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ÚVODNÍK

PETR HŘÍBAL, ŠÉFREDAKTOR

PALEC NAHORU!

PALEC DOLŮ!

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

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

Všechny 
názory 

a podněty 
jsou 

vítány!

H
raní karet nepatří 
mezi mé oblíbené 
činnosti. Možná 
i proto, že jsem už 
od malička kolem 
sebe slýchával ne 

zrovna pochvalné vzpomínky na svého 
dědu, který si, dokud na to měl síly a pro-
středky, užíval život plnými doušky. 
A na předním místě dlouhé řady jeho váš-
ní prý trůnily právě tyto čertovy obrázky, 
které pravidelně hrával v oblíbené restau-
raci. Údajně se postupem času dostal do 
fáze, kdy byl tento kůň (jenom koníček 
to prý moc dlouho nebyl) nad jeho síly. 
A musel mu podat pomocnou ruku jeho 
syn, můj otec, který už jako dospělý za 
ním vždy v určitý čas přicházel, aby spo-
luhráčům i personálu důrazně vysvětlil, 
že tento pán, myšleno můj předek, právě 
dohrál a po zaplacení odchází domů.

U karbanu jsou kromě jiného důležité 
také barvy. Ač jsem v tomto směru 
opravdu těžký neumětel, v paměti se mi 
usídlila někdy někde vyslechnutá hláška: 
Barva? Dobrá! A já si ji občas vybavuji 
při situacích, které volají po ohod-
nocení, jestli je jejich pomyslná barva 
dobrá, či špatná. V posledních týdnech 
jsem si ji v duchu několikrát zopakoval. 

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Sviatky vyskúšali možnosti a schopnosti mno-
hých predajcov a dopravcov. Lebo keď je zhon, 
tak nech je zhon poriadny. Predvianočný stres 
som si chcela ušetriť tým, že si nechám zásiel-
ku z internetového obchodu poslať na výdajné 
miesto päť metrov od domova. Rovnako sa 
pravdepodobne rozhodli všetci moji susedia, 
pretože zásielku mi pre vyťaženosť výdajne 
presmerovali na iné miesto. Samozrejme, oveľa 
ďalej s úplne nevhodnými otváracími hodi-
nami. A tak som si len vzdychla, že som si to 
radšej mala nechať poslať kuriérom.

 Vášeň
 Situace
 Čas

Za dobrou barvu

Jakou barvu jsem jim přiřadil, vás ne-
chám hádat. Dovolím si ale vyjádřit své 
přesvědčení, že se naše barevné volby 
budou shodovat.

V týdnu před pátečním Štědrým dnem 
pošta v mé čtvrti neochvějně trvala na 
stále stejné otevírací době. Například 
v pondělí: 10–12 a 13–18. Fronta čeka-
jících před vchodem se táhla až daleko 
za roh… A dva dny před už zmíněným 
svátkem jsem si u venkovních prodejců 
kaprů objednal tři kusy s tím, že si je 
v určitou dobu a podle domluvy připra-
vené vyzvednu. Když jsem brzy ráno 
dorazil, byl u stánku pouze jeden z nich. 
Hbitě obsluhoval četné zájemce, a tak 
mi stačil jen rychle oznámit, že na mojí 
zakázce kolega dělá, momentálně je ale 
na záchodě. K mým už řádně zmrzlým 
rukám a nohám se tak přidal i úsměv. 
Trvalo ještě zhruba hodinu, než jsem se 
dočkal svých vytoužených ryb a s vel-
kým zpožděním se mohl vydat za dalším 
předvánočním dobrodružstvím… 

barva?
dobrá!
barva?
dobrá!NOVÉ INOVACE UŽ BRZY VSTOUPÍ DO HRY...

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

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

DOPŘEJTE I SVÝM NOVINKÁM 
ŠANCI NA VÍTĚZSTVÍ!

? ? ? ? ? ? ?

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, 

  PRODEJE ROSTOU

VOLBA SPOTŘEBITELŮ 2022: 
REGISTRUJTE SVÉ NOVINKY UŽ NYNÍ!
UZÁVĚRKA REGISTRACÍ 31. 3. 2022. 
NENECHTE KONKURENCI, ABY VÁS PŘEDBĚHLA.

PRO ÚSPĚCH VAŠICH NOVINEK 
KONTAKTUJTE:

PETRA FAJFROVÁ
project manager, +420 739 571 385
petra.fajfrova@atoz.cz

www.volbaspotrebitelu.cz  
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BAROMETR

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

Začátkem roku nejvíce 
zdražily čerstvé výrobky 
a drogerie
 V lednu 2022 se průměrná hodnota 
spotřebního koše zvýšila v měsíčním srov-
nání o 6‚59 %, z původních 1 766‚40 Kč na 
1 891 Kč. Zvýšení cen bylo zaregistrováno 
u všech sledovaných obchodníků.

Nejvíce si v lednu 2022 zákazníci připlatili za vý-
robky z monitorovaného košíku v obchodech 
Billa, a to 216 Kč, což představuje měsíční ná-
růst o 12‚26 %, a pak také v Globusu – nárůst 
o 204 Kč, což odpovídá zvýšení cen o 11‚01 %. 
K nárůstu o více než 10 % došlo i v řetězci Pen-
ny Market, kde se průměrná cena koše navýšila 
o 10‚52 %, což odpovídá 180 Kč. Naopak k nej-
nižšímu nárůstu průměrných cen o 40 Kč došlo 
v Makru, což představuje 2‚63 %.

Na zvýšení průměrných cen sledovaného koše 
měly vliv všechny sledované kategorie. Nejvíce 
se zdražily čerstvé výrobky, o 7‚28 %, podobný 
nárůst zaznamenala i drogerie – nárůst o 7‚15 %. 
Nejmenší nárůst vykazují trvanlivé výrobky, a to 
o 5‚63 %. V rámci promoční aktivity došlo k po-
klesu akčních cen především u drogistického 
zboží a kategorie trvanlivých výrobků, průměrně 
se jedná o 10% pokles. Naopak v kategorii čerst-
vých výrobků došlo k 5% nárůstu akčních cen 
oproti předchozímu období (11–12/2021).

Mimo Makro, kde se průměrná hodnota spotřeb-
ního koše pohybovala v lednu 2022 na úrovni 
1 552‚70 Kč, zákazníci nejvýhodněji nakoupili 
v prodejnách Tesco HM (1 760 Kč). 

V prosinci se meziročně nejvíce navýšil obrat 
v kategorii másel a margarínů

6‚59 %
 V porovnání s obdobím listopad–prosinec 
2021 vzrostla průměrná cena spotřebního koše 
v lednu 2022 o 6‚59 %.

1 891 Kč

 Průměrná cena 
spotřebního koše za období 
listopad–prosinec 2021 se 
zvýšila z původních 1766‚40 Kč 
na 1 891 Kč v lednu 2022.



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

Češi kupují free from potraviny
 Skoro třetina Čechů potvrzuje, že a                                                                lespoň někdy kupuje free from potraviny. Muži je 
kupují méně než ženy (27 % vs. 37 %). Jediná skupina, která uvádí, že free from potraviny 
nakupuje méně, jsou senioři ve věku 60 let a více (21 %). Oproti tomu nejvíce tyto výrobky 
nakupují mladí ve věku 18 až 29 let (46 %). V                 lednovém průzkumu na reprezentativním vzor-
ku české populace ve věku 18 let a starší o velikosti 870 respondentů společnost InsightLab 
zjišťovala, jak se v oblasti nákupu free from výrobků čeští spotřebitelé chovají.

TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (12/2021 vs. 12/2020, v %)

 Pivo -8,6

 Tvrdý alkohol  -3,9

 Sýry -1,8

 Víno* -2,6

 Čokoládové cukrovinky -0,3

 Máslo a margaríny  12,2

 Slané pochutiny -2,7

 Káva -3,6

 Nealkoholické nápoje  -0,8

 Sušenky a oplatky -2,4

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (12/2021 vs. 12/2020, v %)

 Krmivo pro psy a kočky 3,0

 Papírové produkty 1,0

 Osobní hygiena -6,0

Péče o vlasy -0,3

 Péče o tělo* -0,6

 Péče o zuby* -2,4

 Prací prostředky 0,3

 Deodoranty 0,9

 Čisticí prostředky -8,4

 Dekorativní kosmetika 9,5

*ČR, elektronická data moderního trhu

Vypadá to, že nejvíce se čeští spotřebitelé snaží 
vyhýbat cukru, výrobky bez něho kupuje 45 % 
spotřebitelů. V případě sníženého obsahu cuk-
ru je to 42 % z nich. Lepek, který byl trendem 
v posledních letech, se umístil až na čtvrtém mís-
tě se 32 %, předběhly ho bezlaktózové výrobky 
(39 %). Nejméně spotřebitelé udávají, že kupují 
výrobky se sníženým obsahem laktózy (16 %) a se 
sníženým obsahem tuku (25 %). Ořechy v obsahu 
výrobků řeší jen 4 % z nich. Většina spotřebitelů 
kupuje free from výrobky pro sebe (74 %) a pak 
také pro manžela nebo manželku (26 %), třetím 
nejčastějším konzumentem těchto jídel jsou děti 
(26 %). Lidé kupují free from výrobky zejména 
z následujících důvodů: myslím si, že jsou zdravěj-
ší (42 %); tyto výrobky působí lépe na mé zdraví 

(38 %); kupuji je pro alergika v rodině (25 %); 
chutnají nám více než ty klasické výrobky (16 %); 
trpím alergií (14 %). To, že jsou obecně tyto vý-
robky zdravější, si více myslí muži než ženy (51 % 
vs. 35 %). 

Jaký typ výrobků ve variantě 
free from spotřebitelé kupují?

 Vývoj cen                 spotřebního koše (v Kč)

1. 2. 3. 4.

Albert SM 1 853‚6 2 026‚7 1 994‚6 1 925‚6
Albert 
HM 1 868‚7 1 980‚7 1 864‚6 1 773‚6

Billa 1 827‚6 2 028‚6 2 006‚6 2 044‚6

Globus 1 961‚6 2 053‚7 2 095‚6 2 112‚7

Kaufland 1 902‚0 1 987‚0 2 127‚0 2 109‚0

Lidl 1 980‚2 1 997‚2 2 012‚4 2 013‚4

Makro 1 566‚8 1 553‚6 1 549‚5 1 540‚8
Penny 
Market 1 848‚6 1 886‚2 1 878‚4 1 947‚4

Tesco HM 1 721‚6 1 700‚3 1 722‚6 1 895‚6

Tesco SM 1 784‚6 1 786‚6 1 785‚6 1 924‚6

Vývoj cen v období 5. 1. – 1. 2. 2022

Jogurt 46 %

Mléko 37 %

Cereálie 29 %

Sýr 25 %

Dezert 21 %
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nižšímu nárůstu průměrných cen o 40 Kč došlo 
v Makru, což představuje 2‚63 %.

Na zvýšení průměrných cen sledovaného koše 
měly vliv všechny sledované kategorie. Nejvíce 
se zdražily čerstvé výrobky, o 7‚28 %, podobný 
nárůst zaznamenala i drogerie – nárůst o 7‚15 %. 
Nejmenší nárůst vykazují trvanlivé výrobky, a to 
o 5‚63 %. V rámci promoční aktivity došlo k po-
klesu akčních cen především u drogistického 
zboží a kategorie trvanlivých výrobků, průměrně 
se jedná o 10% pokles. Naopak v kategorii čerst-
vých výrobků došlo k 5% nárůstu akčních cen 
oproti předchozímu období (11–12/2021).

Mimo Makro, kde se průměrná hodnota spotřeb-
ního koše pohybovala v lednu 2022 na úrovni 
1 552‚70 Kč, zákazníci nejvýhodněji nakoupili 
v prodejnách Tesco HM (1 760 Kč). 

V prosinci se meziročně nejvíce navýšil obrat 
v kategorii másel a margarínů

6‚59 %
 V porovnání s obdobím listopad–prosinec 
2021 vzrostla průměrná cena spotřebního koše 
v lednu 2022 o 6‚59 %.

1 891 Kč

 Průměrná cena 
spotřebního koše za období 
listopad–prosinec 2021 se 
zvýšila z původních 1766‚40 Kč 
na 1 891 Kč v lednu 2022.



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

Češi kupují free from potraviny
 Skoro třetina Čechů potvrzuje, že a                                                                lespoň někdy kupuje free from potraviny. Muži je 
kupují méně než ženy (27 % vs. 37 %). Jediná skupina, která uvádí, že free from potraviny 
nakupuje méně, jsou senioři ve věku 60 let a více (21 %). Oproti tomu nejvíce tyto výrobky 
nakupují mladí ve věku 18 až 29 let (46 %). V                 lednovém průzkumu na reprezentativním vzor-
ku české populace ve věku 18 let a starší o velikosti 870 respondentů společnost InsightLab 
zjišťovala, jak se v oblasti nákupu free from výrobků čeští spotřebitelé chovají.

TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (12/2021 vs. 12/2020, v %)

 Pivo -8,6

 Tvrdý alkohol  -3,9

 Sýry -1,8

 Víno* -2,6

 Čokoládové cukrovinky -0,3

 Máslo a margaríny  12,2

 Slané pochutiny -2,7

 Káva -3,6

 Nealkoholické nápoje  -0,8

 Sušenky a oplatky -2,4

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (12/2021 vs. 12/2020, v %)

 Krmivo pro psy a kočky 3,0

 Papírové produkty 1,0

 Osobní hygiena -6,0

Péče o vlasy -0,3

 Péče o tělo* -0,6

 Péče o zuby* -2,4

 Prací prostředky 0,3

 Deodoranty 0,9

 Čisticí prostředky -8,4

 Dekorativní kosmetika 9,5

*ČR, elektronická data moderního trhu

Vypadá to, že nejvíce se čeští spotřebitelé snaží 
vyhýbat cukru, výrobky bez něho kupuje 45 % 
spotřebitelů. V případě sníženého obsahu cuk-
ru je to 42 % z nich. Lepek, který byl trendem 
v posledních letech, se umístil až na čtvrtém mís-
tě se 32 %, předběhly ho bezlaktózové výrobky 
(39 %). Nejméně spotřebitelé udávají, že kupují 
výrobky se sníženým obsahem laktózy (16 %) a se 
sníženým obsahem tuku (25 %). Ořechy v obsahu 
výrobků řeší jen 4 % z nich. Většina spotřebitelů 
kupuje free from výrobky pro sebe (74 %) a pak 
také pro manžela nebo manželku (26 %), třetím 
nejčastějším konzumentem těchto jídel jsou děti 
(26 %). Lidé kupují free from výrobky zejména 
z následujících důvodů: myslím si, že jsou zdravěj-
ší (42 %); tyto výrobky působí lépe na mé zdraví 

(38 %); kupuji je pro alergika v rodině (25 %); 
chutnají nám více než ty klasické výrobky (16 %); 
trpím alergií (14 %). To, že jsou obecně tyto vý-
robky zdravější, si více myslí muži než ženy (51 % 
vs. 35 %). 

Jaký typ výrobků ve variantě 
free from spotřebitelé kupují?

 Vývoj cen                 spotřebního koše (v Kč)

1. 2. 3. 4.

Albert SM 1 853‚6 2 026‚7 1 994‚6 1 925‚6
Albert 
HM 1 868‚7 1 980‚7 1 864‚6 1 773‚6

Billa 1 827‚6 2 028‚6 2 006‚6 2 044‚6

Globus 1 961‚6 2 053‚7 2 095‚6 2 112‚7

Kaufland 1 902‚0 1 987‚0 2 127‚0 2 109‚0

Lidl 1 980‚2 1 997‚2 2 012‚4 2 013‚4

Makro 1 566‚8 1 553‚6 1 549‚5 1 540‚8
Penny 
Market 1 848‚6 1 886‚2 1 878‚4 1 947‚4

Tesco HM 1 721‚6 1 700‚3 1 722‚6 1 895‚6

Tesco SM 1 784‚6 1 786‚6 1 785‚6 1 924‚6

Vývoj cen v období 5. 1. – 1. 2. 2022

Jogurt 46 %

Mléko 37 %

Cereálie 29 %

Sýr 25 %

Dezert 21 %
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najdete v našem pravidelném 
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Lidl opět navýšil 
mzdy
 Platy u provozních pozic ve společnosti 
Lidl Česká republika od 1. února 2022 opět 
vzrost  ly. Nová nástupní mzda pro proda-
vače(ky) / pokladní při úvazku 40 hodin týdně 
činí 29 700 Kč, po třech letech retailer smluvně 
garantuje nárůst mzdy na 33 000 Kč. V Praze 

s ohledem na specifický pracovní trh dosáhne ná-
stupní mzda 32 300 Kč, po odpracování tří let 
bude garantovaná navýšená mzda činit 35 600 Kč. 
Kromě vyšší mzdy se zaměstnanci dočkají i nových 
benefitů, jako je například 30 dní dovolené v roce 
nebo finanční dorovnání otcovské dovolené do 
výše smluvní mzdy. „Nezapomínáme ani na za-
městnance, kteří u nás pracují dlouhodobě a jichž 

je většina. Jsou to právě oni, jejich znalosti a zku-
šenosti, díky kterým jsme jedničkou na českém 
trhu. Mezi nové benefity tak patří například oce-
nění firemních jubileí po odpracování 15 a 20 let,“ 
doplňuje generální ředitel Pavel Stratil. 

Strategii a plány společnosti Lidl Česká 
 republika přibližuje rozhovor na str. 16 
a www.zboziaprodej.cz. 

E-shopy stále rostou
 Po prvním pandemickém roce, který při-
nesl skokový růst on-line prodejů v Česku i ve 
světě, došlo k výraznému celkovému navý-
šení i v minulém roce, zejména v jeho první 
polovině. I když ve druhé polovině roku 2021 
zaznamenaly e-shopy pokles, návrat zákazníků do 
off-line se neočekává. Českou e-commerce do bu-
doucna ovládnou velcí hráči, a to bez ohledu na 
to, zda vyrostli v on-line či off-line. Uspěje ten, kdo 
dokáže oba světy perfektně propojit. Vyplývá to 
z analýzy společnosti Shopsys. Podle dat Heureky 
a Asociace pro elektronickou komerci utržily české 
e-shopy v loňském roce 233 miliard korun, což je 
o 14 % více než loni a o 44 % více než v předpan-
demickém roce 2019.

inzerce

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

Jaroslava 
RezlerováRezlerová

SPECIALISTKA 

NA LIDSKÉ ZDROJE 

VE TŘECH 
SLOVECH:

Optimismus
Nábor
Výhody

Jaroslava Rezlerová,
generální ředitelka, ManpowerGroup

Obchod patří 
k největším optimistům
Podle průzkumu společnosti ManpowerGroup „Ne-
dostatek lidí s potřebným profilem“ 65 % českých 
zaměstnavatelů uvádí, že mají potíže s náborem 
nových zaměstnanců. Jedná se o největší podíl od 
roku 2009, kdy ManpowerGroup začala měřit nedo-
statek lidí s potřebným profilem u zaměstnavatelů. 
Zaměstnavatelé nyní přiznávají, že mají ještě větší 
problém obsadit svá volná místa než před pandemií. 
Pandemie zmrazila trh práce, lidé nechtějí dobrovol-
ně měnit zaměstnání a jít do nejistoty. To se proje-
vuje především u nekvalifikovaných pracovních míst, 
dále u řemeslných a technických oborů.

Řešením složité situace na novém trhu práce je klást 
větší důraz firem na změnu a zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců, využívání alternativních a flexibilních 
forem práce a zlepšování péče o zaměstnance.

Z hlediska náboru je sektor obchodu jedním z nejop-
timističtějších na trhu práce. Podle našeho průzku-
mu se v prvním čtvrtletí roku 2022 chystá třicet osm 
procent těchto firem zvyšovat počet zaměstnanců
a pouze třináct procent společností je chce snižovat. 
To je dobrá zpráva po tom, co od roku 2019 klesl 
počet zaměstnanců v prodeji téměř o třicet tisíc. Slib-
ně vypadají také makroekonomické indexy sledující 
tržby a optimismus spotřebitelů.

Stejně tak i my evidujeme rostoucí počet objedná-
vek z maloobchodu na služby spojené s náborem. 
Pokračuje boj o zaměstnance do prodejen a velmi 
náročné jsou rovněž nábory do centrálních logistic-
kých center. Ta jsou ve většině případů koncentro-
vaná v logistických parcích s náročnější dostupností 
a konkurence firem v náborech tam je extrémní. 

Velkou výhodu má tento sektor v tom, že nabízí vel-
ké množství částečných a flexibilních úvazků. Tím 
je zajímavý pro maminky s malými dětmi, studenty, 

důchodce, osoby zdravotně 
postižené nebo prostě pro ty, 
kteří přišli o své zaměstnání 

a potřebují přivýdě-
lek na přechodnou 
dobu. Je to také za-

jímavá alternativa pro ty, kterým 
nevyhovuje práce ve výrobě často 

spojená se směnným provozem.

VE STRUČNOSTI:

Euromonitor 
shrnuje deset 

globálních 
trendů
 Společnost pro výzkum globálního trhu 
Euromonitor International v polovině ledna 
zveřejnila zprávu s názvem TOP 10 globálních 
spotřebitelských trendů 2022.

Každoroční studie společnosti Euromonitor Inter-
national defi nuje trendy, které motivují chování 
spotřebitelů a představují výzvu pro obchodní 
strategie v tomto roce.

Záložní plánovači: Spotřebitelé nacházejí kreativní 
řešení, jak si koupit své oblíbené produkty, nebo 
hledají další nejlepší možnosti, protože narušení 
dodavatelského řetězce způsobuje masivní nedo-
statky. Změny klimatu: Ekologická obava a klima-
tická nouzová situace jsou hnací silou ekologic-
kého aktivismu za ekonomiku s nulovou čistou 
hodnotou. Digitální senioři: Starší spotřebitelé se 
stávají zdatnějšími uživateli technologií. Finanční 
nadšenci: Demokratizovaná správa peněz dává 
spotřebitelům možnost posílit fi nanční gramot-
nost a bezpečnost.

Velké životní osvěžení: Spotřebitelé se zaměřují 
na osobní růst a pohodu, a přistupují k razantním 
životním změnám, které odrážejí jejich hodnoty, 
vášně a cíle. Hnutí Metaverse: Poutavé 3D digitální 
ekosystémy začínají měnit sociální vazby. Honba 
za už dříve vlastněným: Nakupování z druhé ruky 
a vzájemná tržiště vzkvétají, protože spotřebitelé 
hledají jedinečné, cenově dostupné a udržitelné 
věci. Venkovští obyvatelé měst: Spotřebitelé se 
stěhují do bezpečnějších, čistších a ekologičtěj-
ších čtvrtí. Hledači sebelásky: Autenticita, přijetí 
a začlenění jsou v popředí volby životního stylu 
a výdajových návyků, protože spotřebitelé přijímají 
své nejopravdovější já. Paradox socializace: Kolí-
sající úroveň pohodlí vytváří rozporuplný návrat 
k životu před pandemií.

Detaily studie najdete 
na www.zboziaprodej.cz. 

Letošní cenu EDIZone.cz 
získal Mall.cz
 V prosinci se tradičně konalo vyhlášení 
soutěže portálu EDIZone.cz za projekt roku 

v oblasti elektronizace obchodních a logistic-
kých procesů. Do finále 11. ročníku se probojo-
vala IT firma MoroSystems, která díky digitalizaci 
účetnictví šetří 60 hodin práce měsíčně, nebo ma-
loobchodní řetězec Albert, který s digitalizací po-
máhá svým dodavatelům. Vítězem se ale stal třetí 
finalista, e-shop Mall.cz, který díky komplexnímu 
řešení automatizace dat šetří až čtyři miliony korun 
ročně. „Když se na elektronizaci faktur podívám 
zpětně, šlo při našem vysokém množství dodava-
telů a dokladů o projekt s rychlou návratností,“ 
říká finanční ředitel Mall.cz Jakub Chalupecký. 
„Nový digitalizovaný proces nám navíc pomohl 
zajistit snadné a bezpečné fungování v době co-
vidu, kdy většina zaměstnanců pracuje na home 
office,“ dodává. 

Grovy nabízí 
doručení do 10 minut
 Od poloviny ledna je v hlavním městě 
aktivní německý start-up Grovy, který zajiš-
ťuje rychlé doručování potravin. Aktuálně 
v centru prvního pražského obvodu přiveze 
domů, do kanceláře nebo do parku výběr 
z více než dvou tisíc položek do deseti minut.

Na český, respektive pražský trh vstoupil 15. ledna 
tohoto roku frankfurtský start-up Grovy. Od kon-
kurence se chce odlišit hlavně tím, že vybrané 
zboží přiveze do deseti minut od objednávky. 
Služba je prozatím k dispozici v centru prvního 
pražského obvodu, a to každý den od 8. do 
23. hodiny. Rozváží čerstvé potraviny, které jsou 
k dostání v běžných supermarketech, navíc také 
nepotravinářské zboží. Nakupovat lze produkty 
různých kategorií prostřednictvím její aplikace 
nebo on-line obchodu. Ve druhém čtvrtletí bude 
Grovy pokrývat hlavní části Prahy a do konce čtvr-
tého kvartálu se rozšíří do dalších českých měst. 
Do konce tohoto roku chce být přítomen v celkem 
20 městech střední a východní Evropy. 

SLOVO 
ODBORNICE!
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Lidl opět navýšil 
mzdy
 Platy u provozních pozic ve společnosti 
Lidl Česká republika od 1. února 2022 opět 
vzrost  ly. Nová nástupní mzda pro proda-
vače(ky) / pokladní při úvazku 40 hodin týdně 
činí 29 700 Kč, po třech letech retailer smluvně 
garantuje nárůst mzdy na 33 000 Kč. V Praze 

s ohledem na specifický pracovní trh dosáhne ná-
stupní mzda 32 300 Kč, po odpracování tří let 
bude garantovaná navýšená mzda činit 35 600 Kč. 
Kromě vyšší mzdy se zaměstnanci dočkají i nových 
benefitů, jako je například 30 dní dovolené v roce 
nebo finanční dorovnání otcovské dovolené do 
výše smluvní mzdy. „Nezapomínáme ani na za-
městnance, kteří u nás pracují dlouhodobě a jichž 

je většina. Jsou to právě oni, jejich znalosti a zku-
šenosti, díky kterým jsme jedničkou na českém 
trhu. Mezi nové benefity tak patří například oce-
nění firemních jubileí po odpracování 15 a 20 let,“ 
doplňuje generální ředitel Pavel Stratil. 

Strategii a plány společnosti Lidl Česká 
 republika přibližuje rozhovor na str. 16 
a www.zboziaprodej.cz. 

E-shopy stále rostou
 Po prvním pandemickém roce, který při-
nesl skokový růst on-line prodejů v Česku i ve 
světě, došlo k výraznému celkovému navý-
šení i v minulém roce, zejména v jeho první 
polovině. I když ve druhé polovině roku 2021 
zaznamenaly e-shopy pokles, návrat zákazníků do 
off-line se neočekává. Českou e-commerce do bu-
doucna ovládnou velcí hráči, a to bez ohledu na 
to, zda vyrostli v on-line či off-line. Uspěje ten, kdo 
dokáže oba světy perfektně propojit. Vyplývá to 
z analýzy společnosti Shopsys. Podle dat Heureky 
a Asociace pro elektronickou komerci utržily české 
e-shopy v loňském roce 233 miliard korun, což je 
o 14 % více než loni a o 44 % více než v předpan-
demickém roce 2019.

inzerce
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KDO JE KDE

  Michaela Mazánková působí od ledna 
2022 v české marketingové společnosti ppm 
factum jako retail audit director. Doposud ve 
firmě pracovala v divizi Retail Auditu na pozici key 
account director. Nahradila Ondřeje Pavláska, kte-
rý po téměř deseti letech z firmy odešel. 

  Vedení společnosti Shell Czech Republic 
převzal od 1. ledna 2022 Daniel Vagaský. Ve 
funkci nahradil Pavla Lose, který z firmy po 
téměř dvaadvaceti letech odešel. Od nového 
roku je stratégem pro engagement a loajalitu 
spotřebitelů v platformě CrowdTwist skupiny 
Oracle. Vloni také založil svou vlastní kreativní 
digitální agenturu Blue System, která se kromě ji-
ného zaměřuje na tvorbu webů a e-shopů. 

  FineDine, dceřiná firma společnosti Hopi 
Holding, která se specializuje na výrobu 
vlastních antipast a lahůdek, má od prosince 
nového generálního ředitele, Jana Škodu. Ten 
dříve vedl marketingové oddělení společnosti Hopi 
Holding. 

  Na pozici finanční ředitelky (CFO) byla 
jmenována s platností od 1. února Lenka Duš-
ková. Současně se stala členkou nejvyššího 
vedení společnosti Albert Česká republika. 
Předtím byla ředitelkou obchodního kontrolingu ve 
finančním oddělení. Střídá Luciana Vilaua, který se 
stává novým viceprezidentem pro strategii regionu 
střední a východní Evropy.  

Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

ŽE NEJSOU LIDI? ALE JSOU!
A NAJDETE JE ON-LINE U NÁS.

  Pracovní pozice na webu 
www.zboziaprodej.cz na celý měsíc

 Job týdne v newsletteru ZaPnews

  Sdílení pracovní pozice na profily 
ZaP na LinkedInu a Facebooku
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

KDO JE KDE

Předtím více než tři roky působil jako ředitel pro 
retail e-shopu s kosmetikou Notino. Profesní zku-
šenosti získal kromě jiného také ve společnostech 
Celio, GrandOptical a Carrefour. 

  Společnost Samsung Electronics Czech 
and Slovak vytvořila novou strategickou pozi-
ci head of marketing. Od loňského prosince ji 
zastává Martin Marek. Má na starosti nejen brand 
marketing a PR, ale i řízení značkových prodejen 
a ambasadorů v místě prodeje na obou trzích. 

  Do týmu marketingu společnosti Rohlik.cz
nastupuje Lutfia Volfová jako tisková mluvčí 
a PR manažerka. Střídá Denisu Ladka Morgen-
steinovou, která se přesouvá do agenturního 
sektoru jako senior PR konzultant. Lutfia Volfo-
vá bude mít na starosti především komunikaci té-
mat směrem ke spotřebitelům, vybraná korporátní 
témata a CSR. Firemní komunikaci a PR se věnuje 
11 let a přichází ze společnosti Globus ČR, kde 
měla na starosti PR a on-line marketing. 

  Manažerem externí komunikace a tisko-
vým mluvčím společnosti Tesco Stores ČR je od 
ledna Jakub Žižka. Střídá Václava Koukolíčka, 
který po sedmi letech odchází na stejnou pozici do 
společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. 

POVÝŠENÍ

  Síť drogerií Rossmann má od 3. ledna no-
vého ředitele nákupu, Michala Širokého. 
A od 1. února je novým ředitelem prodeje 
Tomáš Tršo. Michal Široký přichází ze společnos-
ti Albert Česká republika, kde působil posledních 
16 let na různých manažerských pozicích. Tomáš 
Tršo pracoval poslední tři roky jako vedoucí oddě-
lení prodeje společnosti Penny Market. 

  Marketing a komunikaci on-line super-
marketu Košík.cz nově vede Markéta More-
no. Ve funkci chief marketing officer po dvou 
a půl letech střídá Jana Škrabánka. Markéta 
Moreno přichází po téměř třináctiletém působení 
v telekomunikačním byznysu. 

  Novým manažerem pro marketing spo-
lečnosti Everli je Oliver Fecko. Posledních šest let 
působil v Amsterodamu na pozici globálního mana-
žera pro společnost Philips. Své mezinárodní zkuše-
nosti chce aplikovat na český a slovenský trh. 

  Ředitelkou Wolt Marketu pro Českou re-
publiku a Slovensko se stala Jana Trnovská. 
Jejím úkolem je budovat samostatnou organizaci 
a vést expanzi Wolt Marketu do všech měst, ve 
kterých technologický start-up Wolt rozváží. 

  Jerôme Poussin působí od ledna jako 
 chief commercial officer e-shopu Bonami. 

PŘÍCHODY

JEDNOU VĚTOU:

„Cesty vedou 
někam a záleží 
na tom, kam si 

je nasměrujete.“
Miroslav Zikmund, 
český cestovatel, spisovatel, 
obchodník, novinář 
a kameraman
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  Jana Adámková předává řízení marketin-
gu Družstva CBA CZ Ivě Indrové a přechází na 
pozici provozní manažerky velkoobchodu, 
společnosti CBA Nuget. Iva Indrová působí 
v Družstvu CBA CZ od roku 2018 a Jana Adámková 
měla na starosti jeho marketing od roku 2012. 
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  Michaela Mazánková působí od ledna 
2022 v české marketingové společnosti ppm 
factum jako retail audit director. Doposud ve 
firmě pracovala v divizi Retail Auditu na pozici key 
account director. Nahradila Ondřeje Pavláska, kte-
rý po téměř deseti letech z firmy odešel. 

  Vedení společnosti Shell Czech Republic 
převzal od 1. ledna 2022 Daniel Vagaský. Ve 
funkci nahradil Pavla Lose, který z firmy po 
téměř dvaadvaceti letech odešel. Od nového 
roku je stratégem pro engagement a loajalitu 
spotřebitelů v platformě CrowdTwist skupiny 
Oracle. Vloni také založil svou vlastní kreativní 
digitální agenturu Blue System, která se kromě ji-
ného zaměřuje na tvorbu webů a e-shopů. 

  FineDine, dceřiná firma společnosti Hopi 
Holding, která se specializuje na výrobu 
vlastních antipast a lahůdek, má od prosince 
nového generálního ředitele, Jana Škodu. Ten 
dříve vedl marketingové oddělení společnosti Hopi 
Holding. 

  Na pozici finanční ředitelky (CFO) byla 
jmenována s platností od 1. února Lenka Duš-
ková. Současně se stala členkou nejvyššího 
vedení společnosti Albert Česká republika. 
Předtím byla ředitelkou obchodního kontrolingu ve 
finančním oddělení. Střídá Luciana Vilaua, který se 
stává novým viceprezidentem pro strategii regionu 
střední a východní Evropy.  

Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz
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Skladová 
logistika

Díky strategickému umístění našich skladů na dopravních 
tepnách s širokým týmem kmenových zaměstnanců 
a vlastním IT řešením jsme schopni klientovi zajistit 
spolehlivou a cenově efektivní službu v oblasti skladování 
a value added services. Zajistíme návrh řešení, investice 
a kompletní realizaci. Zákazníkovi účtujeme jen předem 
danou cenu za variabilní položky.

Spolehněte se na logistického partnera 
s nejlepším řešením.

Strategická poloha skladů

Predikovatelné náklady

Konzultace a poradenství

www.geis.cz
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12–13/05/2022
PRAHA

EASTLOG 2022 
homo logisticus

 Jedním z nejsilnějších „průmyslů“ ve střední 
Evropě je logistika. Neobejde se bez ní skoro nic, 
kde je nutný pohyb „hmoty“. A logistika se pořád 
neobejde bez člověka. Řidiči, skladníci, plánovači, 
dispečeři, kurýři nebo pickeři tvoří páteř moderní 
společnosti. Logistiku a dodavatelské řetězce těžce 
zasáhla pandemie, a kongres Eastlog si proto po-
loží otázku, jak předefinovala roli člověka. Změnila 
pandemie trvale způsob, jak člověk vykonává práci 
v logistice? Urychlila se automatizace, digitalizace 
a robotizace? Na jaké pozice směřují lidé, kterým 
vzal práci stroj nebo software? Co jsou nové po-
třebné kompetence v logistice? Jak přilákat nové 
řidiče a kurýry? Kterou práci v logistice lze a bude 
možné vykonávat trvale na dálku? Jak dlouho ještě 
potrvá majestát člověka v logistice? A skončí vůbec 
někdy? 

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

02/06/2022
PRAHA

SAMOŠKA 
27. kongres na podporu 
tradičního trhu

 Aquapalace Hotel Prague bude hostit už 
27. kongres, na kterém se setkají členové maloob-
chodních aliancí, družstev, jednotliví provozovatelé 
prodejen, zástupci velkoobchodů, dodavatelů 
i státních a profesních organizací. I letos se můžete 
těšit na odborný program reflektující aktuální dění 
a trendy na trhu. Celodenní program zakončí ve-
černí párty, která je ideální příležitostí neformálně 
se setkat s kolegy nebo obchodními partnery a na-
vázat nové kontakty. 

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

AGENDA

24/03/2022
PRAHA 

BEST OF 3D
seminář POPAI CE

 Jaké jsou nejnovější realizace v oblasti 3D re-
klamy a jak covidová krize ovlivňuje tuto část trhu 
marketingové komunikace? Program odpoledního 
semináře, který se uskuteční v přednáškových pro-
storech Magenta Experience Center, Arkády Pan-
krác, přinese výběr toho nejlepšího z nedávného 
ročníku soutěže o nejlepší reklamní a dárkové 
předměty Hvězda 3D reklamy. Akce proběhne pod 
garancí sekce Reklamní předměty POPAI CE. 

