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ÚVODNÍK

PETR HŘÍBAL, ŠÉFREDAKTOR

PALEC NAHORU!

PALEC DOLŮ!

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

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

Všechny 
názory 

a podněty 
jsou 

vítány!

N
edávno jsem dostal 
avízo, že mi jedna 
firma pošle balíček 
se vzorky potravi-
nářských produktů. 
Jednalo se o no-

vinku na trhu, pochutinu, která není 
pro naše končiny typická. Proto jsem 

souhlasil, abychom s kolegy na 
vlastní jazyky ochutnali, 
o čem vlastně píšeme. 
Bylo mi oznámeno, že 

ji doručí jedna z místních 
zasilatelských firem na adresu 

redakce. Následovala lehčí záplava 
mailů a SMS zpráv. Kromě jiného jsem 

byl informován, že si mohu domluvit 
i doručení do kufru auta, případně 
on-line sledovat cestu balíčku směrem 
ke mně. Nakonec mi přišla zpráva, že 
zásilka bude na danou adresu doručena 
v čase mezi 11.02 a 12.32! A aby přišla 
do správných rukou, dorazilo i heslo 
pro její vydání. Nebyl jsem v tu dobu 
přítomen v redakci, požádal jsem tedy 
o převzetí kolegu. Vybavil jsem ho všemi 
potřebnými informacemi, včetně hesla. 
A výsledek? Kolega vyzvedl balíček na 
recepci našeho areálu, když šel náho-
dou kolem. Bez hesla, bez nutnosti se 
prokázat ji jednoduše převzal, přinesl 

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Napriek tomu, že so všetkým nám dnes majú 
pomáhať technológie, ešte vždy skončíme 
pri tom, že všetko stojí a padá na ľuďoch. 
Pamätám si príhodu s kuriérom, ktorý mi 
mal doručiť balíček, ale keď mi volal, nedvih-
la som mu hneď telefón. O pár minút som 
volala späť, ale on mi podráždeným tónom 
vysvetlil, že už z mojej adresy odišiel a či 
mi má vôbec balíček doručiť. Skoro som sa 
rozosmiala a odpovedala som, že ako uzná 
za vhodné. Napokon mi ho s kyslou tvárou 
doniesol, ale jeho domovskej doručovacej 
spoločnosti sa radšej pre istotu vyhýbam.

 Vymoženost
 Náročnost
 Nezájem

Ne/tanečky

do redakce a dal ke mně na stůl. Chápu, 
prožíváme poslední týdny opravdu 
divnou dobu, je toho všeho nějak moc 
a vše je pro každého z nás o něco nároč-
nější. Ale nechápu ty zbytečné tanečky 
kolem…

Tanečky jsem naopak postrádal o několik 
dnů později. Zastavil jsem se v jednom 
větším obchodě pro chleba. Vybral jsem 
ten pravý, a protože šlo o velký bochník, 
napadlo mě, že bych mohl využít kráječ 
na pečivo. Když jsem k němu dorazil, 
stála tam postarší paní a evidentně ne-
tušila, jak tento přístroj funguje. Zkuše-
nostmi vybavený jsem přikročil a pomohl 
jí s obsluhou. Až když mi s vděčností 
v očích moc děkovala za pomoc, všiml 
jsem si, že nás sleduje prodavačka, která 
u vedlejšího regálu vyměňovala cenovky. 
Tak lhostejný výraz jsem už dlouho ne-
viděl. Evidentně měla jiný úkol, a tak 
ji to, co se dělo kolem, nezajímalo. Taky 
přístup. Ale podle mě, jak je dnes všemi 
pády skloňováno, neudržitelný…

N
vinku na trhu
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souhlasil, abychom s kolegy na 

zasilatelských firem na adresu 
redakce. Následovala lehčí záplava 

mailů a SMS zpráv. Kromě jiného jsem 
byl informován, že si mohu domluvit 
i doručení do kufru auta, případně 
on-line sledovat cestu balíčku směrem 
ke mně. Nakonec mi přišla zpráva, že 
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PROGRAM

10.00 – 17.20     
Z ODBORNÉHO PROGRAMU 

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU

ÚVODNÍ SLOVO:

PAVEL BŘEZINA
PŘEDSEDA, ASOCIACE ČESKÉHO 
TRADIČNÍHO OBCHODU (AČTO)

PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ KVALITY 
TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – 
CERTIFIKOVÁNO

CENOTVORBA V DOBĚ 
ROSTOUCÍ INFLACE 
•  Jak se v dnešní době mění cena 

významných kategorií potravin?
•  Zaměřte se na klíčové výrobky 

a nastavení jejich cen
•  Jak dnes pracovat s promocemi?   

JAK PŘEŽÍT DRAMATICKÝ 
RŮST CEN ENERGIÍ?  

• Podnikání v době energetické krize
• Kde hledat úspory?
• Dojde ke změně energetického mixu?
• Role obnovitelných zdrojů energie
•  Moderní řešení optimalizace 

výroby a spotřeby 

JOSEF KOTRBA
CHAIRMAN, 
DELOITTE ČESKÁ REPUBLIKA 

AKTUÁLNÍ A CHYSTANÉ DOTACE 
NA ÚSPORY ENERGIÍ  
•  Snížení energetické náročnosti budov, 

instalace fotovoltaických elektráren, šetrného 
chlazení, modernizace osvětlení a zavádění 
prvků řízení efektivního nakládání s energií 
v budovách (např. regulace a „chytré“ 
systémy řízení osvětlení)...

•  Zjistěte více o možnostech získání dotací 
z Národního plánu obnovy a Operačního 
programu Technologie a aplikace pro 
konkurenceschopnost 

ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ NAKUPOVAT 
V MODERNÍM PROSTŘEDÍ  
•  Jak efektivně naplánovat přestavbu obchodu, 

abyste se nepřipravili o prodeje 
•  Remodeling vyžaduje investici, která vám 

v budoucnu navýší obrat 
•  Vybírejte energeticky úsporná zařízení 

a postupy
•  Případové studie proměn prodejen Skupiny 

Coop v Přibyslavi, Světlé nad Sázavou, 
Bořitově a Rokycanech a CBA v Lidečku   

NENECHTE SI 
UJÍT JEDINEČNOU 
PŘÍLEŽITOST 
ZÍSKAT NOVÉ 
INFORMACE 
A INSPIRACI

KONGRES
ODBORNÉ SETKÁNÍ TRADIČNÍHO TRHU

27

2. 6. 2022
AQUAPALACE 
HOTEL PRAGUE

09.00 – 10.00
REGISTRACE, 
RANNÍ KÁVA 

09.00 – 23.00
PREZENTACE PARTNERŮ
•  Představení výrobků a služeb 

partnerů na stáncích
•  Ochutnávky novinek, soutěže 

o zajímavé ceny

VERONIKA 
ČAPKOVÁ
CUSTOMER SUCCESS 
LEADER, RETAILER 
SERVICES CZ & SK,
NIELSENIQ

PETR KŘIKLAN
RETAIL PRICING – SALES 
& STRATEGY LEADER, 
INTERNATIONAL 
RETAILER, NIELSENIQ

ONDŘEJ TOMŠEJ
VEDOUCÍ ODDĚLENÍ 
IMPLEMENTACE PO 3 
A ZÁSTUPCE ŘEDITELE 
ODBORU, MPO ČR

JOSEF PAVLÍK
JEDNATEL, RN SERVIS EU

VLADIMÍR STEHNO
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA, 
COOP DRUŽSTVO HB

MARKÉTA 
ZÁBRANSKÁ
VEDOUCÍ PROVOZNĚ-
-OBCHODNÍHO ÚSEKU,  
COOP HOŘOVICE, DRUŽSTVO

ZLATÍ PARTNEŘI:

BRONZOVÍ PARTNEŘI:

STŘÍBRNÝ PARTNER:
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PŘIJĎTE I VY DISKUTOVAT NEJEN O ÚSPORÁCH NÁKLADŮ
WWW.SAMOSKA-KONGRES.CZ/REGISTRACE

Změna programu vyhrazena.

PRVNÍ AUTOMATICKÁ PRODEJNA V ČR          
•     Jak probíhá nákup bez obsluhy ve Strakonicích?
•     Výsledky po dvou měsících provozu a další plány 

LUKÁŠ NĚMČÍK
ŘEDITEL ROZVOJE A MARKETINGU, SKUPINA COOP  

JAK ZABRÁNIT MLADISTVÝM V NÁKUPU ALKOHOLU?           
•      Jaká úskalí na obchodníky v těchto situacích číhají?
•      Zjistěte, jaké finty nezletilí zákazníci nejčastěji používají 

a jak na ně reagovat 
•      Představení virtuálního školení projektu Nezlob se, prokaž se 

OBCHŮDEK 2021+ POMÁHÁ 
S PROVOZNÍMI NÁKLADY PRODEJNY          
•     Dotace na mzdy personálu, nájem, vč. poplatků za energie, 

telefony, internet či platební termínál
•     Zhodnocení první fáze a pokračování projektu na podporu 

venkovských prodejen 

17.20 – 24.00 VEČERNÍ PARTY
Neformální setkání maloobchodníků, zástupců centrál maloobchodních 
aliancí, družstev, velkoobchodů a dodavatelů poskytne prostor pro utužení 
stávajících a navázání nových kontaktů.

•      Živá hudba 
•      Tombola, vyhlášení výsledků soutěží  
•      Partneři představí na stáncích své výrobky a služby 
•      Bohatý raut

PAVEL VINKLER
ŘEDITEL ODBORU 
PODNIKATELSKÉHO 
PROSTŘEDÍ A OBCHODNÍHO 
PODNIKÁNÍ, MPO ČR

HR PARTNER: PARTNER KÁVY: SPECIÁLNÍ PARTNEŘI: ODBORNÍ 
PARTNEŘI:

ZÁŠTITA:
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER:

PARTNER TŘÍDĚNÍ: ORGANIZÁTOR:MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

RADKA ČERNÁ
PROJEKTOVÁ 
MANAŽERKA, 
ČESKÝ SVAZ 
PIVOVARŮ 
A SLADOVEN

ONDŘEJ 
GOTTWALD
ŘEDITEL, 
GARP INTEGRATED

KONGRES
ODBORNÉ SETKÁNÍ TRADIČNÍHO TRHU

272727

POSVIŤTE SI 
NA NÁKLADY
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Vítězství se skrývá 
v detailech 22
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trendů
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Další rekonstrukce 
a modernizace prodejen 20
Zrno zrnko: 
Řemeslo je radost 24

Téma 
vydání

Česko hledá 
jiné zdroje 18

Trh s pivem se změnil 28
Nealko ovládají 
značkové výrobky 34
Sladké svačinky 
se prodraží 38
Škola žádá kvalitu 
i nápaditý design 40

CatScan

100% pokrytí všech segmentů FMCG maloobchodu a velkoobchodu:

Vybavení 
obchodu

Dopřejte zákazníkům 
dokonalý kávový zážitek 44

Logistika

EDI šetří náklady 
hlavně při velkém objemu 
datové komunikace 48

Barometr 7
Ve stručnosti 8
Kdo je kde 9
Agenda 10
Fotoreport 12
Blog 13

Co jsme 
viděli…
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BAROMETR

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

V březnu nejvíce 
zdražovalo drogistické 
zboží
 V březnu 2022 se průměrná hodnota 
spotřebního koše zvýšila v měsíčním srov-
nání o 2,8 %, z původních 1 910,20 Kč na 
1 965,20 Kč. Zvýšení cen bylo registrováno 
u osmi z deseti obchodníků. Nejvyšší ná-
růst cen byl zaznamenán u řetězce Globus, 
a to o 10,72 %, což představuje měsíční ná-
růst 201 Kč. Zákazníci si připlatili i v Kauf-
landu, kde došlo k navýšení cen o 6,9 %, 
což odpovídá 141 Kč. Naopak k nejvyššímu 
poklesu průměrných cen o 22 Kč došlo v ře-
tězci Makro, což představuje 1,35 %.

Na zvýšení průměrných cen sledovaného koše 
měly vliv výrobky ze všech sledovaných kategorií. 
Největší nárůst cen byl zaznamenán u drogistic-
kého zboží, a to o 4,95 %. Průměrné měsíční ceny 
koloniálních výrobků vzrostly o 2,27 %. Nejnižší 
meziměsíční nárůst cen byl zaznamenán u čerst-
vých výrobků, kde došlo k navýšení o 1,62 %. 
V rámci promoční aktivity rostly akční ceny pouze 
u čerstvých výrobků, v průměru o 8 %. Mimo 
Makro, kde se průměrná hodnota spotřební-
ho koše pohybovala v březnu 2022 na úrovni 
1 598,90 Kč, zákazníci nejvýhodněji nakoupili 
v prodejnách Albert HM (1 840,10 Kč). 

V únoru se meziročně nejvíce zvýšil obrat 
v kategorii máslo a margaríny

2‚8 %
 V porovnání s únorem 2022 vzrostla 
průměrná cena spotřebního koše v březnu 
2022 o 2,8 %.

1 965,20 Kč

 Průměrná cena 
spotřeb ního koše za měsíc
únor 2022 vzrostla z původ-
ních 1 910,20 Kč na 
1 965,20 Kč v březnu 2022.



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

České domácnosti konzumují pestrý výběr 
nealkoholických nápojů

 Nejběžnějším nápojem tuzemských spotřebitelů je kohoutková voda (64 %), následuje 
džus s delší trvanlivostí (46 %). Třetí místo obsadil sirup, který se pije s kohoutkovou vodou 
(40 %). Nejméně spotřebitelé uvádějí, že konzumují nektary (9 %), domácí limonády (11 %) 
a ovocné nápoje (14 %). Necelá čtvrtina prozrazuje, že v domácnosti pije slazené balené 
limonády (24 %) a balené limonády bez cukru (19 %). Slazené balené limonády jsou oblíbené 
zejména mezi mladšími (18–44 let). V březnovém průzkumu na reprezentativním vzorku 
české populace ve věku 18 let a starší o velikosti 504 respondentů společnost InsightLab 
zjišťovala, jak se v oblasti nákupu nealkoholických nápojů čeští spotřebitelé chovají.

TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (2/2022 vs. 2/2021, v %)

 Pivo    -7,7

 Sýry    0,2

 Tvrdý alkohol   -6,2

 Čokoládové cukrovinky -1,1

 Víno*    -10,5

 Sušenky a oplatky  5,8

 Mléko    5,1

 Káva    -5,3

 Máslo a margaríny   19,0

 Slané pochutiny  -1,3

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (2/2022 vs. 2/2021, v %)

 Papírové produkty -1,9

 Krmivo pro psy a kočky 2,7

 Prací prostředky 2,2

Péče o vlasy -5,8

 Péče o zuby* -4,7

 Čisticí prostředky -15,3

 Dětská strava 12,6

 Péče o tělo* -4,9

Péče o dítě 1,2

 Dekorativní kosmetika 8,2

* ČR, elektronická data moderního trhu

Mezi značkami limonád stále dominuje Coca-Co-
la, následována Kofolou, třetí místo obsadila Pepsi 
Cola. Čerstvé ovocné šťávy alespoň občas kupuje 
stejné procento spotřebitelů jako slazené limo-
nády (24 %). Populární jsou také ovocné šťávy 
a mošty (31 %) nebo ledové čaje (19 %). Čerstvé 
ovocné šťávy konzumuje nejvíce nejmladší věko-
vá skupina 18–29 let (34 %) a nejméně nejstarší 
věková skupina nad 60 let (16 %). Podobné je to 
u ledových čajů. Ovocné čaje a mošty jsou nejvíce 
zmiňovány ve skupině spotřebitelů 30–59 let. Stol-
ní nebo balenou sycenou vodu pije necelá třetina 
domácností (31 %), následuje stolní či minerální 

voda nesycená balená (27 %), ochucenou stolní 
nebo minerální vodu konzumuje o něco méně 
spotřebitelů (27 %). Co se týče koupě značek 
džusů, ovocných nápojů, šťáv nebo moštu, tak na 
prvním místě spotřebitelé uvádějí značku Relax 
(74 %), následuje Hello (57 %) a na třetím místě 
je Pfanner (39 %). Na pátém místě v žebříčku se 
ocitly privátní značky řetězců (28 %). Značka Ugo 
získala celkově 7 % a je nejpopulárnější v nej-
mladší věkové skupině 18–29 let (19 %). 

Vývoj cen  spotřebního koše (v Kč)

9. 10. 11. 12.

Albert SM 2 017,6 1 938,6 2 030,6 1 983,6
Albert 
HM 1 823,6 1 821,6 1 909,6 1 805,6

Billa 2 102,6 2 087,6 1 999,6 1 884,6

Globus 2 097,6 2 109,6 1 960,7 2 125,6

Kaufland 2 203,0 2 075,0 2 211,76 2 221,0

Lidl 2 072,4 2 120,6 2 137,6 2 166,6

Makro 1 528,5 1 592,2 1 639,1 1 635,7
Penny 
Market 1 972,4 2 008,63 1 989,6 1 927,6

Tesco HM 1 918,6 1 743,6 1 905,6 1 978,6

Tesco SM 1 989,6 1 868,6 1 967,6 2 036,6

Vývoj cen v období 2.–29. 3. 2022

Které značky limonád 
spotřebitelé kupují?

Coca-Cola 72 %

Kofola 64 %

Pepsi Cola 62 %
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VE STRUČNOSTI:

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



MPO ČR 
představilo 
opatření

  Na současnou situaci na trhu s energiemi 
reaguje energetický balíček, který připravilo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO 
ČR). Přináší opatření na pomoc s vysokými ce-
nami energií. Řeší také stabilitu trhu, posílení 
energetické bezpečnosti nebo ulehčení povo-
lovacích procesů v rámci rozvoje obnovitel-
ných zdrojů.

Pro vyšší životní minimum i pomoc fi rmám před-
stavilo MPO ČR balíček opatření kvůli zdražení 
energií. „Pomůžeme těm nejzranitelnějším a zá-
roveň podpoříme to, aby se každý o sebe dokázal 
maximálně postarat sám. Pomáháme s energe-
tickými úsporami i s podporou rozvoje obnovitel-
ných zdrojů. Ruská agrese proti Ukrajině také jasně 
ukázala nutnost posílit českou energetickou bez-
pečnost a snížit závislost na Rusku,“ říká ministr 
průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Konkrétní kroky MPO ČR jsou 
na www.zboziaprodej.cz. 

V Milevsku otevřel nový 
nákupní park

  V polovině dubna se v jihočeském Mi-
levsku otevřel nový retail park, který zákazní-
kům z města i okolí přinese nové možnosti 
nákupu potravin a dalšího zboží, především 
pro domácnost. Jde o šestý nákupní park spo-

lečnosti Fidurock v Česku. Správu a marketing 
projektu zajistí v dlouhodobém partnerství 
realitně-poradenská společnost Cushman & 
Wakefield.

Dne 13. dubna se na jižním okraji Milevska naku-
pujícím otevřel nový retail park, který nabídne pro-
dejnu potravin Albert, drogerie dm, domácích 
potřeb Banquet, elektra Planeo, chovatelských 
potřeb Akvazoo a oděvů kik (a později také Pepco). 
Milevský retail park je již desátým takovým projek-
tem společnosti Fidurock, která tak rozšiřuje své 
stávající portfolio pěti nákupních parků v Česku 
(Mladá Boleslav, Choceň, Staré Město u Uher-
ského Hradiště, Liberec – Severka a Tábor) a čtyř 
na Slovensku (Trnava, Piešťany, Levice, Senica). 

Podíl e-commerce 
vzrostl na 17 procent

  O tom, že význam české e-commerce je 
stále větší, se v uplynulých dvou letech pře-
svědčil prakticky každý. Nakupování na inter-
netu je dnes běžnou součástí našich životů, 
a to prakticky ve všech kategoriích zboží, 
které lze na trhu najít. Plynule rostoucí důle-
žitost internetového prodeje potvrzují také 
data Asociace pro elektronickou komerci 
(APEK). Z těch vyplývá, že podíl e-commerce 
na celém českém maloobchodu dosáhl v roce 
2021 již 17 %.

Podle nákupního rádce Heureka.cz a APEK dosáhl 
on-line retail vloni 223 miliard korun obratu, což 
znamenalo opět rekordní výsledky prodejů. „Podíl 
e-commerce na maloobchodu roste každým 
rokem. V roce 2021 se prodej zboží po internetu 
vyšplhal již na 17 procent z celku. To znamená na-

výšení o jeden procentní bod oproti roku 2020. 
Tempo, jakým význam elektronického prodeje 
roste, ale získáme při větším pohledu do minulosti. 
Například v roce 2005 byl totiž podíl on-line pro-
deje na českém maloobchodě jen 1‚6 procenta,“ 
komentuje výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. 

Modernizace 
interiéru Palladia 
dokončena

  Třetí fáze modernizace interiéru nákup-
ního centra Palladium v Praze zahrnovala 
úpravy a modernizaci druhého nadzemního 
podlaží vyhrazeného pro gastronomii. Cílem 
modernizace bylo zatraktivnit stávající pro-
story pro nové designové a technické poža-
davky kladené v dnešní době na stravování 
v rámci nákupních center. Dokumentaci pro 
provedení stavby a autorský dozor projektu 
zajišťovala společnost Obermeyer Helika.

Modernizace nákupního centra Palladium se ve 
svých prvních dvou fázích zaměřila na rozšíření 
podlažní plochy v atriu, modernizaci vstupů, vý-
měnu informačního navigačního systému a vý-
měnu světelných zdrojů za LED zdroje. První nad-
zemní podlaží vybavil moderní infopoint, 
v suterénu přibyly dvě nové nákupní jednotky. 
Všechny práce probíhaly za plného provozu. 

KOHO DALŠÍHO USLYŠÍTE, SE DOZVÍTE NA STR. 4–5

KONGRES
ODBORNÉ SETKÁNÍ TRADIČNÍHO TRHU

27

2. 6. 2022
AQUAPALACE HOTEL PRAGUE

NESMÍTE CHYBĚT, REGISTRUJTE SE VČAS:
WWW.SAMOSKA-KONGRES.CZ

Jak přežít dramatický růst cen energií?
Kde hledat úspory? Jaká je role 
obnovitelných zdrojů energie? 
O podnikání v době energetické krize 
promluví Josef Kotrba, chairman 
Deloitte Česká republika.

0227-22_SAM_CZ_INZ_podvaly_zap_2x240x85.indd   10227-22_SAM_CZ_INZ_podvaly_zap_2x240x85.indd   1 22.04.2022   16:4722.04.2022   16:47

inzerce



9

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

KDO JE KDE
Diskutujte 

a kontaktujte 
nás na 

sociálních 
sítích:

  Maria Hartlová je od ledna ředitelkou 
trade marketingu pro Českou republiku spo-
lečnosti Mattoni 1873. Předchozích šest let pů-
sobila na různých marketingových pozicích ve spo-
lečnosti PepsiCo Services CZ. 

  Vedoucím oddělení property a expanze 
společnosti Rossmann je od 1. dubna Karel 
Procházka, pozici ředitele IT nově zastává Jo-
sef Špeta. Karel Procházka přichází ze společnos-
ti Penny Market, kde působil jako vedoucí přesta-
veb a projektů stavebního oddělení. Josef Špeta 
dosud působil ve společnosti Makro, a to na růz-
ných pozicích v rámci IT oddělení.  

Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

PŘÍCHODY

  Novým, a vůbec prvním, oblastním ma-
nažerem on-line prodejce potravin Everli pro 
Českou republiku se stal Petr Novák. Přichází 
ze společnosti Sodexo a jeho hlavním cílem bude 
zvýšit prodej v rámci České republiky, nastavit 
dlouhodobou spolupráci s partnery, expanze do 
dalších měst a snaha o co nejlepší zákaznickou 
zkušenost. 

  Značka Datart, maloobchodní prodejce 
spotřební elektroniky, rozšiřuje marketingo-
vý tým. Tiskovou mluvčí značky je nově Olga 
Dolínková. Nahradila Evu Kočicovou, která na 
této pozici pracovala více než tři roky. 

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

DOMLUVTE SI SVŮJ PRACOVNÍ INZERÁT UŽ DNES!
TO VŠE ZA ZAVÁDĚCÍ CENU 15 000 KČ!

3 200 sledujících

Distribuován na 3 400 
e-mailových adres

16 600 návštěvníků
za měsíc

KONTAKT KAROLÍNA BEZUNKOVÁ
+420 603 823 515
karolina.bezunkova@atoz.cz

0154-22_ZaP_JOBS_INZ_240x170.indd   10154-22_ZaP_JOBS_INZ_240x170.indd   1 17.03.2022   14:5217.03.2022   14:52
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POVÝŠENÍ

  Miroslav Köváry a Patrik Jankovský od 
března řídí logistiku společnosti Alza.cz. Na-
hradili Michala Ondomišiho, který měl logistiku na 
starosti od ledna 2019. Jeho agenda byla rozděle-
na mezi dva manažery, kteří ve firmě pracují již 
několik let. 
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VE STRUČNOSTI:

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



MPO ČR 
představilo 
opatření

  Na současnou situaci na trhu s energiemi 
reaguje energetický balíček, který připravilo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO 
ČR). Přináší opatření na pomoc s vysokými ce-
nami energií. Řeší také stabilitu trhu, posílení 
energetické bezpečnosti nebo ulehčení povo-
lovacích procesů v rámci rozvoje obnovitel-
ných zdrojů.

Pro vyšší životní minimum i pomoc fi rmám před-
stavilo MPO ČR balíček opatření kvůli zdražení 
energií. „Pomůžeme těm nejzranitelnějším a zá-
roveň podpoříme to, aby se každý o sebe dokázal 
maximálně postarat sám. Pomáháme s energe-
tickými úsporami i s podporou rozvoje obnovitel-
ných zdrojů. Ruská agrese proti Ukrajině také jasně 
ukázala nutnost posílit českou energetickou bez-
pečnost a snížit závislost na Rusku,“ říká ministr 
průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Konkrétní kroky MPO ČR jsou 
na www.zboziaprodej.cz. 

V Milevsku otevřel nový 
nákupní park

  V polovině dubna se v jihočeském Mi-
levsku otevřel nový retail park, který zákazní-
kům z města i okolí přinese nové možnosti 
nákupu potravin a dalšího zboží, především 
pro domácnost. Jde o šestý nákupní park spo-

lečnosti Fidurock v Česku. Správu a marketing 
projektu zajistí v dlouhodobém partnerství 
realitně-poradenská společnost Cushman & 
Wakefield.

Dne 13. dubna se na jižním okraji Milevska naku-
pujícím otevřel nový retail park, který nabídne pro-
dejnu potravin Albert, drogerie dm, domácích 
potřeb Banquet, elektra Planeo, chovatelských 
potřeb Akvazoo a oděvů kik (a později také Pepco). 
Milevský retail park je již desátým takovým projek-
tem společnosti Fidurock, která tak rozšiřuje své 
stávající portfolio pěti nákupních parků v Česku 
(Mladá Boleslav, Choceň, Staré Město u Uher-
ského Hradiště, Liberec – Severka a Tábor) a čtyř 
na Slovensku (Trnava, Piešťany, Levice, Senica). 

Podíl e-commerce 
vzrostl na 17 procent

  O tom, že význam české e-commerce je 
stále větší, se v uplynulých dvou letech pře-
svědčil prakticky každý. Nakupování na inter-
netu je dnes běžnou součástí našich životů, 
a to prakticky ve všech kategoriích zboží, 
které lze na trhu najít. Plynule rostoucí důle-
žitost internetového prodeje potvrzují také 
data Asociace pro elektronickou komerci 
(APEK). Z těch vyplývá, že podíl e-commerce 
na celém českém maloobchodu dosáhl v roce 
2021 již 17 %.

Podle nákupního rádce Heureka.cz a APEK dosáhl 
on-line retail vloni 223 miliard korun obratu, což 
znamenalo opět rekordní výsledky prodejů. „Podíl 
e-commerce na maloobchodu roste každým 
rokem. V roce 2021 se prodej zboží po internetu 
vyšplhal již na 17 procent z celku. To znamená na-

výšení o jeden procentní bod oproti roku 2020. 
Tempo, jakým význam elektronického prodeje 
roste, ale získáme při větším pohledu do minulosti. 
Například v roce 2005 byl totiž podíl on-line pro-
deje na českém maloobchodě jen 1‚6 procenta,“ 
komentuje výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. 

Modernizace 
interiéru Palladia 
dokončena

  Třetí fáze modernizace interiéru nákup-
ního centra Palladium v Praze zahrnovala 
úpravy a modernizaci druhého nadzemního 
podlaží vyhrazeného pro gastronomii. Cílem 
modernizace bylo zatraktivnit stávající pro-
story pro nové designové a technické poža-
davky kladené v dnešní době na stravování 
v rámci nákupních center. Dokumentaci pro 
provedení stavby a autorský dozor projektu 
zajišťovala společnost Obermeyer Helika.

Modernizace nákupního centra Palladium se ve 
svých prvních dvou fázích zaměřila na rozšíření 
podlažní plochy v atriu, modernizaci vstupů, vý-
měnu informačního navigačního systému a vý-
měnu světelných zdrojů za LED zdroje. První nad-
zemní podlaží vybavil moderní infopoint, 
v suterénu přibyly dvě nové nákupní jednotky. 
Všechny práce probíhaly za plného provozu. 

