rozšíření přirozených propadů uhlíku.

Pokud jde o dopravu, cílí balíček na několik oblas-
tí, za klíčovou novinku však lze pokládat obchodo-
vání s emisemi. Přísnější emisní normy CO

2
 pro 

osobní automobily a dodávky pak podle Evropské 
komise urychlí přechod na mobilitu s nulovými 
emisemi tím, že budou vyžadovat snížení průměr-
ných emisí nových automobilů o 55 % od roku 
2030 a o 100 % od roku 2035 ve srovnání s rokem 
2021. Nové automobily registrované od roku 2035 
mají být pouze s nulovými emisemi. Aby se zajisti-

lo, že řidiči budou moci po celé Evropě nabíjet 
nebo napájet svá vozidla ve spolehlivé síti, budou 
muset členské státy rozšířit kapacitu nabíjení 
v souladu s prodejem automobilů s nulovými emi-
semi. Na hlavních silničních tazích mají být v pra-
videlných intervalech instalovány dobíjecí a čerpa-
cí stanice: každých 60 km v případě elektrického 
nabíjení a každých 150 km u vodíkových paliv.

Návrh se také zaměřuje na leteckou a námořní 
přepravu, která způsobuje značné znečištění. I zde 
se předpokládá obchod s emisemi. Nařízení o in-
frastruktuře pro alternativní paliva vyžaduje, aby 
letadla a lodě měly přístup k dodávkám elektřiny 
z čistých zdrojů v hlavních přístavech a na letištích. 
Iniciativa v oblasti leteckých paliv ReFuelEU Avia-
tion staví na povinnosti dodavatelů paliv mísit stá-
le více udržitelných leteckých paliv do tryskového 
paliva čerpaného na letištích EU, včetně syntetic-

Budeme po Fit for 55 
   ještě fit?

V 

polovině července přijala Evrop-
ská komise balíček návrhů, které 
si kladou přísnější cíle v oblasti 
ochrany klimatu, využívání půdy, 
energetiky a dopravy. Zásadním 

bodem tohoto plánu je snížení čistých emisí skle-
níkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve 
srovnání s úrovněmi z roku 1990. V dlouhodobějším 
horizontu, do roku 2050, se Evropa chce stát prvním 
klimaticky neutrálním kontinentem na světě. V ná-
sledujících měsících a letech bude balíček projedná-
vat Rada EU, Evropský parlament a členské země.

55 % dolů

Návrhy počítají s uplatňováním obchodu s emisemi 
v nových odvětvích při zpřísnění stávajícího systé-

Kdo sleduje dění v oblasti emisí a boje proti změnám klimatu, nemusel být příliš překva-
pen. Nový environmentální balíček Evropské komise nazvaný Fit for 55 sleduje dlouhodobé 
trendy a navazuje na předchozí evropské politiky. Některými svými ambiciózními cíli však 
bere dech. To platí mimo jiné o dopravě, na kterou se v tomto článku zaměříme. „Ostré 
hrany“ balíčku se budou nepochybně ještě obrušovat při dalších jednáních, nic to ale nej-
spíš neubere ze skutečnosti, že Evropu čeká zelený přerod nebývalého rozsahu.

Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz
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Všechny informace o logistice 
najdete v časopise Systémy 
Logistiky i na jeho zpravodajském 
webu www.systemylogistiky.cz.

kých nízkouhlíkových paliv, známých jako e-paliva. 
Podobně má iniciativa FuelEU Maritime podpořit 
využívání udržitelných námořních paliv a techno-
logií s nulovými emisemi tím, že stanoví maximální 
limit pro obsah skleníkových plynů v rámci energie 
spotřebovávané loděmi vplouvajícími do evrop-
ských přístavů.

Komisařka pro dopravu Adina Văleanová uvádí: 
„Díky našim třem iniciativám zaměřeným na do-
pravu – ReFuel Aviation, FuelEU Maritime a naříze-
ní o infrastruktuře pro alternativní paliva – podpo-
říme přechod odvětví dopravy na systém, který 
obstojí i v budoucnu. Vytvoříme trh pro udržitelná 
alternativní paliva a nízkouhlíkové technologie 
a vybudujeme správnou infrastrukturu, která zajis-
tí široké využívání vozidel a plavidel s nulovými 
emisemi. Tento balíček nás posune nad rámec eko-
logizace mobility a logistiky. Je to šance, aby se EU 
stala vedoucím trhem pro špičkové technologie.“