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

21/04/2022
PRAHA

PHARMA PROFIT
14. kongres na podporu 
lékárenského trhu

 Za zvládnutí pandemie zaslouží lékárny jed-
ničku, protože nebylo jednoduché je udržet po 
celou dobu v provozu, pro všechny zabezpečit 
ochranné prostředky a podobně. Navíc se nebý-
vale měnily nákupní zvyklosti zákazníků. Ačkoliv 
se lékárníci těší velké důvěře pacientů, stále platí, 
že ani premianti nesmí usnout na vavřínech, pro-
tože v odbornosti i komunikaci je stále co vylepšo-
vat. Právě těmto oblastem se bude věnovat již 
14. kongres, který v Aquapalace Hotelu Prague 
představí například nejnovější výsledky kontrol 
v lékárnách i aktuálního mystery shoppingu. Záro-
veň chce společně s renomovanými odborníky 
nabídnout i řešení, jak se v aktuální situaci neustále 
zdokonalovat v odbornosti i v komunikačních do-
vednostech. 

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

Detailní informace 
o dalších chystaných 
retailových akcích najdete na: 
www.zboziaprodej.cz/udalosti

JEDNOU VĚTOU:

„Produkt může 
rychle zastarat, 

ale úspěšná 
značka je 

nadčasová.“
Stephen King,
americký spisovatel
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Třináctý ročník soutěže POPAI Awards představil nejlepší komunikační projekty v retailu. Soutěžní expozice 
i předání cen vítězům proběhly 25. listopadu 2021 v prostorách kongresového centra O2 universum v Praze. 
O přízeň porotců se ucházely projekty v devatenácti soutěžních kategoriích. K exponátům patřily komunikační 
prostředky v retailu, prvky vybavení interiérů obchodů, komplexní store koncepty, inovativní a ekologicky šetrné 
in-store realizace a další. Nejúspěšnějším projektem se stal vzdělávací prostor Magenta Experience Center.

Zákazníci si v in-store žádají zážitek

inzerce

MAGENTA EXPERIENCE CENTER

Zadavatel: T-Mobile Czech Republic

Přihlašovatel: Proboston Creative

Autor: T-Mobile Czech Republic

Ocenění: Absolutní vítěz, Cena za 

kreativitu POPAI Awards, Vítěz 

kategorie Materiálová a technická 

inovace, Vítěz kategorie Komplexní 

store koncepty – design prodejen

Vzdělávací prostor v obchodním centru 

Arkády Pankrác, který od prosince 2020 

slouží edukaci, setkávání, odpočinku i zá-

bavě. 

PALETOVÉ VYSTAVENÍ NATURA
Zadavatel: Coca-Cola HBC Česko a SlovenskoPřihlašovatel: DagoAutor: Dago
Ocenění: Vítěz kategorie Nealkoholické nápoje
Projekt propojuje paletové vystavení a celou pří-pravu s recyklací surovin, jelikož celý shop-in-shop je vyroben z plně recyklovatelných materiálů s tis-kem na vodní bázi a zároveň prezentuje 100% rPET lahve, ve kterých je voda Natura balená. 

MILKA OREO ČELO S TV
Zadavatel: Mondelez Czech RepublicPřihlašovatel: Mondelez Czech Republic
Autor: Total Marketing SupportOcenění: Vítěz kategorie Digitální komunikace

Čelo spojující dvě oblíbené značky Milku a Oreo. Díky obrazovce umožňuje vysílat obsah vycházející z ATL, ale upravený tak, aby mu nakupující bezprostředně porozu-měl. 

LANCÔME SHOP-IN-SHOP

Zadavatel: L’Oréal ČR
Přihlašovatel: Rexy
Autor: Rexy
Ocenění: Vítěz kategorie Prvky 
vybavení interiérů obchodů

Funkční koncept značky Lancôme a parfume-

rie Notino zaměřený na skin care beauty tech-

nologie a na propojení on-line a off-line. 
12
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na www.zboziaprodej.cz



K onference POPAI Fórum se pod
názvem Back to the retail sou    -
středila hlavně na zásadní změ-
ny a perspektivy ve světě retailu. 
Pro jeho správné pochopení je 

občas potřeba ohlédnout se k jeho původní pod-
statě. I když začínal na křižovatkách obchodních 
cest, jeho budoucností je také on-line prostředí. 
Akce se tak věnovala zásadnímu posunu chápání 
celistvosti retailu po pandemii, komplexnosti a pro-
pojenosti, kdy se e-commerce stala jeho nedílnou 
a významnou součástí.

Jde o nový přístup 
k nakupování

Moderování konference se ujala Michaela Berná-
tová, trade marketing manager společnosti Nestlé 
Česko, a partnerem jí byl David Lesch, výkonný 
ředitel společnosti AV Media. Na úvod vyzdvihli, 
že nový normál přinesl i to, že řada odborníků se 
této akce účastní z kanceláří, domovů či kaváren 
prostřednictvím on-line přenosu. Tato nová podo-
ba se přitom netýká jen konferencí obecně, ale jde 
o nový přístup ke každodennímu běžnému naku-

nakupování velké změny. Objevily se s příchodem 
covid-19 a v dobách, kdy se situace s počty naka-
žených výrazně zlepšila, setrvala. Všichni víme, že 
se výrazně snižuje frekvence nákupu a roste veli-
kost nákupního košíku. Místo tří větších nákupů 
děláme týdně jen dva, a tak jako spotřebitelé pře-
stáváme trávit čas obcházením více různých ob-
chodů. Místo toho využíváme svého dominantní-
ho obchodníka, u kterého děláme velké nákupy,“ 
vysvětluje. To představuje velký boj o loajalitu zá-
kazníka. Komu se v něm podaří vyhrát, má daleko 
větší šanci, že u něj spotřebitelé utratí větší částky 
než v době předcovidové. Podle Tomáše Prouzy 
jsou další velkou pozorovatelnou změnou rychlejší 
průchody obchody. Už se neodehrávají velké ná-
kupní dny v obchodních centrech. Spotřebitelé 
svůj průchod obchody zrychlili zhruba o 20 %. 
Přitom si všichni dopředu pečlivě plánují, co chtějí 
nakoupit. Funguje to u obchodníků s loajálními 
zákazníky. Na druhou stranu to výrazně snižuje 
šanci na to, aby si spotřebitelé koupili cokoliv im-
pulzního, a tak ani nemají moc šance vyměnit ob-
líbený produkt jedné značky za jiný, konkurenční.

Třetím trendem je snaha o větší rychlost nejen při 
nákupu, ale i placení. To se odráží ve větším přijí-
mání prvku automatizace, ale také skenování zbo-
ží již během nákupu, nebo většího využití samo-
obslužných pokladen. Retail se tak stal opravdu 
omnichannelový. Spotřebitelé si zvykli nakupovat 
on-line. „Paradoxem přitom je, že zatímco dříve 
u nákupu za několik stokorun bylo možné získat 
poštovné zdarma, dnes to už neplatí. Nedostanete 
ho už skoro ani v případě, kdy nakoupíte za více 
než deset tisíc korun,“ uvádí Tomáš Prouza a do-
dává, že zákazníci s tím nemají problém. Spotřebi-
tele si podle něj totiž už není nutné kupovat. Vše 
to ještě zjednodušila velmi hustá síť výdejních míst 
a vlastní obchody kombinované s výdejnou.

Již 13. ročník konference POPAI Fórum 2021 se znovu po loňské pauze, kdy proběhla 
ve virtuálním prostředí, odehrál ve fyzických prostorech. I tentokrát ji však účastníci 
měli možnost sledovat na dálku prostřednictvím videopřenosu. Akce se vůbec poprvé 
konala v moderním multifunkčním centru O2 universum a včetně mezinárodní účasti 
pojednávala o vývoji, perspektivách i výzvách marketingové komunikace v místě prodeje.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

pování. POPAI Fórum tak zažilo hned několik po-
prvé. Kromě zmíněného na něm vůbec poprvé 
v roli prezidentky POPAI CE vystoupila žena. An-
drea Vozníková se této funkce ujala v září. „Jsem 
ráda, že jsme se mohli sejít v těchto krásných no-
vých prostorách a fyzicky vystavit exponáty, které 
si lze opět po staru všechny hezky osahat,“ říká.

Po celý den byla konference maximálně interaktiv-
ní. Program byl nabitý prezentacemi v sále i přes 
videohovory ze zahraničí, nechyběly dvě panelové 
diskuse a šest reportážních vstupů. To vše probí-
halo ve třech přednáškových blocích. První se vě-
noval tomu, co již zákazníci a značky přijali za své. 
Druhý se dotkl nových trendů, toho, co přinese 
budoucnost a jak to ovlivní spotřebitele a chování 
retailerů. A poslední představil několik úspěšných 
příběhů z českých luhů a hájů.

Bojovat se bude 
o loajalitu

O aktuální situaci v retailu na dálku pohovořil pre-
zident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR To-
máš Prouza. „Pandemie přinesla do každodenního 

Back
to the retail
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Detailní informace 
a kompletní výsledky jsou 
na www.zboziaprodej.cz


Třináctý ročník soutěže POPAI Awards představil nejlepší komunikační projekty v retailu. Soutěžní expozice 
i předání cen vítězům proběhly 25. listopadu 2021 v prostorách kongresového centra O2 universum v Praze. 
O přízeň porotců se ucházely projekty v devatenácti soutěžních kategoriích. K exponátům patřily komunikační 
prostředky v retailu, prvky vybavení interiérů obchodů, komplexní store koncepty, inovativní a ekologicky šetrné 
in-store realizace a další. Nejúspěšnějším projektem se stal vzdělávací prostor Magenta Experience Center.

Zákazníci si v in-store žádají zážitek

inzerce

MAGENTA EXPERIENCE CENTER

Zadavatel: T-Mobile Czech Republic

Přihlašovatel: Proboston Creative

Autor: T-Mobile Czech Republic

Ocenění: Absolutní vítěz, Cena za 

kreativitu POPAI Awards, Vítěz 

kategorie Materiálová a technická 

inovace, Vítěz kategorie Komplexní 

store koncepty – design prodejen

Vzdělávací prostor v obchodním centru 

Arkády Pankrác, který od prosince 2020 

slouží edukaci, setkávání, odpočinku i zá-

bavě. 

PALETOVÉ VYSTAVENÍ NATURA
Zadavatel: Coca-Cola HBC Česko a SlovenskoPřihlašovatel: DagoAutor: Dago
Ocenění: Vítěz kategorie Nealkoholické nápoje
Projekt propojuje paletové vystavení a celou pří-pravu s recyklací surovin, jelikož celý shop-in-shop je vyroben z plně recyklovatelných materiálů s tis-kem na vodní bázi a zároveň prezentuje 100% rPET lahve, ve kterých je voda Natura balená. 

MILKA OREO ČELO S TV
Zadavatel: Mondelez Czech RepublicPřihlašovatel: Mondelez Czech Republic
Autor: Total Marketing SupportOcenění: Vítěz kategorie Digitální komunikace

Čelo spojující dvě oblíbené značky Milku a Oreo. Díky obrazovce umožňuje vysílat obsah vycházející z ATL, ale upravený tak, aby mu nakupující bezprostředně porozu-měl. 

LANCÔME SHOP-IN-SHOP

Zadavatel: L’Oréal ČR
Přihlašovatel: Rexy
Autor: Rexy
Ocenění: Vítěz kategorie Prvky 
vybavení interiérů obchodů

Funkční koncept značky Lancôme a parfume-

rie Notino zaměřený na skin care beauty tech-

nologie a na propojení on-line a off-line. 
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

INFORMAČNÍ PASÁŽ

Poznámky 
z Petrova

 blogu

lasti obchodu, marketingu a služeb. Zatímco Cyber 
Week zaznamenal v roce 2021 nevýrazný růst, ná-
růsty na začátku listopadu a na konci prosince po-
mohly maloobchodníkům překonat nové prodejní 
rekordy. Spotřebitelé utratili na internetu celosvě-
tově neuvěřitelných 1,14 bilionu dolarů. Vzhledem 
k tomu, že nestihli dodržet termíny on-line objed-
nání a vzrostly obavy z nových variant covid-19, 
bylo 23 % globálních on-line prodejů uskutečněno 
mezi 18. a 31. prosincem. Obchody, které ve stej-
ném období nabízely možnost osobního vyzved-
nutí, zachytily 62 % těchto globálních prodejů. 
A vzhledem k tomu, že spotřebitelé během sváteč-
ní sezony přesunuli své výdaje z potřeb na přání, 
zaznamenaly celosvětově nejvyšší meziroční nárůst 
luxusní kabelky, jejichž on-line prodej se zvýšil 
o 45 %. Následoval domácí nábytek s růstem 
34 % a obuv s přírůstkem 32 %. 

Žár trvá
 Začátkem roku zemřel Sidney Poitier, ve věku 
úctyhodných 94 let. Pro připomínku, první herec, 
muž černé pleti, který se stal držitelem Oscara 
i Zlatého glóbu. Byl filmovou hvězdou jednoznač-
ně rovnocennou hercům bílé pleti. A pro mě hrdi-
na mého dětství s neuhýbajícím pohledem dopl-
něným decentní mírou sebevědomí a elegance. Na 

jeho počest jsem si dopřál úžasný film 
V žáru noci. Vřele doporučuji! 

Komu?
 V prosinci roz-
poutala živou diskusi 
příručka pokynů pro 
inkluzivní komunikaci, 
která se dostala na ve-
řejnost. Nejedná se 

o schválený dokument, 
pouze o návrh, který eu-

rokomisařka pro rovné pří-
ležitosti Helena Dalliová po 

vlně kritiky vzala zpět a rozhod-
la se jej přepracovat. Ale už jenom 

to málo, co prosáklo, stojí za zamyšlení 
nad tím, co všechno se v dnešní době řeší. Napří-
klad to, aby se místo Vánoce říkalo svátky, aby se 
křesťanská jména Mary (Marie) a John (Jan) nahra-
dila mezinárodními, jako jsou Malika a Julio, aby se 
používalo neutrální oslovování vážení kolegové 
místo dámy a pánové… Člověka, jako už v posled-
ní době vícekrát, přitom napadne reagovat slovy 
klasika: A komu tím prospějete? 

Vtip měsíce
 Doktor: Abyste se vyléčila, musíte jíst alespoň 
jedno vejce denně. Pacientka: Ale já vejce nesná-
ším. Doktor: Říkám jíst, ne snášet. 

Pětkrát pozor!
 Aktuální studie Accenture Fjord Trends 2022 
identifikuje pět hlavních tendencí v lidském chová-
ní, které zásadně ovlivní společnost, kulturu a pod-
nikání. Podle jejích autorů by se neměla podceňo-
vat míra změny těchto vztahů ani reakce firem. 
Takže: 1. Come as you are (dva roky po začátku 
pandemie v lidech roste pocit, že své životy mohou 
více ovlivnit, což se odráží na způsobu jejich práce, 
vztazích a spotřebě; více se zamýšlí nad tím, kým 
jsou a co je pro ně důležité), 2. The end of abun-
dance thinking (i když výpadky v dodavatelském 
řetězci mohou být jen dočasným problémem, jejich 
dopad přetrvá; to povede k posunu v „myšlení hoj-
nosti“ – postaveném na okamžité dostupnosti 
zboží a služeb, pohodlí objednání a rychlosti dodá-
ní – směrem k většímu povědomí o životním pro-
středí), 3. The next frontier (metaverse, kulturní 
exploze, která na sebe nenechá dlouho čekat, se 
stane novou hranicí internetu, jež spojí všechny 
stávající vrstvy informací, rozhraní a prostorů, v je-
jichž rámci lidé komunikují; bude to nové místo 
k vydělávání peněz, vytvoří nové typy pracovních 
míst a nabídne značkám nespočet nových možnos-
tí), 4. This much is true (lidé dnes očekávají, že se 
mohou ptát a dostávat odpovědi na otázky pou-
hým stisknutím tlačítka nebo prostřednictvím krát-
ké diskuse s hlasovým asistentem; skutečnost, že 
je to tak snadné a rychlé, znamená, že se lidé cel-
kově více ptají; značkám se tak neustále rozšiřuje 
škála zákaznických otázek i počet kanálů 
pro jejich pokládání; to, jak na ně 
odpovídat, je zásadní výzvou 
v oblasti designu této služby, 
zdrojem konkurenční vý-
hody firem v budoucnu 
i rozhodujícím faktorem 
důvěry v ně), 5. Handle 
with care (péče se 
v uplynulém roce do-
stala do popředí ve 
všech svých podo-
bách: péče o sebe 
a o druhé, služby nabí-
zející péči či kanály pro 
její poskytování – a to jak 
digitální, tak i fyzické). 

Necháme to koňovi
 Naše hlavní město plánuje od ledna 2023 zru-
šit místa, která využívají kočí pro odstavování turis-
tických povozů. Podle radního Adama Zábranské-
ho je to reakce na kampaň Kůň není stroj. Tvrdí, že 
koňské povozy do dnešních měst nepatří, a neví, 
proč by je Praha měla podporovat. K tomu dodává, 
že zapřaženým koním v městském provozu vadí 
smog, vysoké i nízké teploty a tvrdé povrchy. Drož-
káři se brání a varují, že zákaz stání fiakrů bude 
znamenat smrt 70 koní. Lhůta jednoho roku je 
podle nich pro ukončení aktivit tak tíživá, že jedi-
ným řešením situace v následujícím roce bude pro-
dat koně jatkám. Tak, a co teď s tím… 

Bilionová síť
 Společnost Salesforce zveřejnila zprávu Holi-
day Shopping Report 2021. Ta analyzuje údaje 
o nákupech více než jedné miliardy nakupujících na 
platformě Salesforce Customer 360 a aktivity v ob-  Kontaktujte Petra:

petr.hribal@atoz.cz

Pro, nebo proti?
 Odpustit dluhy, nebo nechat kaž-
dého, ať zaplatí za to, co si „nadrobil“? 
Pokud je možné zbavit se těch vůči 
státu nebo obci, tak určitě ano. Stejně 
jsou mnohé pohledávky kvůli penále 
a vysokým odměnám advokátů a exe-
kutorů prostě nesplatitelné. 
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J ak potvrzuje Zdeněk Jerie, pro-
vozní ředitel a jednatel spo-
lečnosti Lidl Česká republika, 
nová výstavba prodejen naráží 

na nedostatek vhodných pozemků. S nimi pak 
přibývají i nestandardní řešení a poněkud ne-
tradiční lokality. Nový obchod bude otevřen 
třeba na prestižní adrese Na Příkopě.

Provoz pátého a zároveň největšího 
logistického centra Lidlu v tuzemsku 
v Buštěhradě u Kladna jste zahájili v loňském 
roce. Co bylo jeho hlavním cílem?

Provoz jsme zahájili především kvůli efektivnějšímu 
zásobování našich prodejen. Jejich největší kon-
centrace je v Praze a blízkém okolí, bylo proto po-
třeba najít pozemek v bezprostřední blízkosti me-
tropole. To se nám povedlo a nejfrekventovanější 
trasy kamionů jsme tak zkrátili na minimum. To má 
pozitivní dopad nejen na logistické náklady, ale 
také na životní prostředí.

Co všechno ovlivnilo jeho finální podobu?

Do finální podoby skladu se promítla poptávka zá-
kazníků po čerstvém zboží. V průběhu výstavby se 
proto dodatečně upravovalo vnitřní uspořádání 
a prostor pro ovoce a zeleninu se rozšiřoval o celých 
padesát procent. To o logistickém centru, a nejen 
o tom v Buštěhradě, leccos napovídá. Nejdůležitěj-
ší je totiž zajistit plynulé zásobování našich prode-
jen. V případě čerstvých a mražených potravin je 
toto zásobování podmíněno striktním dodržováním 
teplotního řetězce. K tomu nám napomáhají mo-
derní technologie nejen v oblasti chlazení. Buštěh-
radský sklad ale vznikal i s ohledem na životní pro-
středí. Třeba k ohřevu užitkové vody a vody do 
podlahového topení využívá sklad odpadní teplo 
vznikající při chlazení. Využitím odpadního tepla 
ročně ušetříme asi 4 750 GJ za rok, což je množství 
tepla, se kterým by průměrná domácnost vydržela 
163 let. Letos taky počítáme s instalací fotovoltaic-

ké elektrárny, která vyrobí až 870 MWh za rok. To 
odpovídá roční spotřebě elektřiny 260 domácností.

Buštěhrad vám pomáhá lépe zásobovat 
prodejny. Jaké jsou vaše další cíle v expanzi? 
Menší města, office centra nebo spíš 
nestandardní formáty?

Zákazníkům chceme jít naproti, proto stále hledá-
me vhodné pozemky a lokality pro umístění nových 
prodejen napříč Českou republikou. Rozhodující je 
přitom především spádová oblast, dále velikost po-
zemku nebo prostor a možnost zásobování. Trend 
spatřujeme v komfortním a rychlém nákupu s dů-
razem na výběr čerstvých a kvalitních potravin 
v moderním prostředí. Otevíráme nejen samostat-
ně stojící standardní prodejny s parkovištěm a pro-
dejnou ve stejné úrovni. V případě menšího po-
zemku v atraktivní lokalitě budujeme prodejny 
metropolitní, které mají parkoviště v přízemí a sa-
motná prodejna je přístupná v patře nad ním. Zá-
kazníkům ale vycházíme vstříc také prodejnami, 
které jsou součástí nákupních zón či obchodních 
center, nebo „prodejnami na míru“, které se při-
způsobují možnostem daného objektu. S nedo-
statkem vhodných pozemků tak přibývá nestan-
dardních řešení. A chceme jít i do lokalit, které jsou 
trochu netradiční, třeba pražská ulice Na Příkopě.

Kolik prodejen jste loni otevřeli a co je 
v plánu pro letošek? A plánujete i nějaké 
samoobslužné technologie?

V loňském roce jsme celkově otevřeli 26 nových 
prodejen a dvě jako náhradu již existujících. Osm 
prodejen jsme modernizovali. Zároveň vyhodnocu-
jeme i stav využívaných technologií a zařízení a pří-
padně je měníme například za úspornější modely. 
S letošním termínem dokončení máme prozatím 
ve výstavbě sedm nových prodejen. Pilotní projekt 
samoobslužných pokladen jsme spustili v prodejně 
Olbrachtova v Praze 4. V současné době je zde 
k dispozici celkem šest samoobslužných pokladen. 

Po celou dobu jejího otevření je v samoobslužné 
pokladní zóně k dispozici proškolený zaměstnanec, 
který zákazníkům v případě potřeby poradí a po-
může. Mimo samoobslužnou pokladní zónu jsou 
k dispozici ještě čtyři standardní a čtyři expresní 
pokladny. Aktuálně se nacházíme v testovací fázi. 
V případě, že bychom v budoucnu plánovali rozší-
řit samoobslužné pokladny do dalších prodejen, 
budeme o tom včas informovat.

Čtvrtým rokem běží v tuzemsku e-shop Lidlu. 
Ačkoliv jste od začátku avizovali, že se bude 
týkat jen non-food položek, nezměnila to 
pandemie?

I nadále platí, že prodej potravin prostřednictvím 
našeho e-shopu aktuálně neplánujeme. Chceme 
se plně soustředit na jeho vylepšování a postupné 
rozšiřování sortimentu v podobě spotřebního 
 zboží. O tom, že jdeme správným směrem, svědčí 
nejen zájem zákazníků, ale i různá ocenění, třeba 
v soutěži ShopRoku nebo v anketě Mastercard 
 E-shop roku.

Jak se daří aplikaci Lidl Plus? Kolik zákazníků 
ji aktivně využívá a jaké funkcionality jsou 
v ní nejoblíbenější?

Aplikaci Lidl Plus dlouhodobě využívá více než 80 
procent registrovaných uživatelů, což považujeme 
za velký úspěch. Čeští zákazníci v tomto patří 

Přibývá 
nestandardních 
řešení.

... /...

Naše filozofie 
se nemění
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Zdeněk Jerie
V loňském roce otevřel Lidl své největší logistické 
centrum v Buštěhradě. Apetit pro expanzi retailerovi 
nechybí, v roce 2021 otevřel 26 nových prodejen, 
stávající se čile modernizují. A v žebříčku TOP 30 
tuzemských maloobchodníků zůstává na nejvyšší příčce.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

provozní ředitel, jednatel, 
Lidl Česká republika
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J ak potvrzuje Zdeněk Jerie, pro-
vozní ředitel a jednatel spo-
lečnosti Lidl Česká republika, 
nová výstavba prodejen naráží 

na nedostatek vhodných pozemků. S nimi pak 
přibývají i nestandardní řešení a poněkud ne-
tradiční lokality. Nový obchod bude otevřen 
třeba na prestižní adrese Na Příkopě.

Provoz pátého a zároveň největšího 
logistického centra Lidlu v tuzemsku 
v Buštěhradě u Kladna jste zahájili v loňském 
roce. Co bylo jeho hlavním cílem?

Provoz jsme zahájili především kvůli efektivnějšímu 
zásobování našich prodejen. Jejich největší kon-
centrace je v Praze a blízkém okolí, bylo proto po-
třeba najít pozemek v bezprostřední blízkosti me-
tropole. To se nám povedlo a nejfrekventovanější 
trasy kamionů jsme tak zkrátili na minimum. To má 
pozitivní dopad nejen na logistické náklady, ale 
také na životní prostředí.

Co všechno ovlivnilo jeho finální podobu?

Do finální podoby skladu se promítla poptávka zá-
kazníků po čerstvém zboží. V průběhu výstavby se 
proto dodatečně upravovalo vnitřní uspořádání 
a prostor pro ovoce a zeleninu se rozšiřoval o celých 
padesát procent. To o logistickém centru, a nejen 
o tom v Buštěhradě, leccos napovídá. Nejdůležitěj-
ší je totiž zajistit plynulé zásobování našich prode-
jen. V případě čerstvých a mražených potravin je 
toto zásobování podmíněno striktním dodržováním 
teplotního řetězce. K tomu nám napomáhají mo-
derní technologie nejen v oblasti chlazení. Buštěh-
radský sklad ale vznikal i s ohledem na životní pro-
středí. Třeba k ohřevu užitkové vody a vody do 
podlahového topení využívá sklad odpadní teplo 
vznikající při chlazení. Využitím odpadního tepla 
ročně ušetříme asi 4 750 GJ za rok, což je množství 
tepla, se kterým by průměrná domácnost vydržela 
163 let. Letos taky počítáme s instalací fotovoltaic-

ké elektrárny, která vyrobí až 870 MWh za rok. To 
odpovídá roční spotřebě elektřiny 260 domácností.

Buštěhrad vám pomáhá lépe zásobovat 
prodejny. Jaké jsou vaše další cíle v expanzi? 
Menší města, office centra nebo spíš 
nestandardní formáty?

Zákazníkům chceme jít naproti, proto stále hledá-
me vhodné pozemky a lokality pro umístění nových 
prodejen napříč Českou republikou. Rozhodující je 
přitom především spádová oblast, dále velikost po-
zemku nebo prostor a možnost zásobování. Trend 
spatřujeme v komfortním a rychlém nákupu s dů-
razem na výběr čerstvých a kvalitních potravin 
v moderním prostředí. Otevíráme nejen samostat-
ně stojící standardní prodejny s parkovištěm a pro-
dejnou ve stejné úrovni. V případě menšího po-
zemku v atraktivní lokalitě budujeme prodejny 
metropolitní, které mají parkoviště v přízemí a sa-
motná prodejna je přístupná v patře nad ním. Zá-
kazníkům ale vycházíme vstříc také prodejnami, 
které jsou součástí nákupních zón či obchodních 
center, nebo „prodejnami na míru“, které se při-
způsobují možnostem daného objektu. S nedo-
statkem vhodných pozemků tak přibývá nestan-
dardních řešení. A chceme jít i do lokalit, které jsou 
trochu netradiční, třeba pražská ulice Na Příkopě.

Kolik prodejen jste loni otevřeli a co je 
v plánu pro letošek? A plánujete i nějaké 
samoobslužné technologie?

V loňském roce jsme celkově otevřeli 26 nových 
prodejen a dvě jako náhradu již existujících. Osm 
prodejen jsme modernizovali. Zároveň vyhodnocu-
jeme i stav využívaných technologií a zařízení a pří-
padně je měníme například za úspornější modely. 
S letošním termínem dokončení máme prozatím 
ve výstavbě sedm nových prodejen. Pilotní projekt 
samoobslužných pokladen jsme spustili v prodejně 
Olbrachtova v Praze 4. V současné době je zde 
k dispozici celkem šest samoobslužných pokladen. 

Po celou dobu jejího otevření je v samoobslužné 
pokladní zóně k dispozici proškolený zaměstnanec, 
který zákazníkům v případě potřeby poradí a po-
může. Mimo samoobslužnou pokladní zónu jsou 
k dispozici ještě čtyři standardní a čtyři expresní 
pokladny. Aktuálně se nacházíme v testovací fázi. 
V případě, že bychom v budoucnu plánovali rozší-
řit samoobslužné pokladny do dalších prodejen, 
budeme o tom včas informovat.

Čtvrtým rokem běží v tuzemsku e-shop Lidlu. 
Ačkoliv jste od začátku avizovali, že se bude 
týkat jen non-food položek, nezměnila to 
pandemie?

I nadále platí, že prodej potravin prostřednictvím 
našeho e-shopu aktuálně neplánujeme. Chceme 
se plně soustředit na jeho vylepšování a postupné 
rozšiřování sortimentu v podobě spotřebního 
 zboží. O tom, že jdeme správným směrem, svědčí 
nejen zájem zákazníků, ale i různá ocenění, třeba 
v soutěži ShopRoku nebo v anketě Mastercard 
 E-shop roku.

Jak se daří aplikaci Lidl Plus? Kolik zákazníků 
ji aktivně využívá a jaké funkcionality jsou 
v ní nejoblíbenější?

Aplikaci Lidl Plus dlouhodobě využívá více než 80 
procent registrovaných uživatelů, což považujeme 
za velký úspěch. Čeští zákazníci v tomto patří 
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nestandardních 
řešení.
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Naše filozofie 
se nemění
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Na prodejní ploše se Zdeňkem Jeriem:

Náš kraj
Loni Lidl představil privátní značku 
Náš kraj. Míří tak na apetit těch 
zákazníků, kteří si potrpí na 
tuzemskou produkci.

Zdraví s bio
Roste zájem o bioprodukty, veganské či 
vegetariánské výrobky. Lidl je přináší 
jak v tematických akcích, tak 
i prostřednictvím stálé nabídky.

Lokální spolupráce
Prostor je dán také tuzemským 
vinařům. V regionech mají zákazníci 
na výběr i produkci z lokálních pivovarů.

Zaostřeno na akce!
O tematické i akční nabídky je velký 
zájem. V prodejnách jsou umístěny na 
vyhrazených místech tak, aby se v nich 
zákazníci snadno orientovali.

Cena za cenou
Lidl sbírá ocenění na všech frontách. 
Ať už jde o ocenění pro logistické 
centrum Buštěhrad, e-shop či ocenění 
Nejdůvěryhodnější značka roku 2021. 

Jednička v čerstvosti
Na čerstvý sortiment si Lidl 
potrpí a na prodejní ploše jej 
aktivně prezentuje.

Všechno v appce
Více než 80 % registrovaných uživatelů 
v tuzemsku využívá aplikaci Lidl Plus a Češi 
patří k nejaktivnějším v Evropě.

Široká a pestrá nabídka
Jednoduchá navigace, komfortní nákup, široký 
a pestrý výběr. Plus nízké ceny, privátní značky 
a akce. To je filozofie, která se nemění.

provozní ředitel, jednatel, Lidl Česká republika
Zdeněk Jerie
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k  nejaktivnějším v Evropě, čemuž kromě zajímavé-
ho obsahu a užitečných funkcí napomáhá také 
naše postavení na tuzemském trhu. V loňském 
roce patřila aplikace mezi nejstahovanější v České 
republice. Právě digitální účtenky spolu se stíracími 
losy či slevovými kupony náleží mezi nejvyužívaněj-
ší funkcionality aplikace. Díky účtenkám uloženým 
v mobilu je v případě potřeby možné vrácení zboží 
i jeho reklamace. Aplikace se nám osvědčila také 
jako nástroj efektivní komunikace s našimi zákaz-
níky. V době, kdy se podmínky nakupování drama-
ticky mění, což bylo především při první vlně pan-
demie, dokážeme jejím prostřednictvím zákazníky 
rychle informovat o případných změnách. S ohle-
dem na situaci s nimi dokážeme také komunikovat 
či zasílat nabídky podle regionu nebo oblíbené 
prodejny. Aplikace navíc nabízí možnost zjistit, jak 
je daná prodejna aktuálně vytížená.

Zmínil jste komunikaci se zákazníky. 
Stále platí, že tištěný leták je klíčovým 
prvkem v komunikaci? Jak to změnily 
digitální kanály? A jak to vnímáte 
z pohledu ekologie?

Digitální letáky jsou k dispozici nejen v naší aplika-
ci, ale také na našich webových stránkách, zákaz-
níci mohou využívat i newsletter zasílaný e-mailem. 
Přesto jsou tištěné letáky jednoznačně nejpopulár-
nější a jsou jedním ze stěžejních reklamních nosičů. 
Ostatní reklamní kanály nám totiž neposkytují 
 takový prostor. Letáky přitom neobsahují pouze 
 informace zaměřené na akce a slevy. Jejich pro-
střednictvím informujeme mimo jiné o našich CSR 
aktivitách. Zákazníci se tak mohou dozvědět napří-
klad o certifikacích našich produktů, o plnění na-
šich závazků v podobě redukce soli a cukru v pro-
duktech nebo o redukci plastu v obalech výrobků 
našich privátních značek. Začátkem roku 2020 
jsme formát našich letáků zmenšili z velikosti 
300 × 350 mm na současnou 200 × 280 mm. Men-
ší leták je nejen praktičtější, ale také šetrnější k pří-
rodě. Ve spojení s menším rozměrem tak uspoříme 
víc než 2 500 tun papíru ročně.

Strategie Lidlu byla vždy založena 
na privátních značkách, tvoří více než 75 % 
sortimentu. V nabídce se ale objevují i známé 
značky. Měníte strategii?

Naše filozofie se nezměnila. I nadále náš prodej 
stavíme na privátních značkách, které dále rozšiřu-
jeme. Nedávno jsme uvedli na trh třeba značku Náš 
kraj. V rámci sortimentu se ale snažíme vycházet 
vstříc přáním našich zákazníků a nabídku tak roz-
šiřujeme i o značkové výrobky. Zastoupení našich 
privátních značek v nabídce však i nadále výrazně 
převažuje.

O profilu běžného zákazníka Lidlu 
čtěte na www.zboziaprodej.cz

S kým nejraději 
nakupuji:

Sám.

Moje nejoblíbenější 
značka:

Pikok Pure.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

S nákupním seznamem.

Jaký jsem 
zákazník:

Disciplinovaný.

Co mě na 
nakupování baví 

a nebaví:

Objevovat nové 
produkty 

a ztracený čas.

Oblíbený 
obchod:

Lidl.
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Náš kraj
Loni Lidl představil privátní značku 
Náš kraj. Míří tak na apetit těch 
zákazníků, kteří si potrpí na 
tuzemskou produkci.

Zdraví s bio
Roste zájem o bioprodukty, veganské či 
vegetariánské výrobky. Lidl je přináší 
jak v tematických akcích, tak 
i prostřednictvím stálé nabídky.

Lokální spolupráce
Prostor je dán také tuzemským 
vinařům. V regionech mají zákazníci 
na výběr i produkci z lokálních pivovarů.

Zaostřeno na akce!
O tematické i akční nabídky je velký 
zájem. V prodejnách jsou umístěny na 
vyhrazených místech tak, aby se v nich 
zákazníci snadno orientovali.

Cena za cenou
Lidl sbírá ocenění na všech frontách. 
Ať už jde o ocenění pro logistické 
centrum Buštěhrad, e-shop či ocenění 
Nejdůvěryhodnější značka roku 2021. 

Jednička v čerstvosti
Na čerstvý sortiment si Lidl 
potrpí a na prodejní ploše jej 
aktivně prezentuje.

Všechno v appce
Více než 80 % registrovaných uživatelů 
v tuzemsku využívá aplikaci Lidl Plus a Češi 
patří k nejaktivnějším v Evropě.

Široká a pestrá nabídka
Jednoduchá navigace, komfortní nákup, široký 
a pestrý výběr. Plus nízké ceny, privátní značky 
a akce. To je filozofie, která se nemění.
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roku. Další dílčí optimalizace cenové politiky pro-
běhne s velkou pravděpodobností i letos, a to 
v řádu jednotek procent.