KOHO DALŠÍHO USLYŠÍTE, SE DOZVÍTE NA STR. 4–5
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Jak přežít dramatický růst cen energií?
Kde hledat úspory? Jaká je role 
obnovitelných zdrojů energie? 
O podnikání v době energetické krize 
promluví Josef Kotrba, chairman 
Deloitte Česká republika.
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AGENDA

budou představeny aktuální trendy a novinky v ob-
lasti digitální komunikace. 

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

24.–28. 5. 2022
BANGKOK

THAIFEX ANUGA ASIA
11 veletrhů 
pod jednou střechou

  Od 24. do 28. května 2022 otevírá brány vy-
stavovatelům i návštěvníkům z celého světa vý-
znamný thajský veletrh potravin Thaifex Anuga 
Asia. Letošní novinkou je zóna určená potravinám 
budoucnosti Future Food Market, která představí 
nové vize, technologie, inovace, alternativní ingre-
dience i nové formy výživy s důrazem na koncept 
udržitelnosti. Obohacením je také platforma 
Start-Up. 

www.thaifex-anuga.com 
+420 602 373 678 
besperat@koelnmesse.cz

12.–13. 5. 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 položí otázku, jak předefinovala roli člo-
věka. Změnila pandemie trvale způsob, jak člověk 
vykonává práci v logistice? Urychlila se automati-
zace, digitalizace a robotizace? Na jaké pozice 
směřují lidé, kterým vzal práci stroj nebo soft-
ware? Co jsou nové potřebné kompetence v logis-
tice? 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

19. 5. 2022
PRAHA

DIGITÁLNÍ NÁSTROJE 
A ŘEŠENÍ V RETAILU
seminář POPAI CE

  V rámci programu odpoledního semináře, 
který se opět uskuteční v přednáškových prosto-
rech Magenta Experience Center, Arkády Pankrác, 

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

2. 6. 2022
PRAHA

SAMOŠKA 
27. kongres na podporu 
tradičního trhu

  Ekonomické dopady celosvětového boje s ko-
ronavirem i války na Ukrajině se promítají také do 
podnikání v maloobchodě. Stoupající ceny energií, 
surovin, obalů či dopravy mají za následek jak zvy-
šování prodejních cen zboží, tak nákladů na provoz 
obchodu. Kde hledat možné úspory, do kterých 
technologií investovat? Jak pracovat s cenou 
a které výrobky jsou cenově nejcitlivější? Na tyto 
a další otázky bude hledat odpovědi červnový kon-
gres Samoška, který proběhne v Aquapalace Ho-
telu Prague. 

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

KOHO DALŠÍHO USLYŠÍTE, SE DOZVÍTE NA STR. 4–5

KONGRES
ODBORNÉ SETKÁNÍ TRADIČNÍHO TRHU

27

2. 6. 2022
AQUAPALACE HOTEL PRAGUE

NESMÍTE CHYBĚT, REGISTRUJTE SE VČAS:
WWW.SAMOSKA-KONGRES.CZ

První automatická prodejna v ČR
Jak probíhá nákup bez obsluhy 
ve Strakonicích? Výsledky po dvou 
měsících provozu a další plány 
nastíní Lukáš Němčík, ředitel rozvoje 
a marketingu Skupiny Coop.
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

AGENDA

budou představeny aktuální trendy a novinky v ob-
lasti digitální komunikace. 

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

24.–28. 5. 2022
BANGKOK

THAIFEX ANUGA ASIA
11 veletrhů 
pod jednou střechou
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+420 602 373 678 
besperat@koelnmesse.cz
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

SVĚTOBĚŽNÍCI RETAILU

Co zaujalo 
Lukáše  Němčíka
v New Yorku

Americká
inspirace

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

Milí příznivci retailu, 

každý rok probíhá v New Yorku 

veletrh NRF, kde stovky vystavovatelů 

a desetitisíce návštěvníků zjišťují nové 

technologické trendy v retailu. 

Rok 2022 byl po pauze kvůli covidu 

specifický a odrazilo se to i na 

představovaných technologiích. Opět vedla 

automatizace a robotizace jak celého 

nákupního procesu, tak i pokladen. 

Právě automatické prodejny pojala 

Skupina Coop jako inspiraci pro spuštění 

první takové prodejny v České republice. 

ČTENÁŘI ZBOŽÍ&PRODEJ

ČESKÁ REPUBLIKA

Lukáš Němčík, Skupina Coop

N°40
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Amazon Go – vstup 
možný jen s platební 
kartou a prodejna nemůže 
prodávat alkohol bez 
kontroly věku.

JEN S KARTOU

K IDEÁLU DALEKO

Holografický terminál pro platby 
kartou Mastercard. Zákazník se 
tak nemusí dotýkat klávesnice, 
ale tlačítka mačká ve vzduchu.

BEZ DOTYKU

Hlavní hala celého veletrhu 
NRF 2022 je opravdu velká.

MÍSTA DOST 
PRO VŠECHNY

Alternativa 
k Amazon Go 
z Jižní Koreje, 
podobná technologie 
za nižší cenu.

NA ASIJSKÝ 
ZPŮSOB

Automatická 
prodejna, kde 
dáte položky na 
automatický pás, 
a vše se naskenuje 
a načte.

PÁS TO ZAŘÍDÍ

Amazon Go – 
skvělá technologie, 
ale provoz 
a zásobování ne 
vždy ideální, viz 
chybějící položky.



Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
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Poznámky 
z Petrova

 blogu

zahraničí prezidenta Billa Clintona. Jedním z jejích 
největších úspěchů bylo rozšíření NATO o bývalé 
členy východního bloku. Narodila se v Praze, do 
Států přišla jako uprchlice v roce 1948 po komunis-
tickém převratu v Československu. Její otec Josef 
Korbel byl diplomatem. Tato obdivuhodná žena 
byla známá nejenom dokonalým vystupováním, 
podle potřeby i nekompromisním jednáním, ale 
také brožemi různých tvarů a velikostí. Ze své bo-
haté sbírky vybírala vždy podle aktuální nálady 
nebo momentálního postoje. Třeba když zjistila, že 
se Rusové snažili její kancelář na americkém minis-
terstvu zahraničí odposlouchávat („bugged“), no-
sila potom na jednání s nimi brož velkého brouka 
(„bug“). Co by si asi připnula v této době? 

Těsná, ale většina
 Výdaje do on-line reklamy v Česku v loňském 
roce 2021 vzrostly na 48‚3 miliard Kč, jde o dosud 
nejvyšší investice do tohoto médiatypu. Na zákla-
dě dat agentury Median to uvedlo Sdružení pro 
internetový rozvoj (SPIR). Meziroční nárůst před-
stavuje 22 %, na čemž se v absolutních hodnotách 
nejvíc podílela reklama ve vyhledávání (+27 %) 
a display reklama (+21 %). Letos se ohledně inves-
tic do on-line reklamy očekává růst o 12 %, na 
54‚2 miliardy. Řeč je přitom o součtu ceníkových 

a čistých cen. Výkon všech ostatních mé-
diatypů na trhu, který pravidelně 

sleduje agentura Nielsen Ad-
mosphere, je udáván v cení-

kových cenách. Kvůli mož-
nosti porovnat internet 
s ostatními médiatypy 
tak SPIR svůj výzkum 
metodicky upravil, ji-
nak řečeno: přepočí-
tal výkon on-line vý-
hradně na ceníkové 
ceny. Podle takto zís-
kaných dat šlo loni do 

on-line 96‚6 miliardy 
Kč, což představuje podíl 

50‚2 %, tedy většinu trhu, 
i když těsnou. Následuje te-

levize s 64‚4 miliardami a podí-
lem 33‚4 %, tisk (19 miliard, 9‚9 %), 

rádio (8‚1 miliardy, 4‚2 %) a venkovní re-
klama (4‚5 miliardy, 2‚3 %). Připomnělo mi to slav-
nou píseň Video Killed The Radio Star… 

Vtip měsíce
 U pohovoru: Ve vašem životopise píšete, že 
jste pracoval jako projektant v mrazírnách. No jas-
ně, vždyť jsem tam projektal celých osm let… 

Vzkaz od dvou Janů
 Přišlo mi video, na kterém Jan Werich čte 
z knihy Hovory s Janem Masarykem. Záznam po-
chází z roku 1968, ale myslím, že je více než ak-
tuální i dnes. Dovolím si proto z něho citovat: To 
máte tak, ono je dobře, že jsou mezi národy sloni 
a poníci. A je dobře, když ti mrňousci dostanou 
čas od času „na frak“, když zapomenou třeba, že 
musejí do houfu. Jenže při tom nikdy nesmí „za-
řvat“ žádný z těch malých, jak se lidově říká. Pro-
tože mrňouskové mají zrovna tak nesmrtelnou 
duši, jako ti velcí. S tatou (pozn: myšleno s otcem, 
prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem) 
jsme často mluvili o malých národech. Já byl ov-
šem skeptik ve famílii. Starý pán nikdy nepřestal 
věřit, že mrňouskové mají na světě zrovna tak své 
poslání, jako ti velcí. A když někdo „zahodil flintu 
do žita“ jenom proto, že se narodil jako Čech nebo 
Slovák, ne jako Rus nebo Američan, tata se vždyc-
ky rozčílil. Takovým lidem říkal vul. On rozlišoval 
mezi vůl s kroužkem a vul bez kroužku. Ti bez 
kroužku byli podle něj nebezpečnější. Ale v jedné 
věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, 
třeba jako my Češi, by měly být mosty mezi těmi 
velkými. Mně se tahle myšlenka nikdy moc neza-
mlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem 
souhlasil se starým pánem, že člověk může být 
zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo 
v Bratislavě, stejně jako kdyby se byl narodil 
v Moskvě nebo Washingtonu. A taky jsem souhla-
sil s tím, že máme ve světě na trh nosit 
výsledky našeho politického myš-
lení a vyložit je pěkně vedle 
zboží z Washingtonu, z Paří-
že, z Londýna, z Moskvy. 
A že se sice mrňouskové 
mohou moc věcem na-
učit od těch velkých, 
ale taky je můžou lec-
čemu naučit. No to se 
ví, že se máme učit od 
těch velkých, ale ne 
se po nich opičit a pa-
pouškovat. Národ, ať 
je malý anebo velký, 
nesmí nikdy ztratit svou 
původnost. Jinak by pře-
stal být národem. S Karlem 
Čapkem jsme si taky mockrát 
povídali o malých národech. Jed-
nou, když jsme zase takhle mluvili, on 
povídá: Podívej se tamhle na ten strom. Jsou na 
něm velké větve a malé větve. A ty velké podpíra-
jí ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A ne-
berou těm malým větvím mízu. Takhle by se měly 
chovat velmoci k malým národům, povídal ještě 
Čapek. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na 
ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás 
učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí 
měřit podle toho, kolik kdo má tanků a kanónů, 
ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí 
myslet, tak vám můžu dát tisíc příkladů, které do-
kazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna 
tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, 
jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. 

B(r)oží dáma
 Ve věku 84 let zemřela Madeleine Albright, 
jedna z hlavních architektek současného globální-
ho geopolitického uspořádání. Mezi roky 1993 
a 1997 působila jako velvyslankyně USA při OSN 
a v letech 1997 až 2001 jako první žena-ministryně 

Pro, nebo proti?
 Milost – ano, nebo ne? Je to 
pravomoc prezidenta. Může navrh-
nout, aby se trestní řízení nezahajo-
valo, může běžící řízení zastavit. 
Může i odpustit či zmírnit trest nebo 
odsouzení zahladit. Činí tak výhrad-
ně podle svojí úvahy. Spíše ne, stala 
se z ní totiž milošt… 

 Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz
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Maloobchodní síť Brněnku, která letos slaví 30 let od svého vzniku, provází 
slogan Váš dobrý soused. „Vyjadřuje to všechno,“ je přesvědčen jeden z jejích 
zakladatelů a současný jednatel Miloš Škrdlík. „Dobrý soused je ten, který 
pomáhá a v nesnázích poradí,“ dodává.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

jednatel, Maloobchodní síť Brněnka, 
místopředseda, Asociace českého 
tradičního obchodu (AČTO)

Miloš 
Škrdlík
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B rněnka je dobrým  sousedem 
pro všechny zákazníky, čle-
ny i dodavatele. Jaká bu-
doucnost ji čeká na stále os-

třejším konkurenčním trhu? A v čem přesně 
mění zažité maloobchodní scénáře?

Na počátku bylo v síti 23 prodejen. 
Dnes jich je 241, to je pěkný rozvoj. 
Co pro vás za těch 30 let bylo nejhezčí?

Nechci, aby to vypadalo pateticky, ale všechny ty 
roky byly skvělé. Postupně se k nám přidávali další 
a další obchodníci, rád jim říkám postaru krámští, 
a spoluvytvářeli příběh Brněnky. Pomáhali jsme jim 
přežít ty nejtěžší časy poté, co tuzemsko zaplavily 
zahraniční řetězce. Našli jsme si cestu, dali jsme se 
dohromady a spojili síly pro vyjednávání s dodava-
teli. Bez těch několika stovek krámských by Brněn-
ka nebyla tam, kde je dnes. Velkou výhodou bylo, 
že jsme začali podnikat mladí. Šli jsme do toho víc 
po hlavě, nic nebyl problém. Potkal jsem spoustu 
velmi inspirativních lidí, navštívil obchodníky napříč 
Evropou, získával zkušenosti od těch nejlepších 
díky členství třeba ve Svazu obchodu a cestovního 
ruchu ČR či v hospodářských komorách. A pomá-
hal jsem ty zkušenosti předávat členům sítě. To je 
to, co mě na tom baví nejvíce – ukazovat cestu 
a rozdávat energii. Brněnka má poměrně stabilní 
členskou základnu, někdo odejde, jiný přijde, ale 
držíme se zhruba plus minus na podobných číslech.

A co bylo nejtěžší?

Vlastně všechny výzvy. Dřív bylo výhodou to mládí, 
dnes už na všechno koukám trochu jinou optikou. 
Dnes je vše vlastně těžší. Je tam mnoho faktorů. 
Pomoc od státu je stále malá, ale to byla i tenkrát. 
Stojím si za tím, že když už stát moc nepomáhá, 
neměl by aspoň škodit. Obchod se dnes dynamic-
ky mění, vztahy v něm také, starší generace si s tou 

nastupující už nemá tolik co říct. Možná je ten můj 
pohled ale opravdu ovlivněn roky. Každopádně 
celkovou budoucnost tradičního maloobchodu ne-
vidím optikou nějaké převeliké expanze. Půjde spí-
še o nějaké fúze, ale to by vlastně dávalo v dnešní 
době i smysl.

Pokrýváte hlavně brněnský trh, 
částečně jižní Moravu a část Vysočiny.
 Nepřekročí tedy Brněnka hranice regionu?

Celých 30 let jsme úspěšnou regionální sítí a zatím 
nemáme v plánu to moc zásadně měnit. Nemáme 
nesplnitelné velké cíle, ale ten skromný cíl, který 
máme, je přesto velký. Brněnka je ekonomicky 
zdravá a silná síť, nemáme žádné dluhy ani zástavy 
a chceme ji udržet v dobré kondici i do budoucna 
tak, aby to byl stabilní udržitelný obchod. Takový, 
který bude dlouhodobě dobrou obživou pro všech-
ny ty naše krámské. Tak jako ty poslední tři dekády. 
Někdo by mohl říci, že je to stagnace, protože dnes 
všechno musí růst. Ale já to tak nevnímám. Brněn-
ka byla, je a pevně věřím, že ještě dlouho bude 
tradiční „klidná síla“.

Co si myslíte o teorii takřka nekonečného 
růstu a rozvoje? Jsou vůbec v rámci 
nezávislého tradičního trhu možné?

Růst určitě nezatracuji, obchod je dynamický obor 
a mění se každým dnem, konkurence je velká. Ne-
vidím ale reálně, že by v dnešní době vznikalo mno-
ho nových obchodů, trh je prakticky téměř obsa-
zen. Takže jsou možné v podstatě dvě cesty. 
Jednou je přebírání obchodů konkurenci, a v rám-
ci Asociace českého tradičního obchodu jsme se už 
dříve dohodli, že to programově dělat nebudeme. 
Druhou cestou je rozvoj prostřednictvím vytvoření 
většího celku. Cílem je pomoci malým obchodní-
kům a udržet je. A pokud tomu pomůže třeba fúze 
s jiným subjektem, nebráním se jí, dává-li to smysl. 
V jaké formě a s kým, to je další otázka. Důležité 
je ale zachovat smysl a cíl.

Když jsme u té silné konkurence 
a dynamiky, loni vznikla při velkoobchodu 
Rapo nová maloobchodní síť stejného jména. 
Na jarních nákupních dnech společnosti 
Čepos a její Maloobchodní sítě Bala, které 
jste vždy dělali společně s Brněnkou, už 
bude právě síť Rapo. Co chystáte vy? Jednáte 
o nějaké fúzi?

Žádná konkrétní jednání o fúzi v tuto chvíli nepro-
bíhají, není důvod. Když loni vznikla Maloobchod-
ní síť Rapo, pokračovala Brněnka dál svojí osvědče-
nou vlastní cestou, kterou zákazníci i obchodníci 
znají už 30 let. Navíc jsme začali spolupráci s Coop 
družstvem HB. Je to pro Brněnku silný obchodní 
partner, největší družstvo v tuzemsku s obchodně 
silným distribučním centrem. Máme stejné cíle, 
i oni jsou tradiční obchodníci. Členům Brněnky na-
bízíme dva letáky, jeden z velkoobchodu Rapo 
a druhý z velkoobchodu Coop HB. Členům se tak 
otevírá větší a širší výběr zboží, dosáhnou i na na-
bídku dodavatelů, kteří s Brněnkou dříve nikdy 
nespolupracovali.

To jste ovšem udělal takovou malou revoluci. 
Co na to dodavatelé?

Prakticky to boří všechny zažité scénáře. Dosud tu 
nebyla síť, která by vydávala letáky ze dvou odliš-
ných velkoobchodních skladů. Zároveň to ale při-
neslo něco dobrého. Zvýšila se konkurence, bene-
fitují z toho hlavně obchodníci. Díky nabídce 
lepších cen a širšího rozsahu zboží. Ale i dodavate-
lé, někteří se díky tomu do Brněnky vlastně poprvé 

Brněnka 
je klidná síla.

... /...

Brněnka mění 
zažité scénáře
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Maloobchodní síť Brněnku, která letos slaví 30 let od svého vzniku, provází 
slogan Váš dobrý soused. „Vyjadřuje to všechno,“ je přesvědčen jeden z jejích 
zakladatelů a současný jednatel Miloš Škrdlík. „Dobrý soused je ten, který 
pomáhá a v nesnázích poradí,“ dodává.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

jednatel, Maloobchodní síť Brněnka, 
místopředseda, Asociace českého 
tradičního obchodu (AČTO)



jednatel, Maloobchodní síť Brněnka, 
místopředseda, AČTO

Miloš Škrdlík
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dostali. Měli z toho na začátku těžkou hlavu, ale 
přizpůsobili se. Někdo si dělal analýzy, zda být 
v obou letácích, se stejným či odlišným zbožím. 
Dva letáky znamenají pro dodavatele prakticky dva 
prodejní kanály, byť v jedné síti. Mnozí z nich to 
vyhodnotili tak, že to pro ně znamená příležitost 
oslovit ještě větší množství členů Brněnky. Jsou po-
ložky, které si někteří členové kupovali i z jiných 
velkoobchodů. Teď už nemusí. A my to máme da-
leko více podchycené.

Jak dlouho už běží dva letáky a už jste 
nějak tuto revoluci hodnotili z pohledu 
obchodních výsledků?

Zatím ještě máme málo dat. Máme za sebou jen 
o něco málo víc než sedm letákových akcí. Takže 
uvidíme časem. Ale věřím, že to je dobrá cesta a tě-
žit z ní budou obchodníci i dodavatelé. Letáky jsou 
čtrnáctidenní, překrývají se o týden a nabízejí se-
dmdesát artiklů.

Se svými 241 prodejnami pokrýváte asi 
90 procent brněnského nezávislého trhu 
s potravinami. Jen asi třetina obchodů je ale 
obrandovaná „brněnským drakem“. Proč?

Síť je od začátku koncipována jako franšízový sys-
tém. Prodejny, které do ní vstoupily, mají společ-
nou obchodní filozofii. A tou je být tu pro všechny. 
Nezáleží na národnosti, v síti máme české, viet-
namské, v jednotkách i pár arabských obchodníků. 
Jednotný vnitřní a vnější design mají ale jen a pou-
ze obchody, které dodržují určitá kritéria, například 
drží letákové akce, kvalitu prodeje, obrat, aktivitu, 
oblíbenost. Obchodníci mají poměrně velkou míru 
suverenity. To funguje v praxi a zvlášť v této době 
dobře.

Blízkost je asi zásadní výhodou tradičního 
trhu. Jaké jsou podle vás ty další? Mluví 
se hodně o sociálních kontaktech. Těm už 
ale třeba e-commerce hráči moc význam 
nepřikládají.

Zákazníkům jsme stále blíž než zahraniční řetězce 
a ze všech průzkumů to jednoznačně vyplývá. Blíz-
kost hraje zásadní roli. Lidé k nám míří pro běžné 
každodenní nákupy, většinou čerstvého zboží. Na 
rodinný nákup už ale jedou do velkých supermar-
ketů. S blízkostí pracujeme i v rámci marketingu, 
vyzýváme zákazníky, ať k nám přijdou například se 
svým vlastním nákupním košíkem či kabelou a klid-
ně v papučích. A zákazníci to oceňují. Další důleži-
tou složkou úspěchu je vztah personálu a komuni-
kace se zákazníkem. Zejména na venkově 
a v menších sídlech to stále funguje, lidé se znají. 
Města jsou víc anonymní a sociální kontakty už tam 
nehrají tak velkou roli. Třetí složkou je nabídka re-
gionálních výrobků. Tam jsme byli vždycky silnější. 
Vím, že řetězce mají dostatek financí na to, aby 
téma marketingově podpořili. Fakt je ale ten, že 
největší nabídku a spolupráci s regionálními doda-
vateli má stále hlavně tradiční obchod. Jak Miloš Škrdlík vidí udržitelnost, 

čtěte na www.zboziaprodej.cz

S kým nejraději 
nakupuji:

Se svými čtyřmi vnuky.

Moje nejoblíbenější 
značka:

Samozřejmě Brněnka.

Co mě 
na nakupování nebaví:

Fronty a nemilý personál.

Oblíbený obchod:

Ten náš, zelený, najdu tam 
vše, co potřebuji.

Jaký jsem zákazník:

Pragmatický 
a konzervativní, sázím 

na jistotu.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

Rychle a pragmaticky.
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sociálních 
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Na prodejní ploše s Milošem Škrdlíkem
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Váš dobrý soused
Slogan Váš dobrý soused říká 
vše podstatné. Dobrý soused je 
ten, který pomáhá 
a v nesnázích poradí. Regionální 
maloobchodní síť zákazníci 
nepřehlédnou díky symbolu 
známého „brněnského draka“.

Na závěr něco na zub
Součástí Brněnky na 
Purkyňově ulici je také bufet 
s jídelnou. Kromě široké 
nabídky oblíbených teplých 
pokrmů je tu rovněž výběr 
slaných i sladkých lahůdek.

Nakoupit 
a vyzvednout
Brněnka nabízí 
zákazníkům nejen 
každodenní nákupy 
převážně čerstvého 
zboží, ale také 
doplňkové služby, 
třeba Zásilkovnu.

Pokladní zóna láká k impulzu
Impulzní nákup je v maloobchodě naprosto 
zásadní. U pokladny je prostor nabídnout 
nejen zboží v akci, ale také pestrý sortiment 
sladkých i slaných pochutin.

Čerstvé zboží láká
Do Brněnky míří 
zákazníci hlavně na 
každodenní nákupy 
čerstvého zboží.

Speciality z regionu
Spolupráce s regionálními dodavateli 
do značné míry stále odlišuje tradiční 
a moderní maloobchod. V Brněnce je široká 
nabídka od místních uzenářů i lahůdkářů.

Kde se pivo vaří…
Pivo, nejen to z regionu, patří 
v tradičním maloobchodě k jedné 
z nejdůležitějších kategorií.

jednatel, Maloobchodní síť Brněnka, 
místopředseda, AČTO
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dostali. Měli z toho na začátku těžkou hlavu, ale 
přizpůsobili se. Někdo si dělal analýzy, zda být 
v obou letácích, se stejným či odlišným zbožím. 
Dva letáky znamenají pro dodavatele prakticky dva 
prodejní kanály, byť v jedné síti. Mnozí z nich to 
vyhodnotili tak, že to pro ně znamená příležitost 
oslovit ještě větší množství členů Brněnky. Jsou po-
ložky, které si někteří členové kupovali i z jiných 
velkoobchodů. Teď už nemusí. A my to máme da-
leko více podchycené.

Jak dlouho už běží dva letáky a už jste 
nějak tuto revoluci hodnotili z pohledu 
obchodních výsledků?

Zatím ještě máme málo dat. Máme za sebou jen 
o něco málo víc než sedm letákových akcí. Takže 
uvidíme časem. Ale věřím, že to je dobrá cesta a tě-
žit z ní budou obchodníci i dodavatelé. Letáky jsou 
čtrnáctidenní, překrývají se o týden a nabízejí se-
dmdesát artiklů.

Se svými 241 prodejnami pokrýváte asi 
90 procent brněnského nezávislého trhu 
s potravinami. Jen asi třetina obchodů je ale 
obrandovaná „brněnským drakem“. Proč?

Síť je od začátku koncipována jako franšízový sys-
tém. Prodejny, které do ní vstoupily, mají společ-
nou obchodní filozofii. A tou je být tu pro všechny. 
Nezáleží na národnosti, v síti máme české, viet-
namské, v jednotkách i pár arabských obchodníků. 
Jednotný vnitřní a vnější design mají ale jen a pou-
ze obchody, které dodržují určitá kritéria, například 
drží letákové akce, kvalitu prodeje, obrat, aktivitu, 
oblíbenost. Obchodníci mají poměrně velkou míru 
suverenity. To funguje v praxi a zvlášť v této době 
dobře.

Blízkost je asi zásadní výhodou tradičního 
trhu. Jaké jsou podle vás ty další? Mluví 
se hodně o sociálních kontaktech. Těm už 
ale třeba e-commerce hráči moc význam 
nepřikládají.

Zákazníkům jsme stále blíž než zahraniční řetězce 
a ze všech průzkumů to jednoznačně vyplývá. Blíz-
kost hraje zásadní roli. Lidé k nám míří pro běžné 
každodenní nákupy, většinou čerstvého zboží. Na 
rodinný nákup už ale jedou do velkých supermar-
ketů. S blízkostí pracujeme i v rámci marketingu, 
vyzýváme zákazníky, ať k nám přijdou například se 
svým vlastním nákupním košíkem či kabelou a klid-
ně v papučích. A zákazníci to oceňují. Další důleži-
tou složkou úspěchu je vztah personálu a komuni-
kace se zákazníkem. Zejména na venkově 
a v menších sídlech to stále funguje, lidé se znají. 
Města jsou víc anonymní a sociální kontakty už tam 
nehrají tak velkou roli. Třetí složkou je nabídka re-
gionálních výrobků. Tam jsme byli vždycky silnější. 
Vím, že řetězce mají dostatek financí na to, aby 
téma marketingově podpořili. Fakt je ale ten, že 
největší nabídku a spolupráci s regionálními doda-
vateli má stále hlavně tradiční obchod. Jak Miloš Škrdlík vidí udržitelnost, 

čtěte na www.zboziaprodej.cz

S kým nejraději 
nakupuji:

Se svými čtyřmi vnuky.

Moje nejoblíbenější 
značka:

Samozřejmě Brněnka.

Co mě 
na nakupování nebaví:

Fronty a nemilý personál.

Oblíbený obchod:

Ten náš, zelený, najdu tam 
vše, co potřebuji.

Jaký jsem zákazník:

Pragmatický 
a konzervativní, sázím 

na jistotu.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

Rychle a pragmaticky.



Nestabilní situace na Ukrajině pokračuje a už teď je jasné, že konflikt ovlivnil a nadále 
ovlivní chování trhů. Výpadky surovin bude třeba nahradit jinými zdroji, které výrobci 
aktivně vyhledávají. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly v tuzemsku nehrozí 
nedostatek potravin. A vláda hledá cesty, jak zemědělce podpořit a ulehčit jim situaci.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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TÉMA VYDÁNÍ

V še bude záležet na tom, jak dlou-
ho ještě konflikt potrvá. Platí 
tu samozřejmě ale známé rčení 
o tom, že kdo je připraven, není 
překvapen. Trhy jsou podle minis-

tra zemědělství Zdeňka Nekuly monitorovány, situa-
ce se vyhodnocuje a v případě potřeby by EU řešila 
situaci společně. „Chci zdůraznit, že v ČR nehrozí 
nedostatek potravin, například ve výrobě obilovin 
jsme soběstační ze 160 procent a osevní plochy obi-
lovin byly a jsou dostatečné pro tuzemskou spotře-
bu,“ upozorňuje.

Situace se dramatizuje

Přestože je Česká republika v obilí soběstačná, 
Svaz pekařů a cukrářů v ČR už varoval, že cena 
pečiva poroste. Na ceně se kromě zdražování obi-
lí významně podílí také růst cen energií. Náklady 
pekařů vzrostly podle výkonného ředitele Bohumi-
la Hlavatého zhruba o 79 %. A zvyšování cen se 
dramatizuje i v dalších odvětvích. Postihlo hlavně 
vepřové maso, problémy mají i drůbežáři.