Své názory vyjádřily už i profesní svazy, kterých se 
změny zásadně dotknou. „Podle názoru Meziná-
rodní unie silniční dopravy IRU i Sdružení Česmad 
Bohemia se Komise příliš soustředí na vozidla s nu-
lovými emisemi a nedostatečně zohledňuje pře-
chodné období vedoucí k tomuto cíli. Většina 
opatření je primárně zaměřena na podporu elek-
trifikace a používání vodíku, ale tyto technologie 
nejsou v krátkodobém horizontu připravené pro 

běžné použití v komerční silniční dopravě,“ říká 
Martin Felix, tiskový mluvčí Sdružení Česmad Bo-
hemia. Profesní organizace ale podle něj vítá zá-
vazné cíle pro členské státy zavést síťovou infra-
strukturu pro čerpání alternativních paliv s ohledem 
na specifické potřeby komerční silniční dopravy 
a těžkých nákladních vozidel. Dopravci upozorňu-
jí na to, že dojde k velkému nárůstu cen přeprav, 
a to v důsledku vyšších pořizovacích cen vozidel na 
alternativní pohony, zmiňovaných emisních povo-
lenek a uvažovaných změn zdanění energií.

Svůj pohled připojuje také Miroslav Dvořák, vice-
prezident Sdružení automobilového průmyslu 
a předseda představenstva Motor Jikov Group: 
„Automobilový průmysl si je vědom svých závazků 
vyplývajících z mezinárodních dohod a klimatic-
kých cílů. Ve snaze aktivně přispět k řešení globál-
ního oteplování je proto zásadním investorem do 
vývoje řešení nízko- a bezemisní mobility. Aby toto 
úsilí nebylo zmařeno, politická reprezentace musí 
při svých nadcházejících jednáních objektivně vy-
hodnotit celé spektrum dopadů.“ Navržená regu-
lace bude podle něj zásadním způsobem ovlivňo-
vat nejen životní prostředí, ale i ekonomiku 
a konkurenceschopnost evropského automobilo-
vého průmyslu: „Bude mít i dopady sociální, ať již 
na zaměstnanost, 130 let dlouhou tradici výroby 
motorů, ale například i na přístup k mobilitě pro 
všechny občany EU.“

Evropané chtějí změnu 
a vidí v ní příležitost

Boj proti klimatické změně se někdy interpretuje 
jako zbytečná „libůstka“ ze strany orgánů Evropské 
unie. Pokud však vezmeme v úvahu poznatky Eu-
robarometru, který zjišťoval názory přímo občanů 
Evropské unie, potom je věc docela jasná. Podle 
výsledků průzkumu zveřejněného v červenci (od 
15. března do 14. dubna odpovídalo 26 669 obča-
nů EU) 93 % dotázaných vnímá změnu klimatu jako 
vážný problém a jako velmi vážný 78 % responden-
tů. Devět z deseti Evropanů souhlasí s tím, že emi-
se skleníkových plynů by se měly snížit na minimum 

a zbývající emise by měly být kompenzovány, aby 
EU do roku 2050 dosáhla klimatické neutrality. Té-
měř devět z deseti Evropanů (87 %) má za to, že je 
důležité, aby EU stanovila ambiciózní cíle pro větší 
využívání energie z obnovitelných zdrojů, a podle 
stejného počtu respondentů je důležité, aby EU 
poskytovala podporu na zlepšování energetické 
účinnosti. Pokud se výzkumníci ptali na to, kdo je 
v zájmu boje proti změně klimatu odpovědný, Ev-
ropané uváděli, že vedle vlastních individuálních 
kroků musí přijít strukturální reforma. V tomto 
směru zmiňovali vlády členských států (63 %), pod-
niky a průmysl (58 %) a EU (57 %).

Tři čtvrtiny Evropanů si myslí, že investice do hos-
podářského oživení by se měly zaměřovat přede-
vším na novou zelenou ekonomiku. Téměř osm 
z deseti Evropanů (78 %) souhlasí s tím, že opat-
ření v oblasti klimatu povedou k inovacím.