Sudové pivo o zhruba tři procenta zdražil od ledna 
také Budějovický Budvar a během letošního první-
ho čtvrtletí zdraží i balené pivo. Pivovar také v prů-
běhu loňského roku zdražoval pivo exportním zá-
kazníkům. Podle obchodního ředitele pro 
tuzemský trh Petra Kubína může za vyšší ceny piva 
růst energií i nákladů, ať už jde o mzdové prostřed-
ky, nebo náklady na přepravu. V zásadě jde o růst 
nákladů, které v některých případech dosahují až 
stovky procent. Zdražení piva loni oznámil i Plzeň-
ský Prazdroj nebo Pivovary Staropramen, které 
ceny navýšily už v červenci.

Dražší vstupy zvýší také ceny výrobků společnosti 
Nestlé Česko. Změna je podle firmy nezbytná pro 
zachování kvality produktů. Za růstem cen vidí 
hlavně vysokou nestálost na trhu způsobenou 
pandemií covidu, kvůli které se snižovala výrobní 
kapacita, byla limitována doprava a zvyšovaly se 
nároky na hygienická a protipandemická opatření. 
K tomu se přidaly klimatické změny, které způso-
bily horší úrodu. Nárůst cen komodit se nejvíce 
dotkl segmentu kávy, kde ceny arabiky a robusty 
vzrostly o desítky procent v důsledku sucha a mra-
zů v Brazílii a vyšších cen dopravy. Klimatické změ-
ny způsobily také zvýšenou poptávku a následný 
růst cen u pšenice a kukuřice, které jsou hlavní 

složkou zejména cereálií. Výrazně vzrostla i cena 
olejů, které se používají při výrobě široké škály po-
travin. Nedostatek cukru ovlivnil výrobu čokolád 
a sladkostí. Zdražení se dotklo u vybraných kate-
gorií produktů v rozmezí od čtyř do třinácti pro-
cent. Podle tiskové mluvčí Terezy Skrbkové lze za-
tím o dalším vývoji cen jen stěží spekulovat: 
„Závisí to na mnoha proměnných a v této chvíli 
nemáme přijaté žádné novější rozhodnutí.“

Situaci komplikuje 
doprava a lidské zdroje

Stejně jako všem ostatním rostou náklady doprav-
cům. Nejde jen o zdražení pohonných hmot, ale 
v některých případech váznou také dodávky. 
„Nová dopravní technika má dodací lhůty delší než 
jeden rok, chybí i základní náhradní díly, někdy 
není olej a podobné banální položky. Vše ještě 
komplikují narušené dodavatelsko-odběratelské 
řetězce, kdy se na jedné straně nedostává volných 
kapacit a na straně druhé stojí nevyložené kamio-
ny před branami zavřených továren,“ popisuje si-
tuaci Martin Felix, tiskový mluvčí Sdružení automo-
bilových dopravců Česmad Bohemia. To vše 
dopravu pochopitelně zdražuje. Komplikace také 
vidí v nejednotnosti vyžadovaných proticovidových 

inzerce

Pivo, čokoláda 
i mléčné výrobky
Potravináři se shodují na tom, že ceny nadále po-
rostou, inflace obrazně i doslova dožene každého. 
A světlo na konci tunelu v podobě zastavení růstu 
cen zatím vidět není. „Madeta sice od ledna zdra-
žila výrobky o více než deset procent, ale ani to 
nám nepokryje rostoucí náklady na energie, po-
honné hmoty, materiál, obaly či služby,“ uvádí Jan 
Teplý, ředitel obchodu, marketingu a nákupu spo-
lečnosti Madeta. Bude podle něj třeba seškrtat 
některé zbytné náklady a možná i omezit část in-
vestic. Madeta očekává, že kvůli zdražování klesne 
kupní síla obyvatel, a na scéně je také konkuren ční 
boj mezi českými mlékárnami a dovozem.

Ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík upozorňuje, 
že například jen v segmentu obalových materiálů 
a příslušenství zdražily obalové kartony až o sto 
procent a pivní korunky dokonce o 170 %. Pivovar 
ale vedle vysokých cen trápí i dlouhé dodací lhůty 
a v některých případech přímo nedostatek mate-
riálu. „Významně se současně průběžně zvyšují 
mzdové náklady, které tvoří zásadní nákladovou 
položku pivovaru, a samozřejmě se nás dotýká 
i krizová situace v energetice. Pokud jde o energie, 
čelíme zvýšení nákladů až o zhruba 30 procent,“ 
vysvětluje. Všechny tyto důvody pak vedly ke zdra-
žení, které firma oznámila už v prosinci loňského 

Inflace dělá vrásky všem. Prostor ke zlepšení, a tedy ke zlevnění v tuto chvíli nevidí prak-
ticky nikdo. Očekává se, že kvůli růstu cen různých druhů komodit a stále ne zcela stabilní 

situaci v dodavatelsko-odběratelských globálních vztazích budou ceny atakovat ještě 
vyšší příčky. Projeví se to hlavně v energeticky náročných provozech, podraží 

tedy třeba pekařské výrobky či produkce zeleniny ze skleníků.
Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Č eská národní banka (ČNB) je mini -
málně pro první pololetí  letošního 
roku skeptická až pesimistická, 
své odhady postupně zpřesňuje. 
Na začátku února odhadovala 

led novou inflaci atakující hranici devíti procent, 
pro únor 9‚7 %, v březnu pak ještě o trochu vyšší 
(9‚8 %). V polovině února už bylo z dat České-
ho statistického úřadu zřejmé, že inflace ataku-
je hranici 10 % a že je velmi pravděpodobné, že 
v následujících měsících tuto hodnotu ještě o něco 
málo překoná.

Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka by se situace 
mohla uklidnit v druhé polovině roku, kdy začne 
inflace klesat díky posílení koruny a projeví se 
i stabilizující vliv měnové politiky skrze domácí 
poptávku. Zvýšení tržních úrokových sazeb, 
které ale dělají nemalé vrásky nejen producen-
tům potravin, podle něj pomůže s postupným 
návratem inflace do blízkosti dvouprocentní-

ho inflačního cíle. To se neočekává dřív než 
v první polovině příštího roku. Prozatím 
počítá ČNB pro první čtvrtletí roku 2023 
s inflací na úrovni tří procent, ve druhém 
čtvrtletí pak kolem 2‚3 %.

Inflace zachvátila 
celý svět

Inflace se ale netýká jen tuzemska, 
čelí jí celá Evropa a prakticky celý 
svět. V evropských unijních stá-
tech rostou zejména ceny ener-
gií a potravin. V lednu inflace 
v eurozóně pokořila historické 
maximum. S 5‚1 procenty jde 
o rekord od zavedení eura 
před dvaceti lety.

Dana Večeřová, prezi-
dentka Potravinářské 
komory ČR (PK ČR), 
také očekává, že infla-
ce bude meziročně 
atakovat hranici 10 
procent a bude 
tak patřit k nej-
vyšším v celé po-
revoluční éře. 

Upozorňuje, že i přes hrozivě vypadající čísla se 
nacházíme ve stadiu mírné inflace, stejně jako EU 
a USA. Naopak v Rumunsku, Bělorusku, Litvě či na 
Ukrajině dosahuje inflace dvouciferných hodnot. 
Nejvyšší inflaci měla v lednu Litva (12‚2 %, zatímco 
v prosinci to bylo 10‚7 %). Stále je ale Evropa na-
štěstí daleko od poněkud astronomických čísel, 
která lze pozorovat na Blízkém východě. Například 
v Turecku v lednu inflace vystoupila na téměř pa-
desát procent (48‚7 %).

Ceny podle ředitelů firem 
dál porostou

Tři čtvrtiny českých firem v loňském roce zvyšova-
ly ceny, téměř třetina přitom přistoupila ke zdraže-
ní o více než 10 procent. Generální ředitelé společ-
ností navíc předpokládají, že rychlý růst cen vydrží 
i v letošním roce. Vyplývá to z aktuálního průzku-
mu PwC CEO Survey mezi šéfy tuzemských firem. 
Plných 75 % generálních ředitelů připouští, že 
v loňském roce jejich společnost zvýšila ceny svých 
výrobků či služeb. Řada firem přitom sáhla k ra-
zantnímu zdražování, 28 % šéfů přiznává, že jejich 
firma zvýšila ceny o více než 10 %. „Už na jaře 
loňského roku jsme od šéfů českých firem slyšeli 
o hrozbách rychle rostoucích cen. Málokdo si ale 
tehdy dovedl současnou výši inflace představit 
nebo připustit. Reálný život ve firmách přitom sta-
tistiky předbíhá, a proto nelze v prvním pololetí 
letošního roku čekat, že by inflace zmizela,“ ko-
mentuje partner PwC Petr Kříž.

Z průzkumu mezi členy PK ČR, který proběhl na 
konci loňského roku, vyplývá, že většina potravi-
nářských podniků plánovala od nového roku zdra-
žení o 10 %. „Bohužel však není jisté, zda se jedná 
o konečné zvýšení cen, protože v současné době 
nelze příliš odhadovat, kdy se zastaví nebo alespoň 
zmírní zvyšování cen všech vstupů, myšleno suro-
vin, obalů, energií, dopravy, mezd a podobně. 
Otázkou zůstává, jak se k cenám potravin postaví 
obchodní řetězce, které u nás ovládají 70 až 80 
procent trhu. U základních potravin je jejich marže 
kolem 20 až 30 procent, nicméně u vysoce průmy-
slově zpracovaných potravin může marže dosáh-
nout i více než sto procent,“ nastiňuje Dana Veče-
řová. Je podle ní ale zřejmé, že poroste podíl 
obyvatel, kteří budou více než kdy dříve hledět na 
cenu konkrétních výrobků a vyhledávat slevy.

ticky nikdo. Očekává se, že kvůli růstu cen různých druhů komodit a stále ne zcela stabilní 
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pro únor 9‚7 %, v březnu pak ještě o trochu vyšší 
(9‚8 %). V polovině února už bylo z dat České-
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je hranici 10 % a že je velmi pravděpodobné, že 
v následujících měsících tuto hodnotu ještě o něco 
málo překoná.

Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka by se situace 
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poptávku. Zvýšení tržních úrokových sazeb, 
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tům potravin, podle něj pomůže s postupným 
návratem inflace do blízkosti dvouprocentní-

ho inflačního cíle. To se neočekává dřív než 
v první polovině příštího roku. Prozatím 
počítá ČNB pro první čtvrtletí roku 2023 
s inflací na úrovni tří procent, ve druhém 
čtvrtletí pak kolem 2‚3 %.

Inflace zachvátila 
celý svět

Inflace se ale netýká jen tuzemska, 
čelí jí celá Evropa a prakticky celý 
svět. V evropských unijních stá-
tech rostou zejména ceny ener-
gií a potravin. V lednu inflace 
v eurozóně pokořila historické 
maximum. S 5‚1 procenty jde 
o rekord od zavedení eura 
před dvaceti lety.

Dana Večeřová, prezi-
dentka Potravinářské 
komory ČR (PK ČR), 
také očekává, že infla-
ce bude meziročně 
atakovat hranici 10 
procent a bude 
tak patřit k nej-
vyšším v celé po-
revoluční éře. 
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roku. Další dílčí optimalizace cenové politiky pro-
běhne s velkou pravděpodobností i letos, a to 
v řádu jednotek procent.

Sudové pivo o zhruba tři procenta zdražil od ledna 
také Budějovický Budvar a během letošního první-
ho čtvrtletí zdraží i balené pivo. Pivovar také v prů-
běhu loňského roku zdražoval pivo exportním zá-
kazníkům. Podle obchodního ředitele pro 
tuzemský trh Petra Kubína může za vyšší ceny piva 
růst energií i nákladů, ať už jde o mzdové prostřed-
ky, nebo náklady na přepravu. V zásadě jde o růst 
nákladů, které v některých případech dosahují až 
stovky procent. Zdražení piva loni oznámil i Plzeň-
ský Prazdroj nebo Pivovary Staropramen, které 
ceny navýšily už v červenci.

Dražší vstupy zvýší také ceny výrobků společnosti 
Nestlé Česko. Změna je podle firmy nezbytná pro 
zachování kvality produktů. Za růstem cen vidí 
hlavně vysokou nestálost na trhu způsobenou 
pandemií covidu, kvůli které se snižovala výrobní 
kapacita, byla limitována doprava a zvyšovaly se 
nároky na hygienická a protipandemická opatření. 
K tomu se přidaly klimatické změny, které způso-
bily horší úrodu. Nárůst cen komodit se nejvíce 
dotkl segmentu kávy, kde ceny arabiky a robusty 
vzrostly o desítky procent v důsledku sucha a mra-
zů v Brazílii a vyšších cen dopravy. Klimatické změ-
ny způsobily také zvýšenou poptávku a následný 
růst cen u pšenice a kukuřice, které jsou hlavní 

složkou zejména cereálií. Výrazně vzrostla i cena 
olejů, které se používají při výrobě široké škály po-
travin. Nedostatek cukru ovlivnil výrobu čokolád 
a sladkostí. Zdražení se dotklo u vybraných kate-
gorií produktů v rozmezí od čtyř do třinácti pro-
cent. Podle tiskové mluvčí Terezy Skrbkové lze za-
tím o dalším vývoji cen jen stěží spekulovat: 
„Závisí to na mnoha proměnných a v této chvíli 
nemáme přijaté žádné novější rozhodnutí.“

Situaci komplikuje 
doprava a lidské zdroje

Stejně jako všem ostatním rostou náklady doprav-
cům. Nejde jen o zdražení pohonných hmot, ale 
v některých případech váznou také dodávky. 
„Nová dopravní technika má dodací lhůty delší než 
jeden rok, chybí i základní náhradní díly, někdy 
není olej a podobné banální položky. Vše ještě 
komplikují narušené dodavatelsko-odběratelské 
řetězce, kdy se na jedné straně nedostává volných 
kapacit a na straně druhé stojí nevyložené kamio-
ny před branami zavřených továren,“ popisuje si-
tuaci Martin Felix, tiskový mluvčí Sdružení automo-
bilových dopravců Česmad Bohemia. To vše 
dopravu pochopitelně zdražuje. Komplikace také 
vidí v nejednotnosti vyžadovaných proticovidových 

inzerce

Pivo, čokoláda 
i mléčné výrobky
Potravináři se shodují na tom, že ceny nadále po-
rostou, inflace obrazně i doslova dožene každého. 
A světlo na konci tunelu v podobě zastavení růstu 
cen zatím vidět není. „Madeta sice od ledna zdra-
žila výrobky o více než deset procent, ale ani to 
nám nepokryje rostoucí náklady na energie, po-
honné hmoty, materiál, obaly či služby,“ uvádí Jan 
Teplý, ředitel obchodu, marketingu a nákupu spo-
lečnosti Madeta. Bude podle něj třeba seškrtat 
některé zbytné náklady a možná i omezit část in-
vestic. Madeta očekává, že kvůli zdražování klesne 
kupní síla obyvatel, a na scéně je také konkuren ční 
boj mezi českými mlékárnami a dovozem.

Ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík upozorňuje, 
že například jen v segmentu obalových materiálů 
a příslušenství zdražily obalové kartony až o sto 
procent a pivní korunky dokonce o 170 %. Pivovar 
ale vedle vysokých cen trápí i dlouhé dodací lhůty 
a v některých případech přímo nedostatek mate-
riálu. „Významně se současně průběžně zvyšují 
mzdové náklady, které tvoří zásadní nákladovou 
položku pivovaru, a samozřejmě se nás dotýká 
i krizová situace v energetice. Pokud jde o energie, 
čelíme zvýšení nákladů až o zhruba 30 procent,“ 
vysvětluje. Všechny tyto důvody pak vedly ke zdra-
žení, které firma oznámila už v prosinci loňského 
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opatření, která ve svém důsledku prohlubují pro-
blémy s nedostatkem řidičů. A tlak roste i na cenu 
pracovní síly.

Podle předsedy Družstva CBA CZ Romana Mazáka 
komplikuje situaci stabilní růst minimální mzdy. 
Potýkají se s ní obchodníci i výrobci a distributoři 
potravin. Rozdíl ve výši minimální mzdy před pěti 
lety a nyní je pro zaměstnavatele obrovský, zejmé-
na pokud jde o celkové náklady. „Zvýšení minimál-
ní mzdy nás stojí 10 milionů ročně, za pět let je to 
50 milionů jen na mzdách. A tuto částku musíme 
někde vzít. Navíc lidé dostanou z této sumy jen 35 
milionů, zbytek připadá státu,“ říká Roman Ma-
zák. Mzdové náklady představují pro české prodej-
ny dlouhodobě nejvyšší položku, co se týče eko-
nomického provozu. U řady těch v nejmenších 
obcích jsou pak příčinou jejich nerentability, v ně-
kterých případech i krachu. Ve finále podle něj 
nehrají roli jen mzdy, sekundárně je nutné přičíst 
i rostoucí ceny pohonných hmot nebo náklady za 
covid kvůli nemocenským, které vyrostly i o 200 
procent. To vše má negativní vliv na meziroční ná-
růsty cen dodavatelů potravin. Ty podle Romana 
Mazáka v minulosti rostly v rozmezí pěti až deseti 
procent, nyní je řeč o nárůstech v řádu padesáti až 
sto procent.

Krajním případem je 
omezení investic

Podle Jana Teplého bude zřejmě třeba seškrtat 
některé zbytné náklady a možná i omezit část in-
vestic. Nejistě o tom hovoří i další výrobci.

Ale jak upřesňuje Dana Večeřová, složitá ekono-
mická situace nesmí snižovat ochotu firem inves-
tovat do nových technologií, do modernizace a ro-
botizace, protože zde za Evropou zaostáváme: 
„Potřeba automatizovaných provozů a využívání 
robotů se ukazuje jako čím dál nezbytnější, zvláště 
kvůli nedostatku pracovní síly, kterou očekáváme 
i v budoucnu. Bohužel ale zvyšování efektivity prá-
ce a investice do modernizace, automatizace a ro-
botizace nejsou opatření, která je možné realizovat 
ze dne na den. Právě proto apelujeme na Minister-
stvo zemědělství, aby posílilo investice do moder-
nizací a inovací a zvyšování konkurenceschopnos-
ti českého potravinářského a zpracovatelského 
průmyslu.“

České podniky se zcela logicky obávají nárůstu cen 
vstupů a situace na trhu práce. Každý, kdo má nyní 
volné finanční prostředky, je investuje, aby v bu-
doucnu co nejvíce ušetřil. Technologie, inovace, 
automatizace, robotizace. Do těch je třeba inves-
tovat zejména proto, že na řadu pracovních míst 
budou firmy shánět zaměstnance jen s velkými 
obtížemi. „Dočasně je třeba získat pracovníky ze 

dosáhla průměrná míra inflace v roce 2021 
(nejvyšší od roku 2008).

činil růst maloobchodních tržeb v roce 
2021 (bez očištění).

Zdroj: ČSÚ, 2/2022

činila inflace v lednu roku 2022, zrychlila 
z prosincových 6‚6 %.

Zdroj: ČSÚ, 2/2022

dosáhlo meziroční 
zvýšení tržeb 
za potraviny 

ve specializovaných prodejnách potravin 
v prosinci 2021. I nespecializované prodejny 
s převahou potravin zaznamenaly meziroční 
růst tržeb o 1‚3 %.

3,8%

4,4%

9,9 %

8,7%

Jak to řeší sousedé

Polsko od února na půl roku zrušilo DPH u základ-
ních druhů potravin. Patří sem hlavně chléb, maso 
či mléčné výrobky. Cílem je podle tamního pre-
miéra Mateusze Morawieckého právě zmírnit do-
pady rostoucí inflace. Jeho vláda snížila také daň 
u pohonných hmot a zrušila DPH u hnojiv, jejichž 
rostoucí cena trápí i tuzemské podniky.

Česká vláda se ale k podobnému kroku nechystá. 
„Obecným postojem současné vlády je, že snižo-
vání DPH na jednotlivé služby či komodity je coby 
plošné řešení nejen neefektivní, neboť poskytuje 
finanční pomoc všem bez ohledu na reálnou po-
třebu, ale především je rozpočtově neodpovědné 
a vede k dalšímu prohlubování deficitu státního 
rozpočtu,“ objasňuje Tomáš Weiss, tiskový mluvčí 
Ministerstva financí ČR. Dodává, že jde o krok, 
který vede k roztáčení nežádoucí inflační spirály. 
To jsme mohli sledovat v tuzemsku už při promi-
nutí DPH na energie v listopadu a prosinci loňské-
ho roku. Připomíná, že zatím je stále snižování DPH 
na nulovou či super sníženou sazbu v rozporu s ev-
ropskou legislativou. A ačkoli jejich zavedení u vy-
braných druhů komodit umožňuje revize evropské 
směrnice o DPH, která byla v prosinci loňského 
roku schválena ministry financí na zasedání Rady 
Ecofin, legislativní proces ještě není dokončen. 
Členské státy, které už teď snižují DPH, nicméně 
doufají, že jim budou prohřešky odpouštěny.

Programem pro 
maloobchodníky 
proti inflaci

V rámci programu Nakupte více, zaplaťte méně 
garantuje společnost Makro zákazníkům dlouho-
době nízké ceny. Program funguje na jednodu-
chém principu – s vyšším počtem nakoupených 
položek klesá prodejní cena za jednotku. Firma 
zařadila do programu nejžádanější artikly, jako 
jsou mléčné výrobky, trvanlivé potraviny, alkoho-
lické i nealkoholické nápoje nebo drogerii a mra-
žený sortiment. Od února jde o více než tři tisíce 
položek s garancí nižší ceny vždy na daný měsíc. 
Nabídka zahrnuje i 200 výrobků privátní značky 
Fine Life.

„Tam cenu nastavíme tak, aby maloobchodníkovi 
umožnila stanovení konkurenceschopné prodejní 
ceny s marží mezi dvaceti a třiceti procenty,“ sdě-
luje vedoucí interní a externí komunikace Romana 
Nýdrle. Podotýká, že se v Makru nesnaží o to, aby 
zákazníci nakupovali zbytečně víc, než prodají: 
„Vždy nabízená balení odpovídají reálným možnos-
tem provozovatelů drobných prodejen.“ A ti jej, jak 
naznačují prodejní data, oceňují. Jen v lednu před-
stavovalo zboží zakoupené prostřednictvím tohoto 
programu více než 30% podíl na  celkových prode-
jích společnosti Makro maloobchodním zákazní-
kům. Jde o dlouhodobou firemní strategii a cílem 
není měnit portfolio výrobků, ale případně je ještě 
v řádu jednotek až desítek rozšířit. 

zahraničí, kteří chtějí v Česku pracovat. Ale i těch 
je nedostatek, což je problémem celé Evropy,“ 
míní Dana Večeřová. I proto PK ČR prosazuje zájmy 
sektoru potravinářství do nového vzdělávacího 
systému středního odborného školství tak, aby 
měl trh do budoucna dostatek kvalifikované pra-
covní síly.

Panuje obava o zhoršení 
kvality potravin

Podle PK ČR nejvíce vzrostly ceny u hnojiv a krmiv. 
Třeba dusíkatá hnojiva, která zemědělci používají 
na jaře, zdražila i více než o 100 %. Zvyšuje se cena 
pečiva, protože jeho výroba je vysoce energeticky 
náročná, dále zdražuje mléko i máslo z důvodu 
enormního navyšování ceny v dopravě, růstu cen 
suroviny a také energií potřebných například pro 
chlazení suroviny. Cenu kávy zase ovlivnilo špatné 
počasí a koronavirová krize, cenu cukru zvyšovaly 
obavy o úrodu v Brazílii, kde uhodily nebývalé mra-
zy. „Nicméně nakonec Indie a EU ceny zmírnily,“ 
doplňuje Dana Večeřová. Banány zdražily meziroč-
ně o 12 %, oproti tomu jiné ovoce je naopak lev-
nější. Například citrony zlevnily skoro o pětinu, 
konzumní jablka o 15 % a pomeranče zhruba 
o desetinu. Cena cibule se zvýšila o necelou pěti-
nu, a to z důvodu vlhkého počasí, které cibulové 
zelenině příliš nesvědčí. Více než o 50 % se zvýši-
la cena rajčat. „Důvodem je vyšší objem, který je 
pěstovaný ve sklenících, a tento způsob je náklad-
nější. Nejvíce se ve spotřebním koši za loňský rok 
zvýšila cena ledového salátu, a to o bezmála 65 
procent. Právě ceny ovoce a zeleniny lze odhado-
vat nejhůře. Běžně kolísají podle ročního období, 
samozřejmě velký vliv má i počasí či nedostatek 
pracovníků pro sklizeň,“ shrnuje Dana Večeřová.

Obává se ale, že spíše než na kvalitu českých po-
travin bude mít toto zdražování dopad na snahu 
řetězců sáhnout k levnějším dovozům ze zahraničí, 
aby udržely svůj zisk na stejné úrovni jako dopo-
sud. „Čeští výrobci, nositelé značek kvality, nemo-
hou ze svých kvalitativních norem slevovat. Otáz-
kou zůstává, jací levnější zahraniční dodavatelé 
nám zbydou? Ceny jdou nahoru v celé Evropě. 
Pokud se jedná o dodavatele mimo EU, kde jsou 
jiné ekologické či welfare standardy a požadavky 
na kvalitu potravin, může dojít k významnému 
zhoršení kvality potravin v České republice,“ varu-
je Dana Večeřová.





25

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
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Tématu rostlinných mléčných alternativ se věnoval také 
webinář, který uspořádala organizace ProVeg Česko 
3. února 2021. Na https://proveg.com/cz/webinar-mlecne-
alternativy/ můžete získat záznam webináře, v němž se 
dozvíte, o které druhy výrobků je největší zájem, které 
příchutě oslovují nejširší část populace nebo které 
informace na obalech výrobků nejpravděpodobněji zvýší 
prodeje. Data pocházejí ze zmiňovaného průzkumu FMCG 
Gurus pro ProVeg Česko.



př í sluš ný mi alergiemi či nesná š enlivostí . Vyznač ují  se 
stejnou vý ž ivovou hodnotou, chutí , strukturou 
a funkcí  jako mlé č né  bí lkoviny. Na zahraničním trhu 
je již dostupná první zmrzlina vyrobená z mléka 
vzniklého touto metodou.

Udržitelnost jako hlavní 
motivace nákupu

Mezi nejčastěji zmiňované motivace pro nákup 
těchto alternativ mléčných produktů patří podle 
uvedeného průzkumu příznivější vliv na životní 
prostředí, zdravotní benefity, chuť či důvěryhod-
nost. Organizace pro výživu a zemědělství Spoje-
ných národů (FAO) uvedla, ž e odvě tví  ž ivoč iš né  
vý roby vý znamně  př ispí vá  ke klimatický m změ ná m. 
Je odpově dné  za př ibliž ně  16 % vš ech lidmi 
vyprodukovaný ch emisí  sklení kový ch plynů  (GHG), 
př ič emž  dobytek produkuje 62 % emisí  celé  
ž ivoč iš né  vý roby, skot chovaný  na maso a mlé ko 
vytvá ř í  zhruba stejné  množ ství  sklení kový ch plynů .

I když jsou vš echna rostlinná  mlé ka š etrně jš í  
k ž ivotní mu prostř edí  než  kravské  mlé ko, podstatně  
se liš í  v emisí ch sklení kový ch plynů  a v dopadu na 
pů du a vodu. Zatí mco vš echny druhy rostlinné ho 
mlé ka mají  podobně  ní zkou spotř ebu pů dy, 
mandlové  mlé ko s dosaž ený m vý sledkem 0‚7 kg 
CO2eq na litr má  nejniž š í  emise sklení kový ch 
plynů , ná sledované  ovesný m mlé kem s 0‚9 kg CO-
2eq a só jový m mlé kem s 1 kg CO2eq. Na druhou 
stranu, pokud jde o ná roky na vodu, mandlové  
mlé ko má  nejvě tš í  dopad, př ič emž  na vý robu 
kaž dé ho litru vý robku se použ í vá  371 litrů  vody. 
Naproti tomu só jové  a ovesné  mlé ko vyž adují  
nejmé ně  vody př i 28 a 48 litrech vody na litr 
vý robku v dané m poř adí .

Ač koli aspekty zdraví , ž ivotní ho prostř edí  a blaho 
zví ř at jasně  hovoř í  ve prospě ch použ í vá ní  
rostlinné ho mlé ka, toto odvě tví  je v ně který ch 
zemí ch politicky znevý hodně né . Rostlinné  mlé ko 

se použ í vá  již  desí tky let a v prů bě hu č asu se 
termí ny jako „só jové  mlé ko“ usadily v kaž dodenní m 
jazyce. V Evropské  unii (EU) vš ak není  povoleno 
označ ovat rostlinné  alternativy mlé ka slovem 
„mlé ko“. V EU mohou bý t tyto ná poje označ ová ny 
pouze jako „ná poje“. V Africe, Asii, Austrá lii 
a Americe naopak buď  neexistují  ž á dné  zvlá š tní  
př edpisy, nebo tam bylo do bě ž né  praxe zavedeno 
označ ová ní  rostlinný ch ná pojů  ná zvy jako „só jové  
mlé ko“, „mandlové  mlé ko“, „rý ž ové  mlé ko“ atd. 
Zdaně ní  rostlinné ho mlé ka v EU se také  liš í  
v jednotlivý ch zemí ch, i když  ně které  nedě lají  mezi 
kravský m a rostlinný m mlé kem rozdí l.

Nejdůležitější je chuť

Bez ohledu na zdravotní či environmentální moti-
vace nejsou spotřebitelé a spotřebitelky ochotni 
dělat kompromisy ve smyslovém vnímání. Při výbě-
ru rostlinných alternativ mléčných výrobků je podle 
daného průzkumu chuť nejdůležitějším atributem. 
Budoucí vývoj této kategorie tedy bude do velké 
míry záviset právě na tom, jak se výrobci s chutí 
svých produktů popasují.

Vedle chuti však při výběru produktu hrají důleži-
tou roli i další vlastnosti, a to zejména výživové. 
Spotřebitelé a spotřebitelky upřednostňují rostlin-
né mléčné alternativy vyrobené z kvalitních ingre-

diencí obsahujících pro tělo důležité vitamíny a mi-
nerály, jako například vápník, vitamín B12, omega-3 
mastné kyseliny anebo jiné ž iviny. Významný je 
i obsah cukru a umělých sladidel; Češi a Češky nej-
častěji volí neslazené varianty s co nejčistším slože-
ním. Na českém trhu výběr fortifikovaných mléč-
ných alternativ s plnohodnotnými nutričními 
hodnotami neustále roste a do budoucna by se 
postupně měly stát úplnou samozřejmostí.

Hlavní roli hrají 
supermarkety a internet

Z průzkumu FMCG Gurus pro ProVeg Česko dále 
vyplynulo, že nejčastějším místem nákupu rostlin-
ných mléčných alternativ jsou supermarkety, nej-
méně často je naopak čeští spotřebitelé a spotře-
bitelky nakupují on-line, a to zejména kvůli obavám 
o čerstvost produktu, ale i proto, že chtějí mít 
možnost si produkt před jeho zakoupením pro-
hlédnout a sáhnout po tom, který má nejdelší da-
tum spotřeby.

Internet je však jedním z nejdůležitějších zdrojů, ze 
kterých spotřebitelé a spotřebitelky čerpají infor-
mace o produktech. Nejčastěji se jedná o vyhledá-
vání ceny, původu a zdravotních benefitů produk-
tů, ale také se zajímají o informace o značkách 
a nových výrobcích či o hodnocení a recenze.

POZOROVATEL TRENDŮ
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Alternativy mléčných produktů jsou pro spotřebitele a spotřebitelky stále atraktivnější, 
ať už z důvodu snižování ekologické stopy, zdraví, či potravinových intolerancí 
a alergií. Zároveň jde o produkty, které jsou v rámci kategorie rostlinných alternativ 
nejprodávanější a dochází u nich k nejrychlejšímu vývoji. Jaké jsou nejnovější trendy? 
A jak se k rostlinným mlékům, jogurtům a sýrům staví Češi a Češky?

Tereza Trávníčková, Food Industry & Retail konzultantka, ProVeg Česko

P 

růzkum agentury FMCG Gurus 
pro ProVeg Česko během loň-
ského listopadu zkoumal postoje 
Čechů a Češek k rostlinným al-
ternativám mléka a mléčných vý-

robků. Data ukazují, že nejčastěji konzumovanými 
mléčnými alternativami jsou v Česku rostlinná mlé-
ka, jogurty a margaríny. Jejich obliba rychle roste 
i mezi lidmi, kteří záměrně nesnižují svou spotřebu 
živočišných produktů. Z průzkumu vyplynulo, že 
téměř 60 % dotazovaných svou konzumaci rost-
linných alternativ mléčných produktů za posled-
ních 12 měsíců zvýšilo.

Velký trend představuje 
přesná fermentace

Čím dál častěji se v regálech objevují i další „ne-
mléčné“ výrobky, například nejrůznější rostlinné 
alternativy sýrů (od klasického bločku přes strouha-

Velkým trendem a nově aplikovanou technologií 
v oblasti alternativních mléčných produktů je tzv. 
přesná fermentace, kdy určité mikroorganismy, 
například kvasinky, během fermentačního procesu 
produkují předem stanovenou látku, třeba kasein 
nebo syrovátku. Tímto způsobem lze vyrobit mlé-
ko, které bude biochemicky odpovídat kravskému 
mléku. A z něj další produkty, k jejichž výrobě ne-
bude zapotřebí krav nebo jiných zvířat. Metoda 
přesné fermentace však není v potravinářském 
průmyslu žádnou novinkou, naopak. Díky hou-
bám, jako jsou kvasinky, a fermentačnímu procesu 
již desítky let získáváme důležité ingredience, na-
příklad syřidla, pro výrobu sýrů či vanilin. Inovativ-
ní je však použití této známé metody při výrobě 
živočišných bílkovin a vyvinutí mléka, sýrů, zmrzli-
ny či vaječných bílků bez využití zvířat.

Takto získané mlé č né  bí lkoviny (bez použití zví ř at) 
nabí zejí  ve srovná ní  s bě ž ný mi mlé č ný mi vý robky 
ř adu vý hod. Neobsahují  antibiotika, hormony ani 
laktó zu, a jsou proto vhodné  pro osoby, které trpí 

né a plátkové až po krémové, vhodné na mazání 
na pečivo), smetany na vaření i šlehání, nápoje 
(včetně nápojů ve verzi barista vhodných pro pří-
pravu cappuccina či latté, které se tak staly součás-
tí stálé nabídky mnoha kaváren a restaurací), nanu-
ky a zmrzliny, či dezerty (například alternativy 
mléčné rýže či pudinků). Kromě typů produktů 
roste i šíře využívaných surovin, od luštěnin (só ja, 
lupina, araš í dy) přes obiloviny (oves, rý ž e, š palda) 
a pseudoobiloviny (quinoa, amarant, teff) po oře-
chy (mandle, lí skové ořechy, kokos, makadamové 
oř echy, pistá cie) a semínka (konopná, slunečnicová, 
sezamová), či variabilita jejich kombinací. Jedním 
z posledních trendů je využití primární suroviny 
brambory a představení rostlinných alternativ mlé-
ka, které mají podle švédského výrobce DUG nej-
nižší ekologickou stopu (dosud se za nejudržitelněj-
ší považovalo mléko ovesné). Roste také počet 
tradičních výrobců mléčných produktů, kteří inves-
tují do rostlinného portfolia. V České republice jde 
třeba o společnost Olma, která představila ovesné 
mléčné alternativy pod značkou Green Day.

Obliba a spotřeba
  rostlinných alternativ 
mléčných výrobků 
 rychle roste

Intolerance/alergie 
na laktózu

Lepší stravitelnost

Rád(a) zkouším 
něco nového.