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe ČR) hledá cesty, 
jak podpořit farmáře, zároveň se také podílí na 
celoevropských řešeních. Evropská komise (EK) na-
příklad na začátku dubna řešila zajištění potravi-
nového zabezpečení a posílení odolnosti potravi-
nových systémů. Poskytne 500 milionů eur nejvíce 
postiženým zemědělcům, umožní také pro letošní 
rok odchýlit se od některých povinností ekologiza-
ce pro uvedení další zemědělské půdy do produk-
ce. EK také členským státům doporučila, aby v no-
vých strategických plánech Společné zemědělské 
politiky upřednostňovaly investice, které snižují 
závislost na plynu, pohonných hmotách, pestici-
dech a hnojivech, například investice do udržitelné 
výroby bioplynu nebo do precizního zemědělství 
a podporu uhlíkového zemědělství.

Na národní dotace má MZe ČR letos zhruba pět 
miliard korun, které chce směřovat hlavně do nej-
ohroženějších sektorů. „Z toho 750 milionů korun 
půjde pro výrobce potravin,“ přibližuje Zdeněk 
Nekula. EK také mimořádně uvolňuje 12‚5 miliardy 
Kč, na Česko z nich vychází 270 milionů Kč. „Tyto 
peníze použijeme do nejvíce postižených sektorů, 
zejména prasat a jablek, vnímáme i obtížnou situa-

ci v sektoru drůbeže. Poskytneme také navíc 100 
milionů korun z národních prostředků do sektoru 
prasat,“ uvádí ministr.

Ne obilí, ale hlavně olej

České i evropské obavy plynou hlavně z toho, že 
se Ukrajině nepodaří letos kvůli konfliktu včas za-
sít. Země s největší rozlohou orné půdy v Evropě, 
často označovaná za „obilnici Evropy“, je největ-
ším vývozcem slunečnice a slunečnicového oleje 
na světě, čtvrtým největším producentem ječme-
ne, stejně tak žita. Pátou příčku v největší světové 
produkci si drží u kukuřice, medu a je také pátým 
největším vývozcem pšenice.

Situace na trhu s oleji už ale byla napjatá mnohem 
dřív, než konflikt na Ukrajině začal. Souvisela s ce-
losvětově rostoucí spotřebou olejů, zejména pak 
v Číně. „Nárůst ceny řepky je oproti roku 2020 
zhruba padesátiprocentní,“ přibližuje situaci Kamil 
Varhánek, marketingový ředitel společnosti Emco. 
Výrazný nárůst podle něj zaznamenaly už před vál-

zdrojejiné
Česko hledá
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

vový. Ten má ale jiné senzorické vlastnosti, a tak je 
třeba řešit především to, aby výrobky splňovaly 
všechna kvalitativní, výživová, senzorická i chuťová 
kritéria. A to může nějakou dobu trvat.

Senzorické vlastnosti si budou muset hlídat také 
výrobci potravin, jejichž součástí je med. Podle jed-
natele společnosti Medokomerc Milana Špačka 
tvořil ukrajinský med v roce 2020 téměř třetinu 
importovaného medu Evropské unie, v lednu 
a únoru loňského roku to bylo dokonce necelých 
60 %. „V produkci medu jsme dlouhodobě ne-
soběstační a ukrajinský med tvoří zhruba polovinu 
dovozových medů do tuzemska,“ vysvětluje. Dů-
ležitý import do ČR tak může brzy dostat zásadní 
ránu, pokud konflikt na Ukrajině bude pokračovat 
a tamním zemědělcům se nepodaří zasít kukuřici. 
Dovoz ukrajinského medu mohou nahradit medy 
z Asie, Jižní Ameriky, Turecka a dalších východo-
evropských zemí. U levnějšího asijského medu va-
ruje před tím, že nízká cena bývá často na úkor 
kvality a chuti a kvalitu je třeba důsledně kontro-
lovat. Pokud bude chtít výrobce tyto vlastnosti 
zachovat, bude muset nakoupit dražší med. 

Ačkoli je Ukrajina čtvrtým největším producentem 
ječmene, v případě sladového ječmene to podle 
Romana Havlíka, ředitele Pivovaru Svijany, neplatí: 
„Máme potvrzené, že všechny plochy v Česku byly 
osázeny a neměl by být s dodávkami problém.“ 
Ceny ale podle něj určitě porostou. Jednoduše 
proto, že rostou všechny vstupy a výrobci potravin 
a nápojů je budou muset částečně promítnout do 
spotřebitelských cen.

Ačkoli se ještě na konci loňského roku zdála dese-
tiprocentní inflace jako cosi velmi pobuřujícího, 
přijdou ještě možná časy, kdy na ni budeme vzpo-
mínat v dobrém. Čísla Českého statistického úřadu 
dokládají, že meziroční inflace v březnu zrychlila na 
téměř 13 % (12‚7 %) a růst spotřebitelských cen 
je nejvyšší od května roku 1998. K inflaci „pande-
mické“ se přidala „válečná“ a experti očekávají, že 
její růst se ještě nějaký čas nezastaví.

Nejvýrazněji zdražily pohonné hmoty, které byly 
v březnu o polovinu dražší než před rokem, rostly 
rovněž ceny energií, tuhých paliv, vodného i stoč-
ného. Z potravin byly meziročně vyšší ceny mouky 
o téměř třetinu (30‚3 %), polotučného trvanlivého 
mléka a brambor o více než pětinu (20‚1 %, re-
spektive 21‚4 %), o 31‚9 % vzrostla také cena más-
la. V souhrnu za 1. čtvrtletí letošního roku se me-
ziročně zvýšily ceny polotučného trvanlivého 
mléka o 18‚1 %, jogurty vzrostly o 7‚1 % a sýry 
a tvarohy o 8‚2 %. Dražší byla také vajíčka (3‚4 %), 
cukr (18‚5 %) nebo oleje a tuky (25‚8 %). Růst cen 
se nevyhnul ani zelenině (8‚7 %), rybám (3‚1 %) 
a nealkoholickým nápojům (6‚2 %). Ceny obilovin 
a mouky byly vyšší o 24‚9 %.

Možná přijde i kontrola 
marží u potravin
Pozitivní pohled na první čtvrtletí vykazují pouze 
ceny masa, které se zvýšily jen o jedno procento, 
přičemž ceny vepřového byly nižší o 6‚6 %, ceny 
uzenin jen o desetinu procenta. Už v příštím 
čtvrtletí ale tato čísla poskočí do plusu, například 
výkupní ceny vepřového masa aktuálně rostou. 
MZe ČR ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hos-
podářské soutěže zvažuje, stejně jako tomu bylo 
v březnu s pohonnými hmotami, kontrolu marží 
u některých potravin. Jednat by se mělo o ceny 
másla, kuřecího a vepřového masa nebo pečiva. 
Rozdělení zisku mezi zemědělci, potravináři a ob-
chodníky je podle Zdeňka Nekuly dlouhodobě 
nerovnoměrné.

kou na Ukrajině i ceny obilovin, zejména pšenice, 
po covidové pandemii také ječmene, který využíva-
jí hlavně pivovary. „Je za tím hlavně rostoucí spo-
třeba a konflikt na Ukrajině k tomu přidal nejistotu 
ohledně výše letošní sklizně.“ Je přesvědčen, že 
pokud se nepodaří zasít, nárůst cen bude pokračo-
vat a hrozí nedostatek a výpadky v dodávkách. Pro 
Emco je sice pšenice okrajovou surovinou, její růst 
ale ovlivňuje ceny dalších obilovin. „A to včetně 
ovsa, kde vidíme zhruba třicetiprocentní nárůst 
ceny z loňské sklizně a panuje velká nejistota skliz-
ně letošní,“ dodává. Uzavírání kontraktů ze sklizně 
letošního roku je tak velmi problematické, dá se 
očekávat snížení pěstebních ploch ovsa na úkor 
pšenice a tím pádem i růst ceny. Stabilita cen je 
v současné chvíli zbožným přáním všech výrobců, 
kterým jinak nezbývá než všechna navýšení promít-
nout do ceny finálních výrobků.

Místo slunečnice olivy

Potravinářské firmy intenzivně hledají cesty, jak se 
vyhnout překvapení. Kromě shánění surovin z ji-
ných zdrojů přichází na řadu i jejich částečná či 
celková náhrada. „Řešíme to velmi intenzivně, pro-
tože třeba ve slovenské Prievidzi, kde vyrábíme 
kulinářské produkty pod značkami Maggi a Car-
pathia, je slunečnicový olej součástí přibližně po-
loviny portfolia,“ říká Tereza Skrbková, corporate 
communication manager společnosti Nestlé Čes-
ko. Firma tak aktuálně hledá alternativy v podobě 
jiných rostlinných olejů, v hledáčku má hlavně oli-

„O ceně medu by se mělo rozhodnout 
do konce května.“

 Česko je v produkci medu dlouhodobě nesoběstačné. Přerušení dovozu 
z Ukrajiny ovlivní jeho ceny. Predikovat cokoli z dlouhodobého hlediska je 
těžké. Ale nepředpokládám, že by došlo k úplnému výpadku tamního medu. 
Pokud ovšem ukrajinští farmáři nestihnou osít pole slunečnicí do konce května, 
čeká nás určitě výpadek 50 tisíc tun slunečnicového medu. Částečně jej lze po-
krýt dovozy z Asie, Jižní Ameriky, Turecka a dalších východoevropských zemí.

Milan Špaček, jednatel, Medokomerc

inzerce

Nestabilní situace na Ukrajině pokračuje a už teď je jasné, že konflikt ovlivnil a nadále 
ovlivní chování trhů. Výpadky surovin bude třeba nahradit jinými zdroji, které výrobci 
aktivně vyhledávají. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly v tuzemsku nehrozí 
nedostatek potravin. A vláda hledá cesty, jak zemědělce podpořit a ulehčit jim situaci.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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TÉMA VYDÁNÍ

V še bude záležet na tom, jak dlou-
ho ještě konflikt potrvá. Platí 
tu samozřejmě ale známé rčení 
o tom, že kdo je připraven, není 
překvapen. Trhy jsou podle minis-

tra zemědělství Zdeňka Nekuly monitorovány, situa-
ce se vyhodnocuje a v případě potřeby by EU řešila 
situaci společně. „Chci zdůraznit, že v ČR nehrozí 
nedostatek potravin, například ve výrobě obilovin 
jsme soběstační ze 160 procent a osevní plochy obi-
lovin byly a jsou dostatečné pro tuzemskou spotře-
bu,“ upozorňuje.

Situace se dramatizuje

Přestože je Česká republika v obilí soběstačná, 
Svaz pekařů a cukrářů v ČR už varoval, že cena 
pečiva poroste. Na ceně se kromě zdražování obi-
lí významně podílí také růst cen energií. Náklady 
pekařů vzrostly podle výkonného ředitele Bohumi-
la Hlavatého zhruba o 79 %. A zvyšování cen se 
dramatizuje i v dalších odvětvích. Postihlo hlavně 
vepřové maso, problémy mají i drůbežáři.

Ministerstvo zemědělství ČR (MZe ČR) hledá cesty, 
jak podpořit farmáře, zároveň se také podílí na 
celoevropských řešeních. Evropská komise (EK) na-
příklad na začátku dubna řešila zajištění potravi-
nového zabezpečení a posílení odolnosti potravi-
nových systémů. Poskytne 500 milionů eur nejvíce 
postiženým zemědělcům, umožní také pro letošní 
rok odchýlit se od některých povinností ekologiza-
ce pro uvedení další zemědělské půdy do produk-
ce. EK také členským státům doporučila, aby v no-
vých strategických plánech Společné zemědělské 
politiky upřednostňovaly investice, které snižují 
závislost na plynu, pohonných hmotách, pestici-
dech a hnojivech, například investice do udržitelné 
výroby bioplynu nebo do precizního zemědělství 
a podporu uhlíkového zemědělství.

Na národní dotace má MZe ČR letos zhruba pět 
miliard korun, které chce směřovat hlavně do nej-
ohroženějších sektorů. „Z toho 750 milionů korun 
půjde pro výrobce potravin,“ přibližuje Zdeněk 
Nekula. EK také mimořádně uvolňuje 12‚5 miliardy 
Kč, na Česko z nich vychází 270 milionů Kč. „Tyto 
peníze použijeme do nejvíce postižených sektorů, 
zejména prasat a jablek, vnímáme i obtížnou situa-

ci v sektoru drůbeže. Poskytneme také navíc 100 
milionů korun z národních prostředků do sektoru 
prasat,“ uvádí ministr.

Ne obilí, ale hlavně olej

České i evropské obavy plynou hlavně z toho, že 
se Ukrajině nepodaří letos kvůli konfliktu včas za-
sít. Země s největší rozlohou orné půdy v Evropě, 
často označovaná za „obilnici Evropy“, je největ-
ším vývozcem slunečnice a slunečnicového oleje 
na světě, čtvrtým největším producentem ječme-
ne, stejně tak žita. Pátou příčku v největší světové 
produkci si drží u kukuřice, medu a je také pátým 
největším vývozcem pšenice.

Situace na trhu s oleji už ale byla napjatá mnohem 
dřív, než konflikt na Ukrajině začal. Souvisela s ce-
losvětově rostoucí spotřebou olejů, zejména pak 
v Číně. „Nárůst ceny řepky je oproti roku 2020 
zhruba padesátiprocentní,“ přibližuje situaci Kamil 
Varhánek, marketingový ředitel společnosti Emco. 
Výrazný nárůst podle něj zaznamenaly už před vál-

jiné
Česko hledá
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NA TRADIČN ÍM TRHU

I další měsíce tohoto roku jsou ve znamení rekonstrukcí 
a modernizací prodejen tradičního trhu. Zákazníci tak využívají 
nové nákupní prostředí v obchodech v Přibyslavi, Rokycanech 
a Třeboni. A AČTO se připojila k soutěži kamenných prodejen
Visa Czech Top Shop 2022.

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky: 

AČTO
se připojuje 
k soutěži 
V rámci soutěže Visa Czech Top Shop 2022, 
která vstupuje do svého třetího ročníku, 
byl do finálové poroty jmenován nový člen 
Jan Hrdina, tajemník Asociace českého tra-
dičního obchodu (AČTO). 

Hodnotící komise soutěže VISA Czech Top Shop 
2022, která hodnotí kamenné prodejny, se roz-
rostla na 21 členů z řad manažerů, specialistů 
a dalších marketingových osobností. „Vážím si 
každé snahy, která motivuje k udržení kvality, ať 
již v obchodě, nebo službách. Dlouhodobě se 
o to snažíme i v rámci naší Asociace, a proto 
také oceňuji projekt Visa Czech Top Shop. Čes-
ký nezávislý trh má co nabídnout, věřím tedy, že 
se to projeví i v budoucích hodnoceních,“ říká 
nový člen finálové poroty Jan Hrdina, tajemník 
AČTO. Jeho účast v hodnotící komisi je význam-
ným impulzem k otevření se soutěže menším 
a méně známým, a přesto zajímavým obcho-
dům v regionech po celé republice. 

Třeboňská Trefa
je v celé síti nejmodernější 

Největší 
prodejna
znovu otevřela

Coop v Rokycanech sází 
na atraktivní prezentaci
Dne 1. března otevřela nově zrekonstruovaná prodejna Coop Tip v Rokycanech na náměstí. 
V prodejně je široký výběr čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny, pečiva, ale také uzenin u ob-
služného pultu.

Letošní modernizaci jedné z klíčových prodejen 
Coopu Hořovice, družstva, komentuje jeho ře-
ditelka Lubica Černá: „V roce 2021 jsme předě-
lali prodejnu v Hořovicích, Zbirohu a Hostomi-
cích. Tato přestavba tedy navazuje na naši vizi 
moderních prodejen. I v rokycanské prodejně 
pokračujeme v nastoleném trendu atraktivní 
prezentace čerstvého sortimentu doplněného 
o nabídku teplého pultu. Chtěla bych tímto 
všechny čtenáře časopisu Zboží&Prodej pozvat 
do rokycanské prodejny na návštěvu.“ 

Koncem března letošního roku začala po 
osmidenní rekonstrukci zákazníkům opět 
sloužit největší prodejna sítě Coop druž-
stvo HB v Přibyslavi. 

Přibyslavská prodejna Coop družstva HB loni rea-
lizovala obrat větší než 90 milionů korun. „Ve 
spolupráci s naším letitým partnerem jsme se 
tomuto náročnému projektu věnovali celý rok. 
Vytvořili jsme nové dispoziční řešení, nový design, 
plán drobných stavebních prací, vylití podlahy 
a instalaci dalších prvků. Prodejna má prodejní 
plochu 750 metrů čtverečních a její výraznou do-
minantou je obslužný úsek, který jsme chtěli za-
chovat. Tuto přestavbu jsme zrealizovali s vypě-
tím všech sil a podařilo se. Po osmi dnech jsme ji 
kompletně zrekonstruovanou pro naše zákazníky 
znovu otevřeli. Chtěl bych tímto poděkovat per-
sonálu prodejny za jejich velké nasazení,“ dopl-
ňuje předseda představenstva Vladimír Stehno.

V Třeboni byl 23. března zahájen provoz 
nové prodejny Jednoty, spotřebního druž-
stva České Budějovice. Generální ředitel 
Jednoty Tomáš Rada hrdě přiznává, že 
tato Trefa je nejmodernější v rámci celého 
družstva. 

Do rekonstrukce třeboňské prodejny vložila Jed-
nota, spotřební družstvo České Budějovice ne-
malé finanční prostředky, vydala se inovativní 
cestou, kterou by ráda pokračovala i při dalších 
rekonstrukcích. Inovace se týkají jak nového 
designu prodejny, tak nejmodernějšího vybave-
ní, skladby sortimentu či respektování potřeb 
zákazníků. Jak zdůraznil generální ředitel Tomáš 
Rada, ve všech svých prodejnách se družstvo 
snaží dávat maximální prostor regionálním či 
lokálním dodavatelům. Nejinak tomu je i v nové 
prodejně Trefa.

Již v den slavnostního otevření zákazníci s po-
vděkem kvitovali šíři sortimentu, která předčila 
jejich očekávání. Nový navigační systém pomá-
há v rychlém zorientování se v prostorách pro-
dejny. Snadno ovladatelné vozíky oceňují i hůře 
pohybliví občané a maminky s kočárky. Inova-
tivní vzhled prodejny kladně hodnotí Jana 
Grammetbauerová, místostarostka Třeboně: 
„Zdejší sídliště si zaslouží prodejnu, která by zá-
kazníkům nabídla pestrou škálu zboží. Jsem 
ráda, že se toto Jednotě, spotřebnímu družstvu 
České Budějovice podařilo a že velkou měrou 
podporují místní producenty.“
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se to projeví i v budoucích hodnoceních,“ říká 
nový člen finálové poroty Jan Hrdina, tajemník 
AČTO. Jeho účast v hodnotící komisi je význam-
ným impulzem k otevření se soutěže menším 
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Coop v Rokycanech sází 
na atraktivní prezentaci
Dne 1. března otevřela nově zrekonstruovaná prodejna Coop Tip v Rokycanech na náměstí. 
V prodejně je široký výběr čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny, pečiva, ale také uzenin u ob-
služného pultu.
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nové prodejny Jednoty, spotřebního druž-
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družstva. 
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nota, spotřební družstvo České Budějovice ne-
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tivní vzhled prodejny kladně hodnotí Jana 
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kazníkům nabídla pestrou škálu zboží. Jsem 
ráda, že se toto Jednotě, spotřebnímu družstvu 
České Budějovice podařilo a že velkou měrou 
podporují místní producenty.“
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T entokrát se březnový seminář 
asociace POPAI CE odehrál v mo-
derních přednáškových prosto-
rách Magenta Experience Center 
v pražském nákupním centru 

Arkády Pankrác. Interaktivní formou, kdy nechy-
běla možnost si naživo prohlédnout a vyzkoušet 
prezentované předměty, měli účastníci možnost 
získat cenné názory jak jejich zadavatelů, tak 
 realizátorů.

Ke šťastnému konci vede 
splnění tří bodů

Jako první se na pomyslném pódiu představil On-
dřej Hruška, ředitel společnosti Brand Concept, 
který prezentoval strasti a slasti výroby reklamního 
předmětu. Konkrétně dětského baťůžku ve tvaru 
auta pro společnost Škoda Auto. Na úvod je nutno 
dodat, že u tohoto projektu porotci soutěže 
Hvězda 3D reklamy ocenili multifunkčnost před-

Konkrétní příklady aktuálních trendů na trhu 3D reklamy. Výběr vybraných projektů 
z minulého ročníku soutěže Hvězda 3D reklamy o nejlepší reklamní a dárkové předměty. 
A prezentace inovativních projektů od zadání až po finální realizaci, včetně informací 
o úspěšném využití. To byla ve zkratce náplň setkání odborníků na reklamní předměty, 
které uspořádala asociace POPAI CE.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Jak dotáhnout projekty
 k úspěšnému cíli

mětu a hravý design, který zaujme každé dítě, 
a tak se po právu stal absolutním vítězem soutěže 
Hvězda 3D reklamy. „Abyste mohli uspět v tak 
náročné soutěži, je zapotřebí splnit tři body. Mít 
skvělého klienta, spolehlivého dodavatele a pevné 
nervy se štěstím,“ prozrazuje Ondřej Hruška. 
Přestože baťůžek na sobě nese značku Enyaq – 
kterou dnes všichni spotřebitelé velmi dobře znají 
– v době zadání poptávky po reklamním předmě-
tu, což bylo přibližně rok před zahájením jeho dis-
tribuce, možná nebyl ještě stanoven ani jeho ná-
zev. „Každopádně, Škoda Auto je jeden z mála 
klientů na trhu, který dokáže svoji poptávku spe-
cifikovat do nejmenších detailů, a to včetně jasně 
definovaného časového rámce. Navíc používá spe-
ciální nákupní platformu, díky které se daří projekt 
obsloužit od zadání až po realizaci,“ dodává. Díky 
tomu je firma několik mílí napřed oproti ostatním 
zadavatelům 3D reklamy, tím pádem udává trendy 
a inspiruje ostatní v oboru. V zadání nechybí nejen 
nákres, ale ani konkrétní specifikace, jako jsou roz-
měry, detaily typu, jak má vypadat zip, barevnost, 
dokonce ani v čem bude předmět zabalen a po-

dobně. Zadávací brief má třeba i 35 stran. Jakmile 
je zadané konkrétně vyspecifikováno a domluve-
no, může začít výroba předmětu. U ní je důležitá 
oboustranná komunikace s výrobcem – jen tak 
nedojde k tomu, že by se časový rámec nedodržel.

Dárková kempovací souprava pro spolupracovníky 
v oblasti IT z celého světa. To je předmět, který 
zvítězil v kategorii Aplikace motivu na 3DR soutě-
že Hvězda 3D reklamy. „Zadání klienta bylo za-
ujmout zaměstnance a sdělit, že společnost, ve 
které pracují, byla akvírovaná. A protože se kupu-
jící jmenuje Kemp, padla logicky myšlenka využít 
tohoto názvu a vytvořit speciální dárkový balíček 
poskládaný z věcí užitečných při kempování,“ uvá-
dí Štěpán Suchánek, obchodní ředitel společnosti 
iMi Partner. V tomto případě bylo výhodou, že do 
sady byly zahrnuty produkty, které měla výrobní 
společnost skladem a pouze došlo k jejich obran-
dování. Firma Kemp sice s kempováním nic společ-
ného nemá, ale i tak byly sady distribuovány do 
zemí jejího působení s velkým úspěchem. Obsaže-
né se skládalo z katalogových předmětů, kterých 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

je celkem devět a vytvářejí moderní, tak trochu 
kempovací soupravu pro mladé „ajťáky“. Protože 
se vše odehrávalo v době pandemické uzávěry, 
obdarovaní mohli sadu okamžitě využít v přírodě.

Hravé obaly podporují 
komunikaci i druhý život

Cenu Inovace roku v rámci soutěže Hvězda 3D re-
klamy 2021 získala společnost Logik za předmět 
Vafo EU Made Snacks Box. Jde o hravý, kreativní 
vzorník pro pet food specialisty nabízející nespočet 
variant sortimentu společnosti Vafo Praha. Firma 
Logik vyvíjela box na míru zadavatele, také ho vy-
ráběla a kompletovala. „Vedení se rozhodlo, že 
v rámci virtuálního veletrhu pro naše zákazníky 
vytvoříme speciální box s naším produktovým 
portfoliem EU made snacků. Na jejich stolech měl 
stát do měsíce. Zavolal jsem našemu partnerovi, 
společnosti Logik, a přes víkend jsme vymysleli 
projekt, který byl následně realizován,“ sděluje 
Milan Rytíř, trade & export marketing manager 
společnosti Vafo Praha. 

V tomto projektu nešlo pouze o možnost prezen-
tovat již hotové výrobky, ale také nadchnout, 
a především odkomunikovat to, že společnost na-
bízí výrobu privátních značek. „Proto jsme do boxu 
přidali kapsu s katalogem, a především vizuálně 
pochopitelnou navigaci, jak si poskládat vlastní 
krmivo na míru. V jednotlivých krocích se vybírá 
tvar, maso, příloha a další přísady,“ říká Sandra 
Rubešová, obchodní manažer společnosti Logik. 
A protože šlo o potraviny, musela se dodržet jistá 
hygienická pravidla.

Lze z obalu na potraviny vytvořit truhlík na květiny? 
Lze a velmi snadno! Za hodně zajímavým nápadem, 
jak obalu vdechnout druhý život, stojí konstruktéři 
společnosti Thimm pack’n’display, kteří navrhli obal 
na limitovanou edici masných produktů společnos-
ti Třemošenská uzenina. Tento neobyčejný obal 
zákazníky nadchne a budou se rádi k zakoupené-
mu produktu nebo značce vracet. Lze z něho ná-
sledně velmi jednoduše vykouzlit nápaditý truhlík 
na květiny nebo bylinky. „Přímo na obalu se nachá-
zí QR kód, po jehož načtení zákazníci mají možnost 
objevit různé tipy na využití obalu, nebo se dokon-
ce účastnit soutěže,“ poodhaluje regional sales 
manager Petr Kaczor. Na první pohled běžný obal, 

který by normálně po spotřebování výrobku skončil 
v koši, tak získává druhý život. Je vyroben z vlnité 
lepenky, udržitelného a ekologického materiálu, 
a představuje ideální alternativu k obalům z plastu, 
hliníku a jiných materiálů. Díky použití speciální vl-
nité lepenky foodWave | heatproof je odolný vůči 
vysokým teplotám a nepropouští mastnotu. 
„Design připomíná dřevěný truhlík. Po zkonzumo-
vání obsahu se tak rázem stává nápaditým doplň-
kem domácnosti,“ informuje Radek Šůs, jednatel 
společnosti Třemošenská uzenina.

Jak jsou důležité 
předprodukční vzorky

V kategorii Tailor made soutěže Hvězda 3D rekla-
my 2021 uspěl projekt Plechovkový kufřík a tubus 
pro společnost Budějovický Budvar. „Klient u nás 
poptal návrh a výrobu atypických obalů na ple-
chovkové a lahvové pivo,“ popisuje Miroslav Křivá-
nek, branch director společnosti Yashica. V zadání 
nebylo specifikováno, jak budou produkty uvnitř 
obalu baleny, což je dost důležité pro návrh řešení. 
Proto bylo po dodání funkčního vzorku a naplnění 
kufříku plechovkami s pivem nutné dodatečně do-
řešit to, že kufřík byl původně dimenzován na jiný 
počet plechovek a navržené řešení nebylo funkční. 
Nešlo o to, že by se tam požadované množství 
nevešlo, ale zámek kufříku a samotný kufřík nebyl 
navržen tak, aby toto fyzicky zvládl. Víko kufříku 
nedrželo po uzavření zámku s tělem kufříku a pro-
dukty vypadávaly.

U tubusu se u předprodukčního vzorku měnila 
pouze délka úchytů, aby se dal pohodlně odnést. 
V tomto případě se ukázalo, jak je důležité ne-
schvalovat předprodukční vzorek pouze na foto-
grafiích nebo on-line přes video. „Získat vzorek 
například z továren v Číně trvá několik málo týdnů. 
Nejen v tomto případě se investovaný čas vyplatí, 
protože pokud by došlo ke spuštění výroby a za 
několik týdnů bychom klientovi dodali kontejner 
s nefunkčními výrobky, byl by to velký problém,“ 
upozorňuje Miroslav Křivánek. Stejně tak je vždy 
důležitá i samotná logistika. Konkrétně u tohoto 
projektu bylo z počátku plánováno dodání zboží 
již na paletách v kontejneru. Nakonec z toho sešlo, 
protože by se do kontejneru vešel podstatně men-
ší počet plechovek a tubusů. Zboží tedy bylo v kon-
tejneru umístěno na volno.