„Datum 
zákazu 

prodeje je 
chybou.“

Nemyslíme si, že by nařízení mělo v tuto 
chvíli stanovovat datum pro zákaz prodeje 
aut se spalovacími motory. Stanovení tako-
vého data může snahu o ochranu klimatu 
naopak zhoršit, spotřebitelé si zakoupí ve 
větší míře vozidla se spalovacím motorem 
před tímto datem, potažmo budou svá 
starší vozidla používat déle. Určitě by měly 
být reflektovány velmi rozdílné geografic-
ké i ekonomické podmínky v jednotlivých 
členských státech EU.

Robert Kiml,
generální ředitel, Toyota Motor 
Manufacturing Czech Republic

„Dopady zaplatí spotřebitelé.“

Tím, kdo dopady balíčku Fit for 55 zaplatí, budou jednoznačně spotřebitelé. 
Připlatí si na ceně zboží. Aby nárůst cen nebyl skokový, je třeba, aby všechna 
opatření počítala s přechodným obdobím. Příkladem budiž využívání těžkých 
nákladních vozidel s pohony na LNG. Tato technologie existuje a stát už 
investoval i stovky milionů do plynových čerpacích stanic. V budoucnu pak 
počítáme s nástupem vodíku, možná elektřiny.

Vojtěch Hromíř,
generální tajemník, Sdružení Česmad Bohemia

Pro dálkovou nákladní 
dopravu bude LNG 
zřejmě přechodovým 
stadiem k vodíku.

Čisté emise 
skleníkových 
plynů mají 

do roku 2030 
poklesnout 

alespoň o 55 % 
ve srovnání 

s rokem 1990.



NEPŘEHLÉDNĚTE

Jste na konci 
ZaPmag. 
Nepřehlédli 
jste něco?

Dejte nám vědět, co byste si 
chtěli v našem časopisu přečíst, 
na www.zboziaprodej/kontakty
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PÉČE 
O MANIPULAČNÍ 

TECHNIKU (ÚDRŽBA, 
MYTÍ, DESULFATACE 

BATERIÍ ATD.) musí 
být hlavně efektivní. Lze ji 

zlepšovat různými způsoby. 
Základem je myslet na 

rychlost servisních zásahů 
a správné nastavení 

systému práce ve skladu 
a automatizace tam, kde se 

vyplatí.

POSTŘEHY šéfredaktora 
shrnují Poznámky z Petrova 
blogu.

SLANÉ POCHUTINY jsou běžnou součástí nákupních košíků většiny českých 
domácností. Největší kategorii představují chipsy, následují slané mixy a slané 
oříšky. Pandemie změnila nákupní chování spotřebitelů, kteří nyní kupují větší 
balení, potrpí si na chuť a více myslí na své zdraví.

SETKÁNÍ 
S JAROSLAWEM 
SZCZYPKOU, 
odcházejícím generálním 
ředitelem společnosti Billa 
Česká republika.

PORTRÉT 
OBCHODNÍKA
představuje tisíce lahví vína.

VÁHOVÉ SYSTÉMY jsou dnes moderní a plné technologií 
a personálu nabízejí snadnou obsluhu. Dokážou totiž nejen zboží 
zvážit, ale také označit štítky. Ty komplexní dokonce v rámci 
samoobslužné pokladní zóny umožní spotřebitelům i zaplatit.

JAK PROFITOVAT Z AFFILIATE A PARTNERSKÉHO 
PRODEJE, je otázka, kterou si kladou všichni on-line hráči. 
V jeho rámci se totiž točí velké peníze a hraje významnou roli 
v rámci propagace. A vydělávají na něm všechny tři strany: 
inzerent, affiliate partner i zákazník.

V našem dalším čísle



www.duveryhodneznacky.cz 

Obhájí loňští vítězové svoje prvenství?

To se dozvíme už v listopadu!

Slavnostní vyhlášení vítězů 7. ročníku 
programu se uskuteční 11. listopadu 

v Martinickém paláci na Hradčanském 
náměstí v Praze.

4 000 českých spotřebitelů si 
tento rok opět zvolí značky, 

kterým nejvíce důvěřují.
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Vysoký obsah proteinu
živočišného původu

Receptury
bez obilovin

Podporuje vitalitu
a spokojenost

Je to v genech! I ten nejpřítulnější mazlíček 
má instinkty lovce. Dopřejte mu proto chytrou 
kombinaci prémiových granulí a kapsiček 
Shelma bez obilovin. Díky svému složení
jsou pro domácí šelmy jako stvořené.

V kazdé 
kocce je 
kus selmy

www.shelma.cz