Lepší pro dobytek

Více důvěryhodné

Chutnější než běžné 
mléčné výrobky

Zdravější než běžné 
mléčné výrobky

Lepší pro 
životní prostředí 69 %

67 %

66 %

56 %

43 %

29 %

28 %

25 %

Emise uhlíkových plynů 
globálně (kg CO2eq)

Využití půdy
globálně (m²)

Rýžové

Ovesné

Mandlové

Sójové

Kravské
9,0 %
3,2 %

0,7 %
1,0 %

0,5 %
0,5 %

0,8 %
0,9 %

0,3 %
1,2 %

Snadná 
konzumace

Vhodné 
pro alergiky

Nové produkty

Cena

Nutriční údaje

Zdravotní 
tvrzení/bene�ty

Tvrzení 
o udržitelnosti

Chuť 77 %

70 %

67 %

62 %

60 %

49 %

30 %

15 %

Motivace ke konzumaci alternativ mléčných 
produktů

Globální dopad různých druhů mléka 
na životní prostředí (na litr produktu)

Faktory ovlivňující výběr alternativ 
mléčných produktů

Zdroj: FMCG Gurus, 2021 Zdroj: Poore, Němeček, 2018 Zdroj: FMCG Gurus, 2021
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webinář, který uspořádala organizace ProVeg Česko 
3. února 2021. Na https://proveg.com/cz/webinar-mlecne-
alternativy/ můžete získat záznam webináře, v němž se 
dozvíte, o které druhy výrobků je největší zájem, které 
příchutě oslovují nejširší část populace nebo které 
informace na obalech výrobků nejpravděpodobněji zvýší 
prodeje. Data pocházejí ze zmiňovaného průzkumu FMCG 
Gurus pro ProVeg Česko.



př í sluš ný mi alergiemi či nesná š enlivostí . Vyznač ují  se 
stejnou vý ž ivovou hodnotou, chutí , strukturou 
a funkcí  jako mlé č né  bí lkoviny. Na zahraničním trhu 
je již dostupná první zmrzlina vyrobená z mléka 
vzniklého touto metodou.

Udržitelnost jako hlavní 
motivace nákupu

Mezi nejčastěji zmiňované motivace pro nákup 
těchto alternativ mléčných produktů patří podle 
uvedeného průzkumu příznivější vliv na životní 
prostředí, zdravotní benefity, chuť či důvěryhod-
nost. Organizace pro výživu a zemědělství Spoje-
ných národů (FAO) uvedla, ž e odvě tví  ž ivoč iš né  
vý roby vý znamně  př ispí vá  ke klimatický m změ ná m. 
Je odpově dné  za př ibliž ně  16 % vš ech lidmi 
vyprodukovaný ch emisí  sklení kový ch plynů  (GHG), 
př ič emž  dobytek produkuje 62 % emisí  celé  
ž ivoč iš né  vý roby, skot chovaný  na maso a mlé ko 
vytvá ř í  zhruba stejné  množ ství  sklení kový ch plynů .

I když jsou vš echna rostlinná  mlé ka š etrně jš í  
k ž ivotní mu prostř edí  než  kravské  mlé ko, podstatně  
se liš í  v emisí ch sklení kový ch plynů  a v dopadu na 
pů du a vodu. Zatí mco vš echny druhy rostlinné ho 
mlé ka mají  podobně  ní zkou spotř ebu pů dy, 
mandlové  mlé ko s dosaž ený m vý sledkem 0‚7 kg 
CO2eq na litr má  nejniž š í  emise sklení kový ch 
plynů , ná sledované  ovesný m mlé kem s 0‚9 kg CO-
2eq a só jový m mlé kem s 1 kg CO2eq. Na druhou 
stranu, pokud jde o ná roky na vodu, mandlové  
mlé ko má  nejvě tš í  dopad, př ič emž  na vý robu 
kaž dé ho litru vý robku se použ í vá  371 litrů  vody. 
Naproti tomu só jové  a ovesné  mlé ko vyž adují  
nejmé ně  vody př i 28 a 48 litrech vody na litr 
vý robku v dané m poř adí .

Ač koli aspekty zdraví , ž ivotní ho prostř edí  a blaho 
zví ř at jasně  hovoř í  ve prospě ch použ í vá ní  
rostlinné ho mlé ka, toto odvě tví  je v ně který ch 
zemí ch politicky znevý hodně né . Rostlinné  mlé ko 

se použ í vá  již  desí tky let a v prů bě hu č asu se 
termí ny jako „só jové  mlé ko“ usadily v kaž dodenní m 
jazyce. V Evropské  unii (EU) vš ak není  povoleno 
označ ovat rostlinné  alternativy mlé ka slovem 
„mlé ko“. V EU mohou bý t tyto ná poje označ ová ny 
pouze jako „ná poje“. V Africe, Asii, Austrá lii 
a Americe naopak buď  neexistují  ž á dné  zvlá š tní  
př edpisy, nebo tam bylo do bě ž né  praxe zavedeno 
označ ová ní  rostlinný ch ná pojů  ná zvy jako „só jové  
mlé ko“, „mandlové  mlé ko“, „rý ž ové  mlé ko“ atd. 
Zdaně ní  rostlinné ho mlé ka v EU se také  liš í  
v jednotlivý ch zemí ch, i když  ně které  nedě lají  mezi 
kravský m a rostlinný m mlé kem rozdí l.

Nejdůležitější je chuť

Bez ohledu na zdravotní či environmentální moti-
vace nejsou spotřebitelé a spotřebitelky ochotni 
dělat kompromisy ve smyslovém vnímání. Při výbě-
ru rostlinných alternativ mléčných výrobků je podle 
daného průzkumu chuť nejdůležitějším atributem. 
Budoucí vývoj této kategorie tedy bude do velké 
míry záviset právě na tom, jak se výrobci s chutí 
svých produktů popasují.

Vedle chuti však při výběru produktu hrají důleži-
tou roli i další vlastnosti, a to zejména výživové. 
Spotřebitelé a spotřebitelky upřednostňují rostlin-
né mléčné alternativy vyrobené z kvalitních ingre-

diencí obsahujících pro tělo důležité vitamíny a mi-
nerály, jako například vápník, vitamín B12, omega-3 
mastné kyseliny anebo jiné ž iviny. Významný je 
i obsah cukru a umělých sladidel; Češi a Češky nej-
častěji volí neslazené varianty s co nejčistším slože-
ním. Na českém trhu výběr fortifikovaných mléč-
ných alternativ s plnohodnotnými nutričními 
hodnotami neustále roste a do budoucna by se 
postupně měly stát úplnou samozřejmostí.

Hlavní roli hrají 
supermarkety a internet

Z průzkumu FMCG Gurus pro ProVeg Česko dále 
vyplynulo, že nejčastějším místem nákupu rostlin-
ných mléčných alternativ jsou supermarkety, nej-
méně často je naopak čeští spotřebitelé a spotře-
bitelky nakupují on-line, a to zejména kvůli obavám 
o čerstvost produktu, ale i proto, že chtějí mít 
možnost si produkt před jeho zakoupením pro-
hlédnout a sáhnout po tom, který má nejdelší da-
tum spotřeby.

Internet je však jedním z nejdůležitějších zdrojů, ze 
kterých spotřebitelé a spotřebitelky čerpají infor-
mace o produktech. Nejčastěji se jedná o vyhledá-
vání ceny, původu a zdravotních benefitů produk-
tů, ale také se zajímají o informace o značkách 
a nových výrobcích či o hodnocení a recenze.
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Nákupním 
dnům stále 
není přáno
Ani první měsíce tohoto roku nejsou pří-
hodné k tomu, aby se ve velkém připravo-
vala jarní setkání maloobchodních aliancí 
s dodavateli. Těžko předvídatelná situace 
je v pozadí toho, že se ke konání těchto 
tradičních akcí odhodlali pouze tři zástup-
ci tradičního trhu.

Dne 10. 3. proběhne v hale H litoměřického vý-
staviště Nákupní den Družstva Eso Market. Pro 
zhruba 85 vystavovatelů a zástupce obchodů 
bude připravena tombola a teplý a studený raut. 
Společný nákupní veletrh Maloobchodní sítě 
Bala a Maloobchodní sítě Rapo se uskuteční 
26. 4. V Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou se 
mezi 10. a 16. hodinou bude prezentovat více 
než 100 dodavatelů. Program zahrnuje napří-
klad motivační příspěvek 2 000 Kč za účast a 20 
zrealizovaných objednávek, za každých 1 000 Kč 
objednávky sortimentu sadu baterií Česká cena 
zdarma a bohatý raut po celý den. A 17. 5. bude 
sál táborského hotelu Palcát hostit Prezentační 
den dodavatelů Jednoty, obchodního družstva 
Tábor. Asi 80 vystavovatelů připraví pro účast-
níky vzorky a ochutnávky.

Společně proti
prodeji alkoholu 
nezletilým
Nedávná vlna kontrol České obchodní inspekce (ČOI) ukázala, že v téměř 55 % případů se 
nezletilým figurantům podařilo koupit alkohol v obchodech či restauracích. S prodejem 
 alkoholu mladistvým bojuje iniciativa Nezlob se, prokaž se, kterou spustil Český svaz pivo-
varů a sladoven (ČSPS). Jejím cílem je snížit dostupnost prodeje alkoholu mladistvým a ze-
jména pomáhat personálu zvládat situace, kdy se mladiství pokoušejí o nákup alkoholu. 
Iniciativa navazuje na projekt Člověče, nezlob se!, který probíhal mezi roky 2013 a 2020. Nyní 
se do iniciativy Nezlob se, prokaž se zapojuje i Asociace českého tradičního obchodu (AČTO).

Podle Martiny Ferencové, výkonné ředitelky ČSPS, 
se celkově daří dlouhodobě snižovat počet situací, 
kdy nezletilí při nákupu alkoholu uspějí. Stále je 
však podle ní co zlepšovat: „Mla diství jsou velmi 
vynalézaví ve svých pokusech nakoupit alkohol. 
Typicky se snaží využívat například situace, kdy je 
personál prodejen velmi zaneprázdněn, někdy 
personál dokonce i zastrašují. My prodávajícím 
ukazujeme, jak lze tyto situace řešit.“ V rámci spo-
lupráce bude s cílem zasáhnout maximální množ-
ství prodávajících probíhat vzdělávání, a to i ve 
vietnamštině. Předat informace všem prodejcům 
bude jednou z rolí AČTO, jejichž členové mají 
zhruba 30 000 zaměstnanců. „Naše zapojení po-
může vzdělávat personál v rámci prakticky celé 

nezávislé sítě. Jde často o prodejny a místa, na 
které se zapomíná, a přitom představují stejný 
problém jako třeba velké obchody,“ komentuje 
její předseda Pavel Březina.

NA TRADIČN ÍM TRHU

Podpora: radio • print • online • akce v místě prodeje • outdoorové akce www.maxivita.cz© BoBa STUDIO • Podlicenci poskytla Česká televize.
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NA TRADIČN ÍM TRHU

Remodelingy probíhaly, probíhají a budou probíhat. Tak lze 
stručně popsat situaci na tradičním trhu. Řadu důkazů předkládá 
například Coop družstvo HB. Jarní nákupní setkání proběhnou jen 
v omezené míře. Na vině je nejistá epidemická situace. Skupina 
Coop představí nový koncept prodejny. A obchodníci se spojují 
s výrobci, aby snížili dostupnost prodeje alkoholu mladistvým.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky: 

Coop otevře 
automatický 
obchod
budoucnosti
Během února bude ve Strakonicích ote-
vřen první obchod Skupiny Coop, který se 
obejde bez stálé přítomnosti personálu 
a bude tak v něm možno nakupovat v re-
žimu 24/7.

Skupina Coop uvede v únoru ve Strakonicích do 
provozu samoobslužný obchod bez personálu. 
Podle jejího vedení se podobné prodejny dočka-
jí zákazníci brzo i na dalším místě v jižních Če-
chách, a to v Kaplici. Nový koncept se inspiroval 
sesterskými řetězci ve Skandinávii, kde podobné 
obchody fungují již několik let. Jak potvrzuje 
ředitel pro rozvoj a marketing Lukáš Němčík, 
řešení přináší zcela novou dimenzi komfortu pro 
zákazníky: „Slovo samoobsluha získává s námi 
nový obsah. Koncept automatického obchodu 
se maximálně přizpůsobuje potřebám zákazní-
ků, pro které končí nutnost plánovat si podle 
otevírací doby obchodů své nákupy.“ Na zákla-
dě zkušeností se bude koncept rozšiřovat i do 
dalších míst. Největší úspěch se očekává právě 
v menších a středních městech, kde je dostatek 
zákazníků a zároveň řadu z nich už neuspoko-
jují obchody se standardní otevírací dobou.

Kromě zvýšení pohodlí zákazníků si Skupina 
Coop od zavádění automatických prodejen slibu-
je také vyšší tržby a zároveň snížení mzdových 
nákladů. Náklady na proměnu jedné prodejny 
v obchod budoucnosti se podle Lukáše Němčíka 
pohybují kolem jednoho milionu korun. Skupina 
byla v minulosti první sítí u nás, která nabídla 
chladicí boxy s potravinami. Nyní Coop výrazně 
rozšiřuje síť obchodů spojených s e-shopem, kte-
rých je nyní zhruba 700. V nedávné době začala 
síť testovat také rozvážku potravin. „Zákazníci 
a jejich potřeby se mění. Je načase, aby se nemu-
seli přizpůsobovat obchodům, ale aby se obcho-
dy přizpůsobily jim,“ uzavírá Lukáš Němčík.

Coop družstvo HB
zažilo rok plný remodelingů
Modernizací významné prodejny v Jevíčku zakončilo Coop družstvo HB loňský rok plný 
remodelingů. Ani letos nehodlá polevovat a plánuje další přestavby.

Začátkem roku 2021 modernizovalo Coop druž-
stvo HB prodejnu v Holešově, kterou následoval 
obchod v Dukovanech. „V květnu jsme takzvaně 
od podlahy zrekonstruovali naši druhou prodejnu 
ve Světlé nad Sázavou. Tato rekonstrukce se nám 
obzvláště povedla a i přes otevření nadnárodního 
konkurenta zde dosahujeme růstu obratů,“ hod-
notí předseda představenstva Vladimír Stehno. 

V letních měsících se družstvo věnovalo prodej-
nám v Dolanech a Senici na Hané. Poslední pře-
stavbou loňského roku byla prodejna v Jevíčku. Ta 
se zaměřila na prezentaci klíčového sortimentu, 
tedy obslužného úseku, zeleniny a pečiva. Došlo 

také k úpravě vstupního prostoru. Díky tomu, že 
je v prodejně i řezník, dosahuje výborných výsled-
ků prodeje výsekového masa, což bylo touto pře-
stavbou ještě podpořeno. „Každou z přestaveb 
ekonomicky vyhodnocujeme a v převážné většině 
dosahujeme nárůstu obratů. Jsou však oblasti, 
kde nám jde spíše o zlepšení kvality zákaznického 
prostředí. V roce 2022 nebudeme v našem úsilí 

polevovat a máme nachystanou přestavbu naší 
klíčové prodejny v Přibyslavi. Dále samozřejmě 
pracujeme i na dalších prodejnách, jako je napří-
klad Cholina, Třebíč-Borovina a zcela nová prodej-
na v Bořitově,“ shrnuje plány Vladimír Stehno.
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Nákupním 
dnům stále 
není přáno
Ani první měsíce tohoto roku nejsou pří-
hodné k tomu, aby se ve velkém připravo-
vala jarní setkání maloobchodních aliancí 
s dodavateli. Těžko předvídatelná situace 
je v pozadí toho, že se ke konání těchto 
tradičních akcí odhodlali pouze tři zástup-
ci tradičního trhu.

Dne 10. 3. proběhne v hale H litoměřického vý-
staviště Nákupní den Družstva Eso Market. Pro 
zhruba 85 vystavovatelů a zástupce obchodů 
bude připravena tombola a teplý a studený raut. 
Společný nákupní veletrh Maloobchodní sítě 
Bala a Maloobchodní sítě Rapo se uskuteční 
26. 4. V Domě kultury ve Žďáru nad Sázavou se 
mezi 10. a 16. hodinou bude prezentovat více 
než 100 dodavatelů. Program zahrnuje napří-
klad motivační příspěvek 2 000 Kč za účast a 20 
zrealizovaných objednávek, za každých 1 000 Kč 
objednávky sortimentu sadu baterií Česká cena 
zdarma a bohatý raut po celý den. A 17. 5. bude 
sál táborského hotelu Palcát hostit Prezentační 
den dodavatelů Jednoty, obchodního družstva 
Tábor. Asi 80 vystavovatelů připraví pro účast-
níky vzorky a ochutnávky.

Společně proti
prodeji alkoholu 
nezletilým
Nedávná vlna kontrol České obchodní inspekce (ČOI) ukázala, že v téměř 55 % případů se 
nezletilým figurantům podařilo koupit alkohol v obchodech či restauracích. S prodejem 
 alkoholu mladistvým bojuje iniciativa Nezlob se, prokaž se, kterou spustil Český svaz pivo-
varů a sladoven (ČSPS). Jejím cílem je snížit dostupnost prodeje alkoholu mladistvým a ze-
jména pomáhat personálu zvládat situace, kdy se mladiství pokoušejí o nákup alkoholu. 
Iniciativa navazuje na projekt Člověče, nezlob se!, který probíhal mezi roky 2013 a 2020. Nyní 
se do iniciativy Nezlob se, prokaž se zapojuje i Asociace českého tradičního obchodu (AČTO).

Podle Martiny Ferencové, výkonné ředitelky ČSPS, 
se celkově daří dlouhodobě snižovat počet situací, 
kdy nezletilí při nákupu alkoholu uspějí. Stále je 
však podle ní co zlepšovat: „Mla diství jsou velmi 
vynalézaví ve svých pokusech nakoupit alkohol. 
Typicky se snaží využívat například situace, kdy je 
personál prodejen velmi zaneprázdněn, někdy 
personál dokonce i zastrašují. My prodávajícím 
ukazujeme, jak lze tyto situace řešit.“ V rámci spo-
lupráce bude s cílem zasáhnout maximální množ-
ství prodávajících probíhat vzdělávání, a to i ve 
vietnamštině. Předat informace všem prodejcům 
bude jednou z rolí AČTO, jejichž členové mají 
zhruba 30 000 zaměstnanců. „Naše zapojení po-
může vzdělávat personál v rámci prakticky celé 

nezávislé sítě. Jde často o prodejny a místa, na 
které se zapomíná, a přitom představují stejný 
problém jako třeba velké obchody,“ komentuje 
její předseda Pavel Březina.

NA TRADIČN ÍM TRHU
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

K dyby si dnes Jana Adámková 
mohla vybrat, zřejmě by její kro-
ky vedly do úplně jiného oboru, 
třeba do zdravotnictví a pečova-
telství. Ale láska k číslům, systé-

mu účetnictví a také k přesně daným pravidlům, 
která mají svůj řád, jí nakonec každodenně po-
máhají v retailu, kde pracuje už téměř dvě desít-
ky let. „Začínala jsem na pozici fakturantky, pak 
jsem přešla na tvorbu letáků,“ vzpomíná. S tím, 
jak firma i počet zaměstnanců rostly, vyzkoušela 
si spoustu různých pozic. A kariérní osud ji nako-
nec přes nákupní či personální oddělení zavál do 
marketingu, který má už od roku 2012 v Družstvu 
CBA CZ na starost. Tedy měla ještě v době, kdy 
vznikal tento text. Od ledna 2022 přijala novou 
výzvu a přešla na pozici provozní manažerky vel-

rou dokáže předat ostatním. Sice jde vždycky troš-
ku proti zdi a dělá věci jinak, než je zvykem, ale 
díky tomu nás dokáže posunout mnohem dál.“ 
Zároveň je právě Roman Mazák vzorem, ke které-
mu pracovně vzhlíží. „Vzorů pro život mám ale 
hodně,“ usmívá se a zmiňuje rodiče, sourozence 
i přátele: „Každý kolem mě mne do určité míry 
ovlivňuje a v každém vidím nějaké vlastnosti, které 
mi chybí nebo bych je chtěla trochu zdokonalit.“

V řízení svého marketingového týmu je hlavně pří-
má a taky upřímná: „Určitě jsou věci, které mě 
dokážou naštvat. Třeba když někdo nesplní zadaný 
úkol, i když ví, že na to spoléhám. Jsem ale klidný 
člověk a moc se nerozčiluji. Co upřímně nesnáším, 
jsou intriky, výmluvy a pomluvy, které někdy mezi 
lidmi kolují. Ráda řeším věci na rovinu a oceňuji, 



Na co Jana Adámková sází 
v soukromém životě, najdete 
na www.zboziaprodej.cz

Rutina pro Janu není to pravé ořechové. 
Baví ji analyzovat situace, vymýšlet 

strategie a nastavovat procesy. 

Janu baví nové výzvy a nové projekty. V Družstvu CBA CZ a ve společnosti CBA Nuget 
o ně není nouze. 

„Děláme věci 
jinak, než je 

zvykem.“

koobchodu, společnosti CBA Nuget. „To je člověk, 
který má na starost všechno a zároveň nic. Člověk, 
který musí znát ve firmě každý proces a musí umět 
zaskočit vždy a všude a vyřešit vše, co je aktuálně 
potřeba,“ přibližuje novou výzvu.

Rutina pro mě není
„Dnes už vím, že rutina pro mě není,“ je přesvěd-
čena Jana Adámková, když vypráví, co všechno jí 
v marketingu otevřelo oči a jak pestrý tento svět 
oproti tomu účetnímu je. Nejvíce si na něm cení 
různorodosti a možností, které marketing nabízí. 
Baví ji nové výzvy a nové projekty. „A vůbec nejlé-
pe se cítím, když je přede mnou problém, který 
musím vyřešit. Analyzovat situaci, vymyslet strate-
gii, nastavit procesy,“ vysvětluje. Raději pracuje 
pod tlakem, a jak s oblibou říká, nesnáší „klidné“ 
dny, kdy se nic neděje.

„V marketingu jsme odvedli kus práce, i když nás 
samozřejmě čeká ještě spousta věcí,“ říká a chválí 
si spolupráci s týmem lidí, se kterými každodenně 
pracuje. Značka CBA se za posledních několik let 
posunula hodně dopředu a podle Jany Adámkové 
za tím stojí nejen práce celého týmu, ale hlavně 
Romana Mazáka, majitele a předsedy Družstva 
CBA CZ, který je motorem celé firmy: „Je to ne-
skutečně pozitivní člověk s ohromnou energií, kte-

když se mnou lidé jednají stejně tak.“ V práci i v ži-
votě se tak nejčastěji inspiruje hesly „s upřímností 
nejdál dojdeš“ a „kdo nic nezkusí, nic nezíská“. 
„Také mám ráda rčení ‚líná huba, holé neštěstí‘,“ 
směje se. A dodává, že za úspěchem doma i v prá-
ci podle ní stojí hlavně odvaha, tolerance a pozitiv-
ní myšlení.

Tradiční trh se mění, 
ale stále tu je a bude
„Netroufám si odhadnout, jestli naše děti a vnou-
čata budou nakupovat jen on-line. Myslím, že tra-
diční trh se sice bude měnit, ale bude tu ještě dlou-
ho,“ míní Jana Adámková. Logicky se podle ní 
musí měnit prostředí, ve kterém nákup probíhá. 
Dnešní zákazníci nejvíce oceňují příjemné prostře-
dí, čistotu, šíři sortimentu, pohodlí a rychlost. Po-
řád je pro ně důležité si do obchodu zajít a vybrat 
si přímo. „Podle mého názoru budou více než kdy 
jindy do budoucna patrné rozdíly hlavně mezi pro-
dejem v tom moderním městském prostředí a více 
tradiční vesnicí,“ predikuje.

záliby: pohyb, četba

ŽENA V RETAILU
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37 let

2   děti (syn 12 let, 
dcera 6 let)

18 let v retailu, 
z toho 9 let řídí 
marketingové 
aktivity

záliby: pohyb, četba

12 kolegů v týmu

Jana 
 Adámková
provozní manažerka, 
CBA Nuget
(do 31. 12. 2021 
manažerka 
marketingu, 
Družstvo CBA CZ)

Vždycky ji bavila práce s čísly a ještě 

na studiích se viděla docela jasně 

jako účetní. Během let si ale 

vyzkoušela spoustu různých 

pozic, pracovala v nákupu, 

personalistice i marketingu.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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K dyby si dnes Jana Adámková 
mohla vybrat, zřejmě by její kro-
ky vedly do úplně jiného oboru, 
třeba do zdravotnictví a pečova-
telství. Ale láska k číslům, systé-

mu účetnictví a také k přesně daným pravidlům, 
která mají svůj řád, jí nakonec každodenně po-
máhají v retailu, kde pracuje už téměř dvě desít-
ky let. „Začínala jsem na pozici fakturantky, pak 
jsem přešla na tvorbu letáků,“ vzpomíná. S tím, 
jak firma i počet zaměstnanců rostly, vyzkoušela 
si spoustu různých pozic. A kariérní osud ji nako-
nec přes nákupní či personální oddělení zavál do 
marketingu, který má už od roku 2012 v Družstvu 
CBA CZ na starost. Tedy měla ještě v době, kdy 
vznikal tento text. Od ledna 2022 přijala novou 
výzvu a přešla na pozici provozní manažerky vel-

rou dokáže předat ostatním. Sice jde vždycky troš-
ku proti zdi a dělá věci jinak, než je zvykem, ale 
díky tomu nás dokáže posunout mnohem dál.“ 
Zároveň je právě Roman Mazák vzorem, ke které-
mu pracovně vzhlíží. „Vzorů pro život mám ale 
hodně,“ usmívá se a zmiňuje rodiče, sourozence 
i přátele: „Každý kolem mě mne do určité míry 
ovlivňuje a v každém vidím nějaké vlastnosti, které 
mi chybí nebo bych je chtěla trochu zdokonalit.“

V řízení svého marketingového týmu je hlavně pří-
má a taky upřímná: „Určitě jsou věci, které mě 
dokážou naštvat. Třeba když někdo nesplní zadaný 
úkol, i když ví, že na to spoléhám. Jsem ale klidný 
člověk a moc se nerozčiluji. Co upřímně nesnáším, 
jsou intriky, výmluvy a pomluvy, které někdy mezi 
lidmi kolují. Ráda řeším věci na rovinu a oceňuji, 



Na co Jana Adámková sází 
v soukromém životě, najdete 
na www.zboziaprodej.cz

Rutina pro Janu není to pravé ořechové. 
Baví ji analyzovat situace, vymýšlet 

strategie a nastavovat procesy. 

Janu baví nové výzvy a nové projekty. V Družstvu CBA CZ a ve společnosti CBA Nuget 
o ně není nouze. 

„Děláme věci 
jinak, než je 

zvykem.“

koobchodu, společnosti CBA Nuget. „To je člověk, 
který má na starost všechno a zároveň nic. Člověk, 
který musí znát ve firmě každý proces a musí umět 
zaskočit vždy a všude a vyřešit vše, co je aktuálně 
potřeba,“ přibližuje novou výzvu.

Rutina pro mě není
„Dnes už vím, že rutina pro mě není,“ je přesvěd-
čena Jana Adámková, když vypráví, co všechno jí 
v marketingu otevřelo oči a jak pestrý tento svět 
oproti tomu účetnímu je. Nejvíce si na něm cení 
různorodosti a možností, které marketing nabízí. 
Baví ji nové výzvy a nové projekty. „A vůbec nejlé-
pe se cítím, když je přede mnou problém, který 
musím vyřešit. Analyzovat situaci, vymyslet strate-
gii, nastavit procesy,“ vysvětluje. Raději pracuje 
pod tlakem, a jak s oblibou říká, nesnáší „klidné“ 
dny, kdy se nic neděje.

„V marketingu jsme odvedli kus práce, i když nás 
samozřejmě čeká ještě spousta věcí,“ říká a chválí 
si spolupráci s týmem lidí, se kterými každodenně 
pracuje. Značka CBA se za posledních několik let 
posunula hodně dopředu a podle Jany Adámkové 
za tím stojí nejen práce celého týmu, ale hlavně 
Romana Mazáka, majitele a předsedy Družstva 
CBA CZ, který je motorem celé firmy: „Je to ne-
skutečně pozitivní člověk s ohromnou energií, kte-

když se mnou lidé jednají stejně tak.“ V práci i v ži-
votě se tak nejčastěji inspiruje hesly „s upřímností 
nejdál dojdeš“ a „kdo nic nezkusí, nic nezíská“. 
„Také mám ráda rčení ‚líná huba, holé neštěstí‘,“ 
směje se. A dodává, že za úspěchem doma i v prá-
ci podle ní stojí hlavně odvaha, tolerance a pozitiv-
ní myšlení.

Tradiční trh se mění, 
ale stále tu je a bude
„Netroufám si odhadnout, jestli naše děti a vnou-
čata budou nakupovat jen on-line. Myslím, že tra-
diční trh se sice bude měnit, ale bude tu ještě dlou-
ho,“ míní Jana Adámková. Logicky se podle ní 
musí měnit prostředí, ve kterém nákup probíhá. 
Dnešní zákazníci nejvíce oceňují příjemné prostře-
dí, čistotu, šíři sortimentu, pohodlí a rychlost. Po-
řád je pro ně důležité si do obchodu zajít a vybrat 
si přímo. „Podle mého názoru budou více než kdy 
jindy do budoucna patrné rozdíly hlavně mezi pro-
dejem v tom moderním městském prostředí a více 
tradiční vesnicí,“ predikuje.

záliby: pohyb, četba
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Jak je to s celním 
prohlášením
Řada velkých e-shopů ale vybírá DPH již při pro-
deji zboží a tuto částku pak do EU odvádí auto-
maticky. DPH se tedy platí přímo e-shopu (jde 
o režim jednoho správního místa pro dovoz – 
IOSS) a pro spotřebitele to znamená jen cenové 
navýšení u zboží. Jestliže však DPH nebylo zapla-
ceno v e-shopu, lze ho v ČR zaplatit Celní správě 
ČR. Má to ale dvě podmínky. Zásilka musí být 
dopravována Českou poštou a také musí být po-
dáno elektronické celní prohlášení prostřednic-
tvím specializované webové aplikace Celní správy 
ČR. Ta se nazývá eCeP (https://cportal.celnispra-
va.cz/web/portal/ecep). Další možností je DPH 
zaplatit firmě, která spotřebitele zastupuje při 
celním řízení. Zmocněná firma (např. pošta nebo 
expresní dopravce) pak DPH Celní správě ČR od-
vede. Pro úplnost je vhodné uvést, že zahraniční 
e-shopy vybudovaly v EU velké sklady, kam navez-
ly zboží ve velkých objemech najednou. Takže 
spotřebitel sice kupuje zboží na zahraničním e-
-shopu, ale může si vybrat, že zásilku chce doru-
čit ze skladu ležícího v EU. V takovém případě je 
DPH již zaplacena, protože to pro dovozce do EU 
byla podmínka, aby zboží mohlo být propuštěno 
na trh (do skladu) v EU. Ani tento rozdíl není nut-
né vnímat a ani nic řešit. DPH vůči státu je zkrát-
ka zaplacena – obchodníkovi v ceně zboží.

Celní prohlášení lze podat ještě před jeho fyzickým 
doručením do ČR, jakmile je známo podací číslo 
zásilky. Děje se tak opět prostřednictvím eCeP. Cel-
ní prohlášení si může podat každý sám, a to zdarma. 
Druhou možností je zvolit si pro celní řízení svého 

zástupce, který se na tuto činnost specializuje, a ten 
celní prohlášení podá za spotřebitele. K zastupová-
ní je nutné specializovanou firmu zmocnit. Je-li zá-
silka dopravována expresním zasilatelem, pak ani 
jiná možnost než se nechat zastoupit touto firmou 
není. Praxe ukazuje, že nejčastěji dochází k situaci, 
která je nejsnazší. Obvykle k ní dojde, pokud je v e-
-shopu v ceně zboží hrazena i DPH. V takovém pří-
padě dochází velmi často k celnímu řízení mimo 
území České republiky (ale stále v EU) a první do-
pravce v EU obvykle celní prohlášení automaticky 
podává sám. Spotřebitel tedy celní prohlášení již 
nepodává. Jestliže je však zaplacena v e-shopu DPH 
(režim jednoho správního místa pro dovoz) a zásilka 
dorazí přímo do ČR, musí být podáno celní prohlá-
šení v ČR (viz předchozí dvě možnosti). A jak je to 
u toho případu, kdy je zásilka dopravena ze skladu 
v EU? Zákazníci se opět nemusejí o nic starat, pro-
tože celní prohlášení podal dovozce zásilky při jeho 
dovozu do EU ve velkých objemech.

Co to všechno znamená

U zboží, které by spotřebitelé měli po staru bez 
poplatku, tedy u zboží do 22 eur, což je něco ko-
lem 550 Kč, si připlatí, protože je nutné uhradit 
DPH a zaplatit za služby subjektu, který je bude 
zastupovat v celním řízení (pokud nevyužijí aplika-
ci eCeP, nebo to za ně neudělá zahraniční e-shop). 
Další náklady mohou být spojeny s platbou za skla-
dování zboží v dočasném skladu přepravce.

„Vnímáme, že změna vyvolala návrat nakupování 
v tuzemských obchodech. Navíc spotřebitelé u ná-
kupů v tuzemsku stále víc oceňují možnost odbor-

Kde hledat informace

Kompletní informace o celním řízení 
a odvodu DPH jsou umístěny na webových 
stránkách celní správy www.celnicka.cz.

ného poradenství, nabídku funkčního příslušen-
ství, péči o zákazníka a poprodejní servis. Obecně 
široká nabídka produktů v kombinaci s okamžitou 
dostupností zboží je důvodem růstu prodejů v ka-
tegoriích, jako jsou například domácí spotřebiče 
a produkty péče o tělo a zdraví,“ zmiňuje Jan Po-
spíšil, obchodní ředitel značky Datart.

Společnost Notino uvádí, že legislativní úprava se 
jí nijak nedotkla, jelikož se týká importu. „Počty 
zákazníků i objednávek na Notinu se každým ro-
kem zvyšují. Obzvlášť pak v průběhu listopadu 
a prosince, tedy během předvánoční a vánoční 
sezony. V té loňské u nás zákazníci nakoupili v prů-
měru o 30 procent více, než tomu bylo v roce před-
tím. Novela zákona o DPH na to vliv s největší 
pravděpodobností nemá,“ upřesňuje PR manažer-
ka a tisková mluvčí Andrea Kabická.

Je třeba si uvědomit, že zákazníci zvyklí nakupovat 
v čínských e-shopech vyhledávají především velmi 
levné položky, u kterých nízká cena vyvažuje obtí-
že spojené s reklamacemi a dlouhými dodacími 
lhůtami. Změnou u levných položek se nákupy 
navýšily jen o koruny. „Pozorujeme dlouhodobý 
úspěch a vysokou míru růstu především v katego-
rii příslušenství, který má však jiné primární důvo-
dy. Tím hlavním je široká nabídka produktů našich 
privátních značek AlzaPower, AlzaGuard či Eterni-
co, které jsou jednak velmi kvalitní, cenově výhod-
né, a navíc díky Alze dostává zákazník potřebné 
služby v podobě okamžité dostupnosti či vyřízení 
reklamace v případě potřeby,“ konstatuje Ondřej 
Hnát. Další úspěšnou novinkou je pak násobně 
větší nabídka nejrůznějších variant příslušenství 
(např. pouzder a obalů na mobilní telefony), kde si 
i díky Alza Marketplace položkám dokáže vybrat 
opravdu každý.

A proč by měli zákazníci nakupovat především 
v tuzemsku? „Za nás věříme, že jsme země bohatá 
na šikovné farmáře a výrobce, kteří nabízejí kvalit-
ní lokální potraviny a ekodrogerii. Koncept společ-
ných nákupů s doručením na výdejní místo pomá-
há nejen snižovat náklady na dopravu, ale 
propojuje také komunitu, která se nad dobrým 
jídlem ráda setkává. Nakupovat doma dává smysl 
především proto, že se zde vyrábějí produkty velmi 
dobré kvality, uživatel podpoří lokální ekonomiku 
a u nás i samotné farmáře,“ deklaruje Kamil De-
muth, CEO farmářského tržiště Scuk.cz.

Novela zrušila 
výjimku pro 
malé zásilky 
a narovnává 

konkurenční boj.
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ákupy ze zemí mimo EU se 
mezi Čechy staly v posledních 
letech velmi populární. Přede-
vším potom z Číny, kdy se řada 
zboží dala koupit za zlomek 

toho, na kolik by přišlo jejich pořízení v tuzemsku, 
respektive v českých maloobchodech nebo e-sho-
pech. Vláda však schválila novelu zákona o dani 
z přidané hodnoty, která odstraňuje nerovné da-
ňové zacházení u dodání zásilek v rámci přeshra-
ničního elektronického obchodování. Ještě před 
prvním říjnem loňského roku podléhaly clu a DPH 
všechny zásilky ze zemí EU, naopak malé zásilky 
v hodnotě nižší než 22 eur pocházející ze zemí 
mimo EU byly osvobozeny. Novela tuto výjimku 
pro malé zásilky zrušila.