Certifikovaný 
elektronický katalog

Jednoduché ovládání

Standardizovaná
B2B a B2C data

Cloudové řešení
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auta pro společnost Škoda Auto. Na úvod je nutno 
dodat, že u tohoto projektu porotci soutěže 
Hvězda 3D reklamy ocenili multifunkčnost před-

Konkrétní příklady aktuálních trendů na trhu 3D reklamy. Výběr vybraných projektů 
z minulého ročníku soutěže Hvězda 3D reklamy o nejlepší reklamní a dárkové předměty. 
A prezentace inovativních projektů od zadání až po finální realizaci, včetně informací 
o úspěšném využití. To byla ve zkratce náplň setkání odborníků na reklamní předměty, 
které uspořádala asociace POPAI CE.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Jak dotáhnout projekty
 k úspěšnému cíli

mětu a hravý design, který zaujme každé dítě, 
a tak se po právu stal absolutním vítězem soutěže 
Hvězda 3D reklamy. „Abyste mohli uspět v tak 
náročné soutěži, je zapotřebí splnit tři body. Mít 
skvělého klienta, spolehlivého dodavatele a pevné 
nervy se štěstím,“ prozrazuje Ondřej Hruška. 
Přestože baťůžek na sobě nese značku Enyaq – 
kterou dnes všichni spotřebitelé velmi dobře znají 
– v době zadání poptávky po reklamním předmě-
tu, což bylo přibližně rok před zahájením jeho dis-
tribuce, možná nebyl ještě stanoven ani jeho ná-
zev. „Každopádně, Škoda Auto je jeden z mála 
klientů na trhu, který dokáže svoji poptávku spe-
cifikovat do nejmenších detailů, a to včetně jasně 
definovaného časového rámce. Navíc používá spe-
ciální nákupní platformu, díky které se daří projekt 
obsloužit od zadání až po realizaci,“ dodává. Díky 
tomu je firma několik mílí napřed oproti ostatním 
zadavatelům 3D reklamy, tím pádem udává trendy 
a inspiruje ostatní v oboru. V zadání nechybí nejen 
nákres, ale ani konkrétní specifikace, jako jsou roz-
měry, detaily typu, jak má vypadat zip, barevnost, 
dokonce ani v čem bude předmět zabalen a po-

dobně. Zadávací brief má třeba i 35 stran. Jakmile 
je zadané konkrétně vyspecifikováno a domluve-
no, může začít výroba předmětu. U ní je důležitá 
oboustranná komunikace s výrobcem – jen tak 
nedojde k tomu, že by se časový rámec nedodržel.

Dárková kempovací souprava pro spolupracovníky 
v oblasti IT z celého světa. To je předmět, který 
zvítězil v kategorii Aplikace motivu na 3DR soutě-
že Hvězda 3D reklamy. „Zadání klienta bylo za-
ujmout zaměstnance a sdělit, že společnost, ve 
které pracují, byla akvírovaná. A protože se kupu-
jící jmenuje Kemp, padla logicky myšlenka využít 
tohoto názvu a vytvořit speciální dárkový balíček 
poskládaný z věcí užitečných při kempování,“ uvá-
dí Štěpán Suchánek, obchodní ředitel společnosti 
iMi Partner. V tomto případě bylo výhodou, že do 
sady byly zahrnuty produkty, které měla výrobní 
společnost skladem a pouze došlo k jejich obran-
dování. Firma Kemp sice s kempováním nic společ-
ného nemá, ale i tak byly sady distribuovány do 
zemí jejího působení s velkým úspěchem. Obsaže-
né se skládalo z katalogových předmětů, kterých 

Více než 30 let jsme tu pro Vás
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PORTRÉT OBCHODNÍKA

Ondřej Kuchař se svým kamarádem Jakubem 
Štefečkem vedli téměř dvě desítky let největší 

jazykovou školu v Česku. 
Pak se ale rozhodli pro 
změnu. Od jazyků otočili 

kormidlem k pekařskému řemeslu. Že to zní přinej-
menším odvážně? Pokud máte jasnou představu, co 

chcete vybudovat, a také nemalé nadšení 
cíle dosáhnout, nic není nemožné.

Z jazykového 
experta pekařským 
kavárníkem

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

• 43 let, ženatý, 2 děti

• Téměř dvacet let 
podnikal v oblasti 
poskytování jazykových 
kurzů, od září roku 
2019 se začal pozvolna 
rodit jeho pekařsko-
-kavá renský sen.

• Zájmy a koníčky: knihy, 
jóga a muzika (hraje na 
kytaru ve funk rockové 
kapele Hitfakers).

N 

a počátku všeho bylo slovo. 
„Prodáme.“ Největší jazyková 
škola na českém trhu, James 
Cook Languages, tak změnila 
v roce 2018 majitele a ti původ-

ní, Ondřej s Jakubem, se mohli po téměř dvaceti le-
tech začít věnovat spřádání dalších podnikatelských 
plánů. „Analyzovali jsme spoustu trendů v různých 
oborech a také naše možnosti. Trychtýř se zužoval 
a zužoval a nakonec nám z toho vypadla řemeslná 
pekárna,“ usmívá se Ondřej. A vzpomíná na rok 
2019, kdy obrysy budoucího podnikání začaly získá-
vat jasnější kontury. Celá gastronomie se v tuzem-
sku pozvedá, roste poptávka nejen po dobrém jídle, 
ale také po dobrém pečivu. „I když jsme původně 
nepekaři, nešli jsme do podnikání spontánně bez 

znalostí a své možnosti jsme si dobře propočítali,“ 
říká Ondřej. Trend řemeslných pekáren je podle něj 
zřejmý a poptávka převyšuje nabídku.

Jak se rodí pekařské 
kavárny

Všechny řemeslné pekárny na trhu jsou poměrně 
malé a Ondřej s Jakubem se rozhodli vytvořit 
středně velkého hráče na trhu s konceptem pekař-
ských kaváren, kterým dali jméno Zrno zrnko. Pus-
tili se do hledání vhodných prostor, najali techno-
logy a pekaře, připravili vhodný sortiment 
a proškolili personál. Kromě pekárny a kavárny 

Nejsme investoři, kteří svůj byznys 
sledují zpovzdálí. V pekárně jsme pořád. 
Asi jsme nečekali, že nás to tak pohltí.

Ondřej Kuchař
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

v Nuslích fungují v Praze pod značkou Zrnko zrno 
čtyři další pekařské kavárny, kam dvakrát denně 
míří z Nuslí dodávka s čerstvým pečivem. Jednot-
livé kavárny mají k dispozici malou pec, některé 
položky se dopékají až na místě. „Nic mraženého, 
všechno je čerstvé, pomalu nakynuté,“ přibližuje 
Ondřej koncept, který vytváří z kaváren neodola-
telný prostor plný lahodných vůní.

Česko-moravská klasika 
s mezinárodním puncem

Pekařský sortiment vychází z česko-moravských 
tradic, klasikou jsou tedy rohlíky, chleby, bábovky, 
české a moravské koláče. Doplňuje je domestiko-
vané mezinárodní pečivo, jako jsou croissanty či 
bagety. Pekárna zvládne denně upéct na dva tisíce 
chlebů a nepoužívají se tu žádné náhražky a enzy-
my, natož přídatné látky. Sází se na kombinaci ře-
meslné a ruční výroby a na prvotřídní suroviny, jako 
je opravdové ovoce nebo třtinový rum. „Nabízíme 
kvasový chléb a rohlíky nebo bagety zadělané 



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

Cílem pekařských kaváren 
není co nejširší sortiment. 
Soustředí se raději 
na menší množství 
toho opravdu nejlepšího. 

Ondřejovy bestsellery

chleba se tu každý den upeče.

600 bochníků 300 káv
denně zamíří potěšit 
chuťové buňky 
zákazníků. 
Nejprodávanější 
je moravský 
plněný 
tvarohem 
a posypaný 
borůvkami 
nebo rybízem.

250 koláčů
denně si zákazníci 
dopřejí, z toho je 
200 cappuccin 
a latté.

omládkem, které jsou křupavé na povrchu a vláčné 
uvnitř. Slanému i sladkému těstu dáváme čas, pro-
tože si ho zaslouží,“ předestírá Ondřej. A dodává, 
že to je to, co si průmyslová pekárna prostě nemů-
že dovolit.

Kromě času ale také k jedinečnému výsledku při-
spívají moderní technologie z Itálie, díky kterým 
docílí pekaři pomalého kynutí těsta. To je pak 
vláčnější a vzdušnější, což se odráží v jeho chuti. 
A také ceně. „Ano, jsme určitě dražší než pečivo 
z řetězců. Je v tom vysoký podíl ruční práce, pr-
votřídní suroviny, ale také technologie, které jsou 
energeticky náročné. Věřím ovšem, že každý pro-
dukt si najde svého zákazníka, a praxe nám to 
potvrzuje. Ti, kteří chápou princip řemeslného 
a kvalitního jídla, zkrátka vědí, že je dražší,“ je 
přesvědčen Ondřej.

Chceme mít skvělé 
všechno

Aktuálně v Zrno zrnku připravují 14 druhů sladké-
ho pečiva a šest druhů slaného, peče se pět druhů 
chleba a každý týden se na pultě objeví nějaká 
nová specialita.

„Nechceme mít široký sortiment, chceme se sou-
středit spíš na menší množství a nabízet opravdu 
to nejlepší,“ objasňuje svou filozofii Ondřej a pou-
kazuje na to, že ani dobrá restaurace nemá v menu 
desítky jídel. „Opravdu si potřebujete vybírat ze 
třech druhů makových koláčů? Já chci udělat jeden 
skvělý makový koláč, pro který se budete rádi vra-
cet, a čas od času nabídnu nějakou specialitu, tře-
ba makový s povidly.“

Každý týden se tak zákazníci mohou těšit na no-
vinky, které se mohou stát i součástí stálé nabídky. 
„Poptávka byla třeba po žitném chlebu, tak jsme 
ho zařadili do nabídky a k němu také Šumavu. To 
je ale opravdu jiná Šumava, než jak ji znáte bale-
nou ze standardních obchodů,“ podotýká Ondřej. 
Nezaměnitelnou chuť a vláčnost jí dává právě po-
malý proces přípravy, který si tady v pekárně mo-
hou dovolit. Kromě stálé nabídky je tu i ta sezonní 
– na Vánoce opravdové máslové vánočky, na Va-
lentýna zase perníková srdce.

Obvykle jsou řemeslné pekárny vyhlášené jedním 
či několika druhy výrobků, za kterými zákazníci 
míří. Ondřej má ale v otázce, čím chce být jiný než 
ostatní, poměrně jasno: „Nechci stavět na jednom 
nebo na několika skvělých výrobcích. Já chci mít 
skvělé všechny.“ 

Zrno zrnko
Sídlo: Čestmírova 17a, 

140 00  Praha 4 – Nusle

Počet zaměstnanců: 13 pekařů 
v pekárně, v prodejně 
4 prodavačky

Otvírací doba: pondělí až sobota, 
pondělí až pátek od 7.30 do 
19.00 hod., v sobotu od 8.00 do 
18.00 hodin

Prodejní plocha: pekařská kavárna 
(80 m2), knihovna (90 m2),  
co-workingový prostor (315 m2), 
zázemí pekárny (800 m2)

Otevření: září 2021

Technické vybavení
Prodejní pult

Kombinaci dřeva, kovu a skla 
v masivním provedení má na 
svědomí truhlářství Alana Sekuly 
ze Vsetínska.

Kávovar
V pekařské kavárně je 
neodmyslitelnou součástí dobrého 
požitku káva. Připravuje se na 
mlýnku Mythos One a kávovaru 
Aurelia Wave.

Pekařské zařízení
V pekárně jsou dvě pece, etážová 
Hein a vozíková Debag S5, 
v obchodech se pečou buchty a šneci 
v peci Bistrot.

Řemeslo 
je radost.
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PORTRÉT OBCHODNÍKA
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a počátku všeho bylo slovo. 
„Prodáme.“ Největší jazyková 
škola na českém trhu, James 
Cook Languages, tak změnila 
v roce 2018 majitele a ti původ-

ní, Ondřej s Jakubem, se mohli po téměř dvaceti le-
tech začít věnovat spřádání dalších podnikatelských 
plánů. „Analyzovali jsme spoustu trendů v různých 
oborech a také naše možnosti. Trychtýř se zužoval 
a zužoval a nakonec nám z toho vypadla řemeslná 
pekárna,“ usmívá se Ondřej. A vzpomíná na rok 
2019, kdy obrysy budoucího podnikání začaly získá-
vat jasnější kontury. Celá gastronomie se v tuzem-
sku pozvedá, roste poptávka nejen po dobrém jídle, 
ale také po dobrém pečivu. „I když jsme původně 
nepekaři, nešli jsme do podnikání spontánně bez 

znalostí a své možnosti jsme si dobře propočítali,“ 
říká Ondřej. Trend řemeslných pekáren je podle něj 
zřejmý a poptávka převyšuje nabídku.

Jak se rodí pekařské 
kavárny

Všechny řemeslné pekárny na trhu jsou poměrně 
malé a Ondřej s Jakubem se rozhodli vytvořit 
středně velkého hráče na trhu s konceptem pekař-
ských kaváren, kterým dali jméno Zrno zrnko. Pus-
tili se do hledání vhodných prostor, najali techno-
logy a pekaře, připravili vhodný sortiment 
a proškolili personál. Kromě pekárny a kavárny 

Nejsme investoři, kteří svůj byznys 
sledují zpovzdálí. V pekárně jsme pořád. 
Asi jsme nečekali, že nás to tak pohltí.

Ondřej Kuchař
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CS #1 TRH S PIVEM
SE ZMĚNIL Pivo si pro domácí spotřebu 

v roce 2021 zakoupilo 9 z 10 
českých domácností. V jejich 

nákupním košíku se objevilo průměrně čtyřicetkrát za rok. Mezi nejoblíbenější druhy 
patří ležáky, lehká výčepní piva a radlery. Trh se vyrovnává s velkým propadem 
v horeca segmentu, protože lidé si zvykli „čepovat“ pivo doma.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

L
ežák si alespoň jednou za rok 
zakoupilo 7 z 10 domácností. 
V průměru jej domů domácnos-
ti přinesly 21x za rok a za jeden 
nákup v průměru utratily více než 

100 Kč, celkově za celý rok více než 2 300 Kč. 
Vyplývá to z dat společnosti GfK Czech za ob-
dobí od 1/2020 do 1/2021. Také výčepní piva 
jsou dlouhodobě oblíbená. Během roku 2021 
si je koupilo šest z deseti českých domácností. 

českých spotřebitelů pije 
12stupňová piva.

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/III−21/IV
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Zdroj: Median, MML-TGI, 21/III−21/IV

CS #1: PIVO
CS #2: NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #3: CUKROVINKY, SUŠENKY A OPLATKY
CS #4: ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

PAVEL CÍSAŘ Z PRAZDROJE:
PIVO UMISŤUJEME V OBCHODĚ PŘESNĚ 
TAM, KDE HO ZÁKAZNÍK ČEKÁ

Proč jste se rozhodli pro mapování pomocí chytrých senzorů a vah umístěných 
v lednicích, na stojanech a paletách?

Na začátku stála úvaha, že je třeba nejen pivo dobře uvařit, ale také naše produkty správně nabídnout 
podle preferencí lidí v tom kterém obchodě. Chtěli jsme i zjistit, co se nejlépe prodává v regálech, co na 
paletách nebo v lednicích. Teoreticky jsme mohli najmout pár studentů, aby u regálů zaznamenávali, 
kolik lidí prošlo kolem zboží a kolik si ho opravdu koupilo. Ale to nejsou ideální data. Proto jsme hle-
dali technologické řešení, které bude měřit pohyby kontinuálně a dá nám dokonalá data.

Co jste chtěli zjistit?

Řešením této otázky jsme se zabývali skoro rok. Protože mít data je krásné, ale k ničemu, pokud neví-
te, co s nimi chcete dělat. Navíc nám bylo jasné, že ne vše, co naměříme, musí být absolutně vypoví-
dací. Kombinujeme to proto se znalostí konkrétního prostředí. Každý supermarket je v jiném regionu, 
má jiné spotřebitele preferující rozdílné produkty, značky, balení. K tomu přidáváme data z výzkumů. 
Ve výsledku získáváme data, která nám říkají, nejen co kdo v jakém typu obchodu očekává, ale také, 
na jakém místě v prodejně. Což nám umožňuje optimalizovat nabídku i její umístění. 

Jak takové měřicí řešení vypadá?

Podařilo se nám spolu s firmou Adastra vyvinout unikátní inovaci na tuzemském trhu. Pomocí chytrých 
senzorů a vah umístěných v lednicích, na stojanech a paletách v různých částech obchodu dokážeme 
monitorovat, odkud lidé berou zboží častěji, a kde naopak leží déle. Máme přes 130 unikátních měři-
cích zařízení v 70 obchodech v Česku a na Slovensku.

Lze na základě toho zvýšit prodeje?

Lze, pokud po dohodě s obchodem dokážete optimalizovat rozmístění produkce. Je to ale výhodné 
i pro obchod samotný. A samozřejmě to má benefit pro nakupujícího, protože najde svůj produkt přes-
ně tam, kde ho očekává, v balení, které má rád.

Pavel Císař má v Plzeňském 
Prazdroji na starost inovace 
v retailu. Aby pivovar zjednodušil 
a zrychlil nakupování lidí, rozhodl 
se přesně a do detailu mapovat, 
kde nakupující pivo v obchodě 
hledají, a dokonce na jakém místě 
v rámci lednic či palet produkty 
preferují.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Pavel Císař
Commercial 

excellence 
manager OFF 

TRADE CZ & SK 
ve společnosti 

Plzeňský 
Prazdroj
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Za jeden nákup pak domácnost utratila v prů-
měru 86 korun, za rok pak více než 1 600 korun.

Čtvrtina byla 
v plechu
Radler si v minulém roce zakoupilo 6 z 10 do-
mácností, v průměru si je z nákupu přinesly asi 
jedenkrát za měsíc. Za tento druh piva pro vlast-
ní spotřebu české domácnosti utratily přibližně 
60 Kč za jeden nákup a 700 Kč za celý rok. 
Na českém trhu mají své místo i nealkoholická 
piva. Minimálně jedno si za minulý rok domů 
z nákupu přinesla více než třetina domácností. 
„Nealkoholické pivo si domácnosti kupují při-
bližně jednou za dva měsíce a utratí za něj při 
jednom nákupu asi 57 korun,“ komentuje vý-
sledky konzultantka Monika Pikhartová. Výdaje 
na domácí spotřebu nealkoholického piva prů-
měrné české domácnosti v roce 2021 činily 
něco přes 400 Kč.

Největší objem piva domácnosti loni vypily ze 
skleněných lahví, a to více než polovinu celého 
zakoupeného objemu. Frekvence, s jakou do-
mácnosti pivo ve skleněných lahvích kupovaly, 
byla nejvyšší. „Domácnosti koupily nějaké pivo 
ve skle v průměru více než dvakrát do měsíce. 
Více než čtvrtina celého zakoupeného objemu 
piva pak byla v plechu,“ vypočítává Monika Pik-
hartová. Pivo v plastových lahvích si oproti roku 

2020 pohoršilo, koupilo si ho méně domácnos-
tí a celkový zakoupený objem také poklesl. Při-
bližně dvě třetiny výdajů domácností na katego-
rii šly na produkty v akci. Z toho vyplývá, že 
z hlediska výdajů byly pro domácí spotřebu 
nejdůležitějšími nákupními místy hypermarkety 
a diskontní prodejny.

Mladší upřednostňují 
méně stupňovité pivo

Z uvedených dat je patrné, že v roce 2021 zno-
vu mírně klesla spotřeba čepovaného piva, 
i když největší propad nastal o rok dříve. „Covid 
nás ovlivnil všechny, gastro je jedním z nejposti-
ženějších oborů. Pivovary tu dobu přečkaly, 

nicméně obavy máme spíš z budoucnosti,“ hod-
notí                 Martin Ardelt, obchodní ředitel pro tuzem-
ský trh společnosti Primátor. Během času, kdy 
byly restaurace uzavřené, spotřebitelé změnili 
své návyky. Dnes se k nim vrací velmi pomalu, 
k některým se již nevrátí vůbec. Nezanedbatelná 
část dřívějších pravidelných návštěvníků restau-
rací si navíc pořídila domů malé výčepy. „Kama-
rádi se sejdou v pergole nebo garáži a pijí čepo-

Spojení inovace 
a tradice přináší 

výsledky.

57,8 %
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

vané pivo z patnáctilitrového soudku, 
zakoupeného ve velkoobchodě. Do hospody už 
zajdou málokdy,“ vysvětluje Martin Ardelt.

Pivo pivovary prodávají pochopitelně i v oba-
lech (sklo, plechovky), nicméně vzhledem k ob-
rovské konkurenci a síle zahraničních řetězců 
s minimálními maržemi. Navíc se na off-trade 
trh začínají orientovat kvůli ztrátám v gastru 
prakticky všichni výrobci. „Podle našich infor-
mací se po odeznění pandemie spotřebitelé 
začínají vracet do hospod,“ kontruje Tomáš 
Mráz, obchodní ředitel společnosti Plzeňský 
Prazdroj. Dodává, že situace se liší lokalitou 
a druhem hospody. Firma dlouhodobě podpo-
ruje hospody v tom, aby nabízely návštěvníkům 
stále lepší zážitky. Proto klade důraz nejen na 
technologie, ale i školení, tedy správné čepová-
ní, správné mytí skla apod. Aby prostě konzu-
ment dostal své pivo ideálně načepované 
a mohl si ho užít v příjemném prostředí. „Kro-

mě toho jsme se ještě více zaměřili na udržitel-
né projekty, a to nejen uvnitř našich pivovarů 
ve výrobě a údržbě. S Microsoftem například 
aktuálně monitorujeme české chmelnice a vliv 
změny klimatu na růst chmele v rámci projektu 
Pro chmel,“ popisuje Tomáš Mráz. Cílem toho-
to projektu je zajistit udržitelné pěstování této 
pro český ležák tak nepostradatelné suroviny.

Spotřebitelé čím dál tím více preferují prémiová 
piva, hlavně ležáky, ale částečně i speciály. Nejde 
přitom o množství alkoholu, nýbrž o chuťové 
vlastnosti a atraktivitu produktu. „Dokazuje to 
i velký úspěch naší loňské novinky Radegast Ra-
tar. Jde o novou kategorii, výčepní speciál, který 
svou stupňovitostí odpovídá výčepním pivům, ale 
oproti běžným konkurentům se vymyká svou ex-
tra hořkou a plnou chutí,“ pochvaluje si Tomáš 
Mráz. Jedná se o nejvíc hořké pivo v historii pivo-
varu Radegast, a přitom nejde o silné pivo. Ode-
zva spotřebitelů jasně říká, že je přesně tím, co ... /...

chtějí. Zvláště mladší dospělí spotřebitelé dávají 
přednost nápojům s menším obsahem alkoholu, 
ale s výraznější chutí. I proto byla loni představe-
na další novinka, a to první svrchně kvašené pivo 
v historii značky Radegast, výčepní speciál Rade-
gast ROG IPA. Od tohoto roku je dostupný ve 
většině tuzemských řetězců. V případě ciderů 
pivovaru skvěle funguje koktejlová řada Frisco 
a její nové příchutě.
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dali technologické řešení, které bude měřit pohyby kontinuálně a dá nám dokonalá data.

Co jste chtěli zjistit?

Řešením této otázky jsme se zabývali skoro rok. Protože mít data je krásné, ale k ničemu, pokud neví-
te, co s nimi chcete dělat. Navíc nám bylo jasné, že ne vše, co naměříme, musí být absolutně vypoví-
dací. Kombinujeme to proto se znalostí konkrétního prostředí. Každý supermarket je v jiném regionu, 
má jiné spotřebitele preferující rozdílné produkty, značky, balení. K tomu přidáváme data z výzkumů. 
Ve výsledku získáváme data, která nám říkají, nejen co kdo v jakém typu obchodu očekává, ale také, 
na jakém místě v prodejně. Což nám umožňuje optimalizovat nabídku i její umístění. 

Jak takové měřicí řešení vypadá?

Podařilo se nám spolu s firmou Adastra vyvinout unikátní inovaci na tuzemském trhu. Pomocí chytrých 
senzorů a vah umístěných v lednicích, na stojanech a paletách v různých částech obchodu dokážeme 
monitorovat, odkud lidé berou zboží častěji, a kde naopak leží déle. Máme přes 130 unikátních měři-
cích zařízení v 70 obchodech v Česku a na Slovensku.

Lze na základě toho zvýšit prodeje?

Lze, pokud po dohodě s obchodem dokážete optimalizovat rozmístění produkce. Je to ale výhodné 
i pro obchod samotný. A samozřejmě to má benefit pro nakupujícího, protože najde svůj produkt přes-
ně tam, kde ho očekává, v balení, které má rád.

Pavel Císař má v Plzeňském 
Prazdroji na starost inovace 
v retailu. Aby pivovar zjednodušil 
a zrychlil nakupování lidí, rozhodl 
se přesně a do detailu mapovat, 
kde nakupující pivo v obchodě 
hledají, a dokonce na jakém místě 
v rámci lednic či palet produkty 
preferují.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Pavel Císař
Commercial 

excellence 
manager OFF 

TRADE CZ & SK 
ve společnosti 

Plzeňský 
Prazdroj
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CS #1 TRH S PIVEM
SE ZMĚNIL Pivo si pro domácí spotřebu 

v roce 2021 zakoupilo 9 z 10 
českých domácností. V jejich 

nákupním košíku se objevilo průměrně čtyřicetkrát za rok. Mezi nejoblíbenější druhy 
patří ležáky, lehká výčepní piva a radlery. Trh se vyrovnává s velkým propadem 
v horeca segmentu, protože lidé si zvykli „čepovat“ pivo doma.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

L
ežák si alespoň jednou za rok 
zakoupilo 7 z 10 domácností. 
V průměru jej domů domácnos-
ti přinesly 21x za rok a za jeden 
nákup v průměru utratily více než 

100 Kč, celkově za celý rok více než 2 300 Kč. 
Vyplývá to z dat společnosti GfK Czech za ob-
dobí od 1/2020 do 1/2021. Také výčepní piva 
jsou dlouhodobě oblíbená. Během roku 2021 
si je koupilo šest z deseti českých domácností. 

českých spotřebitelů pije 
12stupňová piva.

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/III−21/IV

CS #1: PIVO
CS #2: NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #3: CUKROVINKY, SUŠENKY A OPLATKY
CS #4: ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

PAVEL CÍSAŘ Z PRAZDROJE:
PIVO UMISŤUJEME V OBCHODĚ PŘESNĚ 
TAM, KDE HO ZÁKAZNÍK ČEKÁ

Proč jste se rozhodli pro mapování pomocí chytrých senzorů a vah umístěných 
v lednicích, na stojanech a paletách?

Na začátku stála úvaha, že je třeba nejen pivo dobře uvařit, ale také naše produkty správně nabídnout 
podle preferencí lidí v tom kterém obchodě. Chtěli jsme i zjistit, co se nejlépe prodává v regálech, co na 
paletách nebo v lednicích. Teoreticky jsme mohli najmout pár studentů, aby u regálů zaznamenávali, 
kolik lidí prošlo kolem zboží a kolik si ho opravdu koupilo. Ale to nejsou ideální data. Proto jsme hle-
dali technologické řešení, které bude měřit pohyby kontinuálně a dá nám dokonalá data.

Co jste chtěli zjistit?

Řešením této otázky jsme se zabývali skoro rok. Protože mít data je krásné, ale k ničemu, pokud neví-
te, co s nimi chcete dělat. Navíc nám bylo jasné, že ne vše, co naměříme, musí být absolutně vypoví-
dací. Kombinujeme to proto se znalostí konkrétního prostředí. Každý supermarket je v jiném regionu, 
má jiné spotřebitele preferující rozdílné produkty, značky, balení. K tomu přidáváme data z výzkumů. 
Ve výsledku získáváme data, která nám říkají, nejen co kdo v jakém typu obchodu očekává, ale také, 
na jakém místě v prodejně. Což nám umožňuje optimalizovat nabídku i její umístění. 

Jak takové měřicí řešení vypadá?

Podařilo se nám spolu s firmou Adastra vyvinout unikátní inovaci na tuzemském trhu. Pomocí chytrých 
senzorů a vah umístěných v lednicích, na stojanech a paletách v různých částech obchodu dokážeme 
monitorovat, odkud lidé berou zboží častěji, a kde naopak leží déle. Máme přes 130 unikátních měři-
cích zařízení v 70 obchodech v Česku a na Slovensku.

Lze na základě toho zvýšit prodeje?

Lze, pokud po dohodě s obchodem dokážete optimalizovat rozmístění produkce. Je to ale výhodné 
i pro obchod samotný. A samozřejmě to má benefit pro nakupujícího, protože najde svůj produkt přes-
ně tam, kde ho očekává, v balení, které má rád.

Pavel Císař má v Plzeňském 
Prazdroji na starost inovace 
v retailu. Aby pivovar zjednodušil 
a zrychlil nakupování lidí, rozhodl 
se přesně a do detailu mapovat, 
kde nakupující pivo v obchodě 
hledají, a dokonce na jakém místě 
v rámci lednic či palet produkty 
preferují.

KOMERČNÍ PREZENTACE

Pavel Císař
Commercial 

excellence 
manager OFF 
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Plzeňský 
Prazdroj
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Za jeden nákup pak domácnost utratila v prů-
měru 86 korun, za rok pak více než 1 600 korun.

Čtvrtina byla 
v plechu
Radler si v minulém roce zakoupilo 6 z 10 do-
mácností, v průměru si je z nákupu přinesly asi 
jedenkrát za měsíc. Za tento druh piva pro vlast-
ní spotřebu české domácnosti utratily přibližně 
60 Kč za jeden nákup a 700 Kč za celý rok. 
Na českém trhu mají své místo i nealkoholická 
piva. Minimálně jedno si za minulý rok domů 
z nákupu přinesla více než třetina domácností. 
„Nealkoholické pivo si domácnosti kupují při-
bližně jednou za dva měsíce a utratí za něj při 
jednom nákupu asi 57 korun,“ komentuje vý-
sledky konzultantka Monika Pikhartová. Výdaje 
na domácí spotřebu nealkoholického piva prů-
měrné české domácnosti v roce 2021 činily 
něco přes 400 Kč.

Největší objem piva domácnosti loni vypily ze 
skleněných lahví, a to více než polovinu celého 
zakoupeného objemu. Frekvence, s jakou do-
mácnosti pivo ve skleněných lahvích kupovaly, 
byla nejvyšší. „Domácnosti koupily nějaké pivo 
ve skle v průměru více než dvakrát do měsíce. 
Více než čtvrtina celého zakoupeného objemu 
piva pak byla v plechu,“ vypočítává Monika Pik-
hartová. Pivo v plastových lahvích si oproti roku 

2020 pohoršilo, koupilo si ho méně domácnos-
tí a celkový zakoupený objem také poklesl. Při-
bližně dvě třetiny výdajů domácností na katego-
rii šly na produkty v akci. Z toho vyplývá, že 
z hlediska výdajů byly pro domácí spotřebu 
nejdůležitějšími nákupními místy hypermarkety 
a diskontní prodejny.

Mladší upřednostňují 
méně stupňovité pivo

Z uvedených dat je patrné, že v roce 2021 zno-
vu mírně klesla spotřeba čepovaného piva, 
i když největší propad nastal o rok dříve. „Covid 
nás ovlivnil všechny, gastro je jedním z nejposti-
ženějších oborů. Pivovary tu dobu přečkaly, 

nicméně obavy máme spíš z budoucnosti,“ hod-
notí                 Martin Ardelt, obchodní ředitel pro tuzem-
ský trh společnosti Primátor. Během času, kdy 
byly restaurace uzavřené, spotřebitelé změnili 
své návyky. Dnes se k nim vrací velmi pomalu, 
k některým se již nevrátí vůbec. Nezanedbatelná 
část dřívějších pravidelných návštěvníků restau-
rací si navíc pořídila domů malé výčepy. „Kama-
rádi se sejdou v pergole nebo garáži a pijí čepo-

Spojení inovace 
a tradice přináší 

výsledky.

57,8 %
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Marketingové plány 
bylo nutno změnit

Společnost Heineken Česká republika sice neza-
znamenala žádné významné změny trendů, ale 
i ona potvrzuje růst cen. „Ke zdražení sice došlo, 
ale bylo zatím velmi mírné a určitě neodráželo 
stávající výrazný nárůst vstupních cen surovin 
a energií. Předpokládáme, že pivovary budou 
muset pod velkým inflačním tlakem opět zdražit 
některé výrobky, což v celkových ekonomických 
souvislostech, které již dopadají na společnost, 
povede ke změně struktury výdajů a spotřebitel-
ských preferencí,“                 konstatuje obchodní ředitel 
pro off-trade Ladislav Polana.

Kategorie piv, nealko piv a ciderů zaznamenala 
v řetězci Makro v loňském roce ve srovnání s ro-
kem 2020 růst v obratu. A to i přesto, že část 
profesionálních zákazníků z horeca segmentu 
měla část roku zavřené provozovny. „Zároveň 
jsme v minulém roce pozorovali nárůst prodejů 

sudového piva v menších formátech, tedy 15- 
a 30litrových, v kombinaci s nárůstem prodejů 
výčepních zařízení pro domácí použití, kdy se 
konzumenti piva přizpůsobili covidové situaci 
a určitá část z nich již v tomto trendu zůstane. Co 

se balení týká, v roce 2021 vidíme pokles prode-
jů piv v lahvi, a naopak již několik let pozorujeme 
výrazné nárůsty plechovkového piva, které po-
kračovaly i v daném roce,“ podotýká Pavel Po-
nocný, senior product manager kategorie nápo-
jů. I v roce 2021 se Makru dařilo v oblasti 
prodejů piv z minipivovarů (obrat oproti roku 
2020 narostl o 15 %).

V loňském roce byly hospody a restaurace uza-
vřené po dobu pěti měsíců, což samozřejmě 
mělo negativní vliv na objem prodaného sudo-
vého a tankového piva. „Pro naše pivovary 
i provozovny byla pandemie nová zkušenost. 
Zejména v průběhu prvního pandemického 
roku jsme intenzivně podporovali provozovny 
prostřednictvím poradenství, sanitací na vlastní 
náklady, slev na pivo, připojení se k projektům 
Českého svazu pivovarů a sladoven, marketin-
gových aktivit na podporu restartu soutěží 
v maloobchodě o vouchery do gastronomie. 

Stejně jako v roce 2020 jsme i vloni museli při-
způsobit marketingové plány aktuální situaci,“ 
deklaruje                 Denisa Mylbachrová, tisková mluvčí 
společnosti Pivovary Staropramen. I přes řadu 
omezení se jejím pivovarům povedlo uvést na 
trh několik novinek. Šlo například o novou ne-
alkoholickou variantu pivního mixu Cool 
s 0‚0 % obj. alkoholu. Dále společnost uzavřela 
partnerství se společností Diageo a stala se vý-
hradním distributorem značek Guinness a Kil-
kenny v České republice.

Off-trade získal na síle

Podle průzkumu společnosti Port a Českomo-
ravského svazu minipivovarů pandemie negativ-
ně ovlivnila ekonomiku i v případě většiny mini-
pivovarů. „Škála dopadů je rozsáhlá. Nejčastěji, 
u dvou třetin minipivovarů, znamenala drama-
tický pokles tržeb. Dále to byla ztráta zákazníků, 
nutnost zničit uvařené pivo, případně propustit 
některé zaměstnance. Dvě třetiny minipivovarů 
hodnotí protikoronavirová vládní opatření nega-
tivně a naopak, pouze deset procent pozitivně,“ 
seznamuje s výsledky ředitel firmy Josef Vacl. 
Faktory, které ovlivňují poptávku po pivech z je-
jich produkce, přitom byly velmi zajímavé. Vyso-
ké procento, čtyři z pěti pivovarů, si cení pověs-
ti jako nejdůležitějšího kritéria, které ovlivňuje 
poptávku. Věrnost štamgastů, tedy klientská 
loajalita, která je obecně velmi vysoce hodnoce-
na i v jiných oborech, hraje velkou roli také tady. 
Pivovarníci vnímají jako velmi prospěšný cestov-
ní ruch a jeho pozitivní vliv na jejich byznys. 
Mnohem větší roli bude hrát i nutnost pronik-
nout do off-trade.

Zajímavé statistiky ukazuje nákupní rádce Kupi.cz. 
Podle něj je letošním nejpromovanějším pivem 
prozatím světlý ležák od Staropramenu o obje-
mu 0‚5 litru s průměrnou akční cenou 13‚90 Kč. 
To je o 27 % méně, než kolik by za něj spotře-
bitelé museli dát, pokud by platili běžnou cenu. 
Na druhém místě je Braník 10° výčepní a na tře-
tím pak Gambrinus Originál 10. „Braník patří 
dlouhodobě k levným pivům, která lze koupit 
v akci pod 10 korun,“ konkretizuje PR  specialistka 

Výrobci budou 
muset některé 
produkty opět 

zdražit.

CS #1: PIVO
CS #2: NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #3: CUKROVINKY, SUŠENKY A OPLATKY
CS #4: ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

                „Ležáky posilují výstav.“

 V důsledku pandemie koronaviru a s tím spojených dalších opatření 
došlo k omezení provozu restaurací, což mělo samozřejmě vliv na odbyt 
piva. Nárůsty prodejů v obchodech a ani zvýšený export tento propad 
nevykompenzovaly. Pivovarnictví se v posledním období potýká zejména 
s nárůstem cen energií a samozřejmě i válečným konfliktem na Ukrajině. 
Některé pivovary již do Ruska zastavily export. V rámci výstavu dlouhodo-
bě posilují zejména ležáky. Daří se rovněž pivům v plechovkách. Pande-
mie pak způsobila vyšší zájem o minisoudky, část konzumace se přesu-
nula z hospod přímo domů. Na výstav nealkoholických piv má značný vliv 
počasí. Poptávka po nich roste zejména na jaře a během léta.

Martina Ferencová,výkonná ředitelka, Český svaz pivovarů a sladoven



DOPŘEJ SI  
      ŠŤAVNATÉ  
  OSVĚŽENÍ !
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Marketingové plány 
bylo nutno změnit

Společnost Heineken Česká republika sice neza-
znamenala žádné významné změny trendů, ale 
i ona potvrzuje růst cen. „Ke zdražení sice došlo, 
ale bylo zatím velmi mírné a určitě neodráželo 
stávající výrazný nárůst vstupních cen surovin 
a energií. Předpokládáme, že pivovary budou 
muset pod velkým inflačním tlakem opět zdražit 
některé výrobky, což v celkových ekonomických 
souvislostech, které již dopadají na společnost, 
povede ke změně struktury výdajů a spotřebitel-
ských preferencí,“                 konstatuje obchodní ředitel 
pro off-trade Ladislav Polana.

Kategorie piv, nealko piv a ciderů zaznamenala 
v řetězci Makro v loňském roce ve srovnání s ro-
kem 2020 růst v obratu. A to i přesto, že část 
profesionálních zákazníků z horeca segmentu 
měla část roku zavřené provozovny. „Zároveň 
jsme v minulém roce pozorovali nárůst prodejů 

sudového piva v menších formátech, tedy 15- 
a 30litrových, v kombinaci s nárůstem prodejů 
výčepních zařízení pro domácí použití, kdy se 
konzumenti piva přizpůsobili covidové situaci 
a určitá část z nich již v tomto trendu zůstane. Co 

se balení týká, v roce 2021 vidíme pokles prode-
jů piv v lahvi, a naopak již několik let pozorujeme 
výrazné nárůsty plechovkového piva, které po-
kračovaly i v daném roce,“ podotýká Pavel Po-
nocný, senior product manager kategorie nápo-
jů. I v roce 2021 se Makru dařilo v oblasti 
prodejů piv z minipivovarů (obrat oproti roku 
2020 narostl o 15 %).

V loňském roce byly hospody a restaurace uza-
vřené po dobu pěti měsíců, což samozřejmě 
mělo negativní vliv na objem prodaného sudo-
vého a tankového piva. „Pro naše pivovary 
i provozovny byla pandemie nová zkušenost. 
Zejména v průběhu prvního pandemického 
roku jsme intenzivně podporovali provozovny 
prostřednictvím poradenství, sanitací na vlastní 
náklady, slev na pivo, připojení se k projektům 
Českého svazu pivovarů a sladoven, marketin-
gových aktivit na podporu restartu soutěží 
v maloobchodě o vouchery do gastronomie. 

Stejně jako v roce 2020 jsme i vloni museli při-
způsobit marketingové plány aktuální situaci,“ 
deklaruje                 Denisa Mylbachrová, tisková mluvčí 
společnosti Pivovary Staropramen. I přes řadu 
omezení se jejím pivovarům povedlo uvést na 
trh několik novinek. Šlo například o novou ne-
alkoholickou variantu pivního mixu Cool 
s 0‚0 % obj. alkoholu. Dále společnost uzavřela 
partnerství se společností Diageo a stala se vý-
hradním distributorem značek Guinness a Kil-
kenny v České republice.

Off-trade získal na síle

Podle průzkumu společnosti Port a Českomo-
ravského svazu minipivovarů pandemie negativ-
ně ovlivnila ekonomiku i v případě většiny mini-
pivovarů. „Škála dopadů je rozsáhlá. Nejčastěji, 
u dvou třetin minipivovarů, znamenala drama-
tický pokles tržeb. Dále to byla ztráta zákazníků, 
nutnost zničit uvařené pivo, případně propustit 
některé zaměstnance. Dvě třetiny minipivovarů 
hodnotí protikoronavirová vládní opatření nega-
tivně a naopak, pouze deset procent pozitivně,“ 
seznamuje s výsledky ředitel firmy Josef Vacl. 
Faktory, které ovlivňují poptávku po pivech z je-
jich produkce, přitom byly velmi zajímavé. Vyso-
ké procento, čtyři z pěti pivovarů, si cení pověs-
ti jako nejdůležitějšího kritéria, které ovlivňuje 
poptávku. Věrnost štamgastů, tedy klientská 
loajalita, která je obecně velmi vysoce hodnoce-
na i v jiných oborech, hraje velkou roli také tady. 
Pivovarníci vnímají jako velmi prospěšný cestov-
ní ruch a jeho pozitivní vliv na jejich byznys. 
Mnohem větší roli bude hrát i nutnost pronik-
nout do off-trade.

Zajímavé statistiky ukazuje nákupní rádce Kupi.cz. 
Podle něj je letošním nejpromovanějším pivem 
prozatím světlý ležák od Staropramenu o obje-
mu 0‚5 litru s průměrnou akční cenou 13‚90 Kč. 
To je o 27 % méně, než kolik by za něj spotře-
bitelé museli dát, pokud by platili běžnou cenu. 
Na druhém místě je Braník 10° výčepní a na tře-
tím pak Gambrinus Originál 10. „Braník patří 
dlouhodobě k levným pivům, která lze koupit 
v akci pod 10 korun,“ konkretizuje PR  specialistka 

Výrobci budou 
muset některé 
produkty opět 

zdražit.
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CS #3: CUKROVINKY, SUŠENKY A OPLATKY
CS #4: ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

                „Ležáky posilují výstav.“

 V důsledku pandemie koronaviru a s tím spojených dalších opatření 
došlo k omezení provozu restaurací, což mělo samozřejmě vliv na odbyt 
piva. Nárůsty prodejů v obchodech a ani zvýšený export tento propad 
nevykompenzovaly. Pivovarnictví se v posledním období potýká zejména 
s nárůstem cen energií a samozřejmě i válečným konfliktem na Ukrajině. 
Některé pivovary již do Ruska zastavily export. V rámci výstavu dlouhodo-
bě posilují zejména ležáky. Daří se rovněž pivům v plechovkách. Pande-
mie pak způsobila vyšší zájem o minisoudky, část konzumace se přesu-
nula z hospod přímo domů. Na výstav nealkoholických piv má značný vliv 
počasí. Poptávka po nich roste zejména na jaře a během léta.

Martina Ferencová,výkonná ředitelka, Český svaz pivovarů a sladoven
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Kristýna Hořovská. Jeho akční cena se pohybuje 
mezi 8‚90 Kč až 9‚90 Kč. Meziročně se počet 
promocí na piva téměř nezměnil, rozšířila se ale 
jejich nabídka. Přibylo pět dalších značek.

Pivovary se 
bez investic neobejdou

Před pandemií byl poměr sudového a baleného 
piva v rámci skupiny pivovarů Pivovary CZ Group 
zhruba 55 : 45. Kvůli pandemii došlo k velké 
změně. „Proto jsme se více zaměřili na segmen-
ty plechovek a lahví a podporu jejich prodeje, 
dále jsme pak posilovali distribuční síť,“ prozra-
zuje Tomáš Konečný, obchodní ředitel skupiny, 
pod kterou spadají značky piv Holba, Litovel 
a Zubr. Výpadek v sudovém pivu se díky těmto 
rozsáhlým opatřením podařilo nakonec relativ-
ně nahradit. Dnes vnímají opatrnou snahu o po-
sun zpět do doby před pandemií, a to násled-
kem pomalu se zvyšující poptávky po pivu 
stáčeném do sudů. „Vývoj trhu naznačuje, že 
narůstající trend podílu plechovek na pivním 
trhu bude pravděpodobně dále pokračovat, 
protože spotřebitelé si zvykli, že plechovka je 
recyklovatelný, pohodlný obal, který je navíc 
skladný. Současně vnímáme zvýšený zájem 
o náš segment nealkoholických piv, a to včetně 
ochucených,“ poodkrývá Tomáš Konečný.

Loňský celkový výstav Pivovaru Svijany byl 
685 290 hektolitrů, což v meziročním srovnání 
představuje zhruba 5% růst. Za rekordní hod-
notou z roku 2019 i tak zaostal o zhruba 3‚5 %. 
Podíl plechovek na baleném pivu zůstal s přibliž-
ně 16 % prakticky na úrovni roku 2020. Ředitel 
pivovaru Roman Havlík potvrzuje, že i oni vní-
mají fakt, že spotřebitelé konzumují pivo více 
doma než v restauraci. Proto roste prodej lahvo-
vého a plechovkového piva. „Stále markantněj-
ší je konzumace sudového piva doma, v gará-
žích nebo klubech,“ zdůrazňuje. To dokládají 
čísla trvalého nárůstu prodeje piva v patnáctilit-
rových sudech. Investice v pivovaru pro letošní 
rok musí pečlivě zvažovat, protože zatím stále 
není jasné, jak se bude situace v tomto turbu-
lentním období dále vyvíjet.

Vedle již schválené instalace nové balicí linky na 
balení plechovek po šesti kusech jsou jisté zatím 
jen nejnutnější investice do technologických za-
řízení, která se nacházejí v poslední etapě své 
životnosti a vyžadují obnovu. V plánu jsou však 
rovněž investice do technologického vybavení 
na filtraci piva, nového analyzátoru v pivovarské 

Narůstající trend 
podílu plechovek 

bude zřejmě 
dále pokračovat.
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 laboratoři včetně dalšího příslušenství a inovo-
vaného inspektoru lahví ve stáčírně. „Zásadní 
investici bude ovšem představovat zajištění vyš-
ší energetické soběstačnosti pivovaru pomocí 
solárních panelů na střechách pivovarských bu-
dov. Naším cílem je zajistit si lokální bezemisní 
zdroj elektřiny s minimální délkou přenosové 
sítě,“ uvádí Roman Havlík.

Nealkoholický ležák, 
který vleze do hlavy

Na trh oficiálně vstupuje zcela nové nealkoho-
lické „pí“vO Slušné číslo. Ojedinělá technologie 
využívá vinařské kvasinky a ideově vznikla na 
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlo-
vy ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovar-
ským a sladařským. Výrobu zajišťuje benešovský 
Pivovar Ferdinand. „Chuť, která je až překvapivě 
vyvážená a osvěžující. Aroma s nádechem citru-
su. Kořeněná vůně vznikající díky studenému 
chmelení odrůdami Kazbek a Mosaic. Středně 

silný říz. Ale hlavně, ani kapka alkoholu. Taková 
je naše novinka, která navazuje na svého před-
chůdce, čtrnáctku Pěkný číslo. A ukazuje, že 
spojení inovativních postupů a tradičních metod 
výroby piva může vést k překvapivým výsledkům 
a vlézt vám do hlavy,“ představuje novinku ob-

chodní a marketingový manažer Ladislav Lojka. 
Aktuálně nejžhavější novinku přináší ochucené 
nealkoholické pivo Birgo. Tři chuťové varian ty 
(Grapefruit, Citron-Limetka a Mango-Limetka) 
nabízené v 0‚5l plechovce jsou společným dílem 
Mattoni 1873 a Budějovického Budvaru. 
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Kristýna Hořovská. Jeho akční cena se pohybuje 
mezi 8‚90 Kč až 9‚90 Kč. Meziročně se počet 
promocí na piva téměř nezměnil, rozšířila se ale 
jejich nabídka. Přibylo pět dalších značek.

Pivovary se 
bez investic neobejdou

Před pandemií byl poměr sudového a baleného 
piva v rámci skupiny pivovarů Pivovary CZ Group 
zhruba 55 : 45. Kvůli pandemii došlo k velké 
změně. „Proto jsme se více zaměřili na segmen-
ty plechovek a lahví a podporu jejich prodeje, 
dále jsme pak posilovali distribuční síť,“ prozra-
zuje Tomáš Konečný, obchodní ředitel skupiny, 
pod kterou spadají značky piv Holba, Litovel 
a Zubr. Výpadek v sudovém pivu se díky těmto 
rozsáhlým opatřením podařilo nakonec relativ-
ně nahradit. Dnes vnímají opatrnou snahu o po-
sun zpět do doby před pandemií, a to násled-
kem pomalu se zvyšující poptávky po pivu 
stáčeném do sudů. „Vývoj trhu naznačuje, že 
narůstající trend podílu plechovek na pivním 
trhu bude pravděpodobně dále pokračovat, 
protože spotřebitelé si zvykli, že plechovka je 
recyklovatelný, pohodlný obal, který je navíc 
skladný. Současně vnímáme zvýšený zájem 
o náš segment nealkoholických piv, a to včetně 
ochucených,“ poodkrývá Tomáš Konečný.

Loňský celkový výstav Pivovaru Svijany byl 
685 290 hektolitrů, což v meziročním srovnání 
představuje zhruba 5% růst. Za rekordní hod-
notou z roku 2019 i tak zaostal o zhruba 3‚5 %. 
Podíl plechovek na baleném pivu zůstal s přibliž-
ně 16 % prakticky na úrovni roku 2020. Ředitel 
pivovaru Roman Havlík potvrzuje, že i oni vní-
mají fakt, že spotřebitelé konzumují pivo více 
doma než v restauraci. Proto roste prodej lahvo-
vého a plechovkového piva. „Stále markantněj-
ší je konzumace sudového piva doma, v gará-
žích nebo klubech,“ zdůrazňuje. To dokládají 
čísla trvalého nárůstu prodeje piva v patnáctilit-
rových sudech. Investice v pivovaru pro letošní 
rok musí pečlivě zvažovat, protože zatím stále 
není jasné, jak se bude situace v tomto turbu-
lentním období dále vyvíjet.

Vedle již schválené instalace nové balicí linky na 
balení plechovek po šesti kusech jsou jisté zatím 
jen nejnutnější investice do technologických za-
řízení, která se nacházejí v poslední etapě své 
životnosti a vyžadují obnovu. V plánu jsou však 
rovněž investice do technologického vybavení 
na filtraci piva, nového analyzátoru v pivovarské 
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NEALKO OVLÁDAJÍ 
ZNAČKOVÉ 
VÝROBKY

V průměru jednou za pět 
dní nakupují nealkoholické 
nápoje prakticky všechny 
české domácnosti. V jednom 

průměrném nákupu si domů přinesou 
pět litrů nápojů a jedna domácnost 

za rok v této kategorii utratí přibližně 4 250 Kč. Při výběru produktů hledí na zdraví 
a výrobci vymýšlejí způsoby, jak mezi spotřebitele dostat vratné obaly.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

30,8 %

P
odle společnosti GfK Czech pa-
tří k nejoblíbenějším nápojům 
vody, které nakupuje více než 
90 % českých domácností. Až 
80 % domácností kupuje vody 

ochucené, a to v průměru dvakrát do měsíce. 
Celkem za ně v posledním roce utratily více než 
980 Kč. Přírodní (neochucené) vody nakupuje 
jen o něco málo méně domácností, na nákup 
chodí třikrát za dva měsíce. Výdaje na průměr-
nou kupující domácnost za neochucené vody 
činily v posledním roce téměř 730 Kč.

českých domácností pije 
čisté minerální vody.

Nejoblíbenější jsou koly

Hned 9 z 10 českých domácností nakupuje ka-
tegorii džusů, nektarů a ovocných nesycených 
nápojů. Za rok 2021 domácnosti uskutečnily 
v průměru 19 nákupů a jejich útrata činila 
865 Kč. Nejčastěji se kupovaly ovocné džusy 
a nesycené ovocné nápoje – po deseti nákupech 
za rok, zatímco nektary se objevily za stejné ob-
dobí jen v šesti nákupních košících. Sycené ne-
alkoholické nápoje nakupuje bezmála devět 

z deseti českých domácností. „Nejoblíbenější 
jsou koly, které si pořizuje osm z deseti domác-
ností v průměru dvakrát měsíčně. Ročně za ně 
průměrná domácnost vynaloží 1 170 korun,“ 
deklaruje konzultantka Hana Paděrová. Více 
než tři pětiny domácností nakupují limonády, 
a to jednou měsíčně při průměrné roční útratě 
413 Kč. Toniky přilákaly v loňském roce k náku-
pu třetinu domácností, každá nakupovala v prů-
měru jednou za dva měsíce a utratila celkem 
téměř 220 Kč. Bezmála tři čtvrtiny domácností 
nakupují sirupy s průměrnou frekvencí deseti 

nákupů ročně a útratou 495 Kč.

Třetina domácností pořizuje energetické 
nápoje a stejný počet i ledové čaje. Ener-
getické nápoje se prodávají mnohem čas-
těji, a to sedmnáctkrát do roka, zatímco 
ledové čaje si domů přinesli kupující jen 
pětkrát. Podobně se liší i celkové roční 
výdaje za kategorii na kupujícího. Celko-
vá útrata za energetické nápoje činila 
680 Kč, za ledové čaje necelých 200 Kč. 
„Instantní nealkoholické nápoje naku-
puje 15 procent domácností přibližně 
třikrát do roka. Ročně za kategorii 
utratí v průměru 130 korun,“ přibližu-
je Hana Paděrová. Trhu nealkoholic-
kých nápojů dominují značkové výrob-
ky. Privátní značky získaly významnější Drink ’n’ Drive Drink ’n’ Drive 

F. W. Tandoori s.r.o., Vonoklasy 155, 252 28, telefon:  257 712 918,  e-mail: offi ce@fwtandoori.cz , www.fwtandoori.cz
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30,8 %

980 Kč. Přírodní (neochucené) vody nakupuje 
jen o něco málo méně domácností, na nákup 
chodí třikrát za dva měsíce. Výdaje na průměr-
nou kupující domácnost za neochucené vody 
činily v posledním roce téměř 730 Kč.

865 Kč. Nejčastěji se kupovaly ovocné džusy 
a nesycené ovocné nápoje – po deseti nákupech 
za rok, zatímco nektary se objevily za stejné ob-
dobí jen v šesti nákupních košících. Sycené ne-
alkoholické nápoje nakupuje bezmála devět 

413 Kč. Toniky přilákaly v loňském roce k náku-
pu třetinu domácností, každá nakupovala v prů-
měru jednou za dva měsíce a utratila celkem 
téměř 220 Kč. Bezmála tři čtvrtiny domácností 
nakupují sirupy s průměrnou frekvencí deseti 

nákupů ročně a útratou 495 Kč.

Třetina domácností pořizuje energetické 
nápoje a stejný počet i ledové čaje. Ener-
getické nápoje se prodávají mnohem čas-
těji, a to sedmnáctkrát do roka, zatímco 
ledové čaje si domů přinesli kupující jen 
pětkrát. Podobně se liší i celkové roční 
výdaje za kategorii na kupujícího. Celko-
vá útrata za energetické nápoje činila 
680 Kč, za ledové čaje necelých 200 Kč. 
„Instantní nealkoholické nápoje naku-
puje 15 procent domácností přibližně 
třikrát do roka. Ročně za kategorii 
utratí v průměru 130 korun,“ přibližu-
je Hana Paděrová. Trhu nealkoholic-
kých nápojů dominují značkové výrob-
ky. Privátní značky získaly významnější 

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/III−21/IV



35

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:

NEALKO OVLÁDAJÍ 
ZNAČKOVÉ 
VÝROBKY

postavení v kategorii ovocných džusů (29 %), 
ledových čajů (26 %), neochucených vod (23 %) 
a limonád (20 % výdajů). Nákupy ve slevových 
akcích jsou na trhu nealkoholických nápojů vý-
znamnější než na trhu rychloobrátkového zboží 
celkem. Až 60 % výdajů na daný trh směřuje 
právě do akčních nákupů. Ke kategoriím s nej-
větším promočním tlakem patří kolové nápoje, 
kde spotřebitelé v akci utratí každých 7 z 10 Kč, 
a energetické nápoje a ochucené vody s pro-
močním podílem 65 %. Neochucené vody pat-
ří naopak ke kategoriím s nižším promočním 
tlakem, kde činí podíl akčních nákupů na celko-
vých výdajích 45 %.

Po propadu spotřeby 
lze pozorovat 
pozitivnější trend

V posledních 12 měsících (2/2021–1/2022) se 
na českém retailovém trhu a čerpacích stanicích 
spotřebovalo téměř 17 milionů hektolitrů neal-
koholických nápojů v celkové hodnotě 23‚5 mi-
liardy korun. Meziročně trh nealkoholických 
nápojů v objemu mírně narostl o 0‚4 %, v hod-
notě pak díky rostoucí průměrné ceně došlo 
k nárůstu o 6‚1 %. „Po propadu v předminulém 
roce, kdy spotřeba poklesla o 4‚8 procenta a trž-
by o 3‚4 procenta, lze pozorovat pozitivnější 
trend,“ komentuje výsledky Kateřina Panczako-
vá, konzultantka společnosti NielsenIQ. Nejdů-
ležitější nealkoholickou kategorií jak v hodnotě 
(32 %), tak v objemu (58 %) jsou minerální 

vody, kterých se v minulém roce vypilo 9‚9 mi-
lionu hektolitrů za 7‚6 miliardy korun. Následu-
jí limonády (25 % tržeb), ze kterých jsou nejvý-
znamnější kolové limonády, a potom džusy, za 
kterými jde téměř 20 % tržeb.