Počet zásilek prudce klesl

Již dříve byl termín zavedení této změny několikrát 
posouván. Mezi nakupujícími nejen tato nejistota 
způsobila, že došlo k prudkému propadu v počtu 
doručovaných zásilek. „Během standardního 
předcovidového období jsme denně zpracovávali 
70 tisíc zásilek ze třetích zemí denně, následně to 
bylo kolem 15 tisíc v době, kdy byly povinnost 
a termín k placení DPH hodně diskutovány v mé-
diích,“ vysvětluje Matyáš Vitík, tiskový mluvčí Čes-
ké pošty. Dodává, že spotřebitelé řešili, kdy a zda 
bude DPH zavedena, co to přinese, a proto spíše 
s nákupy ze třetích zemí váhali. Důležitým fakto-
rem byla i nově vzniklá administrativa, která se 
dřívějších zásilek v hodnotě do 22 euro netýkala. 
„Na začátku října jsme se potom dostali na rekord-
ně nízké počty, kdy jsme v jeden moment denně 
zpracovávali kolem pěti tisíc zásilek,“ uvádí.

Úspěch čínských e-shopů je částečně dán cenou, 
velkou roli hrála i absence DPH (pod určitou hrani-
ci nákupu) a mnohdy i doprava zdarma (často do-
tovaná čínskou vládou). „Očekávali jsme, že pokud 
tato neférová konkurenční výhoda odpadne, k ur-
čitým, spíš však pozvolným změnám nákupního 
chování bude docházet, a to zejména v oblasti 
levnějšího spotřebního zboží a příslušenství,“ po-

odkrývá Ondřej Hnát, obchodní ředitel společnos-
ti Alza.cz.

Česká e-commerce je velmi vyspělá a kvalita služeb 
na nadprůměrné úrovni i ve srovnání s celou Evro-
pou. Řada zákazníků tak požaduje více než jen 
výhodnou cenu. „Zásadní je pro ně i rychlost do-
ručení, kvalitní a přehledný web, vynikající popro-
dejní servis, nonstop zákaznická podpora a po-
dobně. Tuzemský zákazník navíc vyžaduje 
i zákonnou 24měsíční záruku a možnost volby 
různých platebních metod. To vše čínské e-shopy 
na takové úrovni jako lokální prodejci většinou na-
bídnout nedokážou,“ dodává Ondřej Hnát.

Co a kdy se platí

Do celé EU je ročně dováženo až 150 milionů ma-
lých zásilek bez DPH. Situace před zavedením no-
vých opatření přitom přímo sváděla k fiktivnímu 
podhodnocování zboží, aby jeho cena nepřesáhla 
limit 22 eur a zásilka se nemusela danit. Zrušením 
výjimky pro malé zásilky ze třetích zemí došlo 
k omezení prostoru pro obcházení DPH a má po-
moci účinněji potírat přeshraniční daňové úniky. 
Zároveň došlo k rozšíření působnosti zvláštního 
režimu jednoho správního místa pro výběr DPH, 
a to i na prodej zboží na dálku a na poskytování 
všech přeshraničních služeb příjemcům v rámci 
EU. Díky němu plátcům odpadá administrativa 
spojená s nutností registrovat se k DPH a plnit po-
vinnosti v každém členském státě, v němž obchod-
ník prodává zboží nebo poskytuje služby. Tako-
výmto obchodníkům se stačí nově registrovat 
prostřednictvím on-line portálu, podávat daňová 
přiznání a platit DPH za plnění v jiných členských 
státech EU. Podnik uskutečňující přeshraniční in-
ternetový prodej zboží nebo digitálních služeb do 
10 000 eur ročně může uplatňovat pravidla pro 
DPH používaná ve své domovské zemi.

Jestliže ještě před novelou hodnota zásilky přesáh-
la 22 eur a zároveň byla nižší než 150 eur, bylo 
povinností doplatit České poště nebo kurýrní spo-
lečnosti DPH v hodnotě 21 %. DPH i clo pak bylo 

třeba doplatit až u zásilek v hodnotě 150 eur 
a více. Pravidla se měla změnit již v lednu 2021, 
kvůli pandemii však došlo k prodloužení účinnosti 
směrnice. To už ovšem neplatí a jak clo, tak DPH 
na zásilky z Číny a dalších zemí mimo EU se odví-
její od hodnoty nákupu: do 150 eur (DPH ano, clo 
ne), nad 150 eur (DPH ano, clo ano). Přestože zá-
silka nepřesáhne hodnotu 150 eur (náklady na 
dopravu se do tohoto limitu nezapočítávají), je 
nutné i tak podávat celní prohlášení, pokud již ne-
bylo podáno v jiném státě EU.

Už přes čtyři měsíce platí nová pravidla pro dovoz zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. 
Celní orgány u všech zásilek, a nyní i u těch s nízkou hodnotou, vyměřují a vybírají DPH 
a případně clo, pokud k vybrání těchto legislativních poplatků nedojde již zahraničním 
e-shopem. Způsob podání celního prohlášení se liší podle hodnoty zásilky. Jak nová 
pravidla fungují a měla nějaký vliv na nákup zboží spotřebiteli v zahraničí?

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Změna cla
  a DPH podpořila 
nákupy v tuzemsku
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Jak je to s celním 
prohlášením
Řada velkých e-shopů ale vybírá DPH již při pro-
deji zboží a tuto částku pak do EU odvádí auto-
maticky. DPH se tedy platí přímo e-shopu (jde 
o režim jednoho správního místa pro dovoz – 
IOSS) a pro spotřebitele to znamená jen cenové 
navýšení u zboží. Jestliže však DPH nebylo zapla-
ceno v e-shopu, lze ho v ČR zaplatit Celní správě 
ČR. Má to ale dvě podmínky. Zásilka musí být 
dopravována Českou poštou a také musí být po-
dáno elektronické celní prohlášení prostřednic-
tvím specializované webové aplikace Celní správy 
ČR. Ta se nazývá eCeP (https://cportal.celnispra-
va.cz/web/portal/ecep). Další možností je DPH 
zaplatit firmě, která spotřebitele zastupuje při 
celním řízení. Zmocněná firma (např. pošta nebo 
expresní dopravce) pak DPH Celní správě ČR od-
vede. Pro úplnost je vhodné uvést, že zahraniční 
e-shopy vybudovaly v EU velké sklady, kam navez-
ly zboží ve velkých objemech najednou. Takže 
spotřebitel sice kupuje zboží na zahraničním e-
-shopu, ale může si vybrat, že zásilku chce doru-
čit ze skladu ležícího v EU. V takovém případě je 
DPH již zaplacena, protože to pro dovozce do EU 
byla podmínka, aby zboží mohlo být propuštěno 
na trh (do skladu) v EU. Ani tento rozdíl není nut-
né vnímat a ani nic řešit. DPH vůči státu je zkrát-
ka zaplacena – obchodníkovi v ceně zboží.

Celní prohlášení lze podat ještě před jeho fyzickým 
doručením do ČR, jakmile je známo podací číslo 
zásilky. Děje se tak opět prostřednictvím eCeP. Cel-
ní prohlášení si může podat každý sám, a to zdarma. 
Druhou možností je zvolit si pro celní řízení svého 

zástupce, který se na tuto činnost specializuje, a ten 
celní prohlášení podá za spotřebitele. K zastupová-
ní je nutné specializovanou firmu zmocnit. Je-li zá-
silka dopravována expresním zasilatelem, pak ani 
jiná možnost než se nechat zastoupit touto firmou 
není. Praxe ukazuje, že nejčastěji dochází k situaci, 
která je nejsnazší. Obvykle k ní dojde, pokud je v e-
-shopu v ceně zboží hrazena i DPH. V takovém pří-
padě dochází velmi často k celnímu řízení mimo 
území České republiky (ale stále v EU) a první do-
pravce v EU obvykle celní prohlášení automaticky 
podává sám. Spotřebitel tedy celní prohlášení již 
nepodává. Jestliže je však zaplacena v e-shopu DPH 
(režim jednoho správního místa pro dovoz) a zásilka 
dorazí přímo do ČR, musí být podáno celní prohlá-
šení v ČR (viz předchozí dvě možnosti). A jak je to 
u toho případu, kdy je zásilka dopravena ze skladu 
v EU? Zákazníci se opět nemusejí o nic starat, pro-
tože celní prohlášení podal dovozce zásilky při jeho 
dovozu do EU ve velkých objemech.

Co to všechno znamená

U zboží, které by spotřebitelé měli po staru bez 
poplatku, tedy u zboží do 22 eur, což je něco ko-
lem 550 Kč, si připlatí, protože je nutné uhradit 
DPH a zaplatit za služby subjektu, který je bude 
zastupovat v celním řízení (pokud nevyužijí aplika-
ci eCeP, nebo to za ně neudělá zahraniční e-shop). 
Další náklady mohou být spojeny s platbou za skla-
dování zboží v dočasném skladu přepravce.

„Vnímáme, že změna vyvolala návrat nakupování 
v tuzemských obchodech. Navíc spotřebitelé u ná-
kupů v tuzemsku stále víc oceňují možnost odbor-

Kde hledat informace

Kompletní informace o celním řízení 
a odvodu DPH jsou umístěny na webových 
stránkách celní správy www.celnicka.cz.

ného poradenství, nabídku funkčního příslušen-
ství, péči o zákazníka a poprodejní servis. Obecně 
široká nabídka produktů v kombinaci s okamžitou 
dostupností zboží je důvodem růstu prodejů v ka-
tegoriích, jako jsou například domácí spotřebiče 
a produkty péče o tělo a zdraví,“ zmiňuje Jan Po-
spíšil, obchodní ředitel značky Datart.

Společnost Notino uvádí, že legislativní úprava se 
jí nijak nedotkla, jelikož se týká importu. „Počty 
zákazníků i objednávek na Notinu se každým ro-
kem zvyšují. Obzvlášť pak v průběhu listopadu 
a prosince, tedy během předvánoční a vánoční 
sezony. V té loňské u nás zákazníci nakoupili v prů-
měru o 30 procent více, než tomu bylo v roce před-
tím. Novela zákona o DPH na to vliv s největší 
pravděpodobností nemá,“ upřesňuje PR manažer-
ka a tisková mluvčí Andrea Kabická.

Je třeba si uvědomit, že zákazníci zvyklí nakupovat 
v čínských e-shopech vyhledávají především velmi 
levné položky, u kterých nízká cena vyvažuje obtí-
že spojené s reklamacemi a dlouhými dodacími 
lhůtami. Změnou u levných položek se nákupy 
navýšily jen o koruny. „Pozorujeme dlouhodobý 
úspěch a vysokou míru růstu především v katego-
rii příslušenství, který má však jiné primární důvo-
dy. Tím hlavním je široká nabídka produktů našich 
privátních značek AlzaPower, AlzaGuard či Eterni-
co, které jsou jednak velmi kvalitní, cenově výhod-
né, a navíc díky Alze dostává zákazník potřebné 
služby v podobě okamžité dostupnosti či vyřízení 
reklamace v případě potřeby,“ konstatuje Ondřej 
Hnát. Další úspěšnou novinkou je pak násobně 
větší nabídka nejrůznějších variant příslušenství 
(např. pouzder a obalů na mobilní telefony), kde si 
i díky Alza Marketplace položkám dokáže vybrat 
opravdu každý.

A proč by měli zákazníci nakupovat především 
v tuzemsku? „Za nás věříme, že jsme země bohatá 
na šikovné farmáře a výrobce, kteří nabízejí kvalit-
ní lokální potraviny a ekodrogerii. Koncept společ-
ných nákupů s doručením na výdejní místo pomá-
há nejen snižovat náklady na dopravu, ale 
propojuje také komunitu, která se nad dobrým 
jídlem ráda setkává. Nakupovat doma dává smysl 
především proto, že se zde vyrábějí produkty velmi 
dobré kvality, uživatel podpoří lokální ekonomiku 
a u nás i samotné farmáře,“ deklaruje Kamil De-
muth, CEO farmářského tržiště Scuk.cz.

Novela zrušila 
výjimku pro 
malé zásilky 
a narovnává 

konkurenční boj.



33

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

getických nápojů Češi vypili v 500ml baleních 
(56‚7 % prodaného objemu) a následně v 250ml 
variantách (31‚6 % prodaného objemu). Větši-
na tržeb putuje za značkovými energetickými 
nápoji (81‚8 % objemu, meziroční hodnotový 
růst o 20 %), na růstu kategorie se podílejí 
 ovšem i privátní značky (14‚8 %).

Oblibu určuje 
marketing a chuť

Dobrá čísla sortimentu energetických nápojů 
potvrzují také výrobci. „V loňském roce jsme 
proti předchozímu období zaznamenali dvojná-
sobný růst, což koresponduje se stále rostoucí 
oblibou energetických drinků,“ říká Jaroslav 
Dušek, commercial director společnosti Hell 
Energy Drinks Czech. Dodává, že i přes velmi 
turbulentní období nepozorují změnu chování 
spotřebitelů. Avšak segment iontových sportov-
ních nápojů je poměrně jasně vymezen účelem 
svého použití. „Vliv pandemie se na nich proje-
vil stejně jako na celé sportovní výživě především 
tím, že bylo zvláště v jejím počátku zakázáno či 
omezeno sportování a výrazně pořádání závo-
dů. Tím pádem byl zřetelný i značný propad 
v prodejích iontových nápojů,“ konstatuje Aleš 
Máslo, ředitel společnosti Vita Sport.

Energetické nápoje byly vždy velmi populární ať 
již u řidičů na cestách, studentů učících se na 
zkoušky, vytížených zaměstnanců a dalších. 
„Obdobně je již roky užívají mladší ročníky na 
večírcích, byť jejich zvýšená konzumace není 
doporučována. Změna nastala na jaře roku 
2020, kdy byly mnohé společenské aktivity 
omezeny vzhledem k nemoci covid-19. Konzu-
mace energetických drinků se tím do určité míry 
snížila,“ uvádí Veronika Jakubcová, výkonná 
ředitelka Svazu výrobců nealkoholických nápo-
jů. Obliba konkrétního energetického nápoje je 
podle ní dána jak marketingovými aktivitami 
výrobců, tak i chutí nápoje samotného. Záleží 
tedy na každém jednotlivci, kterému výrobku 
dává přednost.

Myslí se na životní 
prostředí

Hliníkové plechovky jsou u spotřebitelů velmi 
oblíbené, o čemž svědčí nespočet nových pro-
duktů v plechu na trhu, energetické nápoje ne-
vyjímaje. V čem vězí kouzlo hliníku? Především 
v jeho recyklovatelnosti. Kromě toho, že je 
100% recyklovatelný, lze jej recyklovat neome-
zeně bez výrazného snížení kvality. Přechod na 
hliníkové obaly sice může pomoci omezit pou-
žívání plastu, tento krok však vytváří nový pro-
blém – zvýšenou poptávku po primárním hliní-

ku. Jeho recyklace je energeticky únosný proces, 
ale výroba nového hliníku je energeticky nároč-
ná a ničí životní prostředí. Hojné využívání toho-
to kovu jako obalového materiálu je proto třeba 
doplnit o nezbytnou infrastrukturu, která pod-
poří recyklaci a odkloní jej ze skládek.

„Pro uvedení první plechovky v kategorii bale-
ných vod na český trh jsme se rozhodli proto, že 
se jedná o spotřebitelsky velice populární balení. 
Plechovka je lehká, skladná, nerozbitná a snad-
no se vychladí. Hliník je, stejně jako PET, stopro-
centně recyklovatelný,“ upřesňuje Andrea Bro-
žová, tisková mluvčí společnosti Mattoni 1873. 

I společnost Hell Energy Drinks Czech se dlou-
hodobě zaměřuje na životní prostředí, a jejich 
plechovky pro energetické nápoje jsou vyráběny 
minimálně ze 75 % z již recyklovaného hliníku. 
„Jako první na světě k výrobě všech našich ple-
chovek používáme hliník z recyklovaného hliní-
ku Hydro Circal,“ prozrazuje Jaroslav Dušek. 
Velkým problémem je zatím třídění hliníku, re-
spektive jeho sběr. Obalový hliník nebo drobné 
hliníkové předměty se vhazují do šedých kontej-
nerů na drobný kovový odpad.

Mezi sportovci 
panují nešvary

Pohled na iontové nápoje se dlouhodobě potý-
ká s jistou mírou neinformovanosti ze strany 
sportovce-spotřebitele. Jednak má mnoho 
z nich mylnou představu, že tyto drinky nepo-
třebují a že jsou jen pro profíky, a pak nevhodně 
během sportu pijí jen vodu nebo slazené limo-
nády. Přitom bylo výzkumy prokázáno, že voda 
se vstřebává pomaleji než iontový nápoj, a tedy 
samotná voda nehydratuje tak dobře jako ion-
tový nápoj. „Sladké limonády naopak kvůli vy-
sokému obsahu cukru zahušťují organismus, 
místo aby mu tekutiny dodávaly. Výsledkem je 
pak ještě větší žízeň a pokles výkonnosti,“ infor-
muje Aleš Máslo. Druhým nešvarem podle něho 
je, že si někteří sportovci-kutilové myslí, že si 

 Plechovka je 
lehká, skladná, 

nerozbitná 
a snadno se 

vychladí.
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CS #1 ENERGII 
VĚTŠINOU 
DOPLŇUJÍ 
ZNAČKOVÉ 
NÁPOJE

Mezi listopadem 2020 a říjnem 
2021 zakoupila nějaký energe-
tický nebo sportovní nápoj pro 

domácí spotřebu každá třetí do-
mácnost. Do košíku si tyto nápoje 
domácnosti vložily v průměru šest-

náctkrát, přičemž za jeden 
nákup utratily 40 Kč. Zatímco 
pro energetické nápoje druhý 

rok pandemie znamenal dvouciferný růst, 
ty iontové z důvodu omezování nebo uzávěr 
sportovišť na tom už tak dobře nebyly.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

P
odle společnosti GfK Czech pře-
vládají v kategorii energetické 
a sportovní nápoje značkové 
produkty. „Do košíku si je vložilo 
více než osm z deseti domácnos-

tí, které nakupují energetické a sportovní nápo-
je. Na výdajích domácností za celou kategorii 
se podílejí více než čtyřmi pětinami,“ vysvětluje 
konzultantka Monika Pikhartová. Nejkupova-
nějším balením energetických nápojů jsou dlou-

hodobě plechovky, avšak během 
posledních 12 měsíců vzros-

tl zájem domácností o ty 
v plastových lahvích. 

Nejdůležitějšími ná-
kupními místy pro 
nakupování ener-
getických a spor-
tovních nápojů 
jsou pro české 
domácnosti hy-
permarkety.

 CS #1: ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ NÁPOJE
CS #2: ÚKLIDOVÉ POTŘEBY A ČISTICÍ PROSTŘEDKY
CS #3: BATERIE

Plech dominuje, 
PET zvyšuje podíl

V roce 2020 se v České republice v obchodech 
s potravinami a smíšeným zbožím a na benzino-
vých stanicích nakoupilo téměř 70 milionů litrů 
energetických nápojů v celkové hodnotě přes 
3‚5 miliardy Kč. Spotřeba v posledním období 
(12/20–11/21) rostla dvouciferným tempem 
(o 22‚7 %) a tržby se navýšily o 19 %. Průměrná 
cena za litr energetického nápoje poklesla 
o 1‚60 Kč/litr na 50‚40 Kč/litr. Vyplývá to z dat 
společnosti NielsenIQ.

Z hlediska tržeb jsou pro energetické nápoje 
nejdůležitější supermarkety. V minulém roce se 
v nich prodalo 28‚6 % celkové hodnoty těchto 
nápojů. Následovaly benzinové stanice (28‚4 %) 
a hypermarkety (24‚1 %), nejmenší podíl měly 
smíšenky pod 400 m2. Dominantním typem ba-
lení energetických drinků zůstávají plechovky 
(97‚4 % objemu), jejichž prodeje se navýšily 
o 18‚8 %. „Nákupy energetických nápojů v lah-
vích po poklesu v minulých letech také opět 
narostly, a to o více než 27 procent,“ deklaruje 
konzultantka Barbora Holásková. Nejvíce ener-

prodaného objemu 
energetických 
nápojů vypili Češi 
v 500ml baleních.

Zdroj: NielsenIQ, 12/20–11/21

56,7%
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getických nápojů Češi vypili v 500ml baleních 
(56‚7 % prodaného objemu) a následně v 250ml 
variantách (31‚6 % prodaného objemu). Větši-
na tržeb putuje za značkovými energetickými 
nápoji (81‚8 % objemu, meziroční hodnotový 
růst o 20 %), na růstu kategorie se podílejí 
 ovšem i privátní značky (14‚8 %).

Oblibu určuje 
marketing a chuť

Dobrá čísla sortimentu energetických nápojů 
potvrzují také výrobci. „V loňském roce jsme 
proti předchozímu období zaznamenali dvojná-
sobný růst, což koresponduje se stále rostoucí 
oblibou energetických drinků,“ říká Jaroslav 
Dušek, commercial director společnosti Hell 
Energy Drinks Czech. Dodává, že i přes velmi 
turbulentní období nepozorují změnu chování 
spotřebitelů. Avšak segment iontových sportov-
ních nápojů je poměrně jasně vymezen účelem 
svého použití. „Vliv pandemie se na nich proje-
vil stejně jako na celé sportovní výživě především 
tím, že bylo zvláště v jejím počátku zakázáno či 
omezeno sportování a výrazně pořádání závo-
dů. Tím pádem byl zřetelný i značný propad 
v prodejích iontových nápojů,“ konstatuje Aleš 
Máslo, ředitel společnosti Vita Sport.

Energetické nápoje byly vždy velmi populární ať 
již u řidičů na cestách, studentů učících se na 
zkoušky, vytížených zaměstnanců a dalších. 
„Obdobně je již roky užívají mladší ročníky na 
večírcích, byť jejich zvýšená konzumace není 
doporučována. Změna nastala na jaře roku 
2020, kdy byly mnohé společenské aktivity 
omezeny vzhledem k nemoci covid-19. Konzu-
mace energetických drinků se tím do určité míry 
snížila,“ uvádí Veronika Jakubcová, výkonná 
ředitelka Svazu výrobců nealkoholických nápo-
jů. Obliba konkrétního energetického nápoje je 
podle ní dána jak marketingovými aktivitami 
výrobců, tak i chutí nápoje samotného. Záleží 
tedy na každém jednotlivci, kterému výrobku 
dává přednost.

Myslí se na životní 
prostředí

Hliníkové plechovky jsou u spotřebitelů velmi 
oblíbené, o čemž svědčí nespočet nových pro-
duktů v plechu na trhu, energetické nápoje ne-
vyjímaje. V čem vězí kouzlo hliníku? Především 
v jeho recyklovatelnosti. Kromě toho, že je 
100% recyklovatelný, lze jej recyklovat neome-
zeně bez výrazného snížení kvality. Přechod na 
hliníkové obaly sice může pomoci omezit pou-
žívání plastu, tento krok však vytváří nový pro-
blém – zvýšenou poptávku po primárním hliní-

ku. Jeho recyklace je energeticky únosný proces, 
ale výroba nového hliníku je energeticky nároč-
ná a ničí životní prostředí. Hojné využívání toho-
to kovu jako obalového materiálu je proto třeba 
doplnit o nezbytnou infrastrukturu, která pod-
poří recyklaci a odkloní jej ze skládek.

„Pro uvedení první plechovky v kategorii bale-
ných vod na český trh jsme se rozhodli proto, že 
se jedná o spotřebitelsky velice populární balení. 
Plechovka je lehká, skladná, nerozbitná a snad-
no se vychladí. Hliník je, stejně jako PET, stopro-
centně recyklovatelný,“ upřesňuje Andrea Bro-
žová, tisková mluvčí společnosti Mattoni 1873. 

I společnost Hell Energy Drinks Czech se dlou-
hodobě zaměřuje na životní prostředí, a jejich 
plechovky pro energetické nápoje jsou vyráběny 
minimálně ze 75 % z již recyklovaného hliníku. 
„Jako první na světě k výrobě všech našich ple-
chovek používáme hliník z recyklovaného hliní-
ku Hydro Circal,“ prozrazuje Jaroslav Dušek. 
Velkým problémem je zatím třídění hliníku, re-
spektive jeho sběr. Obalový hliník nebo drobné 
hliníkové předměty se vhazují do šedých kontej-
nerů na drobný kovový odpad.

Mezi sportovci 
panují nešvary

Pohled na iontové nápoje se dlouhodobě potý-
ká s jistou mírou neinformovanosti ze strany 
sportovce-spotřebitele. Jednak má mnoho 
z nich mylnou představu, že tyto drinky nepo-
třebují a že jsou jen pro profíky, a pak nevhodně 
během sportu pijí jen vodu nebo slazené limo-
nády. Přitom bylo výzkumy prokázáno, že voda 
se vstřebává pomaleji než iontový nápoj, a tedy 
samotná voda nehydratuje tak dobře jako ion-
tový nápoj. „Sladké limonády naopak kvůli vy-
sokému obsahu cukru zahušťují organismus, 
místo aby mu tekutiny dodávaly. Výsledkem je 
pak ještě větší žízeň a pokles výkonnosti,“ infor-
muje Aleš Máslo. Druhým nešvarem podle něho 
je, že si někteří sportovci-kutilové myslí, že si 

 Plechovka je 
lehká, skladná, 

nerozbitná 
a snadno se 

vychladí.
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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

VYBAVENÍ

GS5 terminal – mobilní aplikace pro snadnou 
inventarizaci a rychlý náhled zboží
Optimalizujte procesy na prodejně pomocí  aplikace GS5 terminal!
(GS5 terminal je SW aplikace pro profesionální  mobilní zařízení nebo telefony s OS Android) 
Inventury (úplné nebo částečné) řešíte rychle a efektivně bez větší námahy. 
V mobilním zařízení zobrazíte aktuální cenu, zásobu, skladové pohyby, pro-
dejní číslo a další důležitá data pro rutinní činnosti na prodejně (objednání 
zboží, nákup od dodavatele, odpis škod, tisk cenovek, převod mezi sklady). 
Ušetříte čas i nachozené kilometry.

SLANÉ POCHUTINY

ENJOY CHIPS 
– křupavý snack plný zeleniny
Enjoy chips boří mýty o nudné zelenině a přináší ji v návykově 
křupavé podobě. Neobsahují umělá barviva a dochucovadla, 
palmový olej, GMO, přidaný cukr ani konzervanty. Díky unikátní 
patentované technologii Enjoy Chips založené na šetrně 
zpracované zelenině mají chipsy výjimečnou barvu i chuť, navíc 
uvnitř každého chipsu jsou ukryty zdraví prospěšné látky. V šesti 
různých příchutích najdete až 53 % zeleniny a pouze 2,8 % tuku, 
což je 10× méně oproti klasickým brambůrkům.

DOPLŇKY STRAVY

Maxi Vita Exclusive Podpora imunity
Posilujte imunitu a obranyschopnost organismu příjmem vitamínu D3, C a minerální látky 
zinku. Pohodlně formou šumivých tablet s osvěžující příchutí grepu a limetky. Maxi Vita 
Podpora imunity se hodí zejména v obdobích zvýšeného náporu na imunitu, jako je podzim, 
zima nebo jarní měsíce. Tuba obsahuje 20 šumivých tablet a každá z nich pak vysokou dávku 
vitamínu D3 (500 % referenční hodnoty příjmu – 1000 IU), vitamínu C (300 % – 240 mg) 
a zinku ve formě dobře vstřebatelného citrátu (100 % – 10 mg).

new delespine, s. r. o.

Truhlářská 1106/9

110 00  Praha 1 – Nové Město

VITAR, s. r. o.

třída Tomáše Bati 385 

763 02  Zlín

+420 725 352 967

info@newdelespine.com

www.newdelespine.com

VYBAVENÍ

MARKETGUARDTM 365
Inovativní aplikace MARKETGUARDTM 365 
přináší digitalizaci evidence a analýzy hygieny 
a bezpečnosti v prodejnách. Zároveň zcela eliminuje 
používání papírové dokumentace hygienických 
operací. Data jsou shromažďována a analyzována 
na dynamickém webovém portálu. Výsledkem je 
celkový přehled o hygieně a bezpečnosti potravin 
na pobočkách a včasné řešení problémů. To vše 
umožňuje řídit každodenní činnost na úrovni 
provozoven z kteréhokoli místa na světě.

ZMRZLINY

Zorba zmrzlina 
s jogurtem řeckého 
typu s čokoládovým 
toppingem
Zmrzliny Polárka přichází s další novinkou. Tento-
krát s novou příchutí do skupiny nanuků Zorba. 
Jemná chuť smetanového jogurtu řeckého typu 
Zorba ve spojení s čokoládovým toppingem, 
 lahodnou jogurtovo-kakaovou polevou a křupin-
kami. Jemná kyselost v kombinaci s čokoládou 
uspokojí každého milovníka jogurtové zmrzliny.

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5

180 00  Praha 8

+420 602 514 655  

ivo.muzik@ecolab.com

cs-cz.ecolab.com/

ALIMPEX FOOD a.s.

Českobrodská 1174

198 00  Praha 9 – Kyje

alimpex@alimpex.cz

zmrzlinypolarka.cz

+420 549 121 872

vitar@vitar.cz

www.vitar.cz

ENERGETICKÉ NÁPOJE

HELL Gamer Nova Cherry Beam 250ml
Pokud jde o hry, je nebe limitem? Seznamte se s Hell Energy Nova Cherry Beam 
250 ml. Díky speciální příchuti černých třešní získáte energii na těžké mise a bitvy. 
Obsahuje 32 mg kofeinu na 100 ml, aminokyseliny (Acetyl-L-Karnitin a L-arginin) 
a navíc jsme nápoj obohatili o B vitamíny, aby vám nic nescházelo během cool hry!

Novum Global, a.s.

28. pluku 483/11

101 00  Praha 10

+420 267 997 111

HELL ENERGY Drinks Czech, s. r. o.

Pobřežní 3

186 00  Praha 8

info@novumglobal.eu

www.novumglobal.eu/sw/gs5-terminal/

+420 608 358 618

info.cz@hellenergy.com 

www.hellenergy.com/cs/

34

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CATSCAN
V tomto vydání:

umí vyrobit iontový nápoj sami. Bohužel ale ne-
znají ideální poměr a složení minerálních látek, 
nemají možnost zakomponovat do iontového 
nápoje různé formy sacharidů, takže jejich 
 výtvor jim pak se sportovním výkonem moc 
 nepomůže. Nehledě na to, že je kolikrát dražší 
než iontový nápoj vyrobený firmou specializova-
nou na sportovní výživu.

Další chybou bývá kombinace různých druhů 
sportovní výživy od různých značek. Přitom kaž-
dý výrobce má samozřejmě kromě iontového 
nápoje minimálně i gely, regenerační nápoj nebo 
energetické tablety, které se svým složením pod-
porují. Pak je jasné, že třeba iontový nápoj od 
jedné značky nemusí být v synergii s energetic-
kým gelem od jiné značky. „Snažíme se zvyšovat 
tuto informovanost v oblasti působení běžné 
i sportovní výživy na výkonnost  sportovce. Proto 
v rámci projektu SportujLepe.cz upozorňujeme 
na jednoduché a snadno nastavitelné změny 
v reálném životě, jejichž výsledkem bývá výrazný 
růst výkonnosti,“ objasňuje Aleš Máslo.

Nápoj by měl být 
parťákem

Není žádným tajemstvím, že nejčastěji jsou 
energetické nápoje využívány jako nástroje pro 
posílení a zvýšení energie při náročných aktivi-
tách. „Vedle toho jsou často konzumovány na 
společenských akcích, zejména mladšími roční-
ky,“ popisuje Veronika Jakubcová. Zároveň je 
mladší ročníky berou za jakýsi trend a ten, kdo 
je nepije, jako by nebyl. I proto jsou energetické 
nápoje ze své podstaty impulzní výrobky a ne-
spornou doménou prodeje jsou také čerpací 
stanice a večerky. „Samozřejmě velmi dobře 
fungují impulzní zóny ať již ve formě lednic, sto-
janů a akčních čel,“ poodkrývá.

V případě prodejů sportovních iontových nápo-
jů je sportovci využívají nejčastěji při závodech, 
méně často pak při tréninku. „Přitom právě pro 
tréninky by měl být iontový nápoj neodmyslitel-
ným parťákem, protože doplňuje tekutiny, ener-
gii a minerální látky zabraňující křečím, čímž 
zlepšuje přínos tréninku pro růst sportovní vý-
konnosti,“ specifikuje Aleš Máslo. To je i důvod, 
proč si iontové nápoje najdou uplatnění v ob-

chodech, a to nejen s potravinami, ale například 
v drogeriích, nebo v již zmíněných večerkách 
a na čerpacích stanicích.

Trh obohatí 
nová kategorie

Trh nemůže být bez novinek. Proto například 
společnost Vitar Sport, distributor italské značky 
Enervit, která je známá tím, že se specializuje na 
vytrvalostní sportovce a své produkty vyvíjí na 
základě konzultací s výživovými poradci, trenéry 
a sportovci, přišla s novinkou. Jde o sportovní 
energetický nápoj Enervit Isocarb 2:1, který byl 

vyvíjen i profesionální cyklistickou stájí, za kte-
rou jezdí Tadej Pogačar, vítěz dvou posledních 
Tour de France. Tento výrobek je významný tím, 
že svým složením maximalizuje přínos pro zvý-
šenou výkonnost, neboť se dostává na samou 
hranici fyziologických možností v oblasti příjmu 
sacharidů během sportu.

Mnoho novinek na poli energetických drinků 
letos představí společnost Hell Energy Drinks 
Czech. V prvním čtvrtletí uvede velmi oblíbené 
příchutě. „Nad rámec toho budeme v tomto 
roce uvádět zcela novou kategorii spojenou se 
zdravým životním stylem. Naším ambasadorem 
i nadále zůstává hollywoodská ikona Bruce Wil-
lis, který je jedinečným způsobem propojen 
s naší značkou,“ uzavírá Jaroslav Dušek.

 CS #1: ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ NÁPOJE
CS #2: ÚKLIDOVÉ POTŘEBY A ČISTICÍ PROSTŘEDKY
CS #3: BATERIE

„Energeťáky zasáhly 
pandemické restrikce.“

V posledních téměř dvou letech mělo a nadále má na prodej a nákup 
energetických nápojů největší vliv omezení setkávání osob, cestování 
a další restrikce související s pandemií nemoci covid-19, tedy omezení 
tam, kde zákazníci tyto nápoje kupovali.

Veronika Jakubcová,
výkonná ředitelka, Svaz výrobců nealkoholických nápojů

Doménou 
prodeje jsou 

také čerpačky 
a večerky.
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SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

VYBAVENÍ

GS5 terminal – mobilní aplikace pro snadnou 
inventarizaci a rychlý náhled zboží
Optimalizujte procesy na prodejně pomocí  aplikace GS5 terminal!
(GS5 terminal je SW aplikace pro profesionální  mobilní zařízení nebo telefony s OS Android) 
Inventury (úplné nebo částečné) řešíte rychle a efektivně bez větší námahy. 
V mobilním zařízení zobrazíte aktuální cenu, zásobu, skladové pohyby, pro-
dejní číslo a další důležitá data pro rutinní činnosti na prodejně (objednání 
zboží, nákup od dodavatele, odpis škod, tisk cenovek, převod mezi sklady). 
Ušetříte čas i nachozené kilometry.

SLANÉ POCHUTINY

ENJOY CHIPS 
– křupavý snack plný zeleniny
Enjoy chips boří mýty o nudné zelenině a přináší ji v návykově 
křupavé podobě. Neobsahují umělá barviva a dochucovadla, 
palmový olej, GMO, přidaný cukr ani konzervanty. Díky unikátní 
patentované technologii Enjoy Chips založené na šetrně 
zpracované zelenině mají chipsy výjimečnou barvu i chuť, navíc 
uvnitř každého chipsu jsou ukryty zdraví prospěšné látky. V šesti 
různých příchutích najdete až 53 % zeleniny a pouze 2,8 % tuku, 
což je 10× méně oproti klasickým brambůrkům.

DOPLŇKY STRAVY

Maxi Vita Exclusive Podpora imunity
Posilujte imunitu a obranyschopnost organismu příjmem vitamínu D3, C a minerální látky 
zinku. Pohodlně formou šumivých tablet s osvěžující příchutí grepu a limetky. Maxi Vita 
Podpora imunity se hodí zejména v obdobích zvýšeného náporu na imunitu, jako je podzim, 
zima nebo jarní měsíce. Tuba obsahuje 20 šumivých tablet a každá z nich pak vysokou dávku 
vitamínu D3 (500 % referenční hodnoty příjmu – 1000 IU), vitamínu C (300 % – 240 mg) 
a zinku ve formě dobře vstřebatelného citrátu (100 % – 10 mg).

new delespine, s. r. o.