Meziročně nejrychleji rostoucí kategorií jsou 
energetické drinky (nárůst o 20 % hodnoty), 
které jako jedny z mála rostly i v předminulém 
roce, a na oblibě získává menší kategorie ledo-
vých káv (růst o 13 %). „Z limonád je stále rych-
le rostoucí segment toniků, který je sice v rámci 
limonád nejmenší, ale jeho rostoucí spotřeba 

byla pozorovatelná už v předminulém roce spo-
lu s tím, jak rostla také alkoholická kategorie 
ginů,“ vysvětluje Kateřina Panczaková. Nejvý-
znamnějším prodejním kanálem jsou supermar-
kety, kde se za nealkoholické nápoje v loňském 
roce utratilo 39 % hodnoty, následují hyper-
markety s 31 %, organizované smíšenky do 
400 m2 s 13 % a neorganizované smíšenky utr-
žily 5 % hodnoty. Hodnotová významnost čer-
pacích stanic přesáhla 12 %, ale v objemu zabí-
rá pouze 4 %. Tento nepoměr je dán zejména 
kvůli prodejům energetických nápojů, které jsou 
zde v hodnotě nejdůležitější nealkoholickou ka-
tegorií, ale zároveň jejich cena za litr je výrazně 
dražší než průměr nealka celkem. Češi si v neal-
koholických nápojích připlatí spíše za značkové 
produkty, kterých v objemu spotřebovali 78 %. 
Jejich důležitost roste jak v objemu, tak v trž-
bách na úkor privátních značek.

Výrobu trápí zdražující 
se vstupy

Je jasné, že pandemie měla na kategorii nealko-
holických nápojů velký vliv. „Zákazníci trávili 
více času doma a prodeje většiny nealko nápojů 
vzrostly. Nárůsty zaznamenáváme i v sortimen-
tu energetických nápojů. V současné době po-
ciťujeme ze strany výrobců tlak na nárůst cen 
mimo jiné i v kategorii nealkoholických nápojů. 

                „V nápojích
 je méně 
cukru.“

Prodeje minerálních vod stále rostou. 
Je to součást trendu, kdy zákazníci 
preferují zdravější stravu. Dále se zvyšuje 
poptávka po energetických nápojích 
a v sortimentu limonád roste zájem 
o varianty bez cukru.

Andrea Brožová, 
tisková mluvčí, Mattoni 1873

... /...

Drink ’n’ Drive Drink ’n’ Drive 
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CS #2

NEALKO OVLÁDAJÍ 
ZNAČKOVÉ 
VÝROBKY

V průměru jednou za pět 
dní nakupují nealkoholické 
nápoje prakticky všechny 
české domácnosti. V jednom 

průměrném nákupu si domů přinesou 
pět litrů nápojů a jedna domácnost 

za rok v této kategorii utratí přibližně 4 250 Kč. Při výběru produktů hledí na zdraví 
a výrobci vymýšlejí způsoby, jak mezi spotřebitele dostat vratné obaly.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

30,8 %

P
odle společnosti GfK Czech pa-
tří k nejoblíbenějším nápojům 
vody, které nakupuje více než 
90 % českých domácností. Až 
80 % domácností kupuje vody 

ochucené, a to v průměru dvakrát do měsíce. 
Celkem za ně v posledním roce utratily více než 
980 Kč. Přírodní (neochucené) vody nakupuje 
jen o něco málo méně domácností, na nákup 
chodí třikrát za dva měsíce. Výdaje na průměr-
nou kupující domácnost za neochucené vody 
činily v posledním roce téměř 730 Kč.

českých domácností pije 
čisté minerální vody.

Nejoblíbenější jsou koly

Hned 9 z 10 českých domácností nakupuje ka-
tegorii džusů, nektarů a ovocných nesycených 
nápojů. Za rok 2021 domácnosti uskutečnily 
v průměru 19 nákupů a jejich útrata činila 
865 Kč. Nejčastěji se kupovaly ovocné džusy 
a nesycené ovocné nápoje – po deseti nákupech 
za rok, zatímco nektary se objevily za stejné ob-
dobí jen v šesti nákupních košících. Sycené ne-
alkoholické nápoje nakupuje bezmála devět 

z deseti českých domácností. „Nejoblíbenější 
jsou koly, které si pořizuje osm z deseti domác-
ností v průměru dvakrát měsíčně. Ročně za ně 
průměrná domácnost vynaloží 1 170 korun,“ 
deklaruje konzultantka Hana Paděrová. Více 
než tři pětiny domácností nakupují limonády, 
a to jednou měsíčně při průměrné roční útratě 
413 Kč. Toniky přilákaly v loňském roce k náku-
pu třetinu domácností, každá nakupovala v prů-
měru jednou za dva měsíce a utratila celkem 
téměř 220 Kč. Bezmála tři čtvrtiny domácností 
nakupují sirupy s průměrnou frekvencí deseti 

nákupů ročně a útratou 495 Kč.

Třetina domácností pořizuje energetické 
nápoje a stejný počet i ledové čaje. Ener-
getické nápoje se prodávají mnohem čas-
těji, a to sedmnáctkrát do roka, zatímco 
ledové čaje si domů přinesli kupující jen 
pětkrát. Podobně se liší i celkové roční 
výdaje za kategorii na kupujícího. Celko-
vá útrata za energetické nápoje činila 
680 Kč, za ledové čaje necelých 200 Kč. 
„Instantní nealkoholické nápoje naku-
puje 15 procent domácností přibližně 
třikrát do roka. Ročně za kategorii 
utratí v průměru 130 korun,“ přibližu-
je Hana Paděrová. Trhu nealkoholic-
kých nápojů dominují značkové výrob-
ky. Privátní značky získaly významnější Drink ’n’ Drive Drink ’n’ Drive 

F. W. Tandoori s.r.o., Vonoklasy 155, 252 28, telefon:  257 712 918,  e-mail: offi ce@fwtandoori.cz , www.fwtandoori.cz
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Děláme ale maximum pro to, abychom naše 
ceny udrželi na co nejnižší úrovni,“ slibuje To-
máš Kubík, tiskový mluvčí společnosti Penny 
Market. Tématem jsou tedy určitě rostoucí ná-
klady, které se v této kategorii odehrály už v loň-
ském roce. Zdražení cukru a obalového mate-
riálu byla jen jemná předehra. „Dnes se 
potýkáme s dalším obrovským růstem nákladů 
především u plynu a dopravy. Tyto vstupy jsme 
zatím nepromítli ani procentem do cen. Ale je 
jen otázkou času, kdy to budeme muset udě-
lat,“ konkretizuje Petr Ambros, marketingový 
ředitel společnosti Linea Nivnice.

Na to reaguje Ondřej Krhánek, marketingový 
manažer značky Capri-Sun společnosti Vitar, 
tím, že Capri-Sun si drží zdravé tempo růstu 
a velmi dobře se vyrovnává se všemi faktory, 
které ovlivňují jejich segment, i trh celkově (tedy 
zdražování vstupních materiálů, nedostupnost 
primárních surovin apod.). „I nás trápí hlavně 
nedostatečná kapacita v dopravě, zdražující 
vstupní suroviny, energie i cena přepravy. Vel-
kým problémem je také mnohonásobně vyšší 
cena obalových materiálů,“ popisuje Lutfia Vol-
fová, tisková mluvčí společnosti Rohlik.cz. Pro-

tože však jde o produkty, které zákazníci naku-
pují průběžně pro každodenní spotřebu, musí 
se s případným zdražením vyrovnat. „V součas-
né situaci, která je velmi proměnná, mohou ně-
kteří výrobci pociťovat nedostatek některých 
surovin anebo zpoždění v jejich dodávkách, což 
vede k větším nárokům na logistiku,“ informuje 
Veronika Jakubcová, výkonná ředitelka Svazu 
výrobců nealkoholických nápojů.

Fermentované nápoje 
mají našlápnuto

Pandemie sice ovlivnila spotřebitelské chování 
během posledních dvou let, na druhou stranu 
zvýšila zájem o zdravý životní styl, což se napří-
klad projevilo růstem kategorie džusů. „Ale nej-
rychleji rostoucí kategorií jsou energetické nápo-
je, které rostly už před covidem a pokračovaly 
v růstu i během covidového období,“ uvádí Vác-
lav Koukolíček, manažer externí komunikace 
společnosti Coca-Cola HBC CZ/SK. Každopádně 
podle něho platí, že pozornost spotřebitelů na 
zdravý životní styl se odrazil ve všech kategoriích 

nealko nápojů, přičemž rostou nízkokalorické 
segmenty. Jak už bylo uvedeno, boom zažívá 
i relativně malá kategorie toniků. Tento nárůst je 
spojován s přesunem konzumace z restaurací 
a hospod směrem domů a s možností mixovat 
tyto nápoje s alkoholem. Kategorie, která na 
trhu klesá, jsou balené vody. Důvodů může být 
několik, ale především je eliminovalo zvětšení 
velikosti nákupního košíku, navíc je lze snadno 
nahradit kohoutkovou vodou.

Podle Lutfie Volfové lze velký spotřebitelský 
zájem pozorovat zejména u fermentovaných 
nápojů: „Jde o kombuchy, fermentované limo-
nády či fermentované shoty.“ Velkým trendem 
je omezování cukru. Produkty označené jako 
bez přidaného cukru nebo light jsou u zákaz-
níků čím dál tím oblíbenější, což lze vidět  napříč 
všemi kategoriemi nápojů. Na to samozřejmě 
reagují i výrobci, kteří mění své receptury, ve 
kterých cukr redukují. Lze vidět i snahu použí-
vat přírodní cukry nebo šťávy. Časté jsou 
 různé ochucené vody na bázi přírodních ochu-
covadel bez přidaných sladidel. „U spotřebite-
lů vidíme mnohem větší poptávku po kvalitněj-
ších potravinách. Například u džusů vzrostly 
prodeje po stoprocentních a fresh džusech. 
Zákazníci se již naučili rozlišovat mezi výrobky 
z koncentrátu a kvalitními čerstvými šťávami. 
S tím souvisí také větší poptávka po biovýrob-
cích. Výrazně se rozšiřuje i nabídka nápojů 
obohacených o vitamíny a minerální látky,“ 
dodává Lutfia Volfová.

Iniciativy vytvářejí 
zálohový systém

Trendem v kategorii nealkoholických nápojů je 
redukce plastu při zachování funkčnosti obalu, 
navyšování podílu recyklovaného plastu v oba-
lech a snazší recyklovatelnost obalů – přechod 
na transparentní, respektive nebarvené plasty. 
Například v prodejnách Lidl mohou zákazníci 
zakoupit nealkoholické nápoje ve výrazně od-
lehčených transparentních, a tedy snadno 
recyklovatelných lahvích, které jsou ze čtvrtiny 
vyrobeny z recyklovaného PETu, se sníženým 
nebarveným uzávěrem. „Celkově jsme díky re-
dukci hmotnosti PET lahví u našich privátních 
značek Naturis, Saguaro a Freeway ušetřili až 
800 tun plastu ročně,“ vyzdvihuje Tomáš Myler, 
mluvčí společnosti Lidl Česká republika.

Největší výzvou pro nápoje Capri-Sun, které zá-
kazníci ocení především při výletech, dovole-
ných, teplých letních dnech a jako osvěžující 
odměnu pro své ratolesti, bylo nahrazení 
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Nejdůležitější 
kategorií jsou 

minerální vody.
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 plastového brčka plně recyklovatelnou varian-
tou, což s sebou neslo drobné, avšak nezbytné 
změny manipulace s produktem. „I to jsme však 
s našimi zákazníky zvládli bez většího dopadu na 
poptávku,“ pochvaluje si Ondřej Krhánek.

Jak však sděluje Veronika Jakubcová, trhem 
v posledních měsících nejvíce rezonuje iniciativa 
pěti nápojářských firem zavést zálohový systém 
pro jednocestné obaly, který by výrazně přispěl 
k cirkulární ekonomice a lepší ochraně životního 
prostředí. Svaz výrobců nealkoholických nápojů 
i Svaz minerálních vod tento záměr plně podpo-
rují. Každý materiál – PET, hliník či sklo – má své 
opodstatnění a svou příležitost ke koupi. „Proto 
je naším záměrem zákazníkům poskytnout širší 
výběr. Jako zásadní vidíme způsob, jakým se 
s materiálem zachází,“ doplňuje Andrea Brožo-
vá, tisková mluvčí společnosti Mattoni 1873. 
A podotýká, že dlouhodobě usilují o zavedení 
plošných záloh na PETky a plechovky v Česku 
a o nastartování opakované recyklace „z lahve 
do lahve“. Až se to podaří, bude i zacházení 
s PETem a hliníkem cirkulární.

Vratné mohou být 
i plechovky

Na trhu je vidět, že výrobci se zákazníkům snaží 
nabídnout cirkulární obaly. Vzhledem k tomu, 
že česká legislativa ještě neumožňuje zálohová-
ní PET lahví, jako například na Slovensku, kde 
byl tento systém letos spuštěn, výrobci se začí-
nají snažit zákazníkům nabídnout možnost ale-
spoň vratných skleněných obalů. „Na konci 
ledna jsme, jako první on-line řetězec, spustili 
prodej produktů Mattoni 1873 ve skle. A již nyní 
vidíme, že třeba v případě perlivé vody jde zhru-
ba o 30 procent prodejů ekvivalentního výrobku 
v PET lahvích, kterému ale prodeje neklesly,“ 
nastiňuje Lutfia Volfová. To ukazuje, že si pro-
dukt našel nové zákazníky, a nadto generuje 
prodeje navíc. Limitací v tomto sektoru však 
zatím je chybějící závod na vymývání lahví, který 
by se nacházel v České republice.

„Snažíme se o to, aby bylo nápojové odvětví 
udržitelné a šetrné k přírodě. Tato snaha nás 

motivuje přicházet na český trh s inovacemi, ať 
už to byla první zálohovaná a cirkulární PETka, 
či první zálohovaná plechovka v kategorii vod 
– oboje ve spolupráci s e-shopem Košík.cz – 
a první vratná litrová skleněná lahev v dělitelné 
přepravce. Tu jsme pilotně uvedli na podzim 
2021 a nyní usilovně pracujeme na rozšíření to-
hoto vratného balení do celé prodejní sítě,“ 
dokládá Andrea Brožová.

I letos se chystá řada novinek a rozšíření čeká 
také nabídku privátních značek. „V nedávné 
době jsme zařadili minerální a kojeneckou vodu 
naší vlastní privátní značky, v nejbližších týdnech 
plánujeme rozšířit i kategorii džusů,“ poodkrývá 
Tomáš Kubík. Společnost Coca-Cola si pochvalu-
je, že díky pestrému portfoliu vlastních produktů 
má téměř neomezené možnosti inovací. „Proto 
každý rok přicházíme s novinkami na trh v kate-
gorii ledových čajů FuzeTea, džusů Cappy či naší 
lokální vody Natura. Letos se navíc mohou naši 
zákazníci těšit i na exotickou novinku v řadě na-
šich hlavních značkových nápojů, kterou zatím 
nemůžeme prozradit,“ uzavírá Václav  Koukolíček.

36

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CATSCAN
V tomto vydání:

Děláme ale maximum pro to, abychom naše 
ceny udrželi na co nejnižší úrovni,“ slibuje To-
máš Kubík, tiskový mluvčí společnosti Penny 
Market. Tématem jsou tedy určitě rostoucí ná-
klady, které se v této kategorii odehrály už v loň-
ském roce. Zdražení cukru a obalového mate-
riálu byla jen jemná předehra. „Dnes se 
potýkáme s dalším obrovským růstem nákladů 
především u plynu a dopravy. Tyto vstupy jsme 
zatím nepromítli ani procentem do cen. Ale je 
jen otázkou času, kdy to budeme muset udě-
lat,“ konkretizuje Petr Ambros, marketingový 
ředitel společnosti Linea Nivnice.

Na to reaguje Ondřej Krhánek, marketingový 
manažer značky Capri-Sun společnosti Vitar, 
tím, že Capri-Sun si drží zdravé tempo růstu 
a velmi dobře se vyrovnává se všemi faktory, 
které ovlivňují jejich segment, i trh celkově (tedy 
zdražování vstupních materiálů, nedostupnost 
primárních surovin apod.). „I nás trápí hlavně 
nedostatečná kapacita v dopravě, zdražující 
vstupní suroviny, energie i cena přepravy. Vel-
kým problémem je také mnohonásobně vyšší 
cena obalových materiálů,“ popisuje Lutfia Vol-
fová, tisková mluvčí společnosti Rohlik.cz. Pro-

tože však jde o produkty, které zákazníci naku-
pují průběžně pro každodenní spotřebu, musí 
se s případným zdražením vyrovnat. „V součas-
né situaci, která je velmi proměnná, mohou ně-
kteří výrobci pociťovat nedostatek některých 
surovin anebo zpoždění v jejich dodávkách, což 
vede k větším nárokům na logistiku,“ informuje 
Veronika Jakubcová, výkonná ředitelka Svazu 
výrobců nealkoholických nápojů.

Fermentované nápoje 
mají našlápnuto

Pandemie sice ovlivnila spotřebitelské chování 
během posledních dvou let, na druhou stranu 
zvýšila zájem o zdravý životní styl, což se napří-
klad projevilo růstem kategorie džusů. „Ale nej-
rychleji rostoucí kategorií jsou energetické nápo-
je, které rostly už před covidem a pokračovaly 
v růstu i během covidového období,“ uvádí Vác-
lav Koukolíček, manažer externí komunikace 
společnosti Coca-Cola HBC CZ/SK. Každopádně 
podle něho platí, že pozornost spotřebitelů na 
zdravý životní styl se odrazil ve všech kategoriích 

nealko nápojů, přičemž rostou nízkokalorické 
segmenty. Jak už bylo uvedeno, boom zažívá 
i relativně malá kategorie toniků. Tento nárůst je 
spojován s přesunem konzumace z restaurací 
a hospod směrem domů a s možností mixovat 
tyto nápoje s alkoholem. Kategorie, která na 
trhu klesá, jsou balené vody. Důvodů může být 
několik, ale především je eliminovalo zvětšení 
velikosti nákupního košíku, navíc je lze snadno 
nahradit kohoutkovou vodou.

Podle Lutfie Volfové lze velký spotřebitelský 
zájem pozorovat zejména u fermentovaných 
nápojů: „Jde o kombuchy, fermentované limo-
nády či fermentované shoty.“ Velkým trendem 
je omezování cukru. Produkty označené jako 
bez přidaného cukru nebo light jsou u zákaz-
níků čím dál tím oblíbenější, což lze vidět  napříč 
všemi kategoriemi nápojů. Na to samozřejmě 
reagují i výrobci, kteří mění své receptury, ve 
kterých cukr redukují. Lze vidět i snahu použí-
vat přírodní cukry nebo šťávy. Časté jsou 
 různé ochucené vody na bázi přírodních ochu-
covadel bez přidaných sladidel. „U spotřebite-
lů vidíme mnohem větší poptávku po kvalitněj-
ších potravinách. Například u džusů vzrostly 
prodeje po stoprocentních a fresh džusech. 
Zákazníci se již naučili rozlišovat mezi výrobky 
z koncentrátu a kvalitními čerstvými šťávami. 
S tím souvisí také větší poptávka po biovýrob-
cích. Výrazně se rozšiřuje i nabídka nápojů 
obohacených o vitamíny a minerální látky,“ 
dodává Lutfia Volfová.

Iniciativy vytvářejí 
zálohový systém

Trendem v kategorii nealkoholických nápojů je 
redukce plastu při zachování funkčnosti obalu, 
navyšování podílu recyklovaného plastu v oba-
lech a snazší recyklovatelnost obalů – přechod 
na transparentní, respektive nebarvené plasty. 
Například v prodejnách Lidl mohou zákazníci 
zakoupit nealkoholické nápoje ve výrazně od-
lehčených transparentních, a tedy snadno 
recyklovatelných lahvích, které jsou ze čtvrtiny 
vyrobeny z recyklovaného PETu, se sníženým 
nebarveným uzávěrem. „Celkově jsme díky re-
dukci hmotnosti PET lahví u našich privátních 
značek Naturis, Saguaro a Freeway ušetřili až 
800 tun plastu ročně,“ vyzdvihuje Tomáš Myler, 
mluvčí společnosti Lidl Česká republika.

Největší výzvou pro nápoje Capri-Sun, které zá-
kazníci ocení především při výletech, dovole-
ných, teplých letních dnech a jako osvěžující 
odměnu pro své ratolesti, bylo nahrazení 

Inzerce Mattoni sklo 240x170.indd   1 19.04.2022   9:30

Nejdůležitější 
kategorií jsou 

minerální vody.

CS #1: PIVO
CS #2: NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #3: CUKROVINKY, SUŠENKY A OPLATKY
CS #4: ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY
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V tomto vydání:

SLADKÉ
SVAČINKY SE 
PRODRAŽÍ

CS #3
Některou 
z cukrovinek nakoupí 
alespoň jednou 
ročně všechny české 

domácnosti a tento fakt v roce 
2021 nezměnila ani pandemie. 
Naopak se dá říci, že během 

dvou covidových let domácnosti za tuto kategorii svoje útraty navýšily. To je jistě 
dobrá zpráva. Avšak i tuto kategorii postihla vlna zdražování a vlivem konfliktu na 
Ukrajině ji poškodí ještě více.

C
ukrovinky domácnosti nakupují 
často, zhruba jednou za pět dní, 
a ročně jich nakoupí zhruba 26 kg. 
Jejich průměrná cena v roce 2021 
vzrostla o 3 %. Podle výdajů jsou 

největšími subkategoriemi v cukrovinkách su-
šenky a oplatky, za které domácnosti utratí 
čtvrtinu svých výdajů do kategorie. Sušenky 
a oplatky nakupují skoro všechny domácnosti, 
v průměru jednou za deset dní. Celkově jich do-
mácnosti ročně zakoupí 8‚5 kg. Vyplývá to z dat 
společnosti GfK Czech.

Domácnost koupí více 
než dva kilogramy 
pralinek za rok

Z hlediska vývoje se domácnosti více přiklonily 
k nákupu oplatek, kde jak nakoupený objem, tak 
výdaje rostly. „Na druhém místě za sušenkami 
a oplatkami vidíme tabulkovou čokoládu, která 
má na výdajích domácností šestnáctiprocentní 
podíl,“ vypočítává client relationship manager 

Vladimíra Šebková. I tuto subkategorii 
kupuje více než 90 % domácností 

alespoň jednou za rok a v roce 
2021 průměrná domác-

nost nakoupila zhruba 
3‚9 kg čokolády, což 
je oproti minulému 

období zhruba 

o 6 % méně. Na druhou stranu za tuto čokoládu 
zaplatily domácnosti o něco málo vyšší cenu než 
v předchozím roce. Domácnosti preferovaly ná-
kupy čokolády na vaření, kde výdaje rostly o více 
než 8 %, dále mléčnou a bílou čokoládu. Naopak 
výdaje do hořké čokolády klesaly.

Třetí největší subkategorií v cukrovinkách jsou 
z hlediska domácích výdajů tyčinky, které mají 
na kategorii podíl skoro 15 %. I tyčinky kupuje 
více než 9 z 10 českých domácností. „Výdaje do 
nákupu tyčinek v oba covidové roky rostly, ze-
jména do variant, jako jsou ovocné, sójové 
a sladké nebo čokoládové,“ deklaruje Vladimíra 
Šebková. Až na čtvrtém místě se z hlediska vý-
dajů umístily pralinky. I ty alespoň jednou za rok 
nakoupí 85 % českých domácností. Průměrná 
domácnost nakoupila více než dva kilogramy 
pralinek za rok; a to přesto, že průměrná cena 
za kilogram překročila 320 Kč. Celkové výdaje 
českých domácností do pralinek meziročně 
vzrostly skoro o pětinu.

Někteří zákazníci se 
snaží přeorientovat

Kategorie cukrovinek, oplatek a sušenek patří 
mezi obratově rostoucí. „Větší nárůst v obratu 
vidíme například u čokoládových tyčinek. Na 
rozdíl od čokolád, které nezaznamenaly takový 
růst jako právě čokoládové tyčinky,“ poodkrývá 
Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti 

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/III−21/IV

23,6 %
českých domácností 
konzumuje oplatky 
2- až 3x měsíčně.

CS #1: PIVO
CS #2: NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #3: CUKROVINKY, SUŠENKY A OPLATKY
CS #4: ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

kupuje více než 90 % domácností 
alespoň jednou za rok a v roce 

2021 průměrná domác-
nost nakoupila zhruba 
3‚9 kg čokolády, což 
je oproti minulému 

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

nás na 
sociálních 

sítích:

 Kaufland Česká republika. Zdražování v rámci 
kategorie je realitou vzhledem ke všem okolnos-
tem, které souvisí nejen s pandemií, ale i s aktuál-
ní situací. Největší problém, se kterým se doda-
vatelé cukrovinek setkávají, je nedostatek 
obalového materiálu a zpožděné dodávky suro-
vin. „V pandemii jsme zaznamenali obratový 
růst privátních značek. I zde jsme se nevyhnuli 
navýšení cen. Přesto můžeme zákazníkům na-
bídnout stále dobrou kvalitu za nižší prodejní 
ceny, než je tomu u značkových výrobků,“ do-
dává Renata Maierl.

V kategorii cukrovinek, stejně jako u dalších po-
travin dochází ke zdražování o 5 až 10 procent. 
Důvodem je inflace a zvyšování nákladů v celém 
dodavatelském řetězci od vstupních nákladů na 
suroviny přes energie až po pohonné hmoty 
a ceny za logistiku. „V poslední době proto vi-
díme, že se někteří naši zákazníci snaží pře-
orientovat na cenově výhodnější produkty. 
Dlouhodobě však sledujeme i trend zdravějšího 
stravování, který se netýká jen sladkostí, ale 
všech kategorií potravin. Zákazníci častěji vyhle-
dávají zdravější varianty sladkostí bez přidaných 
cukrů nebo s těmi přírodními, obsahující oříšky 
a přírodní zdroje energie či přírodní barviva,“ 
prozrazuje Andrea Dubská, specialistka cukrovi-
nek e-shopu Košík.cz. Mění se také balení sa-
motných potravin a stále častěji se dbá na to, 
aby obaly byly co nejvíce ekologické, tedy jed-
nodruhové a z recyklovaných nebo jednoduše 
recyklovatelných materiálů, jako je třeba papír.

Úsilí o budoucí 
zajištění dodávek

Celý trh cukrovinek zasáhla válka na Ukrajině, 
protože se zde nacházejí továrny velkých nad-
národních výrobců. „Kromě výpadku ve výrobě 
se dá očekávat další zdražení energií a pohon-
ných hmot, ale i nedostatek některých vstup-
ních surovin, protože Ukrajina je velmi důleži-
tým producentem obilovin, jako je pšenice, 
ječmen, žito nebo kukuřice,“ konstatuje Andrea 
Dubská. Pro lepší představu: od začátku hospo-
dářského roku 2021/22 bylo do 2. února 2022 
z Ukrajiny vyvezeno 38‚6 mil. tun obilovin. Kro-
mě aktuální vlny zdražování panuje složitá situa-
ce v dodavatelsko-odběratelském řetězci a ob-
časným nedostatkem pracovní síly. „Přestože se 
snažíme vyšší náklady absorbovat, museli jsme 
v některých případech přistoupit ke zvýšení cen 
v celosvětovém měřítku,“ popisuje Jiří Šebek, 

                Nakupující 
začali preferovat 
rodinná balení.

Inz_Vitacelia_B2B_155x130_A02_OUT.ai   1   04.03.2022   13:46Inz_Vitacelia_B2B_155x130_A02_OUT.ai   1   04.03.2022   13:46

inzerce

corporate & government affairs manažer pro 
Českou republiku, Slovensko a Maďarsko spo-
lečnosti Mondelez Czech Republic.

Společnost Josef Manner se snaží tyto negativní 
trendy eliminovat vnitřními úsporami, zajištěním 
dlouhodobých cen surovin a tím, že investovala 
a učinila první kroky k soběstačnosti produkce 
lískových oříšků. „Kvalitní lískové oříšky jsou pro 
chuť mnoha našich výrobků zásadní a jejich do-
stupnost klíčová. V roce 2018 byla založena dce-
řiná společnost Manner Azerbaijan z důvodu 
převzetí výrobních fází od dodavatelů a v roce 
2019 byly zakoupeny první pěstitelské plochy 
v Ázerbájdžánu,“ sděluje obchodní a marketin-
gový ředitel Aleš Aldo Koláček. Jde o 318 hek-
tarů zemědělské půdy (to odpovídá přibližně 
445 fotbalovým hřištím). Celkem v ní bude zasa-
zeno 200 tisíc keřů lískových oříšků. Pokud vše 
půjde podle plánu, první malou sklizeň lze oče-

kávat koncem léta 2024. Při plné kapacitě budou 
schopni v budoucnu pokrýt přibližně 20 až 25 % 
své spotřeby lískových oříšků. V současné době 
pracuje na zakoupené zemědělské půdě asi 30 
stálých pracovníků, kteří budou kvůli výsadbám 
mladých keřů postupně doplněni o další. Tím 
firma učinila důležitý krok k budoucímu zajištění 
dodávek a cenové stabilitě.

Pandemie ovlivnila chování nakupujících v tom, 
že začali preferovat rodinná balení produktů. 
„Na jejím začátku spotřebitelé vybírali levnější 
produkty, privátní značky, ale v loňském roce 
došlo k obratu a rostly prodeje našich prémio-
vých produktů Milka biscuits, sušenky Oreo 
a oplatky Kolonáda,“ komentuje Jiří Šebek. Da-
vid Šátek, manažer kategorie cukrovinek v ob-
chodech Albert, také potvrzuje, že během pan-
demie zákazníci sice zvětšili svůj nákupní košík, 
ale zase chodili nakupovat méně často. 

                „Dojde k dalšímu zvýšení cen.“

V průběhu pandemie se zákazníci orientovali na větší balení produktů. 
Tento trend se již otáčí a spotřebitelé se vrací k běžným zvyklostem. Trh 
však nyní bude trápit zvyšování cen. Nejen s ohledem na poslední vývoj 
na Ukrajině. Situace kolem pšenice, slunečnicového oleje, pohonných 
hmot a tak dále totiž nebude možné kompenzovat jinak než dalším 
zdražením.

Aleš Aldo Koláček, obchodní a marketingový ředitel, Josef Manner
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SLADKÉ
SVAČINKY SE 
PRODRAŽÍ

CS #3
Některou 
z cukrovinek nakoupí 
alespoň jednou 
ročně všechny české 

domácnosti a tento fakt v roce 
2021 nezměnila ani pandemie. 
Naopak se dá říci, že během 

dvou covidových let domácnosti za tuto kategorii svoje útraty navýšily. To je jistě 
dobrá zpráva. Avšak i tuto kategorii postihla vlna zdražování a vlivem konfliktu na 
Ukrajině ji poškodí ještě více.

C
ukrovinky domácnosti nakupují 
často, zhruba jednou za pět dní, 
a ročně jich nakoupí zhruba 26 kg. 
Jejich průměrná cena v roce 2021 
vzrostla o 3 %. Podle výdajů jsou 

největšími subkategoriemi v cukrovinkách su-
šenky a oplatky, za které domácnosti utratí 
čtvrtinu svých výdajů do kategorie. Sušenky 
a oplatky nakupují skoro všechny domácnosti, 
v průměru jednou za deset dní. Celkově jich do-
mácnosti ročně zakoupí 8‚5 kg. Vyplývá to z dat 
společnosti GfK Czech.

Domácnost koupí více 
než dva kilogramy 
pralinek za rok

Z hlediska vývoje se domácnosti více přiklonily 
k nákupu oplatek, kde jak nakoupený objem, tak 
výdaje rostly. „Na druhém místě za sušenkami 
a oplatkami vidíme tabulkovou čokoládu, která 
má na výdajích domácností šestnáctiprocentní 
podíl,“ vypočítává client relationship manager 

Vladimíra Šebková. I tuto subkategorii 
kupuje více než 90 % domácností 

alespoň jednou za rok a v roce 
2021 průměrná domác-

nost nakoupila zhruba 
3‚9 kg čokolády, což 
je oproti minulému 

období zhruba 

o 6 % méně. Na druhou stranu za tuto čokoládu 
zaplatily domácnosti o něco málo vyšší cenu než 
v předchozím roce. Domácnosti preferovaly ná-
kupy čokolády na vaření, kde výdaje rostly o více 
než 8 %, dále mléčnou a bílou čokoládu. Naopak 
výdaje do hořké čokolády klesaly.

Třetí největší subkategorií v cukrovinkách jsou 
z hlediska domácích výdajů tyčinky, které mají 
na kategorii podíl skoro 15 %. I tyčinky kupuje 
více než 9 z 10 českých domácností. „Výdaje do 
nákupu tyčinek v oba covidové roky rostly, ze-
jména do variant, jako jsou ovocné, sójové 
a sladké nebo čokoládové,“ deklaruje Vladimíra 
Šebková. Až na čtvrtém místě se z hlediska vý-
dajů umístily pralinky. I ty alespoň jednou za rok 
nakoupí 85 % českých domácností. Průměrná 
domácnost nakoupila více než dva kilogramy 
pralinek za rok; a to přesto, že průměrná cena 
za kilogram překročila 320 Kč. Celkové výdaje 
českých domácností do pralinek meziročně 
vzrostly skoro o pětinu.

Někteří zákazníci se 
snaží přeorientovat

Kategorie cukrovinek, oplatek a sušenek patří 
mezi obratově rostoucí. „Větší nárůst v obratu 
vidíme například u čokoládových tyčinek. Na 
rozdíl od čokolád, které nezaznamenaly takový 
růst jako právě čokoládové tyčinky,“ poodkrývá 
Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti 

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/III−21/IV

23,6 %
českých domácností 
konzumuje oplatky 
2- až 3x měsíčně.

CS #1: PIVO
CS #2: NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #3: CUKROVINKY, SUŠENKY A OPLATKY
CS #4: ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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CS #4
Po dvou letech prodejních kotrmelců 
se kategorie školních a kancelářských 

potřeb postupně vrací do 
běžných kolejí. Mimo jiné to 
znamená, že kvůli nákupům 
školních pomůcek začali 

spotřebitelé opět navštěvovat kamenné prodejny. 
Dlouhé měsíce distanční výuky ale zapříčinily, 
že poptávka po jednotlivých druzích školních 

pomůcek je rozdílná. Co se ale ani během pandemie nezměnilo, je rostoucí zájem 
spotřebitelů o produkty vysoké kvality a neotřelého designu.

Markéta Grulichová, marketa.grulichova@atoz.cz

CS #1: PIVO 
CS #2: NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #3: CUKROVINKY, SUŠENKY A OPLATKY
CS #4: ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

V hledáčku 
spotřebitelů jsou 
hlavně tradiční 
české značky.

H
odnotit loňský rok z hlediska 
prodejů školních a kancelář-
ských potřeb jako celek lze jen 
obtížně. První půlrok prakticky 
kopíroval předloňskou situaci, 

kdy školní lavice byly osiřelé a výuka probíha-
la distančně. A také mnoho lidí stále pracova-
lo z domova. K tomu je třeba připočítat i častý 
zákaz prodeje uvedeného zboží v kamenných 
obchodech. Situace v druhé půlce roku byla 
již diametrálně odlišná. V září se děti vrátily do 
škol a prodej školních pomůcek v kamenných 
prodejnách již neomezovaly restrikce. Přesto se 
nedá říct, že by trh „šlapal“ jako v předcovido-
vých časech.

„Distanční výuka v první polovině roku následně 
poznamenala nákupy nových školních potřeb 
před zářijovým nástupem žáků do škol. Napří-
klad výtvarné kufříky zůstávaly skoro nepoužité, 
a nebylo tak nutné je doplňovat novými pomůc-
kami,“ říká Aneta Turnovská, tisková mluvčí spo-
lečnosti Globus ČR. Dodává, že u kancelářských 
potřeb je stále viditelný pokles v prodejích, pro-
tože mnoho lidí pokračuje v práci z domova, 
a jejich spotřeba není tak vysoká. Také Pavla 
Hobíková, PR manažerka a tisková mluvčí 

ŠKOLA ŽÁDÁ
KVALITU 
I NÁPADITÝ 
DESIGN

Markéta Grulichová, marketa.grulichova@atoz.cz

H
odnotit loňský rok z hlediska 
prodejů školních a kancelář-
ských potřeb jako celek lze jen 
obtížně. První půlrok prakticky 
kopíroval předloňskou situaci, 

kdy školní lavice byly osiřelé a výuka probíha-
la distančně. A také mnoho lidí stále pracova-
lo z domova. K tomu je třeba připočítat i častý 
zákaz prodeje uvedeného zboží v kamenných 
obchodech. Situace v druhé půlce roku byla 
již diametrálně odlišná. V září se děti vrátily do 
škol a prodej školních pomůcek v kamenných 
prodejnách již neomezovaly restrikce. Přesto se 
nedá říct, že by trh „šlapal“ jako v předcovido-
vých časech.

„Distanční výuka v první polovině roku následně 
poznamenala nákupy nových školních potřeb 
před zářijovým nástupem žáků do škol. Napří-
klad výtvarné kufříky zůstávaly skoro nepoužité, 
a nebylo tak nutné je doplňovat novými pomůc-
kami,“ říká Aneta Turnovská, tisková mluvčí spo-
lečnosti Globus ČR. Dodává, že u kancelářských 
potřeb je stále viditelný pokles v prodejích, pro-
tože mnoho lidí pokračuje v práci z domova, 
a jejich spotřeba není tak vysoká. Také Pavla 
Hobíková, PR manažerka a tisková mluvčí 
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34 %
činil meziroční nárůst 
poptávky po školních 
batozích a brašnách.

Zdroj: Kupi.cz, 13. 1. 2022 – 14. 3. 2022
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

 společnosti Mall Group, poukazuje na to, že pro-
deje školních pomůcek se sice nastartovaly bě-
hem loňského léta, kdy se domácnosti začaly na 
začátek nového školního roku připravovat, ale že 
kvůli distanční výuce pak v září stejně jako rok 
předtím neměli školáci takovou potřebu školní 
výbavu obměňovat či ve velkém doplňovat.

Návrat do kamenných 
prodejen

V období pandemie obecně posílila e-commer-
ce, což platilo i pro tuto kategorii. Jak uvádí 
Renata Unger, product and marketing specialist 
společnosti Václav Čížek, spousta jejich obchod-
ních partnerů, kteří do té doby neprovozovali 
e-shop, to v době pandemie změnila.

Dalším charakteristickým znakem covidového 
období byl fakt, že se prodeje v rámci on-line 
i off-line prostředí pohybovaly jako na houpač-
ce. Mimo jiné v důsledku toho, jak se otvíraly 
a zavíraly kamenné prodejny. Potvrzuje to napří-
klad Milan Petr, ředitel společnosti Versaco: 
„V době uzavřených prodejen docházelo 
k mnohonásobným nárůstům on-line prodejů. 
Po jejich otevření se prodeje přesunuly opět do 
kamenných obchodů.“

Také Pavel Tomšů, vedoucí marketingu společ-
nosti Centropen, souhlasí s tím, že v covidové 
době došlo k posílení on-line prostředí, ale jak 
zároveň upozorňuje, z celkového pohledu se 
žádná velká revoluce v distribučních kanálech 
neodehrála. Hlavním důvodem je fakt, že ze-
jména některé školní potřeby si spotřebitelé 
potřebují před koupí prohlédnout a vyzkoušet, 
tudíž e-shop pro ně není první volbou, kde toto 
zboží kupovat. Bezesporu to platí například 
u školních aktovek a batohů, pro jejichž výrobce 
bylo uplynulé období obzvláště obtížné.

„Velký propad jsme z důvodu uzavření kamen-
ných prodejen zaznamenali v B2B prodeji. Přece 
jen se spoustě rodičů nejlépe nakupuje, když si 
danou věc mohou takříkajíc osahat. V našem 
e-shopu jsme pak zaznamenali mírný pokles, 
protože opakované zavírání a otvírání škol při-
spívalo k nejistotě rodičů ohledně nákupu škol-
ních potřeb. Kvůli tomu jsme se ani neměli o co 
statisticky opřít a výhledy byly nejisté. Celá tato 
situace nás přiměla přetvořit náš dosavadní sys-
tém,“ popisuje Libor Chaloupka, marketing 
manager společnosti Topgal.

Přestože se spotřebitelé v určité chvíli vrátili do 
klasických prodejen, pro e-commerce to zásad-
ní propad tržeb neznamenalo. Jak totiž nazna-
čuje Martin Baierle, obchodní ředitel společnos-
ti Karton P+P, trendem v posledních letech je 
přesun spotřebitelů do on-line prostředí, a to 

zejména v případě dražších položek v cenách 
nad tisíc korun. Podle něj ale nelze tvrdit, že by 
ostatní prodejní kanály byly neúspěšné, spíše se 
tam prodávají jiné produkty.

Jsou stále patrné 
odchylky v prodejích

Rovněž Petra Vachtová, country manager spo-
lečnosti Stabilo International, zmiňuje rostoucí 
význam e-commerce po dobu pandemie. A zá-
roveň dodává: „Nyní se zákazníci opět vracejí do 
svých oblíbených tradičních obchodů, kde si 
mohou psací potřeby dobře prohlédnout, najít 
vhodnou barvu a vyzkoušet si je.“

Ačkoliv v aktuálním školním roce probíhá výuka 
prezenčním způsobem a také mnoho lidí už se 
z home office vrátilo do kanceláří, dozvuky dvou 
pandemických let výrobci i obchodníci stále po-
ciťují. „Prodeje kancelářských potřeb v uplynu-
lém období značně poklesly a do původních 
kolejí se vracejí jen zvolna,“ nastiňuje Bedřich 
Jetelina, ředitel komunikace společnosti Mikov.

Že jsou u určitých segmentů znát i letos odchyl-
ky v prodejích, přiznává Martin Baierle: „V době, 
kdy byly uzavřené školy, se určité pomůcky po-
užívaly méně, což se odráží na nižších prodejích 
některých specifických produktů, jako jsou boxy 
a obaly na sešity či studentské batohy. U akto-
vek pro prvňáčky ale prodeje naopak stouply, 
více se prodalo i lahví na pití.“

V hledáčku 
spotřebitelů jsou 
hlavně tradiční 
české značky.

„Kvůli pandemii jsme museli 
přistoupit ke změnám.“

 Opakované zavírání a otvírání škol přispívalo k nejistotě rodičů ohledně 
nákupu školních potřeb. Kvůli tomu jsme se ani neměli o co statisticky 
opřít a výhledy byly nejisté. Celá tato situace nás přiměla přetvořit náš 
dosavadní systém. Zaměřili jsme se na responzivní e-shop, který je uživa-
telsky přívětivý, a připravili jsme celý seznam benefitů nákupu na našem 
webu. Natočili jsme například videa, jak správně vybrat a nosit batoh, 
aby rodiče měli všechny informace k dispozici.

Libor Chaloupka, marketing manager, Topgal

inzerce

CATSCAN
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CS #4
Po dvou letech prodejních kotrmelců 
se kategorie školních a kancelářských 

potřeb postupně vrací do 
běžných kolejí. Mimo jiné to 
znamená, že kvůli nákupům 
školních pomůcek začali 

spotřebitelé opět navštěvovat kamenné prodejny. 
Dlouhé měsíce distanční výuky ale zapříčinily, 
že poptávka po jednotlivých druzích školních 

pomůcek je rozdílná. Co se ale ani během pandemie nezměnilo, je rostoucí zájem 
spotřebitelů o produkty vysoké kvality a neotřelého designu.

Markéta Grulichová, marketa.grulichova@atoz.cz

CS #1: PIVO 
CS #2: NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE
CS #3: CUKROVINKY, SUŠENKY A OPLATKY
CS #4: ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

V hledáčku 
spotřebitelů jsou 
hlavně tradiční 
české značky.

H
odnotit loňský rok z hlediska 
prodejů školních a kancelář-
ských potřeb jako celek lze jen 
obtížně. První půlrok prakticky 
kopíroval předloňskou situaci, 

kdy školní lavice byly osiřelé a výuka probíha-
la distančně. A také mnoho lidí stále pracova-
lo z domova. K tomu je třeba připočítat i častý 
zákaz prodeje uvedeného zboží v kamenných 
obchodech. Situace v druhé půlce roku byla 
již diametrálně odlišná. V září se děti vrátily do 
škol a prodej školních pomůcek v kamenných 
prodejnách již neomezovaly restrikce. Přesto se 
nedá říct, že by trh „šlapal“ jako v předcovido-
vých časech.

„Distanční výuka v první polovině roku následně 
poznamenala nákupy nových školních potřeb 
před zářijovým nástupem žáků do škol. Napří-
klad výtvarné kufříky zůstávaly skoro nepoužité, 
a nebylo tak nutné je doplňovat novými pomůc-
kami,“ říká Aneta Turnovská, tisková mluvčí spo-
lečnosti Globus ČR. Dodává, že u kancelářských 
potřeb je stále viditelný pokles v prodejích, pro-
tože mnoho lidí pokračuje v práci z domova, 
a jejich spotřeba není tak vysoká. Také Pavla 
Hobíková, PR manažerka a tisková mluvčí 

ŠKOLA ŽÁDÁ
KVALITU 
I NÁPADITÝ 
DESIGN
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34 %
činil meziroční nárůst 
poptávky po školních 
batozích a brašnách.

Zdroj: Kupi.cz, 13. 1. 2022 – 14. 3. 2022
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POPORODNÍ POTŘEBY

Bella Mamma Comfort 
poporodní kalhotky
Poporodní kalhotky Bella Mamma Comfort jsou alternativou k běžným 
síťovaným kalhotkám. Více připomínají spodní prádlo – jsou esteticky 
provedené a dokonale přiléhají k tělu. Udržují poporodní vložku na místě, 
přizpůsobují se tvaru těla a nikde netlačí. Neomezují proudění vzduchu, což je 
důležité pro rychlé hojení poporodních ran. K dostání ve dvou velikostech M/L 
nebo XL. Každé balení obsahuje 2 ks kalhotek ve dvou barvách – bílé a černé 
pro lepší kombinaci s oblečením. Vydrží až cca 25 praní při 60 °C.

TZMO Czech Republic, s. r. o. 

Vlastibořská 2789/2

193 00  Praha 9

+420 226 212 300

cz-info@tzmo-global.com 

www.tzmo.cz, www.happy-cz.cz

CHLAZENÉ VÝROBKY

Pomazánky pro milovníky 
rybích specialit!
Vychutnejte si tři druhy rybích pomazánek najednou. 
V novince od značky Krajánek najdete v praktickém 
balení makrelovou, tuňákovou a sardinkovou dobrotu 
po 60 g. Svojí vytříbenou chutí se hodí nejenom ke 
svačině, ale také jako originální pohoštění pro návštěvy.

ALIMPEX FOOD, a. s.

Českobrodská 1174

198 00  Praha-Kyje

alimpex@alimpex.cz

www.alimpex.cz

Pomazánky pro milovníky 

alimpex@alimpex.cz

KOŘENÍ

Kořenky Avokádo
Značka Avokádo přichází s novým elegantním 
doplňkem do kuchyně. Nejoblíbenější druhy 
koření nyní nabízí milovníkům vaření v praktickém 
skleněném balení v podobě kořenek. Takto 
balené koření si lépe uchová intenzivní chuť i vůni 
a je dobře chráněné proti vlhkosti. Dvě velikosti 
perforace víčka zaručí ideální dávkování koření. 
V tomto balení najdete jednodruhovky, jako je pepř 
černý mletý, skořice mletá, paprika sladká i pálivá, 
dále pak provensálské bylinky nebo pepřové koření. 

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Rubešova 72/9

120 00  Praha 2

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz

dále pak provensálské bylinky nebo pepřové koření. 

CUKROVINKY

Nové funkční bonbóny Mentos 
Clean Breath pro svěží dech
Řekněte ano dlouhotrvající intenzivní svěžesti s funkčními 
bonbóny Mentos Clean Breath! Tyto funkční bonbóny díky svému 
výjimečnému složení v kombinaci se zinkem prokazatelně snižují 
příčiny nepříjemného dechu po dobu více než 2 hodin. Jsou bez cukru 
a v praktickém balení, které se vejde do kapsy a obsahuje 30 bonbónů.

Ochutnejte osvěžující variantu Mentos Clean Breath Peppermint 
s příchutí máty a extraktem z kůry magnolie! Pokud dáváte přednost 
ovocné svěží chuti, je tu pro Vás Mentos Clean Breath Lemon Melissa 
s příchutí citronu a meduňky.

PIVO

Radegast ROG IPA
VÝZVA PLNÁ HOJNOSTI

Radegast ROG IPA je výzvou pro všechny správné chlapy, kteří si troufnou udělat 
krok jiným pivním směrem! Jedná se o svrchně kvašené pivo s příjemným chmelovým 
charakterem podpořeným výrazným chmelovým aromatem, které si získává chmelením 
za studena. Pro chmelení byly použity americké aromatické chmely Citra, Sabro a český 
aromatický chmel Kazbek, díky nimž v aroma převládají citrusové a grepové tóny.

Perfetti Van Melle Czech Republic, s. r. o.

Tomíčkova 9, 148 00  Praha 4

+420 244 466 500 

info@cz.pvmgrp.com www.mentos.cz

Plzeňský Prazdroj

U Prazdroje 64/7

301 00  Plzeň

+420 222 710 159

info@prazdroj.cz

www.radegast.cz/product/rog-ipa/

NEALKO

Rockstar novinky 
bez cukru
Rockstar letos na jaře opět rozšiřuje své portfolio 
a uvádí hned několik novinek. První z nich je 
Rockstar bez cukru. Jedná se o chuťový profil 
podobný Rockstar Original, ale s téměř nulovým 
obsahem kalorií. Další dvě novinky jsou také bez 
cukru, ale s jedinečnými příchutěmi, které nejsou 
na trhu energy drinků tolik běžné. Jde o Rockstar 
Jahoda/Limetka a Rockstar Limetka/Okurka. 
Obě příchutě v sobě kombinují pronikavé ovocné 
příchutě s kofeinem, vitamíny B, vitamínem C.

Mattoni 1873

Horova 3

360 01  Karlovy Vary

+420 800 111 011

info@mattoni.cz

www.mattoni.cz
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Ceny, objemy, prodeje

VAŠE DATABÁZE RYCHLOOBRÁTKOVÉHO 
A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

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

www.zapnovinky.cz

Mnoho dalších novinek 
najdete na:

www.zapnovinky.cz

Trendy,
vývoj,

statistiky

Každý měsíc všechny 
zajímavé novinky 
v regálech

VYBAVENÍ

Chladicí otevřený + zavřený ostrov Idra + Arrow 
Jedná se o designové italské vitríny. Prezentaci zboží 
nebrání žádný rám („celoprosklená“ vrchní část). Nízká 
energetická náročnost + bezúdržbová technologie dělá 
z této vitríny naprostý klenot ve vaší prodejně, ve které 
je radost prezentovat zboží.

PLUS KONTAKT, s. r. o.

Tuřanka 115a

627 00  Brno

+420 545 424 311

obchod@pluskontakt.cz

www.pluskontakt.cz

DÁMSKÁ HYGIENA

Diskrétní vložky TENA Lady Slim 
Extra pro okamžitou absorpci 
Inkontinenční vložka TENA Lady Slim Extra s maximální spolehlivostí je ideální 
pro střední, samovolné úniky moči. Zóna instaDRY™ okamžitě absorbuje 
tekutiny. Vložka TENA Lady Slim Extra s trojí ochranou proti únikům, 
zápachu a vlhkosti je ideální každodenní volbou. Měkká inkontinenční 
vložka se pohodlně nosí díky elastickým okrajům, které se jemně přizpůsobí 
křivkám ženského těla. Dopřejte si pocit jistoty s pohodlnou 
vložkou s okamžitou absorpcí, vhodnou pro nepředvídatelné 
úniky moči.

Essity Czech Republic, s. r. o.

Sokolovská 100/94

186 00  Praha 8

+420 221 706 116

zuzana.blahova@essity.com

tenacz.cz

NEALKO

EREBOS SPORT. 
Nový král iso drinků?
Erebos Sport je isotonický sportovní nápoj, který hydratuje, 
 doplňuje vitamíny, minerály a také dodává energii. Je doplněn 
bylinnými stimulanty jako kotvičník nebo yerba maté, které 
dodávají energii a celkovou vitalitu organismu. 

White, s. r. o.

Nádražní 1088

738 01  Frýdek-Místek

+420 775 394 076

info@erebosdrink.cz

www.erebosdrink.cz

NTAKTPLUS K

NTAKTPLUS K

NTAKTPLUS K

+420 545 424 311

obchod@pluskontakt.cz

www.pluskontakt.cz

NEALKO

Mattoni 
– Vratné lahve se vrací
Představujeme vám novinku – přírodní minerální 
vodu Mattoni v zálohované 1l skleněné lahvi 
v první dělitelné přepravce na českém trhu. 
Svou oblíbenou minerálku si nyní můžete přinést 
domů v designové zálohované skleněné lahvi. 
V obchodech nyní najdete přepravku 6 nebo 
12 cirkulárních lahví Mattoni. Nakupte, vypijte, 
vraťte a my lahve čisté znovu naplníme. S láskou 
k přírodě i životu. Protože Mattoni je život. 
Znovu a znovu.

PAPÍROVÝ A VATOVÝ PROGRAM

Extra savá multifunkční utěrka Stepa 
s moderním designem
Představujeme Vám multifunkční utěrku, která zaujme moderním 
designem i vlastnostmi unikátního savého materiálu. Její hlavní výhoda 
je široké využití v domácnosti, dílně, při grilování nebo cestování. 
Skvěle nasákne olej i další mastnoty, přičemž zůstává stále extra 
pevná. Moderní design si otevírá dveře do každé stylové domácnosti, 
i utěrka může být totiž sexy. Přímo z našeho 
výrobního závodu k Vašim zákazníkům 
přinášíme 110 útržků skutečně zábavného 
úklidu – kdokoli vyzkouší, nechce jinou.

Stepa, s. r. o.

Sázavská 995

563 01  Lanškroun

+420 463 033 110

obchod@stepa.cz

www.stepa.cz

Mattoni 1873

Horova 3

360 01  Karlovy Vary

+420 800 111 011

info@mattoni.cz

www.mattoni.cz
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POPORODNÍ POTŘEBY

Bella Mamma Comfort 
poporodní kalhotky
Poporodní kalhotky Bella Mamma Comfort jsou alternativou k běžným 
síťovaným kalhotkám. Více připomínají spodní prádlo – jsou esteticky 
provedené a dokonale přiléhají k tělu. Udržují poporodní vložku na místě, 
přizpůsobují se tvaru těla a nikde netlačí. Neomezují proudění vzduchu, což je 
důležité pro rychlé hojení poporodních ran. K dostání ve dvou velikostech M/L 
nebo XL. Každé balení obsahuje 2 ks kalhotek ve dvou barvách – bílé a černé 
pro lepší kombinaci s oblečením. Vydrží až cca 25 praní při 60 °C.

TZMO Czech Republic, s. r. o. 

Vlastibořská 2789/2

193 00  Praha 9

+420 226 212 300

cz-info@tzmo-global.com 

www.tzmo.cz, www.happy-cz.cz

CHLAZENÉ VÝROBKY

Pomazánky pro milovníky 
rybích specialit!
Vychutnejte si tři druhy rybích pomazánek najednou. 
V novince od značky Krajánek najdete v praktickém 
balení makrelovou, tuňákovou a sardinkovou dobrotu 
po 60 g. Svojí vytříbenou chutí se hodí nejenom ke 
svačině, ale také jako originální pohoštění pro návštěvy.

ALIMPEX FOOD, a. s.

Českobrodská 1174

198 00  Praha-Kyje

alimpex@alimpex.cz

www.alimpex.cz

KOŘENÍ

Kořenky Avokádo
Značka Avokádo přichází s novým elegantním 
doplňkem do kuchyně. Nejoblíbenější druhy 
koření nyní nabízí milovníkům vaření v praktickém 
skleněném balení v podobě kořenek. Takto 
balené koření si lépe uchová intenzivní chuť i vůni 
a je dobře chráněné proti vlhkosti. Dvě velikosti 
perforace víčka zaručí ideální dávkování koření. 
V tomto balení najdete jednodruhovky, jako je pepř 
černý mletý, skořice mletá, paprika sladká i pálivá, 
dále pak provensálské bylinky nebo pepřové koření. 

Pěkný-Unimex, s. r. o.

Rubešova 72/9

120 00  Praha 2

+420 549 420 001

pu@pekny-unimex.cz

www.pekny-unimex.cz

CUKROVINKY

Nové funkční bonbóny Mentos 
Clean Breath pro svěží dech
Řekněte ano dlouhotrvající intenzivní svěžesti s funkčními 
bonbóny Mentos Clean Breath! Tyto funkční bonbóny díky svému 
výjimečnému složení v kombinaci se zinkem prokazatelně snižují 
příčiny nepříjemného dechu po dobu více než 2 hodin. Jsou bez cukru 
a v praktickém balení, které se vejde do kapsy a obsahuje 30 bonbónů.

Ochutnejte osvěžující variantu Mentos Clean Breath Peppermint 
s příchutí máty a extraktem z kůry magnolie! Pokud dáváte přednost 
ovocné svěží chuti, je tu pro Vás Mentos Clean Breath Lemon Melissa 
s příchutí citronu a meduňky.

PIVO

Radegast ROG IPA
VÝZVA PLNÁ HOJNOSTI

Radegast ROG IPA je výzvou pro všechny správné chlapy, kteří si troufnou udělat 
krok jiným pivním směrem! Jedná se o svrchně kvašené pivo s příjemným chmelovým 
charakterem podpořeným výrazným chmelovým aromatem, které si získává chmelením 
za studena. Pro chmelení byly použity americké aromatické chmely Citra, Sabro a český 
aromatický chmel Kazbek, díky nimž v aroma převládají citrusové a grepové tóny.

Perfetti Van Melle Czech Republic, s. r. o.

Tomíčkova 9, 148 00  Praha 4

+420 244 466 500 

info@cz.pvmgrp.com www.mentos.cz

Plzeňský Prazdroj

U Prazdroje 64/7

301 00  Plzeň

+420 222 710 159

info@prazdroj.cz

www.radegast.cz/product/rog-ipa/

NEALKO

Rockstar novinky 
bez cukru
Rockstar letos na jaře opět rozšiřuje své portfolio 
a uvádí hned několik novinek. První z nich je 
Rockstar bez cukru. Jedná se o chuťový profil 
podobný Rockstar Original, ale s téměř nulovým 
obsahem kalorií. Další dvě novinky jsou také bez 
cukru, ale s jedinečnými příchutěmi, které nejsou 
na trhu energy drinků tolik běžné. Jde o Rockstar 
Jahoda/Limetka a Rockstar Limetka/Okurka. 
Obě příchutě v sobě kombinují pronikavé ovocné 
příchutě s kofeinem, vitamíny B, vitamínem C.