Truhlářská 1106/9

110 00  Praha 1 – Nové Město

VITAR, s. r. o.

třída Tomáše Bati 385 

763 02  Zlín

+420 725 352 967

info@newdelespine.com

www.newdelespine.com

VYBAVENÍ

MARKETGUARDTM 365
Inovativní aplikace MARKETGUARDTM 365 
přináší digitalizaci evidence a analýzy hygieny 
a bezpečnosti v prodejnách. Zároveň zcela eliminuje 
používání papírové dokumentace hygienických 
operací. Data jsou shromažďována a analyzována 
na dynamickém webovém portálu. Výsledkem je 
celkový přehled o hygieně a bezpečnosti potravin 
na pobočkách a včasné řešení problémů. To vše 
umožňuje řídit každodenní činnost na úrovni 
provozoven z kteréhokoli místa na světě.

ZMRZLINY

Zorba zmrzlina 
s jogurtem řeckého 
typu s čokoládovým 
toppingem
Zmrzliny Polárka přichází s další novinkou. Tento-
krát s novou příchutí do skupiny nanuků Zorba. 
Jemná chuť smetanového jogurtu řeckého typu 
Zorba ve spojení s čokoládovým toppingem, 
 lahodnou jogurtovo-kakaovou polevou a křupin-
kami. Jemná kyselost v kombinaci s čokoládou 
uspokojí každého milovníka jogurtové zmrzliny.

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5

180 00  Praha 8

+420 602 514 655  

ivo.muzik@ecolab.com

cs-cz.ecolab.com/

ALIMPEX FOOD a.s.

Českobrodská 1174

198 00  Praha 9 – Kyje

alimpex@alimpex.cz

zmrzlinypolarka.cz

+420 725 352 967

+420 549 121 872

vitar@vitar.cz

www.vitar.cz

ENERGETICKÉ NÁPOJE

HELL Gamer Nova Cherry Beam 250ml
Pokud jde o hry, je nebe limitem? Seznamte se s Hell Energy Nova Cherry Beam 
250 ml. Díky speciální příchuti černých třešní získáte energii na těžké mise a bitvy. 
Obsahuje 32 mg kofeinu na 100 ml, aminokyseliny (Acetyl-L-Karnitin a L-arginin) 
a navíc jsme nápoj obohatili o B vitamíny, aby vám nic nescházelo během cool hry!

Novum Global, a.s.

28. pluku 483/11

101 00  Praha 10

+420 267 997 111

HELL ENERGY Drinks Czech, s. r. o.

Pobřežní 3

186 00  Praha 8

info@novumglobal.eu

www.novumglobal.eu/sw/gs5-terminal/

+420 608 358 618

info.cz@hellenergy.com 

www.hellenergy.com/cs/
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

& Slovak Republic. Dodává, že ve srovnání s ro-
kem 2019 utrácí spotřebitelé za úklidové pří-
pravky zhruba o 10 % více. „Pandemie určitě 
zvýšila prodej všech bojovníků proti virům 
a bakteriím,“ sděluje Martina Jirovcová, marke-
tingová manažerka společnosti Leifheit CZ. 
A Jiří Krechler, marketingový manažer společ-
nosti Freudenberg Home and Cleaning Solu-
tions, doplňuje, že zvýšený zájem o produkty na 
úklid a péči o hygienu nadále přetrvává.

Trendy je složité určit

Stejně jako jinde jsou i zde hlavním tématem vel-
mi rychle rostoucí ceny zejména vstupních mate-
riálů a dopravy. „Předvojem bylo opravdu prudké 
zdražování v kategorii rukavic, kde k dané situa-
ci došlo již na začátku pandemie zejména kvůli 
výrazně vyšší poptávce po produktech a problé-
mech s dopravou,“ konkretizuje Jiří Krechler. 
Podle Martiny Jirovcové je problémem dostup-
nost vstupních materiálů. „Asi jako většina výrob-
ců i my se potýkáme s nedostatkem nebo zdra-
žováním vstupních materiálů, surovin nebo 
energií,“ připojuje se Michaela Málková.

Podíváme-li se na tendence v tomto segmentu, 
asi největším problémem je stanovit dlouhodo-
bý trend. „Roky 2020 i 2021 byly výrazně po-
znamenány pandemií, a to nejen z pohledu 
zvýšené poptávky po úklidových a čisticích pro-
středcích. Promítla se sem i změna potřeb a zá-
jmů většiny spotřebitelů, mnoho lidí pracovalo 
z domova, méně se společensky žilo a celkově 
se životní styl mnohých z nás proměnil. To sa-
mozřejmě ovlivnilo i zvýšenou poptávku po čis-
ticích prostředcích. Jaké trendy nebo návyky 
časem odezní a které zůstanou, je zatím poměr-
ně složité přesně určit,“ míní Lucie Kotalová.

Prosazují se materiály 
šetrné k přírodě

Každý spotřebitel má svůj domov spojený s ně-
jakou vůní. Tu v hojné míře tvoří i úklidové a čis-
ticí prostředky. Péče o domov může být radost-
nou a zábavnou činností, pokud jsou používáni 

správní pomocníci. Obliba ekologických čisticích 
prostředků nyní hodně roste, protože si všichni 
uvědomují, že není nutné vdechovat toxiny. Jak 
však upozorňuje Johana Bursíková, brand ma-
nažerka společnosti Melitta ČR, trh je aktuálně 
doslova zaplaven rádoby ekologickými prostřed-
ky. Podle ní se z ekologie stal masový trend, 
a jak to bohužel bývá, s kvantitou klesá kvalita.

Šetrný přístup k životnímu prostředí je, samozřej-
mě nejen v oblasti úklidu, jedním z hlavních tren-
dů současnosti. „Vyšší zájem evidujeme o pro-
dukty, které jsou biologicky rozložitelné, což je 
například náš houbový hadřík, a ty, které jsou 
vyrobené z recyklovaných materiálů. Máme napří-
klad mikrohadřík vyrobený ze stoprocentně 
recyklovaných materiálů, anebo ty, které při pou-
žívání nevyžadují využití detergentů a chemických 
prostředků. To splňují naše hadříky anebo mopy 
s návleky z mikrovláken,“ informuje Jiří Krechler.

Udržitelnost je často 
opakovanou frází

Kromě toho je pro většinu společností udržitel-
nost klíčovou součástí podnikání. „Cílem inovač-
ní strategie Čistá budoucnost v rámci naší divize 
Home Care je nejenom používat pro čisticí a pra-
cí prostředky recyklovatelné obaly, ale významně 
snižovat využívání primárního plastu. Postupně 
nahrazujeme přísady vyrobené z fosilních paliv 
alternativami získanými z obnovitelných nebo 
z recyklovaných zdrojů,“ zmiňuje Lucie Kotalová 
a doplňuje, že ve svých prostředcích stále více 
využívají přírodní ingredience. „Udržitelnost se 
bohužel stala často opakovanou frází, takže se 
pomalu ztrácí její reálný význam a snižují se stan-
dardy toho, co by značka měla splňovat, aby se 
udržitelnou mohla nazývat. Bohužel se dostává-
me i do situace, kdy se spotřebitelé stávají odol-
nými proti tomuto označení a příliš ho nevníma-
jí,“ upozorňuje Johana Bursíková.

Společnost Zenit na novém trendu pracuje tak, 
že se ve své vývojové laboratoři neustále snaží být 
o krok napřed a vyhledává nové možnosti – ať už 
z pohledu alternativních surovin, nebo zlepšová-
ní formulací výrobků. Hlavním cílem je pro ně 

výroba kvalitních čisticích a mycích prostředků 
s ohledem na potřeby zákazníka a  udržitelnost 
životního prostředí. I společnost Leifheit CZ vyu-
žívá recyklovatelné materiály a neustále pracuje 
na dalších vylepšeních z hlediska udržitelnosti.

Jde to i bez chemie

Pokud pomineme výkyvy způsobené pandemií, 
tak české domácnosti výrobky určené pro úklid 
domácnosti nakupují nejčastěji na pravidelné 
bázi. „Jsou určitá období, například předvánoční 
nebo jarní úklid, kdy poptávka po těchto pro-
středcích stoupá. Mezi naše klíčové novinky, 
které jsme uvedli na trh na podzim 2021, patří 
například čisticí a úklidové prostředky Savo Bo-
taniTech s čisticími látkami na 100procentní pří-
rodní bázi, které odstraňují až 99‚9 procent bak-
terií a virů, včetně koronaviru. Navíc zaručují až 
24hodinovou ochranu proti bakteriím,“ prozra-
zuje Lucie Kotalová. To, že tuzemští spotřebitelé 
nakupují především v určitých obdobích, potvr-
zuje také Martina Jirovcová: „Sezonní nákupy se 
odehrávají zpravidla dvakrát ročně. Naše aktuál-
ně největší novinka je mopovysavač Regulus 
Aqua, tedy mop s vysavačem v jednom.“

„V loňském roce jsme uvedli na trh parfémy na 
prádlo Laguna, které lze použít jak do pračky, 
tak do sušičky. K dostání jsou v různých parfe-
macích a těší se velké oblibě. V nejbližší době 
plánujeme uvést na trh tekutý prostředek do 
myčky, který budeme mít v ekologické i klasické 
variantě,“ poodkrývá Michaela Málková. V na-
bídce ekologických produktů společnosti Freu-
denberg Home and Cleaning Solutions se na-
chází vše, co spotřebitel potřebuje pro úklid 
domácnosti, praní i mytí nádobí. „Mezi nejoblí-
benější ale patří jednoznačně hypoalergenní 
prostředky na praní a mytí nádobí. Češi rádi 
pečují o zdraví své pokožky a u těchto produktů 
vnímají největší rozdíl oproti konvenčním čisti-
čům,“ vysvětluje Johana Bursíková. Mezi novin-
ky značky Frosch proto patří například prací 
prášky Citrus a Aloe vera ve 100% recyklova-
ném kartonovém obalu nebo hypoalergenní 
řada Zero bez barviv, parfemací, konzervantů 
a další zbytečné chemie.

 Pandemie 
zvýšila prodej 

všech bojovníků 
proti virům 
a bakteriím.

„Spotřebitelé mají čas při úklidu 
 přemýšlet o ekologii.“

V prvním pandemickém roce 2020 jsme zaznamenali nárůst prode-
jů a větší zájem o téma ekologického úklidu. Spotřebitelé trávili více 
času doma a mohli se tak zabývat výběrem produktů. Bezpochyby je 
to důsledkem pandemie, že část spotřebitelů nyní klade větší důraz na 
dezinfekční vlastnosti zvolených produktů, to zejména u čištění koupe-

len. Ostatní spotřebitelé podle našich informací cítí potřebu brát ohled na sebe i životní 
prostředí a přiklání se čím dál tím více k co nejekologičtější variantě, která je dostupná.

Johana Bursíková, brand manažerka, Melitta ČR

CATSCAN
V tomto vydání:
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CS #2 EKOLOGICKÉ 
ČIŠTĚNÍ JE 
NA VZESTUPU

Až 74 % spotřebitelů použilo v po-
sledním roce čisticí prostředek, 
více než třetina z nich je používá 

jednou týdně. 
Jak se říká, čis-
tota půl zdraví. 

Platí to i v domácnostech, a to nejen v době covidové. Právě pandemie může za to, 
že prodeje úklidových potřeb a čisticích prostředků vystřelily na nová maxima a spo-
třebitelé nadto více přemýšlejí o jejich vlivu na životní prostředí.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

 CS #1: ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ NÁPOJE
CS #2: ÚKLIDOVÉ POTŘEBY A ČISTICÍ PROSTŘEDKY
CS #3: BATERIE

44 %

  N
ení pochyb o tom, že pandemie 
měla na sortiment úklidových 
potřeb a čisticích prostředků vel-
ký vliv. „Na úplném začátku na 
jaře 2020 jsme patřili mezi výrob-

ce, kteří vyráběli dezinfekční prostředek na ruce 
Anti-Covid. První a druhá vlna byla tedy hlavně 
ve znamení dezinfekčních prostředků na ruce 
i plochy. Uvedli jsme na trh několik nových vý-
robků v této oblasti. Mezi nimi například i gel na 
ruce pro děti s přidaným glycerinem pro ošetře-
ní citlivé pokožky rukou,“ prozrazuje Michaela 
Málková, marketingová manažerka společnosti 
Zenit. V roce 2021 se situace kolem dezinfek-
čních prostředků stabilizovala, neboť jich na trhu 
byl dostatek. Celkově v tomto období nakupo-
vali spotřebitelé více bytovou chemii, protože 
trávili mnohem více času doma, za což mohly 
práce z domova a distanční výuka.

Spotřebitelé utrácejí 
o desetinu více

I ve společnosti Unilever ČR zaznamenali velkou 
poptávku po tomto sortimentu především v prv-
ním roce pandemie. „V loňském roce poptávka 
mírně poklesla ve srovnání s prvním rokem pan-
demie, přesto i tento rok převyšovala období 
před pandemií,“ srovnává Lucie Kotalová, exter-
nal communications & public affairs lead Czech 

výdajů domácností 
směřovalo na 
nákup čisticích 
prostředků v akci.

Zdroj: GfK Czech, 12/20–11/21
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& Slovak Republic. Dodává, že ve srovnání s ro-
kem 2019 utrácí spotřebitelé za úklidové pří-
pravky zhruba o 10 % více. „Pandemie určitě 
zvýšila prodej všech bojovníků proti virům 
a bakteriím,“ sděluje Martina Jirovcová, marke-
tingová manažerka společnosti Leifheit CZ. 
A Jiří Krechler, marketingový manažer společ-
nosti Freudenberg Home and Cleaning Solu-
tions, doplňuje, že zvýšený zájem o produkty na 
úklid a péči o hygienu nadále přetrvává.

Trendy je složité určit

Stejně jako jinde jsou i zde hlavním tématem vel-
mi rychle rostoucí ceny zejména vstupních mate-
riálů a dopravy. „Předvojem bylo opravdu prudké 
zdražování v kategorii rukavic, kde k dané situa-
ci došlo již na začátku pandemie zejména kvůli 
výrazně vyšší poptávce po produktech a problé-
mech s dopravou,“ konkretizuje Jiří Krechler. 
Podle Martiny Jirovcové je problémem dostup-
nost vstupních materiálů. „Asi jako většina výrob-
ců i my se potýkáme s nedostatkem nebo zdra-
žováním vstupních materiálů, surovin nebo 
energií,“ připojuje se Michaela Málková.

Podíváme-li se na tendence v tomto segmentu, 
asi největším problémem je stanovit dlouhodo-
bý trend. „Roky 2020 i 2021 byly výrazně po-
znamenány pandemií, a to nejen z pohledu 
zvýšené poptávky po úklidových a čisticích pro-
středcích. Promítla se sem i změna potřeb a zá-
jmů většiny spotřebitelů, mnoho lidí pracovalo 
z domova, méně se společensky žilo a celkově 
se životní styl mnohých z nás proměnil. To sa-
mozřejmě ovlivnilo i zvýšenou poptávku po čis-
ticích prostředcích. Jaké trendy nebo návyky 
časem odezní a které zůstanou, je zatím poměr-
ně složité přesně určit,“ míní Lucie Kotalová.

Prosazují se materiály 
šetrné k přírodě

Každý spotřebitel má svůj domov spojený s ně-
jakou vůní. Tu v hojné míře tvoří i úklidové a čis-
ticí prostředky. Péče o domov může být radost-
nou a zábavnou činností, pokud jsou používáni 

správní pomocníci. Obliba ekologických čisticích 
prostředků nyní hodně roste, protože si všichni 
uvědomují, že není nutné vdechovat toxiny. Jak 
však upozorňuje Johana Bursíková, brand ma-
nažerka společnosti Melitta ČR, trh je aktuálně 
doslova zaplaven rádoby ekologickými prostřed-
ky. Podle ní se z ekologie stal masový trend, 
a jak to bohužel bývá, s kvantitou klesá kvalita.

Šetrný přístup k životnímu prostředí je, samozřej-
mě nejen v oblasti úklidu, jedním z hlavních tren-
dů současnosti. „Vyšší zájem evidujeme o pro-
dukty, které jsou biologicky rozložitelné, což je 
například náš houbový hadřík, a ty, které jsou 
vyrobené z recyklovaných materiálů. Máme napří-
klad mikrohadřík vyrobený ze stoprocentně 
recyklovaných materiálů, anebo ty, které při pou-
žívání nevyžadují využití detergentů a chemických 
prostředků. To splňují naše hadříky anebo mopy 
s návleky z mikrovláken,“ informuje Jiří Krechler.

Udržitelnost je často 
opakovanou frází

Kromě toho je pro většinu společností udržitel-
nost klíčovou součástí podnikání. „Cílem inovač-
ní strategie Čistá budoucnost v rámci naší divize 
Home Care je nejenom používat pro čisticí a pra-
cí prostředky recyklovatelné obaly, ale významně 
snižovat využívání primárního plastu. Postupně 
nahrazujeme přísady vyrobené z fosilních paliv 
alternativami získanými z obnovitelných nebo 
z recyklovaných zdrojů,“ zmiňuje Lucie Kotalová 
a doplňuje, že ve svých prostředcích stále více 
využívají přírodní ingredience. „Udržitelnost se 
bohužel stala často opakovanou frází, takže se 
pomalu ztrácí její reálný význam a snižují se stan-
dardy toho, co by značka měla splňovat, aby se 
udržitelnou mohla nazývat. Bohužel se dostává-
me i do situace, kdy se spotřebitelé stávají odol-
nými proti tomuto označení a příliš ho nevníma-
jí,“ upozorňuje Johana Bursíková.

Společnost Zenit na novém trendu pracuje tak, 
že se ve své vývojové laboratoři neustále snaží být 
o krok napřed a vyhledává nové možnosti – ať už 
z pohledu alternativních surovin, nebo zlepšová-
ní formulací výrobků. Hlavním cílem je pro ně 

výroba kvalitních čisticích a mycích prostředků 
s ohledem na potřeby zákazníka a  udržitelnost 
životního prostředí. I společnost Leifheit CZ vyu-
žívá recyklovatelné materiály a neustále pracuje 
na dalších vylepšeních z hlediska udržitelnosti.

Jde to i bez chemie

Pokud pomineme výkyvy způsobené pandemií, 
tak české domácnosti výrobky určené pro úklid 
domácnosti nakupují nejčastěji na pravidelné 
bázi. „Jsou určitá období, například předvánoční 
nebo jarní úklid, kdy poptávka po těchto pro-
středcích stoupá. Mezi naše klíčové novinky, 
které jsme uvedli na trh na podzim 2021, patří 
například čisticí a úklidové prostředky Savo Bo-
taniTech s čisticími látkami na 100procentní pří-
rodní bázi, které odstraňují až 99‚9 procent bak-
terií a virů, včetně koronaviru. Navíc zaručují až 
24hodinovou ochranu proti bakteriím,“ prozra-
zuje Lucie Kotalová. To, že tuzemští spotřebitelé 
nakupují především v určitých obdobích, potvr-
zuje také Martina Jirovcová: „Sezonní nákupy se 
odehrávají zpravidla dvakrát ročně. Naše aktuál-
ně největší novinka je mopovysavač Regulus 
Aqua, tedy mop s vysavačem v jednom.“

„V loňském roce jsme uvedli na trh parfémy na 
prádlo Laguna, které lze použít jak do pračky, 
tak do sušičky. K dostání jsou v různých parfe-
macích a těší se velké oblibě. V nejbližší době 
plánujeme uvést na trh tekutý prostředek do 
myčky, který budeme mít v ekologické i klasické 
variantě,“ poodkrývá Michaela Málková. V na-
bídce ekologických produktů společnosti Freu-
denberg Home and Cleaning Solutions se na-
chází vše, co spotřebitel potřebuje pro úklid 
domácnosti, praní i mytí nádobí. „Mezi nejoblí-
benější ale patří jednoznačně hypoalergenní 
prostředky na praní a mytí nádobí. Češi rádi 
pečují o zdraví své pokožky a u těchto produktů 
vnímají největší rozdíl oproti konvenčním čisti-
čům,“ vysvětluje Johana Bursíková. Mezi novin-
ky značky Frosch proto patří například prací 
prášky Citrus a Aloe vera ve 100% recyklova-
ném kartonovém obalu nebo hypoalergenní 
řada Zero bez barviv, parfemací, konzervantů 
a další zbytečné chemie.

 Pandemie 
zvýšila prodej 

všech bojovníků 
proti virům 
a bakteriím.

„Spotřebitelé mají čas při úklidu 
 přemýšlet o ekologii.“

V prvním pandemickém roce 2020 jsme zaznamenali nárůst prode-
jů a větší zájem o téma ekologického úklidu. Spotřebitelé trávili více 
času doma a mohli se tak zabývat výběrem produktů. Bezpochyby je 
to důsledkem pandemie, že část spotřebitelů nyní klade větší důraz na 
dezinfekční vlastnosti zvolených produktů, to zejména u čištění koupe-

len. Ostatní spotřebitelé podle našich informací cítí potřebu brát ohled na sebe i životní 
prostředí a přiklání se čím dál tím více k co nejekologičtější variantě, která je dostupná.

Johana Bursíková, brand manažerka, Melitta ČR
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o 23 % větší návštěvnost, zájem o produkty v e-
-shopech ale narostl obecně. Více za povšimnu-
tí tedy stojí fakt, že nabíječky baterií a power-
banky jsou v meziročním srovnání oblíbenější 
o třetinu. Ostatní akumulátory pro aku nářadí 
a čelovky vykazují o 78 % větší návštěvnost. 
„Nejčastěji zákazníci hledají baterie podle veli-
kosti nebo typu, jako jsou AA, AAA, C a podob-
ně. Nejpopulárnějšími značkami jsou Varta, GP 
a Panasonic,“ popisuje Kristýna Hořovská, PR 
specialistka Zboží.cz. Společnost Tesla Batteries 
uvádí, že pandemie neměla na využívání baterií 
spotřebiteli výrazný vliv. Baterie se podle ní uží-
vají ve stejném rozsahu jako předtím. Důsledky 
pandemie se ale výrazně promítají do cenových 
nákladů. Všichni výrobci proto byli nuceni navý-
šit své prodejní ceny.

Velká změna, pokud jde o ceny, se odehrála 
hned na počátku pandemie. „Došlo ke skoko-
vému růstu prodeje baterií, což je ale typický jev 
pro jakoukoliv katastrofu, kdy si spotřebitelé 
nakupují do rezervy některé základní potraviny 
a věci k ‚přežití‘, mezi které baterie patří,“ míní 
Miroslav Černý, category manager batteries and 
accessories společnosti Borgy CZ. Následně se 
situace vrátila ke standardním prodejům. Jak 
Miroslav Černý dále naznačuje, v kategorii ba-
terií na číslech pozorují ohromný posun od lev-
nějších, ale méně výkonných zinkových baterií 
směrem k několikanásobně výkonnějším mo-
derním alkalickým, které dnes tvoří zhruba 
75 % prodejů. Spotřebitelé velice oceňují dlou-
hou dobu využití, respektive skladovatelnost 
alkalických baterií, kterou značka Philips posky-

tuje u všech alkalických řad na 10 let. „Zazna-
menali jsme rostoucí poptávku po spotřebitel-
ských bateriích z důvodu zvýšeného používání 
lékařských přístrojů a přechodu na práci z do-
mova. Tento trend pokračoval i v roce 2021,“ 
reaguje Pavel Matyáš, regional sales manager 
společnosti Verbatim.

Přišly komplikace 
v dopravním 
a dodavatelském řetězci

Trh s bateriemi aktuálně trápí dvě věci – cena 
surovin a náklady na dopravu. „Velmi vzrostly 
ceny surovin. Zinek o 21 procent, mangan o 20 
procent, měď o 26 procent. Vzrostly i náklady 
na obalový materiál. Lodní, železniční i silniční 
doprava jsou dokonce na svém historickém ce-
novém maximu. Přeprava lodních kontejnerů je 
nyní osminásobně vyšší než před pandemií. Ba-
terie jsou hmotnostně těžkou komoditou, cena 
dopravy tedy ovlivňuje konečnou cenu význam-
ně,“ upozorňuje David Kania, CEO společnosti 
Tesla Batteries. Baterie Philips jsou kompletně 
vyráběny u renomovaných výrobců v Číně. Pro-
to pandemie této značce způsobila prodloužené 
dodací termíny, které jsou zapříčiněny přechod-
ným uzavíráním výrobních továren, přístavů 
a karanténami lodních posádek. To může za 
zhoršenou rotaci kontejnerů a tím omezení 

Lidl, Kauf land, Albert, Penny, Globus, Billa 
a další. Funguje, když si tyto obchody v rámci 
svých CSR aktivit vytvářejí dobře viditelné recyk-
lační koutky, které jsou spotřebitelům dobře na 
očích. Není pro ně pak nic jednoduššího než si 
naplánovat, že si na nákup vezmou vybité bate-
rie, které zde snadno vyhodí. Neméně si však 
vážíme spolupráce s menšími provozovnami 
Coop a prodejnami dalších subjektů, které jsou 
často v menších městech a obcích a plní zde roli 
nejsnáze dosažitelného sběrného místa na ba-
terie,“ sděluje Kateřina Vránková.

V posledních letech se mění struktura typů bate-
rií, které jsou předávány k recyklaci. Stále v ní 
dominují klasické tužkové baterie, ale narůstá 
využívání speciálních baterií, včetně knoflíkových. 
Samostatnou kategorií jsou lithiové baterie, které 
se používají v noteboocích, tabletech, mobilních 
telefonech, aku nářadí a stále častěji i v elektro-
mobilitě; aktuálně jde především o baterie z elek-
trokol. Zásadní boom v množství zpětně odebra-
ných lithiových baterií, které budou směřovat na 
recyklaci nebo na sekundární využití, se předpo-
kládá během několika let, až budou na konci své 
životnosti baterie z elektromobilů, jejichž prode-
je v současné době razantně rostou.

Výrobci byli nuceni 
navýšit ceny

Článkové baterie vykazují v nákupním rádci 
a srovnávači Zboží.cz v meziročním srovnání 

NEW

* v porovnání s předními zinkovými bateriemi AA ve standardním testu IEC 2015 digitálních fotoaparátů (www.iec.ch).
Výsledky se mohou lišit podle zařízení a způsobu použití. Pro více informací navštivte: www.Duracell.info
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VÝROBA 
I LOGISTIKA

CS #3

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Vyšší spotřeba, ale i lepší zpětný
odběr ve sběrných místech. Přechod 
na dobíjecí varianty a závazek zvýšit cíle 

oběhového hospodářství 
a snížit množství 
vyprodukovaného CO2. 

K tomu nutnost řešit problémy, které zapříčinila a stále prodlužuje pandemie 
   covid -19. To je ve zkratce trh s bateriemi, který zažívá turbulentní období.

CS #1: ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ NÁPOJE
CS #2: ÚKLIDOVÉ POTŘEBY A ČISTICÍ PROSTŘEDKY
CS #3: BATERIE

J
ak je všude patrné, tuzemští spotřebi-
telé se k recyklaci baterií staví více než 
pozitivně. A podobně se chovají i spo-
lečnosti, které je vyrábějí, nebo prodá-
vají. Například společnost IKEA již od 

loňského října neprodává žádné jednorázové 
alkalické baterie. Tímto krokem chce motivovat 
spotřebitele, kteří používají baterie často, aby 
přešli na dobíjecí. Pravidelným a dlouhodobým 
používáním dobíjecích baterií mohou zákazníci 
ušetřit i snížit množství odpadu v domácnos-
ti. Studie navíc ukazují, že dopad alkalických 
baterií na životní prostředí je vyšší ve srovnání 
s dobíjecími nikl-metal hydridovými bateriemi 
(NiMH). Platí to v případě, že se používají v běž-
ných domácích zařízeních, která mají vysokou 
spotřebu energie, a proto je potřeba je pravi-
delně nabíjet.

Produkty 
jsou více zelené

Ve srovnání s předešlými roky vzrostlo množství 
baterií, které se loni dostaly do oběhu. Podle 
informací od výrobců a prodejců šlo o meziroč-
ní nárůst přibližně na úrovni 15 %. Například 
pro značku Duracell, kterou oficiálně distribuu-
je společnost Maresi Foodbroker, je z důvodů 
orientace na udržitelnost aktuálním trendem 
opouštění tradičních zinkouhlíkových baterií, 
které jsou nahrazovány bateriemi alkalickými. 
Důvodem je zajištění více energie a nižší dopad 
na životní prostředí. Například 80 % obalů a až 
9 % každé baterie vyrobené společností Dura-
cell je složeno z recyklovaného materiálu.

„Během koronavirové krize zákazníci více využí-
vali baterie, ať to bylo v elektronářadí, při hobby 

a sportovních aktivitách, nebo které nakoupi-
li jako náhradní baterie do hraček, ovláda-

čů či jiných domácích spotřebičů. I sběr 

vybitých baterií rostl, ale máme rezervy. Vždyť na 
recyklaci stále míří jen slabá polovina baterií, kte-
ré se dostanou do oběhu,“ říká Kateřina Vránko-
vá, ředitelka oddělení obchodu a marketingu 
společnosti Ecobat. A dodává: „Usilujeme o to, 
aby třídění baterií bylo pro nakupující snadné 
a snižovala se vzdálenost, kterou musí absolvovat 
k nejbližšímu veřejnému sběrnému místu venku 
či ve vnitřních prostorách. V tomto ohledu je pří-
znivou zprávou, že díky spolupráci s Českou poš-
tou a společností Tesla Batteries jsme rozšířili naši 
sběrnou síť o další tisíce veřejných sběrných míst 
na poštovních pobočkách.“

Struktura typů 
k recyklaci se mění

Pro běžného spotřebitele jsou nejdostupnější 
a nejvyužívanější sběrná místa v obchodech. 
Podle Ecobatu v nich skončí 35 % vybraných 
baterií. „Velký nárůst v množství odevzdaných 

baterií sledujeme v ob-
chodních řetěz-

cích, jako jsou 

NEW

* v porovnání s předními zinkovými bateriemi AA ve standardním testu IEC 2015 digitálních fotoaparátů (www.iec.ch).
Výsledky se mohou lišit podle zařízení a způsobu použití. Pro více informací navštivte: www.Duracell.info
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o 23 % větší návštěvnost, zájem o produkty v e-
-shopech ale narostl obecně. Více za povšimnu-
tí tedy stojí fakt, že nabíječky baterií a power-
banky jsou v meziročním srovnání oblíbenější 
o třetinu. Ostatní akumulátory pro aku nářadí 
a čelovky vykazují o 78 % větší návštěvnost. 
„Nejčastěji zákazníci hledají baterie podle veli-
kosti nebo typu, jako jsou AA, AAA, C a podob-
ně. Nejpopulárnějšími značkami jsou Varta, GP 
a Panasonic,“ popisuje Kristýna Hořovská, PR 
specialistka Zboží.cz. Společnost Tesla Batteries 
uvádí, že pandemie neměla na využívání baterií 
spotřebiteli výrazný vliv. Baterie se podle ní uží-
vají ve stejném rozsahu jako předtím. Důsledky 
pandemie se ale výrazně promítají do cenových 
nákladů. Všichni výrobci proto byli nuceni navý-
šit své prodejní ceny.

Velká změna, pokud jde o ceny, se odehrála 
hned na počátku pandemie. „Došlo ke skoko-
vému růstu prodeje baterií, což je ale typický jev 
pro jakoukoliv katastrofu, kdy si spotřebitelé 
nakupují do rezervy některé základní potraviny 
a věci k ‚přežití‘, mezi které baterie patří,“ míní 
Miroslav Černý, category manager batteries and 
accessories společnosti Borgy CZ. Následně se 
situace vrátila ke standardním prodejům. Jak 
Miroslav Černý dále naznačuje, v kategorii ba-
terií na číslech pozorují ohromný posun od lev-
nějších, ale méně výkonných zinkových baterií 
směrem k několikanásobně výkonnějším mo-
derním alkalickým, které dnes tvoří zhruba 
75 % prodejů. Spotřebitelé velice oceňují dlou-
hou dobu využití, respektive skladovatelnost 
alkalických baterií, kterou značka Philips posky-

tuje u všech alkalických řad na 10 let. „Zazna-
menali jsme rostoucí poptávku po spotřebitel-
ských bateriích z důvodu zvýšeného používání 
lékařských přístrojů a přechodu na práci z do-
mova. Tento trend pokračoval i v roce 2021,“ 
reaguje Pavel Matyáš, regional sales manager 
společnosti Verbatim.

Přišly komplikace 
v dopravním 
a dodavatelském řetězci

Trh s bateriemi aktuálně trápí dvě věci – cena 
surovin a náklady na dopravu. „Velmi vzrostly 
ceny surovin. Zinek o 21 procent, mangan o 20 
procent, měď o 26 procent. Vzrostly i náklady 
na obalový materiál. Lodní, železniční i silniční 
doprava jsou dokonce na svém historickém ce-
novém maximu. Přeprava lodních kontejnerů je 
nyní osminásobně vyšší než před pandemií. Ba-
terie jsou hmotnostně těžkou komoditou, cena 
dopravy tedy ovlivňuje konečnou cenu význam-
ně,“ upozorňuje David Kania, CEO společnosti 
Tesla Batteries. Baterie Philips jsou kompletně 
vyráběny u renomovaných výrobců v Číně. Pro-
to pandemie této značce způsobila prodloužené 
dodací termíny, které jsou zapříčiněny přechod-
ným uzavíráním výrobních továren, přístavů 
a karanténami lodních posádek. To může za 
zhoršenou rotaci kontejnerů a tím omezení 

Lidl, Kauf land, Albert, Penny, Globus, Billa 
a další. Funguje, když si tyto obchody v rámci 
svých CSR aktivit vytvářejí dobře viditelné recyk-
lační koutky, které jsou spotřebitelům dobře na 
očích. Není pro ně pak nic jednoduššího než si 
naplánovat, že si na nákup vezmou vybité bate-
rie, které zde snadno vyhodí. Neméně si však 
vážíme spolupráce s menšími provozovnami 
Coop a prodejnami dalších subjektů, které jsou 
často v menších městech a obcích a plní zde roli 
nejsnáze dosažitelného sběrného místa na ba-
terie,“ sděluje Kateřina Vránková.

V posledních letech se mění struktura typů bate-
rií, které jsou předávány k recyklaci. Stále v ní 
dominují klasické tužkové baterie, ale narůstá 
využívání speciálních baterií, včetně knoflíkových. 
Samostatnou kategorií jsou lithiové baterie, které 
se používají v noteboocích, tabletech, mobilních 
telefonech, aku nářadí a stále častěji i v elektro-
mobilitě; aktuálně jde především o baterie z elek-
trokol. Zásadní boom v množství zpětně odebra-
ných lithiových baterií, které budou směřovat na 
recyklaci nebo na sekundární využití, se předpo-
kládá během několika let, až budou na konci své 
životnosti baterie z elektromobilů, jejichž prode-
je v současné době razantně rostou.

Výrobci byli nuceni 
navýšit ceny

Článkové baterie vykazují v nákupním rádci 
a srovnávači Zboží.cz v meziročním srovnání 

NEW

* v porovnání s předními zinkovými bateriemi AA ve standardním testu IEC 2015 digitálních fotoaparátů (www.iec.ch).
Výsledky se mohou lišit podle zařízení a způsobu použití. Pro více informací navštivte: www.Duracell.info
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S potřebitelé jsou různí a mají růz-
né návyky. Přestože v posledních 
letech převažuje čerstvost nad tr-
vanlivostí, v některých případech 
vyhrává trvanlivost. Není snadné 

vybalancovat, zda se více věnovat jednomu či 
druhému. Například tuzemské prodejny potravin 
zejména na venkově si stále zakládají na čerstvosti 
masa a uzenin. Obslužný pult je proto jedním ze 
základních pilířů jejich fungování. Šíře možností, 
které tento úsek nabízí, se v současné době od-
víjí zejména od velikosti prodejny a jejího obratu. 
U těch úspěšnějších se obslužný pult může stát 
i místem pro občerstvení, nejmenší prodejny jsou 
naopak nucené ho kvůli příliš vysokým nákladům 
neprovozovat.

Proměna v místo 
pro občerstvení

V případě velkých prodejen pomáhá obslužný pult 
dále navyšovat jejich obrat. Funguje totiž nejen 
jako doplněk ostatního zboží, ale zákazníci ho zá-
roveň využívají i místo řeznictví, lahůdkářství, cuk-
rářství či pro nákup již připravených potravin urče-
ných k okamžité konzumaci. A prodejnám 
zajišťuje další klientelu. Nemusí však jít nutně pou-

ze o úlohu těch velkých. I ty menší, pokud to udě-
laly dobře, z tohoto způsobu obsluhy zákazníků 
profitují. Je si totiž třeba uvědomit, že zejména na 
venkově řezníků, lahůdkářů, ale i cukrářů ubylo, 
a proto spotřebitelům chybí. Navíc v případě, že 
někdo nechce či nemůže vařit, se může spoleh-
nout na to, že najde vždy něco teplého do žaludku.

V závislosti na profilaci obchodu lze vnímat něko-
lik základních proudů, kterými se ubírají inovace. 
„V případě úseků v obchodech, které realizují vy-
soké objemy, je dost evidentní trend zaměřený na 
čerstvost. To je v mnoha případech v protikladu 
s požadavky na rychlost odbavení zákazníka. 
Rychlost odbavení zase koliduje s možnostmi kří-
žového prodeje. Trendy, které do jisté míry doká-
žou adresovat dané otázky, jsou ty z oblasti při-
praveno k použití, nebo příprava produktů na 
míru zákazníka,“ poodkrývá Ján Bartík, marketing 
and business development společnosti Bizerba 
Czech & Slovakia. Objednávku si může zákazník 
vytvořit on-line a tím pádem se obsluhovaný úsek 
stává tak trochu výdejnou internetových objedná-
vek. Při vytváření objednávky na internetu mohou 
samozřejmě být implementovány nástroje křížo-
vého prodeje tak, aby zákazník měl připomínku, 
tip, nebo v případě nějakých sofistikovanějších 
nástrojů až personalizovanou nabídku vhodných 
doplňkových produktů.

Kde pult dává smysl

Teplý pult, který je dnes už běžnou součástí pro-
dejen potravin, je vítaným rozšířením obslužného 
úseku. Kromě sýrů a uzenin v něm mají nakupující 
k dispozici teplá hotová jídla, minutky či sendviče, 
včetně malého posezení. Mohou se občerstvit či 
posilnit přímo v prodejně, nebo si pochutiny od-
nést s sebou. Obslužné úseky nedávají smysl vždy, 
a například v malých obcích, nebo v těch s velkou 
konkurencí může být vhodnější je zrušit. Zejména 
v případech, kdy je zapotřebí snížit náklady prode-
jen, jinak by došlo k jejich zániku. Zde přednost 
pochopitelně dostanou trvanlivé potraviny. Přitom 
to nemusí znamenat, že dojde k poklesu tržeb. 
Naopak náklady poklesnou zcela jistě. Je totiž si 
třeba uvědomit, že fungování obslužného pultu 
znamená zpravidla vyčlenění zvláštní pracovní síly, 
která se o tento úsek stará.

Do nákladů je pak nutné zahrnout i samotné fun-
gování pultu a jeho vybavení. Pokud se navíc čerst-
vý výrobek neprodá včas, pro prodejnu to zname-
ná další ztráty. Nahrazení obslužného úseku 
baleným zbožím nemusí nutně postihnout vždy 

Trendy obslužný úsek

Prodávat maso, masné výrobky, lahůdky a další 
potraviny denní potřeby jako čerstvé, nebo trvanlivé? 
Věčná otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. 
Přestože je trend jasný, vždy záleží na více faktorech.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

VYBAVENÍ OBCHODU
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 přepravních kapacit. Značku Duracell to nijak 
nepostihlo, protože své baterie vyrábí v rámci 
EU, a proto pro ni nevznikají komplikace v logis-
tickém, nebo dodavatelském řetězci.

Je evidentní, že baterie jako celek výrazně ovliv-
ňuje přeprava, mimo jiné i nedostatek přeprav-
ních kontejnerů. „Je třeba si však uvědomit, že 
poptávka po bateriích závisí na spotřebičích 
a zařízeních, které zákazníci používají. Proto je 
zapotřebí dobře plánovat jejich dovoz z továren. 
Momentálně máme dodávkami a dostupností 
pokryt celý náš sortiment baterií a neočekáváme 
žádné výrazné výpadky prodejů,“ deklaruje Pa-
vel Matyáš. A David Kania dodává, že největší 
prodeje spotřebních baterií jsou dva měsíce 
před Vánocemi. Jinak jsou prodeje v průběhu 
roku víceméně vyrovnané.

Jedná se o vděčný 
sortiment

Nákup baterií nepatří mezi typické plánované 
každotýdenní nákupy, ale nákupy impulzní. 
„Z nákupních zvyklostí je každoročně z hlediska 
prodejů nejzajímavější období říjen až prosinec, 
které přechází až do měsíce ledna,“ podotýká 
Petr Dobrý, key account manager společnosti 
Maresi Foodbroker. Dále letní sezona, kdy se 
rodiny vybavují na dovolené, a spotřeba baterií 
se zvyšuje z důvodu trávení času mimo domov. 
Kromě toho nákup baterií Češi řeší kontinuálně 
tak, aby měli doma vždy nějakou zásobu. „Im-
pulzem k nákupu bývá i pořízení nového spotře-
biče, který vyžaduje k provozu některý typ ba-
terií,“ konstatuje Pavel Matyáš.

Tématem posledních měsíců je plošné omezení 
provozu výroby čínskou vládou v návaznosti na 
energetiku a ekologii. „Tato omezení se nově 
dotýkají všech výrobních segmentů včetně výro-
by baterií. Společně s růstem cen základních 
nerostných surovin pro výrobu baterií způsobu-
je další zdražování vstupů a zhoršení celkové 
dostupnosti zboží,“ míní Josef Zavřel, produk-
tový manažer GP společnosti Emos. I přesto jsou 

baterie pro obchodníky vděčným sortimentem, 
protože nemají sezonní výkyvy a spotřebitelé si 
je kupují prakticky neustále během celého roku 
podle toho, jak je potřebují. „Důležité je proto 
jejich vhodné vystavení v prodejnách, tak aby 
i zákazník, který nemá baterie na nákupním se-
znamu, dostal v prodejně impulz, že vlastně 
baterie potřebuje nakoupit,“ upozorňuje Miro-
slav Černý.

Prodeje 
v e-commerce rostly

Podle čeho Češi toto zboží aktuálně nakupují? 
„U baterií je to stejné jako u jiných výrobků. 
Část zákazníků se dívá jen na cenu, pro ty jsou 
vhodné promoakce nebo multipacková balení, 
která jsou, přepočteno na kus baterie, cenově 
nejvýhodnější. Druhá část zákazníků jde po 
značce, které nejvíce věří a mají s ní dobré zku-
šenosti,“ poukazuje David Kani. Jedním dechem 
dodává, že tito zákazníci jsou náročnější, ale 
neváhají si za kvalitu zaplatit. Pavel Matyáš na 
to reaguje tím, že Češi milují slevy, a ne jinak 
tomu je právě u sortimentu baterií. „Chování 
spotřebitele se nicméně výrazně liší při nákupu 
levných jednorázových, či dražších nabíjecích 
baterií,“ reaguje Josef Zavřel.

Mezi nejsilnější distribuční kanál patří sítě ob-
chodů (moderní trh, prodejny elektro), kde se 
realizují přibližně dvě třetiny celkového obratu 
této kategorie. „Momentálně však pociťuje-
me kvůli situaci s covid-19 silný přesun prode-
jů do e-commerce,“ sděluje Petr Dobrý. Podle 
zkušeností s prodejem značky Philips má nej-
větší vliv na nákup baterií několik skutečností. 
Dobře rozpoznatelné balení a typ baterií. Po-
měr cena a výkon, ideálně podpořeno znač-
kou, která dává spotřebiteli pocit důvěry 
v kvalitu baterie. Či již zmíněné cenové promo 
nabídky a multibalení s výhodnou cenou za 
jeden kus baterie.

Sortiment rozšíří 
nové a ještě 
výkonnější baterie

Samozřejmě co ani u baterií nemůže chybět, 
jsou inovace a novinky. V loňském roce značka 
Philips převedla kompletní nabídku dobíjecích 
baterií NiMH na technologii, kdy jsou připraveny 
ihned k použití, což spotřebiteli umožňuje pou-
žít baterii okamžitě po jejím zakoupení, aniž by 
ji musel nejprve dobíjet. Značka Tesla Batteries 
v minulém roce spustila divizi Tesla Industry, 
která se specializuje na trakční baterie pro ma-
nipulační techniku, blokové baterie pro čisticí 
stroje a zvedací plošiny, záložní baterie, UPS 
a dieselagregáty. Dále nabízí nabíjecí přístroje 
a kompletní servis všech průmyslových baterií.

„Momentálně se připravujeme zejména na za-
vedení vlajkové lodi mezi nabíječkami, a to ultra 
rychlé nabíječky Charge 10, která nabídne spo-
lečně s dedikovanými bateriemi Charge 10 bles-
kové a bezpečné nabíjení AA baterií během 10 
minut. Rovněž rozšiřujeme naši nabídku pomo-
cí nových promo položek v nabíjecím segmentu, 
čímž se snažíme podpořit trend ekologického 
používání baterií v domácnosti. V neposlední 
řadě výrazně rozšiřujeme i nabídku CR knoflíko-
vých baterií, což je reakce na rozšiřující se trh 
smart-home a IoT,“ prozrazuje Josef Zavřel. 
Značka Duracell uvede v průběhu první poloviny 
roku 2022 u vybraných obchodních partnerů 
novou řadu baterií s dosud nejpřevratnější ino-
vací stejnojmenné společnosti. Tato nová alka-
lická baterie Duracell Optimum poskytuje ještě 
delší výdrž až o 100 % proti běžným alkalickým 
bateriím, a to díky novému složení a úpravě ka-
todového systému baterie. Značka Verbatim se 
v posledních dvou letech v bateriích zaměřuje 
na rozšíření nabídky různých typů balení. 
„U knoflíkových lithiových baterií jsme přešli od 
dvou- na čtyřpacky. U tužkových baterií AA 
a AAA máme momentálně v nabídce balení od 
4packu po 24pack,“ uzavírá Pavel Matyáš.

Česko splňuje přísné 
normy EU

Sběr a recyklaci baterií v České republice 
zajišťují dvě společnosti. Na celkovém 
množství 2 156 tun vybraných baterií se 
v roce 2020 z 82 % podílela společnost 
Ecobat, o zbývajících 18 % se postarala 
společnost Rema Battery. Česká republi-
ka i v roce 2020 splnila přísné normy EU, 
které členským zemím ukládají vytřídit 
minimálně 45 % baterií. Konkrétně bylo 
vybráno 48 %.
Zdroj: Ecobat a Rema Battery, 2021

CS #1: ENERGETICKÉ A SPORTOVNÍ NÁPOJE
CS #2: ÚKLIDOVÉ POTŘEBY A ČISTICÍ PROSTŘEDKY
CS #3: BATERIE
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S potřebitelé jsou různí a mají růz-
né návyky. Přestože v posledních 
letech převažuje čerstvost nad tr-
vanlivostí, v některých případech 
vyhrává trvanlivost. Není snadné 

vybalancovat, zda se více věnovat jednomu či 
druhému. Například tuzemské prodejny potravin 
zejména na venkově si stále zakládají na čerstvosti 
masa a uzenin. Obslužný pult je proto jedním ze 
základních pilířů jejich fungování. Šíře možností, 
které tento úsek nabízí, se v současné době od-
víjí zejména od velikosti prodejny a jejího obratu. 
U těch úspěšnějších se obslužný pult může stát 
i místem pro občerstvení, nejmenší prodejny jsou 
naopak nucené ho kvůli příliš vysokým nákladům 
neprovozovat.

Proměna v místo 
pro občerstvení

V případě velkých prodejen pomáhá obslužný pult 
dále navyšovat jejich obrat. Funguje totiž nejen 
jako doplněk ostatního zboží, ale zákazníci ho zá-
roveň využívají i místo řeznictví, lahůdkářství, cuk-
rářství či pro nákup již připravených potravin urče-
ných k okamžité konzumaci. A prodejnám 
zajišťuje další klientelu. Nemusí však jít nutně pou-

ze o úlohu těch velkých. I ty menší, pokud to udě-
laly dobře, z tohoto způsobu obsluhy zákazníků 
profitují. Je si totiž třeba uvědomit, že zejména na 
venkově řezníků, lahůdkářů, ale i cukrářů ubylo, 
a proto spotřebitelům chybí. Navíc v případě, že 
někdo nechce či nemůže vařit, se může spoleh-
nout na to, že najde vždy něco teplého do žaludku.

V závislosti na profilaci obchodu lze vnímat něko-
lik základních proudů, kterými se ubírají inovace. 
„V případě úseků v obchodech, které realizují vy-
soké objemy, je dost evidentní trend zaměřený na 
čerstvost. To je v mnoha případech v protikladu 
s požadavky na rychlost odbavení zákazníka. 
Rychlost odbavení zase koliduje s možnostmi kří-
žového prodeje. Trendy, které do jisté míry doká-
žou adresovat dané otázky, jsou ty z oblasti při-
praveno k použití, nebo příprava produktů na 
míru zákazníka,“ poodkrývá Ján Bartík, marketing 
and business development společnosti Bizerba 
Czech & Slovakia. Objednávku si může zákazník 
vytvořit on-line a tím pádem se obsluhovaný úsek 
stává tak trochu výdejnou internetových objedná-
vek. Při vytváření objednávky na internetu mohou 
samozřejmě být implementovány nástroje křížo-
vého prodeje tak, aby zákazník měl připomínku, 
tip, nebo v případě nějakých sofistikovanějších 
nástrojů až personalizovanou nabídku vhodných 
doplňkových produktů.

Kde pult dává smysl

Teplý pult, který je dnes už běžnou součástí pro-
dejen potravin, je vítaným rozšířením obslužného 
úseku. Kromě sýrů a uzenin v něm mají nakupující 
k dispozici teplá hotová jídla, minutky či sendviče, 
včetně malého posezení. Mohou se občerstvit či 
posilnit přímo v prodejně, nebo si pochutiny od-
nést s sebou. Obslužné úseky nedávají smysl vždy, 
a například v malých obcích, nebo v těch s velkou 
konkurencí může být vhodnější je zrušit. Zejména 
v případech, kdy je zapotřebí snížit náklady prode-
jen, jinak by došlo k jejich zániku. Zde přednost 
pochopitelně dostanou trvanlivé potraviny. Přitom 
to nemusí znamenat, že dojde k poklesu tržeb. 
Naopak náklady poklesnou zcela jistě. Je totiž si 
třeba uvědomit, že fungování obslužného pultu 
znamená zpravidla vyčlenění zvláštní pracovní síly, 
která se o tento úsek stará.

Do nákladů je pak nutné zahrnout i samotné fun-
gování pultu a jeho vybavení. Pokud se navíc čerst-
vý výrobek neprodá včas, pro prodejnu to zname-
ná další ztráty. Nahrazení obslužného úseku 
baleným zbožím nemusí nutně postihnout vždy 

Trendy obslužný úsek

je variabilní
   a univerzální
je variabilní
a univerzální

je variabilní

Prodávat maso, masné výrobky, lahůdky a další 
potraviny denní potřeby jako čerstvé, nebo trvanlivé? 
Věčná otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď. 
Přestože je trend jasný, vždy záleží na více faktorech.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

VYBAVENÍ OBCHODU
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

zapotřebí zajistit dostatek prostoru. Vhodné je 
pracovat s obložením čelního panelu vitrín, ideálně 
přírodními materiály s možností umístění loga, 
marketingu a podsvícení,“ sděluje Josef Pavlík. Ob-
sluhovaný úsek musí nejen zapadat do celkového 
designu prodejny, ale být i dobře rozpoznatelný 
a pro zákazníka atraktivní. „Kromě zajištění do-
statku místa pro nakupujícího nebo jen projíždějí-
cího kolem s nákupním vozíkem. Dobře vybavený 
obslužný úsek má samozřejmě chlazený úsek s na-
bídkou uzenin, salátů a masa, na který navazuje 
prodej cukrárenských výrobků, sendvičů a podob-
ně,“ vysvětluje Veronika Šataníková. V posledních 
letech je populární také nabídka teplých pokrmů.

„Obecným trendem je zaměření se na přírodní 
materiály, čerstvost a až přímo evokování domácí-
ho prostředí. Dřevo, sklo v kombinaci s příjemným 
osvětlením dokáže koncept prodejny posunout 

k podstatně lepšímu vnímání spotřebiteli,“ upo-
zorňuje Ján Bartík. Nejde jen o dílčí věci, ale o cel-
kový koncept. „Je zapotřebí se věnovat celkovému 
provedení pultu, aby zapadal do konceptu prodej-
ny a splňoval účel použití. Je jedno, zda jde o pro-
dej ryb, farmářského zboží, speciálních sýrů či 
uzenin, vždy musí pult harmonicky zapadat do 
konceptu a podpořit prodej produktu,“ shrnuje 
Michal Kudláček.

Kdy je vhodné přemýšlet 
o renovaci

O renovaci je třeba uvažovat ve chvíli, kdy stávající 
obslužný úsek neplní svou funkci, jak by měl, ať už 
z hlediska technického, lidského nebo  sortimentního. 
„Dosluhující technologie a vybavení úseku s sebou 

nesou často velké finanční zatížení v podobě servis-
ních a energetických nákladů. Pokud obchodníkovi 
jeho stávající zastaralé zařízení neumožňuje držet 
krok s rostoucími nároky zákazníků na pestrou na-
bídku a pohodlí při nákupu, kdy i vizuální stránka 
hraje důležitou roli, pak by měl uvažovat o renova-
ci,“ deklaruje Veronika Šataníková.

S ohledem na rostoucí ceny energií je vhodné se 
zaměřit i na energetickou náročnost chladicích vit-
rín, například použitím nízkoenergetických venti-
látorů. „Dále pak je možné využít regulaci otáček,“ 
zmiňuje Josef Pavlík. Faktorů je samozřejmě více. 
„Pokud vnímáme, že se negativně mění afinita 
zákazníků k našemu konceptu, a dokážeme-li do-
sáhnout úspory, zvýšit efektivitu prostřednictvím 
renovace a v neposlední řadě, pokud chceme oslo-
vit nové zákazníky, potom není na co čekat,“ kon-
kretizuje Ján Bartík.

„Naše společnost dodává kvalitní technologie, 
které se vyznačují dlouhou životností i nadčaso-
vým designem, čímž posouváme potřebu tohoto 
rozhodnutí,“ popisuje Michal Kudláček. A na to 
navazuje Josef Pavlík tím, že určitě doporučuje 
o renovaci přemýšlet v situaci, kdy jsou vitríny sta-
ré a je častěji problém s jejich funkčností. Vzhle-
dem k důležitosti obslužného úseku však není 
nutné a ani vhodné čekat tak dlouho. Zejména 
čerstvému zboží je potřeba věnovat náležitou po-
zornost a mít vhodně i správně prezentované 
všechny kategorie, jako jsou uzeniny, sýry, lahůd-
ky, cukrářské výrobky, maso – čerstvé i balené, 
chlazené ryby a podobně.

Obslužné úseky 
jsou dominantou 

prodejny.

Funkční a designové řešení nejen obslužných úseků  

www.rnservis.cz 
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jen prodejny v malých obcích. Počet obyvatel je 
sice poměrně důležitý, není to ale jediný faktor. 
Může se jednat i o prodejnu ve městě. Důležitá je 
nejen její poloha, ale i tržba a nákladovost. Zákaz-
níci ve větších městech v posledních letech ukazu-
jí, že jsou balenému zboží naklonění více než v mi-
nulosti. Některé sítě navíc nabízejí pouze balené 
potraviny, aniž by se to výrazněji projevilo na zájmu 
spotřebitelů.

Důležitá je variabilita

V současné době lze u obslužných úseků spatřovat 
trend zejména v kombinaci různého způsobu pre-
zentace sortimentu. „Důležitá je variabilita vitrín, 
tedy že jedna sestava by měla obsahovat obsluž-
nou vitrínu, samoobslužnou kaskádovitou vitrínu, 
zákuskovou a lahůdkovou vitrínu včetně polic. 

V případě nabídky teplého sortimentu je pak vhod-
né tuto sestavu doplnit o teplou vitrínu. Ideálně 
vše ve stejném designu a výšce,“ vysvětluje Josef 
Pavlík, jednatel společnosti RN Servis EU.

Podle Veroniky Šataníkové, jednatelky společnosti 
intaPlastic, o změně trendů v oblasti obslužných 
úseků v posledních letech příliš hovořit nelze. 
Nicméně zejména doba covidová a zvýšené hygie-
nické požadavky způsobily, že se zákazníci zamě-
řili více na samoobslužný nebo on-line nákup. 
„Přesto jsou obslužné úseky jistou dominantou 
prodejny a místem, kde by měl zákazník vždy najít 
čerstvé maso, čerstvě nakrájené uzeniny, sýry, sa-
láty a lahůdky, tedy sortiment, který samoobslužný 
úsek nabídnout nemůže,“ uvádí. Zároveň ale vidí 
změnu ve větší variabilitě obslužných úseků, které 
se dokáží okamžitě přizpůsobit aktuální situaci na 
trhu a proměnit se v úsek samoobslužný.

Toto například splňuje vitrína Enixe K společnosti 
Criocabin, kde jedním tahem během chvíle z ob-
služné vitríny vznikne plně samoobslužná vitrína. 
I podle společnosti Carrier chladicí technika CZ je 
dnes toto velmi důležité. „Trendem v zahraničí bý-

vají univerzální pulty, které umožňují rychlou ope-
rativní úpravu ze samoobslužných na obslužné 
a naopak. Takto konstruované pulty umožní ob-
chodníkovi optimalizovat prodej akčního nebo 
speciálního zboží,“ dodává sales manager Michal 
Kudláček. Dalším trendem jsou pulty s rotačním 
talířem u velkých formátů prodejen.

Personál se může stát 
kamenem úrazu

„Pokud půjdeme do detailu, tak koncepce obsluž-
ného úseku je do značné míry závislá na personá-
lu. Ovšem polovinu problémů dokážeme řešit, je-li 
zboží přehledně uloženo v dobře osvětlené vitríně, 
jasně označeno, potraviny, které se zpracovávají 
krájením, srovnané a pravidelně jsou odstraňované 
okoralé kousky. Pokud je úsek schopen produkty 

připravit, zabalit, označit, ideálně prostřednictvím 
obsluhy nebo nějakých automatizovaných systémů 
doporučit způsob přípravy, recept, doplňkové pro-
dukty, je to značka ideál,“ konstatuje Ján Bartík. 
Zde se dostáváme i k potřebné výbavě – zboží by 
mělo být nakrájeno na strojích umožňujících varia-
bilitu prezentace ovšem s minimem odřezků, jem-
ným řezem, který neznehodnocuje zboží, nutnos-
tí jsou kvalitní váhy umožňující doplňkový prodej, 
štítkovače produktů a ideální řešení umožňující 

zabalení zboží. Zde je potřeba připomenout, že 
obsluhovaný úsek bude mít vždy jeden kritický 
faktor – obsluhu.

Nesmí se zapomínat ani na pestrost nabídky. 
„Toho docílíme nejen kvalitním vybavením a tech-
nologií, ale i správným a atraktivním vystavením 
a proškoleným a příjemným personálem. Není 
uměním nakoupit drahé zařízení, předimenzova-
nou technologii a přehnané množství zboží. Ob-
chodník by měl reagovat na poptávku v daném 
místě a regionu a naslouchat svému zákazníkovi,“ 
říká Veronika Šataníková. Jsou prodejny, kde ob-
služný úsek nebude mít příliš smysl, a jsou prodej-
ny, kde k tomu prostor, její dispozice a klientela 
přímo vybízí. Jednoduše řečeno, uměním je mít 
příjemný personál, který umí zákazníkovi poradit, 
mít přiměřenou, ale atraktivní nabídku čerstvého 
zboží doplněnou o výrobky lokálních a malých vý-
robců, mít kvalitní chladicí zařízení a tomu odpo-
vídající technologii a v neposlední řadě zboží ve 
vitrínách krásně a úhledně vyskládáno a označeno 
identickými cenovkami.

I design musí ladit

Padne-li rozhodnutí se obslužnému úseku věno-
vat, je důležitá dispozice. „V tomto případě je ne-
zbytné určit v prodejně atraktivní místo. Při tom je 
potřeba myslet na to, že v místě obslužného úseku 
dochází k velké kumulaci zákazníků a v okolí je 

Funkční a designové řešení nejen obslužných úseků  

www.rnservis.cz 

„Záleží i na vnitřním příslušenství.“

Rozložení pultů je vždycky individuální pro každého obchodníka, prodávaný 
produkt a velikost prodejen. Vždy doporučujeme zvážit nejenom například 
hloubku prezentační plochy, ale třeba i šířku horního skla u obsluhovaných 
pultů. Obchodník by také měl vzít v potaz vnitřní příslušenství pultů, například 
odstupňovanou prezentaci zboží, použití misek, tácků a podobně. Vše v soula-
du s prodejní strategií, ale zároveň i s ohledem na technické možnosti zařízení.

Michal Kudláček, sales manager, Carrier chladicí technika CZ
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zapotřebí zajistit dostatek prostoru. Vhodné je 
pracovat s obložením čelního panelu vitrín, ideálně 
přírodními materiály s možností umístění loga, 
marketingu a podsvícení,“ sděluje Josef Pavlík. Ob-
sluhovaný úsek musí nejen zapadat do celkového 
designu prodejny, ale být i dobře rozpoznatelný 
a pro zákazníka atraktivní. „Kromě zajištění do-
statku místa pro nakupujícího nebo jen projíždějí-
cího kolem s nákupním vozíkem. Dobře vybavený 
obslužný úsek má samozřejmě chlazený úsek s na-
bídkou uzenin, salátů a masa, na který navazuje 
prodej cukrárenských výrobků, sendvičů a podob-
ně,“ vysvětluje Veronika Šataníková. V posledních 
letech je populární také nabídka teplých pokrmů.

„Obecným trendem je zaměření se na přírodní 
materiály, čerstvost a až přímo evokování domácí-
ho prostředí. Dřevo, sklo v kombinaci s příjemným 
osvětlením dokáže koncept prodejny posunout 

k podstatně lepšímu vnímání spotřebiteli,“ upo-
zorňuje Ján Bartík. Nejde jen o dílčí věci, ale o cel-
kový koncept. „Je zapotřebí se věnovat celkovému 
provedení pultu, aby zapadal do konceptu prodej-
ny a splňoval účel použití. Je jedno, zda jde o pro-
dej ryb, farmářského zboží, speciálních sýrů či 
uzenin, vždy musí pult harmonicky zapadat do 
konceptu a podpořit prodej produktu,“ shrnuje 
Michal Kudláček.

Kdy je vhodné přemýšlet 
o renovaci

O renovaci je třeba uvažovat ve chvíli, kdy stávající 
obslužný úsek neplní svou funkci, jak by měl, ať už 
z hlediska technického, lidského nebo  sortimentního. 
„Dosluhující technologie a vybavení úseku s sebou 

nesou často velké finanční zatížení v podobě servis-
ních a energetických nákladů. Pokud obchodníkovi 
jeho stávající zastaralé zařízení neumožňuje držet 
krok s rostoucími nároky zákazníků na pestrou na-
bídku a pohodlí při nákupu, kdy i vizuální stránka 
hraje důležitou roli, pak by měl uvažovat o renova-
ci,“ deklaruje Veronika Šataníková.

S ohledem na rostoucí ceny energií je vhodné se 
zaměřit i na energetickou náročnost chladicích vit-
rín, například použitím nízkoenergetických venti-
látorů. „Dále pak je možné využít regulaci otáček,“ 
zmiňuje Josef Pavlík. Faktorů je samozřejmě více. 
„Pokud vnímáme, že se negativně mění afinita 
zákazníků k našemu konceptu, a dokážeme-li do-
sáhnout úspory, zvýšit efektivitu prostřednictvím 
renovace a v neposlední řadě, pokud chceme oslo-
vit nové zákazníky, potom není na co čekat,“ kon-
kretizuje Ján Bartík.

„Naše společnost dodává kvalitní technologie, 
které se vyznačují dlouhou životností i nadčaso-
vým designem, čímž posouváme potřebu tohoto 
rozhodnutí,“ popisuje Michal Kudláček. A na to 
navazuje Josef Pavlík tím, že určitě doporučuje 
o renovaci přemýšlet v situaci, kdy jsou vitríny sta-
ré a je častěji problém s jejich funkčností. Vzhle-
dem k důležitosti obslužného úseku však není 
nutné a ani vhodné čekat tak dlouho. Zejména 
čerstvému zboží je potřeba věnovat náležitou po-
zornost a mít vhodně i správně prezentované 
všechny kategorie, jako jsou uzeniny, sýry, lahůd-
ky, cukrářské výrobky, maso – čerstvé i balené, 
chlazené ryby a podobně.

Obslužné úseky 
jsou dominantou 

prodejny.

Funkční a designové řešení nejen obslužných úseků  

www.rnservis.cz 

inzerce
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Šléška. Ideálním zařízením je například plně auto-
matický a bezdotykový dávkovač.

Chybět nesmí 
generální úklid

Úklid prodejen společnosti dm drogerie markt se 
řídí interní směrnicí, ve které je stanoveno, s jakou 
frekvencí jsou jednotlivé činnosti prováděny. Mezi 
ty denně prováděné se řadí běžný úklid zahrnující 
mytí podlah, úklid pokladen nebo zákaznického 
WC. Jednou týdně jsou otírány police s potravina-
mi a dětskou výživou, je také vymývána lednice na 
prodejní ploše. Samotných činností spjatých s úkli-
dem je v řetězci samozřejmě více. „V době epide-
mie pak rostou nároky na frekvenci dezinfekce 
povrchů ať už podlah, klik, nebo madel nákupních 
vozíků a košíků,“ specifikuje manažer komunikace 
Jiří Peroutka. Dodává, že úklidu prodejny se věnu-
jí spolupracovníci, kteří byli přijati na pozici uklízeč/
uklízečka. Úklidové firmy využívají pouze pro ge-
nerální úklidy, které jsou prováděny jednou až dva-
krát do roka. „Pro úklid preferujeme spolupracov-
níky naší společnosti, jejichž výhodou je lepší 
znalost prostředí než u externích pracovníků, kte-
ří se velmi často střídají,“ dokládá Jiří Peroutka.

To každé družstvo Skupiny Coop používá trochu 
jiný systém daný především tradicí a svými postu-
py. „V některých oblastech používáme i firmy, 
obecně ale čištění probíhá v souvislosti s aktuální-
mi hygienickými opatřeními a podle potřeby. Čili 
v závislosti na počasí, vytíženosti prodejny i ak-
tuální situaci. Dá se říci, že čisticí činnost v prodej-
ně probíhá i několikrát denně,“ uvádí head of 
marketing & development Lukáš Němčík.

„K úklidu prodejen vesměs využíváme naše kme-
nové zaměstnance. Ve většině prodejen úklid pro-
vádějí ti na pozicích prodavačů a pokladních jako 
jednu z pravidelných činností. Některé z nich jsou 
ale prováděny specializovanými firmami,“ informu-
je Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti Lidl Čes-
ká republika. Jedná se o složitější úkony, jako na-
příklad vyčištění a odmrazení mrazicích buněk na 
pečivo, čištění chladicího nábytku vysokotlakými 
čističi nebo čištění nákupních vozíků. „Z našeho 
pohledu je tato kombinace pro náš provoz optimál-
ní. Jednou za kvartál probíhá čištění nákupních 
košíků, vozíků a mytí ochranné konstrukce vozid-
lových stání. Každý rok probíhá generální úklid celé 
prodejní plochy včetně zázemí a skladu,“ doplňuje. 
Všechny pobočky jsou pravidelně kontrolovány 
specializovanými deratizačními firmami. „Personál 
je možné využít k úklidu malých prodejen, ovšem 

pro větší prodejny či specializované čištění je nutné 
mít vyškolený personál nebo úklidovou firmu 
s přesně danými postupy co uklízet, jak, ale i jak 
často a jakou chemií. Jen pak může být úklid sku-
tečně efektivní,“ vzkazuje Kamil Šléška.

Vodítkem je 
hygienický plán

Jolana Knobová doporučuje použít pro úklid pro-
dejní plochy profesionály, kteří jsou za tyto služby 
placeni. Peníze jsou pro ně motivací a odvádějí pak 
službu lépe než unavený demotivovaný pracovník. 
„Pokud se jedná o soukromníka, ten si samozřej-
mě uklízí sám, protože mu na jeho provozovně 
záleží,“ dodává. Poněkud jiného názoru je Peter 
Lupták, cluster manager food retail services spo-
lečnosti Ecolab. Podle něho, tedy za předpokladu, 
že se nehodnotí ekonomická stránka věci, může 
z hlediska úrovně dodržování standardů bezpeč-
nosti potravin stabilní a pravidelně proškolený in-
terní personál obchodu působit jako vhodnější 
řešení oproti outsourcingu uklízecích firem. Interní 
personál může vidět procesy v hygieně z interního 
pohledu v širších souvislostech.

Čistota a hygiena má vliv nejen na 
bezpečnost a kvalitu prodávaných 
potravin, ale je také jedním z klíčo-
vých faktorů prostředí, v němž zá-
kazníci nakupují. Čisticí a dezinfekč-
ní program MARKETGUARDTM vám 
napomůže k tomu, abyste snadno 
zajistili bezpečnost potravin, čistotu 
svých provozoven a zároveň splnili 
vysoké kvalitativní standardy 
při co nejnižších nákladech. 

UDRŽITELNOST
Až o 99 % méně 
plastového odpadu

ÚSPORA NÁKLADŮ
Na použité prostředky, na 
vodu, na OPP

SERVIS
Podpora v prodejnách, 
školení zaměstnanců

BEZPEČNOST
Bez nutnosti používat 
ochranné pracovní pomůcky

Pro více informací prosím kontaktujte: Ivo Mužík, tel: +420 602 514 655, 
ivo.muzik@ecolab.com, https://cs-cz.ecolab.com/

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
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SLUŽBY PRO OBCHOD

Ú 

klid maloobchodu by měl probí-
hat denně po skončení prodej-
ní doby. Uklizeny by měly být 
hrubé nečistoty z podlah, zame-
tením, posléze setřením na vlhko 

s dezinfekčním virucidním přípravkem určeným na 
podlahy. Dále by měla proběhnout kontrola, zda se 
v prodejně nevyskytují škůdci, tedy létající nebo le-
zoucí hmyz, případně hlodavci. „Spousta provozo-
vatelů si neuvědomuje, že úklid prostoru obchodu 
je jednou z nejdůležitějších záležitostí a denních čin-
ností. Čistotu provozu lze poznat na první pohled 
a přitahuje zákazníka. Zaměstnanci obchodů by si 
měli uvědomit, že osobní hygiena, tedy mytí rukou, 
by měla být součástí každého zaměstnance, zejmé-
na po naskladňování zboží do skladu či do regá-
lů,“ specifikuje Jolana Knobová, soukromý auditor 
a konzultant v oblasti hygieny. Neméně důležité je 
mytí rukou i po manipulaci s penězi.

Vhodnější je 
automatika a bezdotyk

Způsob provedení úklidu se odvíjí jak od podlaho-
vé plochy prodejny, tak od povahy provozu. „V ob-
chodech s potravinami jsou samozřejmě požadav-
ky na úklid mnohem přísnější než například 
v prodejně sportovního zboží. Maloobchodní ře-
tězce by měly mít na úklid vypracovány standardy, 
podle kterých probíhá úklid v několika fázích. Jed-
ná se o úklid podlahových ploch, regálů, pultů, 
zázemí a dalších technologií, které se uklízejí 
s přesně stanovenou chemií,“ konkretizuje Kamil 
Šléška, projektový manažer společnosti  Clean4you. 
Zvýšená pozornost se dnes věnuje samozřejmě 
všem plochám, se kterými zákazníci přicházejí do 
styku, což jsou zejména prostory kolem pokladen, 
vozíků a košíků či prodejních stojanů.

Nezbytným doplňkem jsou i dávkovače dezinfekce 
umístěné jak u vstupu, tak u kritických míst na 
prodejnách. „Bohužel lze často vidět použití pou-
ze lahviček s dezinfekcí, případně různé dotykové 
stojany s dávkovači, které jsou naopak spíše mož-
ným místem výskytu virů a bakterií,“ uvádí Kamil 

Úklid a hygiena v obchodě patří k základním podmínkám jeho bezproblémového provozu. 
Aby byla zaručena čistota, měl by se řídit jasnými pravidly. Ochranná opatření se týkají nejen 
podlah, ale rovněž sanitace a čistoty obslužných pultů, sociálních zařízení a míst s vyšší frek-
vencí dotyků, včetně dezinfekce nákupních vozíků a košíků. Dalším faktorem, který ovlivňuje 
úroveň hygieny a klade vysoké nároky na provozovatele, je současná pandemie.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

K ochraně zdraví
v prodejně se musí přistupovat

odpovědně

Čistota a hygiena má vliv nejen na 
bezpečnost a kvalitu prodávaných 
potravin, ale je také jedním z klíčo-
vých faktorů prostředí, v němž zá-
kazníci nakupují. Čisticí a dezinfekč-
ní program MARKETGUARDTM vám 
napomůže k tomu, abyste snadno 
zajistili bezpečnost potravin, čistotu 
svých provozoven a zároveň splnili 
vysoké kvalitativní standardy 
při co nejnižších nákladech. 
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Až o 99 % méně 
plastového odpadu
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Šléška. Ideálním zařízením je například plně auto-
matický a bezdotykový dávkovač.

Chybět nesmí 
generální úklid

Úklid prodejen společnosti dm drogerie markt se 
řídí interní směrnicí, ve které je stanoveno, s jakou 
frekvencí jsou jednotlivé činnosti prováděny. Mezi 
ty denně prováděné se řadí běžný úklid zahrnující 
mytí podlah, úklid pokladen nebo zákaznického 
WC. Jednou týdně jsou otírány police s potravina-
mi a dětskou výživou, je také vymývána lednice na 
prodejní ploše. Samotných činností spjatých s úkli-
dem je v řetězci samozřejmě více. „V době epide-
mie pak rostou nároky na frekvenci dezinfekce 
povrchů ať už podlah, klik, nebo madel nákupních 
vozíků a košíků,“ specifikuje manažer komunikace 
Jiří Peroutka. Dodává, že úklidu prodejny se věnu-
jí spolupracovníci, kteří byli přijati na pozici uklízeč/
uklízečka. Úklidové firmy využívají pouze pro ge-
nerální úklidy, které jsou prováděny jednou až dva-
krát do roka. „Pro úklid preferujeme spolupracov-
níky naší společnosti, jejichž výhodou je lepší 
znalost prostředí než u externích pracovníků, kte-
ří se velmi často střídají,“ dokládá Jiří Peroutka.

To každé družstvo Skupiny Coop používá trochu 
jiný systém daný především tradicí a svými postu-
py. „V některých oblastech používáme i firmy, 
obecně ale čištění probíhá v souvislosti s aktuální-
mi hygienickými opatřeními a podle potřeby. Čili 
v závislosti na počasí, vytíženosti prodejny i ak-
tuální situaci. Dá se říci, že čisticí činnost v prodej-
ně probíhá i několikrát denně,“ uvádí head of 
marketing & development Lukáš Němčík.

„K úklidu prodejen vesměs využíváme naše kme-
nové zaměstnance. Ve většině prodejen úklid pro-
vádějí ti na pozicích prodavačů a pokladních jako 
jednu z pravidelných činností. Některé z nich jsou 
ale prováděny specializovanými firmami,“ informu-
je Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti Lidl Čes-
ká republika. Jedná se o složitější úkony, jako na-
příklad vyčištění a odmrazení mrazicích buněk na 
pečivo, čištění chladicího nábytku vysokotlakými 
čističi nebo čištění nákupních vozíků. „Z našeho 
pohledu je tato kombinace pro náš provoz optimál-
ní. Jednou za kvartál probíhá čištění nákupních 
košíků, vozíků a mytí ochranné konstrukce vozid-
lových stání. Každý rok probíhá generální úklid celé 
prodejní plochy včetně zázemí a skladu,“ doplňuje. 
Všechny pobočky jsou pravidelně kontrolovány 
specializovanými deratizačními firmami. „Personál 
je možné využít k úklidu malých prodejen, ovšem 

pro větší prodejny či specializované čištění je nutné 
mít vyškolený personál nebo úklidovou firmu 
s přesně danými postupy co uklízet, jak, ale i jak 
často a jakou chemií. Jen pak může být úklid sku-
tečně efektivní,“ vzkazuje Kamil Šléška.

Vodítkem je 
hygienický plán

Jolana Knobová doporučuje použít pro úklid pro-
dejní plochy profesionály, kteří jsou za tyto služby 
placeni. Peníze jsou pro ně motivací a odvádějí pak 
službu lépe než unavený demotivovaný pracovník. 
„Pokud se jedná o soukromníka, ten si samozřej-
mě uklízí sám, protože mu na jeho provozovně 
záleží,“ dodává. Poněkud jiného názoru je Peter 
Lupták, cluster manager food retail services spo-
lečnosti Ecolab. Podle něho, tedy za předpokladu, 
že se nehodnotí ekonomická stránka věci, může 
z hlediska úrovně dodržování standardů bezpeč-
nosti potravin stabilní a pravidelně proškolený in-
terní personál obchodu působit jako vhodnější 
řešení oproti outsourcingu uklízecích firem. Interní 
personál může vidět procesy v hygieně z interního 
pohledu v širších souvislostech.

Čistota a hygiena má vliv nejen na 
bezpečnost a kvalitu prodávaných 
potravin, ale je také jedním z klíčo-
vých faktorů prostředí, v němž zá-
kazníci nakupují. Čisticí a dezinfekč-
ní program MARKETGUARDTM vám 
napomůže k tomu, abyste snadno 
zajistili bezpečnost potravin, čistotu 
svých provozoven a zároveň splnili 
vysoké kvalitativní standardy 
při co nejnižších nákladech. 

UDRŽITELNOST
Až o 99 % méně 
plastového odpadu

ÚSPORA NÁKLADŮ
Na použité prostředky, na 
vodu, na OPP

SERVIS
Podpora v prodejnách, 
školení zaměstnanců

BEZPEČNOST
Bez nutnosti používat 
ochranné pracovní pomůcky

Pro více informací prosím kontaktujte: Ivo Mužík, tel: +420 602 514 655, 
ivo.muzik@ecolab.com, https://cs-cz.ecolab.com/

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Bez názvu-1   1Bez názvu-1   1 31.01.2022   16:5231.01.2022   16:52

inzerce

... /...
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A body vaši zákazníci

 sbírají?
Nejrůznější věrnostní programy bodují u tuzemských spotřebitelů řadu let a až ze tří 
čtvrtin ovlivňují jejich zákaznické chování. Dřívější papírové podoby nahradily plastové 
karty a nyní probíhá další revoluce. Převodem věrnostních programů do on-line, kdy jsou 
k dispozici formou speciálních mobilních aplikací, ve kterých lze zjistit cokoliv a kdykoliv, 
ale i aktivovat slevy, lze především díky interakci u zákazníků ještě více bodovat.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

V 

ýzkum společnosti Incomind zjis-
til, že průměrný dospělý Čech či 
Češka využívá 12 různých věr-
nostních neboli retenčních pro-
gramů, více než čtvrtinu z toho 

představují potravinářské obchodní řetězce. De-
setina spotřebitelů využívá dokonce více než 20 
programů. Ženy jsou v tomto směru aktivnější než 
muži (13‚3 vs. 9‚8 využívaných věrnostních progra-
mů). Typickou zákaznicí je žena ve věkové skupině 
30–39 let, na mateřské dovolené či s malými dět-
mi. Zájem o využívání karet klesá až od 50 let věku, 
slabý je i u domácností s nejnižšími příjmy. Jako při-
danou hodnotu vnímá věrnostní programy 82 % 
Čechů, 73 % ovlivňují i při jejich volbě nákupního 

místa či poskytovatele služeb. Nejvíce jsou využí-
vány výhody věrnostního programu u nákupů po-
travin (74 %, z toho 42 % při každém nákupu), 
drogerie (63 %), oděvů, obuvi či sportovního sor-
timentu (52 %), elektra (47 %) a také v lékárnách.

Spotřebitele zajímají 
především finanční 
výhody

Výzkum se věnoval i jednotlivým konkrétním zá-
kaznickým programům. Nejznámějším věrnostním 
programem v Česku je Tesco Clubcard (spontánně 

jej jmenovalo 52 % a podpořeně dokonce 95 % 
respondentů), nejvyužívanějším je Dr. Max Karta 
výhod. Při využívání sice celkově stále převažují 
fyzické (zpravidla plastové) karty (preferuje je 
58 %), ovšem roste význam aplikací (u osob do 30 
let už jsou jasně ve vedení). Využití samostatné 
aplikace v mobilu již dominuje u gastro segmentu 
a internetových obchodů. Až 45 % Čechů také 
využívá mobilní aplikace sdružující věrnostní karty 
(nejčastěji Stocard).
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Každý obchod musí disponovat vypracovaným hy-
gienickým plánem, který jsou zaměstnanci při čis-
tění povinni striktně dodržovat. „V případě prode-
jen větších formátů je vhodné plán rozdělit do 
sektorů. Dále je potřebné rozlišit, zda jde o malo-
obchod s čerstvými potravinami anebo o obchod 
s nepotravinovým zbožím. V prvním případě je 
nutné do hygienických plánů zakomponovat zása-
dy bezpečnosti potravin,“ specifikuje Peter Lupták. 
V těchto úsecích je potřebné používat výlučně čis-
ticí a dezinfekční prostředky vhodné pro plochy, 
které přicházejí do kontaktu s potravinami.

Suchá pára čistí 
i dezinfikuje

Pro malé plochy jsou k úklidu obecně doporučo-
vány mopy, pro větší prostory mycí stroje. „Čisticí 
prostředky je nutno používat tak, jak deklaruje 
výrobce, podle druhu, a ředit podle koncentrace. 
Potom je nutné použít vždy dezinfekční přípravek 
na plochy s virucidním účinkem. Pokud je používá-
no Savo, musí se ředit v chladné vodě,“ sděluje 
Jolana Knobová. Prodejny Skupiny Coop používa-
jí pro úklid malých prodejen ruční zařízení a u vět-
ších formátů potom stroje. Samotné čisticí pro-
středky se liší podle typu prodejny. „Pro úklid 
prodejních ploch používáme vlastní úklidovou 
techniku, podlahové mycí stroje především s pady, 
které zajistí důkladné vymytí povrchů. Doporučený 
je režim denního mytí podlah stroji,“ reaguje Jiří 
Peroutka. Zároveň, jak dodává, je důležité odlišit 
úklidové náčiní pro různé oblasti tak, aby se napří-
klad kliky neutíraly stejnou utěrkou jako toalety.

Řetězec Lidl pro úklid používá většinu přípravků 
své značky, které splňují přísná pravidla. Osvědčily 
se a jsou k dispozici i zákazníkům. „Prodejny jsou 
vybaveny čisticími stroji na podlahové plochy, díky 
kterým je úklid velkých ploch rychlý a efektivní. 
Mrazicí buňky jsou čištěny specializovanými firma-
mi párou,“ poodkrývá Tomáš Myler. Při čištění 
chladicího nábytku a nákupních vozíků se použí-
vají vysokotlaké čističe a čisticí prostředky. V ma-
ximálním možném množství čistí suchou párou. Ta 
čistí i dezinfikuje a je použitelná na naprostou vět-

šinu čištěných povrchů. „Pokud je úklid proveden 
důkladně se správně zvolenou chemií, bude efek-
tivní vždy. Samostatnou kapitolou je úklid zázemí, 
kdy se ve velké míře využívá technologie tlakového 
mytí v kombinaci s potravinářskou chemií a také 
technologie suché páry,“ vysvětluje Kamil Šléška.

Testuje se bezkontaktní 
technologie

Trendy v oblasti hygieny se příliš nemění. Mění se 
používané technologie. „Pravidelně doplňujeme 
a měníme chladicí nábytek, technologie, které 
v prodejnách používáme, vybavení prodejny nebo 
skladovací zařízení například pro mrazené pečivo. 
Samotný úklid ale stále spočívá z velké části v ruč-
ní práci,“ konstatuje Tomáš Myler. Novinkou v pro-
dejnách Lidl za poslední roky, kterou si vyžádal 
nový koncept prodejen, je úklid ve větších výškách. 
Výlohy jsou efektivně čištěny ze země mycími 
 kartáči na duralových tyčích a měkkou vodou. 
To  výrazně šetří čas, náklady a přírodu. „V posled-
ní době nenastaly ani žádné změny v legislativě. Je 
však zapotřebí si uvědomit, že úklid by měl probí-
hat denně ve dvou fázích, nejdříve očista prostoru 
odstraněním hrubých nečistot z povrchu a pak 
dezinfekce, tedy odstranění mikroflóry, která může 
být nebezpečná pro vnější okolí,“ říká Jolana Kno-
bová. A jak dodává Lukáš Němčík, protože se na-
cházíme v covidovém období, je potřeba se zamě-
řit především na čištění vozíků, dezinfekci jak 
v zázemí prodejny, tak na prodejní ploše a chybět 
nesmí ani ochranné pomůcky.

„Je to tak, v dnešní době je mnohem více kladen 
důraz na dostupnost dezinfekce a hygienickou čis-
totu provozu. V tomto řetězcům i menším prodej-
nám pomáhá náš automatický bezdotykový dávko-
vač dezinfekce CleanBox Evo1. Dalším aktuálním 
trendem je celková dezinfekce prostor, kterou naše 
společnost Clean4you provádí rozprašováním mik-
roskopických kapek vody s koncentrovaným stabi-
lizovaným ozonem,“ vyzdvihuje Kamil Šléška. Jde 
o bezpečnou, rychlou a ekologickou metodu, která 
splňuje nejen přísné standardy pro potravinářské 
provozy. Novinkou, která se zatím testuje v několi-
ka prodejnách, je bezkontaktní dezinfekce nákup-
ních vozíků pomocí zařízení Clean4you Sweepcart. 
Jde o velice rychlou, plně automatickou dezinfekci 
pomocí UVA záření v malém boxu, který může být 
umístěn jak v prodejnách, tak třeba u stání vozíků. 
Výhodou je, že technologii obsluhuje přímo zákaz-
ník, na prodejce tedy neklade žádné personální 
nároky. Doplňkem jsou fyzické zábrany v podobě 
různých ochranných plexiskel a štítů.

Není opomíjena 
ani udržitelnost

Aktuální otázkou v případě úklidu a hygieny je 
udržitelnost hygienických systémů. Společnosti 
po celém světě se zaměřují na snížení objemu 
plastového odpadu, minimalizování množství ne-
bezpečných látek ve složení produktů a jejich bio-
logickou odbouratelnost. „Čím dál tím více se do 
popředí dostává digitalizace, a to se přenáší i do 
hygieny v maloobchodě, tedy digitální platformy 
pro zaznamenávání a vyhodnocení hygieny a bez-
pečnosti prodejen, digitální a on-line školení za-
městnanců o správných hygienických postupech, 
robotizace v procesu čištění,“ prozrazuje Mária 
Serešová, marketing communications společnos-
ti Ecolab. Ta na stále rostoucí poptávku po zjed-
nodušení, sjednocení, automatizaci a digitalizaci 
evidence a analýzy hygieny a bezpečnosti v pro-
vozovnách reagovala vývojem digitální aplikace 
Marketguard 365, jež zcela eliminuje používání 
papírové dokumentace hygienických operací. Zá-
roveň jsou tato data shromažďována a analyzo-
vána na dynamickém webovém portálu. Výsled-
kem je celkový přehled o hygieně a bezpečnosti 
potravin a včasné řešení problémů. Používané 
technologie v procesech hygieny by měly odpo-
vídat platné legislativě a konkrétním podmínkám 
prodeje. Zapojení automatizace, od dávkování 
produktů až po výkon čisticích a dezinfekčních 
prací, je žádoucí a podporované, a jde také o je-
den ze současných trendů.

„Jakožto krok směrem k větší udržitelnosti čištění 
jsme v letošním roce přešli při čištění rybáren na 
ekologické čističe řady Sure od firmy Diversey. 
Řada těchto produktů obsahuje složky rostlinného 
původu z obnovitelných zdrojů, a je tedy stopro-
centně biologicky odbouratelná. Čističe jsou navíc 
bez umělé parfemace, barviv, kvartérních slouče-
nin, chloru, fosfátu nebo oxidačních sloučenin, 
jsou tudíž šetrnější i k našim zaměstnancům, kteří 
čištění provádí,“ uvádí Romana Nýdrle, vedoucí 
komunikace společnosti Makro. Podle ní je v rám-
ci přechodu na ekologické čistění toto krok správ-
ným směrem.

  „Kvalita 
a čistota je  
podstatná.“

Spotřebitelům doporučuji vybírat si pouze 
ty obchody, kde je čisto, není porušená 
celistvost obalu u sortimentu, nejsou mezi 
ovocem a zeleninou nahnilé či plesnivé 
kusy, pracovníci obchodu se chovají mile 
a jsou ochotni ve všem pomoci. Při nákupu 
by se nemělo hledět pouze na ceny, ale 
i na kvalitu prodávaného zboží a především 
na to, zda je obchod čistý.

Jolana Knobová,
soukromý auditor 
a konzultant v oblasti hygieny

Samotný úklid 
stále spočívá 
z velké části 
v ruční práci.
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A body vaši zákazníci

 sbírají?
Nejrůznější věrnostní programy bodují u tuzemských spotřebitelů řadu let a až ze tří 
čtvrtin ovlivňují jejich zákaznické chování. Dřívější papírové podoby nahradily plastové 
karty a nyní probíhá další revoluce. Převodem věrnostních programů do on-line, kdy jsou 
k dispozici formou speciálních mobilních aplikací, ve kterých lze zjistit cokoliv a kdykoliv, 
ale i aktivovat slevy, lze především díky interakci u zákazníků ještě více bodovat.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

V 

ýzkum společnosti Incomind zjis-
til, že průměrný dospělý Čech či 
Češka využívá 12 různých věr-
nostních neboli retenčních pro-
gramů, více než čtvrtinu z toho 

představují potravinářské obchodní řetězce. De-
setina spotřebitelů využívá dokonce více než 20 
programů. Ženy jsou v tomto směru aktivnější než 
muži (13‚3 vs. 9‚8 využívaných věrnostních progra-
mů). Typickou zákaznicí je žena ve věkové skupině 
30–39 let, na mateřské dovolené či s malými dět-
mi. Zájem o využívání karet klesá až od 50 let věku, 
slabý je i u domácností s nejnižšími příjmy. Jako při-
danou hodnotu vnímá věrnostní programy 82 % 
Čechů, 73 % ovlivňují i při jejich volbě nákupního 

místa či poskytovatele služeb. Nejvíce jsou využí-
vány výhody věrnostního programu u nákupů po-
travin (74 %, z toho 42 % při každém nákupu), 
drogerie (63 %), oděvů, obuvi či sportovního sor-
timentu (52 %), elektra (47 %) a také v lékárnách.

Spotřebitele zajímají 
především finanční 
výhody

Výzkum se věnoval i jednotlivým konkrétním zá-
kaznickým programům. Nejznámějším věrnostním 
programem v Česku je Tesco Clubcard (spontánně 

jej jmenovalo 52 % a podpořeně dokonce 95 % 
respondentů), nejvyužívanějším je Dr. Max Karta 
výhod. Při využívání sice celkově stále převažují 
fyzické (zpravidla plastové) karty (preferuje je 
58 %), ovšem roste význam aplikací (u osob do 30 
let už jsou jasně ve vedení). Využití samostatné 
aplikace v mobilu již dominuje u gastro segmentu 
a internetových obchodů. Až 45 % Čechů také 
využívá mobilní aplikace sdružující věrnostní karty 
(nejčastěji Stocard).
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

kup. Například za nasbíraných 200 bodů ušetří 
50 Kč, při nasbírání 1 000 bodů získá slevu 250 Kč. 
Záleží jen na zákazníkovi, kolik bodů promění ve 
slevu na svůj nákup. Body lze uplatnit v prodejnách 
opakovaně během měsíce – stačí jich mít na kontě 
dostatek. Body je možné sbírat ještě rychleji díky 
aktivitám na vícenásobné body nebo extra body. 
Každý měsíc jsou pro zákazníky připraveny spe-
ciální eKupony na nákup konkrétních produktů. 
Tyto eKupony stačí aktivovat v on-line kontě, nebo 
v aplikaci dm active beauty a uplatnit je při nákupu 
v prodejnách dm nebo na dm on-line shopu.

Součástí programu jsou i automatické bodové pro-
moce, kdy stačí splnit podmínky nákupu, naskeno-
vat kartu na pokladně a zákazník získá body navíc. 
Z kuponů je oblíbený zejména ten generický, který 
lze uplatnit na celý nákup. U jednotlivých produk-
tových kuponů hraje roli jejich cílení na správného 

zákazníka a atraktivita, tedy výše násobných bodů 
nebo definovaná značka či kategorie, na kterou se 
aktivita vztahuje. „Velkou roli u věrnostních pro-
gramů hraje i e-mailingový program. Jde o elek-
tronické zásilky, pomocí kterých získávají zákazníci 
kupony na násobné body. Na e-mailingy a tištěné 
zásilky zaznamenáváme u zákazníků pozitivní ode-
zvu,“ vysvětluje Jiří Peroutka. Tento prostředek 
prohlubuje vztah se zákazníky.

Vyplatí se u vyšší 
frekvence nákupů

Správně postavený věrnostní program firmě přine-
se více nových zákazníků a zvýší četnost nákupů 
těch stávajících, což v konečném efektu přináší 
růst obratu, a i povědomí o značce. „Je to tak. 

Význam má pro jakoukoliv firmu, u které alespoň 
polovina jejich zákazníků má interval mezi dvěma 
nákupy kratší než 180 dnů. Při nižší přirozené frek-
venci nákupů věrnostní programy nefungují,“ do-
dává Radek Hrachovec.

Věrnostní systém je tedy vhodnější pro firmy 
s frekventovanějšími nákupy – například pro kavár-
ny, potraviny, sítě hračkářství či benzinky, ne tak 
už pro autosalon, ve kterém se zastavíte maximál-
ně jednou do roka. Na trhu dnes již existují tech-
nologie, které dokážou pokrýt obě potřeby, ať už 
jednoduché věrnostní systémy, které jsou lehké na 
zřízení i obsluhu a stačí, aby se mu věnoval jeden 
ze zaměstnanců, až po ty opravdu sofistikované, 
jejichž obsluha vyžaduje práci celého týmu. A tref-
ně to uzavírá Vendula Mrázová tím, že program 
má využití vždy, když má značka péči o zákazníky 
ve své DNA.

Elegantní  věrnostní systém bez karet

řešení pro všechny obchodníky

Jak to vše funguje?

Stáhněte si aplikaci mojebody do svého mobilního telefonu

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

jednoduchá integrace do Vašeho stávajícího pokladního systému

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

+420 267 997 111

inzerce

Interval musí 
být aspoň 
180 dnů.

„Lidé jsou zvyklí na aplikace 
ve smartphonech.“

 Češi jsou k věrnostním programům velmi vnímaví a rádi je využívají. Samozřej-
mě je pro ně prioritou vždy zisk nějaké výhody, tedy lepší ceny, dárků navíc. 
Zároveň ale u nich hledají osobnější péči, individualizovaný přístup a lepší 
zákaznický zážitek. S postupným rozšiřováním moderních technologií proni-
kají do všech aspektů našich životů, včetně věrnostních programů. Proto jsou 
zákazníci zvyklí na aplikace věrnostních programů ve svých telefonech, které 
umožňují okamžité reakce na jakékoliv podněty z jejich strany.

Vendula Mrázová, vedoucí CRM a věrnostních programů, Dr. Max

48

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

SLUŽBY PRO OBCHOD

Elegantní  věrnostní systém bez karet

řešení pro všechny obchodníky

Jak to vše funguje?

Stáhněte si aplikaci mojebody do svého mobilního telefonu

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

jednoduchá integrace do Vašeho stávajícího pokladního systému

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

+420 267 997 111

„Většinu spotřebitelů zajímají na věrnostních pro-
gramech především finanční benefity, zejména 
možnost koupit si zboží se slevou. Nejvíce je oce-
ňována sleva na celý nákup, vrácení určitého pro-
centa z každého nákupu a doprava zadarmo,“ 
sděluje Tomáš Drtina, managing partner společ-
nosti Incomind. U produktových kategorií upřed-
nostňují spotřebitelé nejvíce výhody podle utrace-
ných peněz, zatímco u finančních služeb a utilit 
podle délky členství. Hlavní bariérou využívání 
bývá příliš vysoká hranice pro uplatnění bodů. Tře-
tina oslovených cítí obavu ze zneužití údajů po-
skytnutých při registraci.

Češi věrnostní 
programy milují

Není pochyb o tom, že tuzemští spotřebitelé se 
rádi účastní věrnostních programů. A jak dokládá 
Radek Hrachovec, partner společnosti Pricewise, 
pomalu se dostávají na maximální počet členství 
ve věrnostních programech: „V USA se toto číslo 
drží na 14, a jak dokládá zmiňovaný průzkum 
agentury Incomind, mají Češi průměrně 12 věr-
nostních karet. O moc více jich v peněženkách, 
včetně digitálních, už mít nebudou. Navíc běžný 
člověk udrží v hlavě maximálně sedm programů, 
které dokáže aktivně využívat.“ A jedním dechem 
dodává, že nezajímavé, nekomunikující, fádní 
a složité programy budou upadat v zapomnění.

Bez jasných cílů 
to nemá smysl

Věrnostní programy se musí neustále vyvíjet. Své 
o tom ví ve společnosti dm drogerie markt, která 
svůj první program spustila už před dvaceti lety. 
Od nalepování samolepek na papírovou kartičku 
se transformoval do aktuální podoby, kdy zákazní-
ci pro sběr a uplatňování bodů používají věrnostní 
kartu. V roce 2018 se dm active beauty program 
sloučil s dm babybonus programem, který využí-

vali rodiče dětí do tří let. Od loňského září mohou 
zákazníci propojit své konto věrnostního programu 
s kontem v dm on-line shopu. V praxi to pro ně 
znamená rychlejší a snazší sběr bodů a možnost 
uplatnění eKuponů i při on-line nákupech. Jedná 
se o další krok ke zvýšení spokojenosti zákazníků 
využívajících věrnostní program. Těch bylo 
k 30. září 2021 více než dva miliony. „Pro věrnost-
ní program máme nastaveny různé cíle, nejen sle-
dování vývoje počtu nově zaregistrovaných v čase. 
Zajímáme se i o využívání věrnostní karty. Tedy, 
jaká je frekvence nákupů a jak jsou využívány vý-
hody programu. Jsme schopni vyhodnocovat, jak 
vypadá průměrný nákup zákazníků, kteří používa-
jí při nákupech věrnostní kartu, a jaký mají tito 
zákazníci podíl na nákupech v našich obchodech,“ 
prozrazuje manažer komunikace Jiří Peroutka.

U menších obchodníků, kteří se rozhodnou z dů-
vodu vysokých nákladů nejít do vývoje vlastní 
mobilní aplikace, je na trhu alternativa v podobě 
aplikace MojeBody. „Obchodníkovi za malý mě-
síční poplatek nabízíme sdílenou aplikaci věrnost-
ního systému se všemi výhodami mobilního věr-
nostního programu, podobně jako by měl svou 
vlastní. Obchodník nemusí nic vyvíjet, stačí se 
registrovat, souhlasit s podmínkami a nastavit si 
svoje vlastní pravidla,“ objasňuje Robert Klíma, 
key account manager společnosti Novum Global. 
Doplňuje, že nějakou formou propagace to sdělí 
zákazníkům a těm už stačí jen stáhnout aplikaci. 
Věrnostní systém je pak nasazen rychle a bez vět-
ších nákladů.

Chybět nemůže mix 
finančních a nefinančních 
benefitů

Je nad slunce jasné, že moderní program musí 
zaujmout dobrou myšlenkou a dokázat vzbudit 
emoce. „Zákazníci především potřebují cítit oce-
nění. V tomto parametru téměř všechny firmy 
propadají, což víme díky dlouhodobému měření 
Net Loyalty Score. Věrnostním programem firma 
prokazuje věrnost svým vracejícím se zákazní-
kům, nikoliv naopak,“ uvádí Radek Hrachovec. 
Tato změna paradigmatu čeká drtivou většinu 
českých firem. Zákazníci dále vyžadují, aby je pro-
gram neotravoval a komunikoval s nimi relevant-

ně. A nesmí se zapomínat ani na to, že ideální 
věrnostní program by měl vždy zahrnovat mix 
finančních i nefinančních benefitů.

„Mezi ty finanční patří zvýhodnění jako sleva, 
body, které je možno následně vyměnit za dárek 
či produkt nebo službu navíc. Případně speciální 
akční nabídky,“ míní Vendula Mrázová, vedoucí 
CRM a věrnostních programů společnosti Dr. Max. 
Neméně důležité a zákazníky velmi oceňované 
jsou pak nefinanční benefity založené na extra 
službách, servisu navíc apod. „Náš systém nabízí 
každému obchodu vlastní místo, data a zákazníky. 
O nic z toho se obchodníci mezi sebou nedělí. Je 
to vlastně jedna aplikace, kde se potkává několik 
obchodníků a každý má svůj vlastní věrnostní sys-
tém,“ konkretizuje Robert Klíma. Každý obchod-
ník zde může mít svoje vlastní pravidla, vlastní 
podmínky pro odměňování svých zákazníků, a co 
je důležité – i vlastní prostor pro propagaci vlast-
ního obchodu nebo jednotlivých obchodů (pokud 
jich má více) či propagaci samotných produktů, 
které na svých prodejnách prodává.

Co by měla moderní 
podoba splňovat

Hned napoprvé musí moderní věrnostní systém na 
spotřebitele udělat dobrý první dojem – od jedno-
duchého registračního procesu přes nenásilnou 
a vhodně načasovanou komunikaci až po moderní 
vkusnou grafiku. V tomto směru určují trendy lídři 
na trhu, na jejich aplikace jsou spotřebitelé zvyklí 
a obdobnou kvalitu očekávají i u ostatních.

Moderní věrnostní systém by měl splňovat několik 
kritérií: být personalizovaný (pokud zákazník naku-
puje primární veganské produkty, slevový kupon 
na maso může považovat za mimořádně nevhod-
ný); být interaktivní (spotřebitele je třeba zaujmout 
kvalitou obsahu, ale i jeho provedením – například 
stírání losů, otáčení výherních kartiček atd.); jeho 
provozovateli se musí zaplatit, tzn. poskytovat be-
nefit jako seskupování dat o spotřebitelích, ovliv-
ňování jejich chování atd.; dokázat oslovit spotře-
bitele více kanály (někteří si odmítnou stáhnout 
aplikaci, ale nemají problém vložit kartičku do 
peněženky, případně se raději zaregistrují a využí-
vají své benefity přes webové rozhraní).

Body lze přesunout 
do virtuální reality

Další mechaniku si lze ukázat například na progra-
mu dm active beauty. Za každých 25 Kč nákupu 
získá zákazník bod. Ten se rovná slevě ve výši 
0‚25 Kč. Po dosažení minimální hranice 200 nasbí-
raných bodů může zákazník uplatnit slevu na ná-

„Provoz není 
drahý.“

Obliba věrnostních systémů ve formě 
mobilních aplikací poslední dobou velice 
stoupá. Je to vidět napříč celým retailem. 
Proto většina velkých obchodních řetězců 
už přistoupila k výměně plastových karet za 
mobilní aplikaci. A pokud ne, tak o tom mi-
nimálně přemýšlí. Menší obchodníci v tom-
to nebudou chtít být pozadu a brzy k tomu 
dospějí také. Již dávno přitom neplatí, 
že zavedení a provoz je drahá záležitost.

Robert Klíma,
key account manager, Novum Global

Zákazníci 
především 

potřebují cítit 
ocenění.
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kup. Například za nasbíraných 200 bodů ušetří 
50 Kč, při nasbírání 1 000 bodů získá slevu 250 Kč. 
Záleží jen na zákazníkovi, kolik bodů promění ve 
slevu na svůj nákup. Body lze uplatnit v prodejnách 
opakovaně během měsíce – stačí jich mít na kontě 
dostatek. Body je možné sbírat ještě rychleji díky 
aktivitám na vícenásobné body nebo extra body. 
Každý měsíc jsou pro zákazníky připraveny spe-
ciální eKupony na nákup konkrétních produktů. 
Tyto eKupony stačí aktivovat v on-line kontě, nebo 
v aplikaci dm active beauty a uplatnit je při nákupu 
v prodejnách dm nebo na dm on-line shopu.

Součástí programu jsou i automatické bodové pro-
moce, kdy stačí splnit podmínky nákupu, naskeno-
vat kartu na pokladně a zákazník získá body navíc. 
Z kuponů je oblíbený zejména ten generický, který 
lze uplatnit na celý nákup. U jednotlivých produk-
tových kuponů hraje roli jejich cílení na správného 

zákazníka a atraktivita, tedy výše násobných bodů 
nebo definovaná značka či kategorie, na kterou se 
aktivita vztahuje. „Velkou roli u věrnostních pro-
gramů hraje i e-mailingový program. Jde o elek-
tronické zásilky, pomocí kterých získávají zákazníci 
kupony na násobné body. Na e-mailingy a tištěné 
zásilky zaznamenáváme u zákazníků pozitivní ode-
zvu,“ vysvětluje Jiří Peroutka. Tento prostředek 
prohlubuje vztah se zákazníky.

Vyplatí se u vyšší 
frekvence nákupů

Správně postavený věrnostní program firmě přine-
se více nových zákazníků a zvýší četnost nákupů 
těch stávajících, což v konečném efektu přináší 
růst obratu, a i povědomí o značce. „Je to tak. 

Význam má pro jakoukoliv firmu, u které alespoň 
polovina jejich zákazníků má interval mezi dvěma 
nákupy kratší než 180 dnů. Při nižší přirozené frek-
venci nákupů věrnostní programy nefungují,“ do-
dává Radek Hrachovec.

Věrnostní systém je tedy vhodnější pro firmy 
s frekventovanějšími nákupy – například pro kavár-
ny, potraviny, sítě hračkářství či benzinky, ne tak 
už pro autosalon, ve kterém se zastavíte maximál-
ně jednou do roka. Na trhu dnes již existují tech-
nologie, které dokážou pokrýt obě potřeby, ať už 
jednoduché věrnostní systémy, které jsou lehké na 
zřízení i obsluhu a stačí, aby se mu věnoval jeden 
ze zaměstnanců, až po ty opravdu sofistikované, 
jejichž obsluha vyžaduje práci celého týmu. A tref-
ně to uzavírá Vendula Mrázová tím, že program 
má využití vždy, když má značka péči o zákazníky 
ve své DNA.

Elegantní  věrnostní systém bez karet

řešení pro všechny obchodníky

Jak to vše funguje?

Stáhněte si aplikaci mojebody do svého mobilního telefonu

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

jednoduchá integrace do Vašeho stávajícího pokladního systému

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

+420 267 997 111

inzerce

Interval musí 
být aspoň 
180 dnů.

„Lidé jsou zvyklí na aplikace 
ve smartphonech.“

 Češi jsou k věrnostním programům velmi vnímaví a rádi je využívají. Samozřej-
mě je pro ně prioritou vždy zisk nějaké výhody, tedy lepší ceny, dárků navíc. 
Zároveň ale u nich hledají osobnější péči, individualizovaný přístup a lepší 
zákaznický zážitek. S postupným rozšiřováním moderních technologií proni-
kají do všech aspektů našich životů, včetně věrnostních programů. Proto jsou 
zákazníci zvyklí na aplikace věrnostních programů ve svých telefonech, které 
umožňují okamžité reakce na jakékoliv podněty z jejich strany.

Vendula Mrázová, vedoucí CRM a věrnostních programů, Dr. Max
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PALETOVÝ MANAGEMENT 
a správa paletového konta má 
mnoho aspektů od jejich nákupu 
přes kontroly, skladování a přepravy 
až po údržbu a vyřazování 
poškozených či znehodnocených 
kusů. V závislosti na rozsahu 
provozu může být starost o palety 
pro společnosti poměrně složitá 
a časově i finančně náročná. 
Věnovat dostatečnou pozornost 
paletovému managementu se 
firmám určitě vyplatí.

POSTŘEHY šéfredaktora 
tvoří Poznámky z Petrova 
blogu.

SETKÁNÍ SE 
ZDEŇKEM JERIEM, 
provozním ředitelem 
a jednatelem společnosti 
Lidl Česká republika, 
přibližuje filozofii tuzemské 
retailové jedničky.

ŽENA V RETAILU ví, 
že rutina pro ni není.

PHYGITAL neboli spojení fyzického světa a digitálního prostředí 
představuje technologický trend, který mění maloobchod. 
Kombinuje výhody on-line nakupování s komfortem a zázemím 
moderní prodejny. Využívá špičkové in-store digitální technologie 
a současně prostředí i procesy typické pro běžné nakupování.

V našem 
dalším čísle
V našem 
dalším čísle

POKLADNY 
A POKLADNÍ 

SYSTÉMY tvoří 
důležitou součást prodejny, 

která přispívá k tomu, 
aby zákazníci odcházeli 

spokojeni a s pocitem, že 
se chtějí opět vrátit. Dnes 

kromě platby nabízejí 
řadu užitečných vlastností, 
a navíc poskytují žádanou 

bezobslužnost.

GRILOVÁNÍ patří mezi oblíbené způsoby úpravy potravin. Není tak divu, že se 
tento sortiment rozšiřuje o další produkty. Grilují se uzeniny, masné produkty, ryby, 
sýry, zelenina či ovoce. Chybět nesmějí ani ochucovadla, kořenicí směsi či různé 
marinády a dresinky. Na výběr vhodných produktů spotřebitelé kladou vyšší nároky 
a nebojí se experimentovat.
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