Mattoni 1873

Horova 3

360 01  Karlovy Vary

+420 800 111 011

info@mattoni.cz

www.mattoni.cz
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VYBAVENÍ OBCHODU

Káva je nápoj, který si 
dopřává hodně Čechů. 
Konzumovat si ho zvykli už 
nejen po ránu a odpoledne, 
ale dopřejí si ho i kdykoliv 
během dne. Kromě kaváren 
si spotřebitelé kávu 
mohou objednat v celé řadě 
obchodů. V nich je možné 
ji zakoupit většinou dvěma 
způsoby: v automatu, nebo 
v kávovém koutku. Káva 
v místě prodeje pomáhá 
nejen k vyšším ziskům, 
ale přispívá k budování 
sociálního prostoru.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

„Zvyšte 
si zisk.“

Káva může obchodníkovi přinést spoustu 
výhod, pokud celý koncept správně uchopí 
a nebude brát kávový koutek pouze jako 
doplněk. Kávu lze nakombinovat s po-
měrně velkým množstvím jiných produktů 
a navýšit velmi zajímavým způsobem zisk.

Jiří Čad,
ambasador & master barista SCA 
professional NP CZ & SK, 
Nestlé Professional Czech Republic

Dopřejte zákazníkům 

   dokonalý kávový
          zážitek

T ématem posledních let se stala 
káva v retailu. Maloobchodníci 
vsázejí na to, že při návštěvě si 
spotřebitelé kromě nákupu po-
řídí rovnou i šálek lahodné kávy. 

A tu mohou konzumovat jak uvnitř prodejny, tak 
si ji odnést s sebou, například do auta, nebo na 
procházku. Zatímco automaty na kávu nejsou ni-
čím novým, fenoménem posledních několika let 
jsou speciální oddělení v obchodech, tzv. kávové 
koutky, kde si podobně jako v kavárně lze nechat 
připravit kávu podle výběru nebo ji obsluha obsta-
rá na míru.

Spojilo se příjemné 
s užitečným

Například Skupina Coop většinu svých poboček 
provozuje především na venkově a v menších ob-
cích. V loňském roce se proto rozhodla, že svoji síť 
provozoven s kavárnou ještě více rozšíří. Toto ře-
šení má jednak nahradit restaurace, které často 
nepřežily uzavření během pandemie, a také ještě 
více podpořit podobu prodejen Coop coby místa 
setkávání občanů a rozličných služeb.

Jedním z průkopníků tohoto konceptu v rámci sítě 
Coop je Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad 
Orlicí. Podle ředitele Miloslava Hlavsy jsou kavárny 
přirozeným rozšířením služeb prodejen v menších 
obcích. „Naše obchody jsou často jediným cen-

trem dění v obci, vesnická prodejna dnes často 
supluje bankomat, lékárnu či poštu a další služby. 
Nyní dáváme místním i prostor, kde se setkávat,“ 
poznamenává. Kavárny prodávají produkty od 
místních výrobců potravin, o jejich otevření často 
hlasují místní obyvatelé nebo členové družstva. 
„Na venkově by samostatné kavárny nepřežily, je-
jich spojení s prodejnami tedy dává perfektní smy-
sl, jak si jejich služby dopřát,“ dodává Miloslav 
Hlavsa. Navíc v nich lze připravovat kávu z místní 
pražírny. Dojde nejen k podpoře místního podni-
kání, ale i zprostředkování nabídky, kdy spotřebitel 
může ochutnat něco méně komerčního.

Ředitel marketingu a rozvoje Skupiny Coop Lukáš 
Němčík upozorňuje, že i další družstva testují ten-
to koncept a počet kaváren spojených s prodejna-
mi roste po celé republice. Mezi regiony, kde se 
tomuto konceptu daří, patří například jižní a střed-
ní Čechy či jižní Morava. Celkem jich v posledních 
letech vznikly řádově desítky a další budou přibý-
vat. „Jsme zakořenění v obcích, naši členové tam 
žijí, a proto víme poměrně přesně, co obyvatelé 
jednotlivých obcí potřebují a soubor služeb našich 
obchodů umíme těmto potřebám přizpůsobovat. 
Díky tomu je naše síť obchodů nyní stabilizovaná, 
doba zavírání vesnických obchodů naštěstí skonči-
la, a naopak dochází k jejich modernizaci a rozši-
řování služeb,“ doplňuje Lukáš Němčík. Koncept 
kaváren a koutků slouží i jako místo pro odpoči-
nek, kde je možné si posedět, ideálně spojené 
s dětským koutkem. „Snažíme se vytvářet sociální 
prostředí, které v obcích mizí. Prodejna není už jen 
místem nákupu, ale i centrem služeb, kde si může-
te obstarat finanční služby. Chceme z prodejen 
vytvořit místa pro setkávání, kde se mohou místní 
potkat,“ říká Lukáš Němčík. Samozřejmě vše je 
o dispozicích prodejny. V případě malých prostor 
objektu je vždy výzvou vytvořit něco funkčního. 
Pokud není místa nazbyt, což je většinou případ 

zrnková káva

profi kávovary

příslušenství

www.nestleprofessional.cz/pronajem-profi-kavovaru

KOMPLETNÍ 
KÁVOVÉ 
ŘEŠENÍ
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

malých sámošek nebo večerek, lze si vystačit s mís-
tem například u obslužného pultu. V něm může 
jak obsluha, tak i sám nakupující prostřednictvím 
automatu svoji kávu připravit raz dva.

Jak vybrané místo
vhodně komunikovat

Káva není jen výborný pomocník při navazování 
komunikace, ale i druhá nejobchodovatelnější ko-
modita, jejíž obliba každoročně roste. Byly doby, 
kdy bylo možné kávu konzumovat pouze v kavár-
nách, hotelech a restauracích. Dnes už to lze prak-
ticky všude. Jde především o pochutinu, a proto je 
potřeba k ní takto přistupovat. Máte provozovnu, 
kterou pravidelně navštěvuje větší množství zákaz-
níků a chcete jim nabídnout kvalitní kávu? V tom 
případě toho lze využít. Kávu je totiž možné aktiv-
ně nabízet formou vhodné komunikace a marke-
tingu. Příkladů je celá řada: například upozornit 
zákazníky, že si u vás mohou dát šálek kvalitní 
kávy; nabídnout jim snídaňový balíček zavést věr-
nostní akci, kdy při pravidelném nákupu kávy ob-
drží zákazník každou šestou zdarma; vymyslet 
výhodnou nabídku, např. za každý nákup nad 
500 Kč je káva automaticky v ceně nákupu; při 
získání věrnostní kartičky má její držitel dlouhodo-
bě zvýhodněnou cenu kávy.

Na začátku je třeba rozlišit, jestli je váš podnik mís-
tem, které navštěvují často ti stejní zákazníci (pří-

pad potravin), nebo chodí každý den jiní (např. 
elektro). V druhém případě nemají moc cenu dlou-
hodobé akce, ale spíše individuální přístup, který 
může vypadat třeba takto: zákazník se aktivně za-
jímá o konkrétní elektroniku, a tak mu výklad pro-
dejce zpříjemní šálkem kávy; prodavači nabízí kávu 
aktivně v rámci dodatečné služby k nákupu a pro 
příjemnější den; další možností je postup, kdy zá-
kazník nakoupí například lednici nebo pračku v ur-
čité hodnotě a k tomu dostane jako pozornost 
balení kávy zdarma. Podobné způsoby prodeje 
kávy lze zavést prakticky do jakéhokoliv provozu 
a záleží na každém, jaký systém upřednostní. Vždy 
je ale příhodné myslet na to, aby byl personál pro-
dejny seznámen s podrobnostmi a aktivně se do 
nabídky kávy zapojil. Důležité je i nenechat se od-
radit případným počátečním nezdarem. Zákazníky 
je vždy potřeba s novinkou nejdříve seznámit, te-
prve pak se o ni začnou sami zajímat.

Vlastními silami 
nebo profesionálně?

Jen spokojený zákazník, který si na kávě pochutná, 
se k vám zase vrátí. Nabízet kávu s sebou proto má 
svá specifika. Důležitá je hygiena, pořádek, pře-
hlednost a srozumitelně komunikovaná nabídka, 
zkrátka kávový koutek musí zákazníky na první 
pohled lákat. „Při prodeji kávy s sebou je velmi dů-
ležité hlídat, aby nedošel doplňkový sortiment, jako 
cukry, míchátka, ubrousky, víčka, sirupy do kávy 

nebo mléko. Nic nemůže zákazníka vytočit více, 
než když spěchá a nemůže si kávu dochutit tak, jak 
má rád,“ vysvětluje Alena Lišková, trade marketing 
manažer společnosti Tchibo Coffee Service Czech 
Republic. Podle ní si většina kávových koutků ča-
sem najde své stálé zákazníky, proto je odměňte za 
věrnost. „Zákazníky jistě potěší, že pravidelným 
kupováním kávy u vás získají určité výhody, napří-
klad kávu nebo koblihu či sušenku ke kávě zdarma. 
Navíc obchodníkovi kávový koutek přinese spoko-
jené a vracející se zákazníky, dobré jméno, rozvoj 
a v neposlední řadě zajímavý zisk, protože došlo ke 
změně spotřebitelského přístupu ke konzumaci, 
tak proč to nevyužít?“ doporučuje Alena Lišková.

Kávové koutky si je možné vytvořit a vybavit vlast-
ními silami. Další možností je svěřit se do péče pro-
fesionálů. Například společnost Nestlé Professional 
Czech Republic nabízí kompletní kávové řešení pro 
jakýkoliv druh provozu, tedy i pro ten váš. Ať už 
přemýšlíte o profesionálním kávovaru, nebo celém 
kávovém koutku, mohou vám pomoci získat spo-
kojené zákazníky a vyšší zisky. „Kávový koutek 
doporučujeme komunikovat jednoduše a srozumi-
telně. Je potřeba si uvědomit, že kávu v obchodě 
si koupí běžný konzument kávy. Důležité je vybrat 
vhodný druh kávy, ideálně s vyšší hořkostí v chuti 
a velmi mírnou aciditou v dochuti. Opomenout se 
nesmí ani vhodná skladba druhů espresso nápojů. 
Naši zákazníci preferují zrnkovou kávu Nescafé 
Espresso, která tyto parametry splňuje,“ sděluje 
ambasador & master barista SCA professional 
NP CZ & SK Jiří Čad. Kávu prostě není radno pod-
ceňovat. Je to velký pomocník pro komunikaci se 
zákazníkem a zároveň trend, který otevírá dveře.

„Tato služba potěší.“

Za naši společnost říkáme dobré kávě v prodejně jasné ano! Je zcela v souladu 
s naší firemní vizí pomoci tradičním prodejcům, aby se nakupování stalo po-
těšením. Tato služba zákazníka potěší. V menších obcích je prodejna potravin 
místem sociální interakce a umožníte-li vašim zákazníkům, aby si po nákupu 
popovídali u dobré kávy, určitě se k vám vrátí.

Josef Pavlík, jednatel, RN Servis EU

Ke kávě je dobré 
přistupovat jako 

k pochutině.

zrnková káva

profi kávovary

příslušenství

www.nestleprofessional.cz/pronajem-profi-kavovaru
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VYBAVENÍ OBCHODU

Káva je nápoj, který si 
dopřává hodně Čechů. 
Konzumovat si ho zvykli už 
nejen po ránu a odpoledne, 
ale dopřejí si ho i kdykoliv 
během dne. Kromě kaváren 
si spotřebitelé kávu 
mohou objednat v celé řadě 
obchodů. V nich je možné 
ji zakoupit většinou dvěma 
způsoby: v automatu, nebo 
v kávovém koutku. Káva 
v místě prodeje pomáhá 
nejen k vyšším ziskům, 
ale přispívá k budování 
sociálního prostoru.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

„Zvyšte 
si zisk.“

Káva může obchodníkovi přinést spoustu 
výhod, pokud celý koncept správně uchopí 
a nebude brát kávový koutek pouze jako 
doplněk. Kávu lze nakombinovat s po-
měrně velkým množstvím jiných produktů 
a navýšit velmi zajímavým způsobem zisk.

Jiří Čad,
ambasador & master barista SCA 
professional NP CZ & SK, 
Nestlé Professional Czech Republic

Dopřejte zákazníkům 

   dokonalý kávový
          zážitek

T ématem posledních let se stala 
káva v retailu. Maloobchodníci 
vsázejí na to, že při návštěvě si 
spotřebitelé kromě nákupu po-
řídí rovnou i šálek lahodné kávy. 

A tu mohou konzumovat jak uvnitř prodejny, tak 
si ji odnést s sebou, například do auta, nebo na 
procházku. Zatímco automaty na kávu nejsou ni-
čím novým, fenoménem posledních několika let 
jsou speciální oddělení v obchodech, tzv. kávové 
koutky, kde si podobně jako v kavárně lze nechat 
připravit kávu podle výběru nebo ji obsluha obsta-
rá na míru.

Spojilo se příjemné 
s užitečným

Například Skupina Coop většinu svých poboček 
provozuje především na venkově a v menších ob-
cích. V loňském roce se proto rozhodla, že svoji síť 
provozoven s kavárnou ještě více rozšíří. Toto ře-
šení má jednak nahradit restaurace, které často 
nepřežily uzavření během pandemie, a také ještě 
více podpořit podobu prodejen Coop coby místa 
setkávání občanů a rozličných služeb.

Jedním z průkopníků tohoto konceptu v rámci sítě 
Coop je Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad 
Orlicí. Podle ředitele Miloslava Hlavsy jsou kavárny 
přirozeným rozšířením služeb prodejen v menších 
obcích. „Naše obchody jsou často jediným cen-

trem dění v obci, vesnická prodejna dnes často 
supluje bankomat, lékárnu či poštu a další služby. 
Nyní dáváme místním i prostor, kde se setkávat,“ 
poznamenává. Kavárny prodávají produkty od 
místních výrobců potravin, o jejich otevření často 
hlasují místní obyvatelé nebo členové družstva. 
„Na venkově by samostatné kavárny nepřežily, je-
jich spojení s prodejnami tedy dává perfektní smy-
sl, jak si jejich služby dopřát,“ dodává Miloslav 
Hlavsa. Navíc v nich lze připravovat kávu z místní 
pražírny. Dojde nejen k podpoře místního podni-
kání, ale i zprostředkování nabídky, kdy spotřebitel 
může ochutnat něco méně komerčního.

Ředitel marketingu a rozvoje Skupiny Coop Lukáš 
Němčík upozorňuje, že i další družstva testují ten-
to koncept a počet kaváren spojených s prodejna-
mi roste po celé republice. Mezi regiony, kde se 
tomuto konceptu daří, patří například jižní a střed-
ní Čechy či jižní Morava. Celkem jich v posledních 
letech vznikly řádově desítky a další budou přibý-
vat. „Jsme zakořenění v obcích, naši členové tam 
žijí, a proto víme poměrně přesně, co obyvatelé 
jednotlivých obcí potřebují a soubor služeb našich 
obchodů umíme těmto potřebám přizpůsobovat. 
Díky tomu je naše síť obchodů nyní stabilizovaná, 
doba zavírání vesnických obchodů naštěstí skonči-
la, a naopak dochází k jejich modernizaci a rozši-
řování služeb,“ doplňuje Lukáš Němčík. Koncept 
kaváren a koutků slouží i jako místo pro odpoči-
nek, kde je možné si posedět, ideálně spojené 
s dětským koutkem. „Snažíme se vytvářet sociální 
prostředí, které v obcích mizí. Prodejna není už jen 
místem nákupu, ale i centrem služeb, kde si může-
te obstarat finanční služby. Chceme z prodejen 
vytvořit místa pro setkávání, kde se mohou místní 
potkat,“ říká Lukáš Němčík. Samozřejmě vše je 
o dispozicích prodejny. V případě malých prostor 
objektu je vždy výzvou vytvořit něco funkčního. 
Pokud není místa nazbyt, což je většinou případ 

zrnková káva

profi kávovary

příslušenství

www.nestleprofessional.cz/pronajem-profi-kavovaru

KOMPLETNÍ 
KÁVOVÉ 
ŘEŠENÍ
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CESTA PLZEŇSKÉHO PRAZDROJE 
K AUTOMATIZACI V LOGISTICE

PAVEL 
BRAUNER, 
MAPO GROUP

JOSEF KRAJČÍ, 
MAPO MEDICAL

MICHAL 
BUJÁREK, CTP

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL V TĚSNÉ BLÍZKOSTI ODBĚRATELŮ

PANELOVÁ DISKUZE: PROKLATĚ DYNAMICKÁ E-COMMERCE

DVA POHLEDY NA AUTOMATIZACI 
A LIDSKÉ ZDROJE

JOSEF STŘEDULA, 
ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE 
ODBOROVÝCH SVAZŮ 

RADEK ŠPICAR, 
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROBOTIZACE LOGISTICKÝCH
NEMOVITOSTÍ A JEJÍ VLIV 
NA ZAMĚSTNANCE

MICHAL 
ŠMÍD, 
AMAZON

PAVEL 
SOVIČKA, 
PANATTONI

JAK LOGISTIKA POMÁHÁ PROTI 
PLÝTVÁNÍ POTRAVIN

JAROSLAV KOLÁČEK, 
PENNY MARKET

MALOOBCHOD A FMCG NA KONGRESU EASTLOG

DALŠÍ PREZENTACE NAJDETE NA WWW.EASTLOG.CZ.

DAVID UDAL, PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

TOMÁŠ ANDĚL, 
ALZA.CZ

JAN PALEK, 
GLP

ALEŠ MALUCHA, 
ROHLIK.CZ

ROBERT 
SGARIBOLDI,
108 AGENCY

DANIEL MAREŠ, 
WE|DO

Kde získat nové kurýry a „nekrást“? 
Pomáhají výdejní boxy zásadně řešit výzvy 
spojené s logistikou poslední míle? Jaké 
jsou udržitelnější dopravní formy pro B2C 
doručování? Nejen tyto dotazy zodpovíme 
s odborníky na e-commerce v panelové 
diskuzi workshopu RETAILOG.

NET-ZERO LOGISTICS: CO TO ZNAMENÁ 
A JAK TOHOTO STAVU DOCÍLIT?

ALAN MCKINNON, 
KÜHNE LOGISTICS UNIVERSITY
Mnoho společností se snaží, aby z hlediska klimatu dosáhl jejich 
logistický provoz „čisté nuly“, a to do roku 2050 nebo ještě dříve. 
Co však přesně znamená „čistá nula“ v kontextu logistiky? O kolik 
můžeme – realisticky viděno – snížit emise do roku 2050? A (jak) 

může logistický sektor přispět k „negativním emisím“, tedy k odstranění skleníkových 
plynů, které se již v atmosféře nacházejí? Prezentace se pokusí zodpovědět vznesené 
otázky z evropského hlediska. 

UDRŽITELNÁ LOGISTIKA: TŘI PŘÍKLADY Z PRAXE
PROF. VLADIMÍR KOČÍ, VŠCHT PRAHA
Takzvaná ekologická řešení by měla být opravdu udržitelná, nikoliv pouze 
„zelená“, líbivá či marketingově zajímavá. Do této části kongresu proto 
zveme profesora Vladimíra Kočího, který je vedoucím Ústavu udržitelnosti 
a produktové ekologie VŠCHT Praha a mimo jiné se zabývá LCA, tedy 
analýzami, jež se snaží odhalit/spočítat skutečné dopady daného 

řešení na životní prostředí. Nejprve se podíváme na celkový význam logistiky a dopravy 
ve strategiích udržitelnosti ve společnostech a na to, jak mohou studie LCA pomoci 
společnostem dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnost. Následně se zaměříme na několik 
konkrétních logistických či obalových projektů a zhodnotíme, do jaké míry je lze považovat 
za udržitelné. Na praktické úrovni se tedy pokusíme odhalit, kde leží hranice mezi ekologicky 
i ekonomicky přínosným projektem a greenwashingem.

PAVEL 
VČELA,
GLS CZ

Proč je v logistice stále nutný tak velký podíl lidské práce? 
Jaké typy logistických provozů lze plně automatizovat nebo 
robotizovat? Má smysl jít při robotizaci a digitalizaci cestou 
postupných kroků, nebo spíše sázet na komplexní řešení? 
Změnila pandemie způsob, jak člověk vykonává práci v logistice? 
Na jaké pozice směřují lidé, kterým vzal práci stroj nebo 
software? Jaké nové lidské kompetence je třeba rozvíjet pro 
budoucnost logistiky? Kde hledat nové řidiče a kurýry? Které 
logistické profese mohou pracovat trvale na dálku? Potrvá 
ještě dlouho majestát člověka v logistice a skončí vůbec někdy? 
Názory nejen na tyto otázky zazní exkluzivně ve velké dopolední 
panelové diskuzi, které se zúčastní přední zástupci poskytovatelů 
i uživatelů logistických služeb a produktů.

BARBORA 
HABĚTÍNKOVÁ, 
SHIPMONK

JIŘÍ KRISTEK,
CUSHMAN
& WAKEFIELD

MICHAL 
HARÁSEK, 
TYMBE

JAN POLTER, 
DACHSER 
CZECH 
REPUBLIC

ROMAN KMEC, 
LIDL ČESKÁ 
REPUBLIKA

MODERÁTORKA:
JAROSLAVA 
REZLEROVÁ,
MANPOWERGROUP

PANELOVÁ DISKUZE: HOMO LOGISTICUS – ČLOVĚK LOGISTICKÝ
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LOGISTIKA

operace mohou být řízeny právě prostřednictvím 
EDI komunikace. Jelikož se takto řídí kompletní 
logistika, jde o velké objemy komunikace, které by 
bez EDI bylo často obtížné realizovat,“ vysvětluje 
Milan Mikula, solution manager společnosti Editel 
CZ. Pro danou oblast jsou typické například zprávy 
INSDES (instrukce k dodávce) nebo HANMOV (in-
strukce k manipulaci a přesunu nákladu/zboží).

Jednodušší příjem zboží

Často se uplatňují již zmíněné zprávy DESADV 
v kombinaci s SSCC kódy na paletách. „Pro paletu 
existuje unikátní identifikace díky SSCC a v EDI ko-
munikaci pak od dodavatele rovnou odchází zprá-
va DESADV,“ popisuje David Reichel, solution ar-
chitect společnosti Grit. Tím pádem obchodní 

EDI šetří náklady hlavně
   při velkém objemu
datové komunikace

I mplementací co nejvyššího počtu zpráv 
podporovaných obchodními partnery 
uživatele je možné docílit výrazných 
úspor nejen finančních, ale i časových, 
snížit chybovost na minimum a zaru-

čit vysokou míru bezpečnosti při přenosu zpráv. 
„Není třeba se obávat ani legislativních úskalí, 
protože EDI komunikace je v souladu se všemi 
daňovými náležitostmi a předpisy,“ zdůrazňuje 
Hana Strahlová, manažerka EDI v organizaci GS1 
Czech Republic. A dodává, že EDI komunikace še-
tří především náklady spojené se zasíláním, zpra-
cováním a kompletní administrativou, které jdou 
ruku v ruce s papírovou komunikací. V logistice má 
značný přínos mimo jiné implementace elektronic-
kého dodacího listu (zpráva DESADV) a elektronic-
ké příjemky (RECADV).

„Firmy mohou s výhodou využívat EDI komunikaci 
pro řízení logistických operací, pokud mají exter-
ního logistického providera, kdy veškeré logistické 

Jedním z řady pozitivních efektů digitalizace a optimalizace procesů je obvykle i úspora 
nákladů. A tak třeba nasazení elektronické výměny dat ve standardizovaném formátu, tedy 
EDI komunikace, přináší i tuto výhodu. Například internetový prodejce Mall.cz uvádí, že 
díky kombinaci EDI a nástroje na zpracování faktur ušetřil za rok až čtyři miliony korun.

David Čapek, david.capek@atoz.cz

„Plánování distribuce je přesnější 
a bez časových prodlev.“

V případě expedice u dodavatelů je EDI zásadní. Není třeba nic přepisovat, 
sbírat objednávky a na základě toho se rozhodovat. Vše chodí do systému 
automaticky, jako dodavatel se můžu rychleji rozhodovat, přesněji  plánovat 
distribuci, objednávat dopravce, všechny procesy jsou integrované. 
A  nevznikají časové prodlevy.

David Reichel, solution architekt, Grit
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:



Všechny informace o logistice 
najdete v časopise Systémy 
Logistiky i na jeho zpravodajském 
webu www.systemylogistiky.cz.partneři vědí, jaké zboží k odběrateli míří, jak je na 

jednotlivých paletách rozděleno, jaké šarže na nich 
najde nebo jakou expiraci má zboží na paletách.

V logistice to zjednodušuje celý příjem zboží, pro-
tože není potřeba zkoumat palety a jejich obsah. 
„Jedním pípnutím načtete homogenní i mixované 
palety a víte, co jste přijali na sklad a v jakém množ-
ství,“ podotýká David Reichel. Zrychlení příjmu na 
sklad je v tomto případě zásadní, což ocení hlavně 
velcí hráči s velkým množstvím zboží na velkém 
množství palet.

Cloud představuje 
standard

Stejně jako u některých dalších IT řešení, diskutuje 
se i v případě EDI komunikace někdy o tom, zda je 
pro firmy výhodnější nasadit ji jako tzv. on-premi-
se řešení (tedy na vlastní IT infrastruktuře), nebo 
využívat jako službu v prostředí cloudu.

„Při velkých objemech EDI komunikace může být 
on-premise řešení provozně levnější, a navíc po-
skytuje uživatelům vyšší samostatnost z hlediska 
možnosti navazování B2B komunikace s partnery 
a obvykle rovněž poskytuje vyšší možnosti přizpů-
sobení řešení. Pod on-premise řešením si lze před-
stavit i velká integrační řešení s úzkou vazbou na 

různorodé interní systémy, jako je například IBM 
Sterling B2B Integrátor implementovaný společ-
ností Editel. Možnost úzké vazby na různorodé 
interní systémy cloudová řešení obvykle neposky-
tují,“ komentuje Milan Mikula s tím, že on-premi-
se řešení se zpravidla neobejde bez vlastních inter-
ních zdrojů (personálních i hardwarových). Je tak 
vhodné spíše pro firmy s dostatečným IT zázemím. 
Naproti tomu řešení provozované v cloudu nekla-
de tak velké nároky na provoz, administraci a roz-
sah znalostí uživatelů, v dnešní době se jedná 
v podstatě o standard a je s ním obvykle spojen 
kompletní outsourcing EDI služeb.

Jak uvádí společnost Grit, své řešení Orion EDI na-
vrhovala od začátku jeho vývoje, tedy před více 
než 20 lety, jako cloudové řešení. „Na naší cestě 
jsme se potkali s několika zákazníky, kteří prefero-
vali on-premise řešení, ale po naší prezentaci 
a zvážení všech pro a proti nakonec nezůstal ni-
kdo, kdo by se pro on-premise‚tedy řešení takzva-
ně ‚u sebe‘, rozhodl – a všichni skončili v cloudu,“ 
vzpomíná David Reichel. Dříve se podle něj vysky-
tovaly obavy z toho, že data „budou jinde“ než 
u zákazníka ve firmě, doklady se ovšem šifrovaně 
posílají mezi odběratelem a dodavatelem napříč 
internetem, takže padá i tento argument.

„Z balíku dodavatelů jich dokážeme rychle zapojit 
velký počet, aby EDI začalo dávat co nejrychleji 
smysl finančně i časově a dosáhli jsme požadované 

návratnosti,“ pokračuje David Reichel. Zákazník 
u cloudového řešení nepotřebuje vlastní odborní-
ky, zdroje, hardware ani know-how.

Čím větší, tím víc uspoří

O nasazení EDI by měly uvažovat všechny firmy, 
které chtějí maximálně zefektivnit proces zpraco-
vání svých dokladů, doporučují experti. 

Lze říci, že úspora času a peněz je v tomto případě 
lineární. „Čím větší firma, tím větší počet objedná-
vek a zboží, tím větší počet lidí pro nezbytnou ad-
ministrativu, tím větší počet dokladů a také mož-
ných chyb, pokud se vše vyřizuje ručně. Při 
zavedení EDI proto platí, že čím větší firma, tím 
větší úspora,“ konstatuje David Reichel. Automa-
tické zpracování dokladů pak je prakticky nutností.

„Jde o přenos detailních informací 
o dodávce.“

Elektronický dodací list, zpráva DESADV, obsahuje údaje o všech dodávaných 
logistických jednotkách a umožňuje přenášet celou řadu detailních informací 
o obsahu dodávky. Odběratel by měl obdržet zprávu DESADV před fyzickým 
příjmem samotné dodávky, aby byl schopen například rezervovat vykládací 
rampu pro kamion, přiřadit paletám konkrétní místo ve skladu nebo evidovat 
data za účelem vysledovatelnosti zboží. Co se týká elektronické příjemky, zprá-

vy RECADV, jedná se o zprávu, která slouží k potvrzení fyzického příjmu zboží. Ve zprávě mohou být 
řešeny případné nesrovnalosti v dodávce zboží zjištěné porovnáním objednaného, dodaného a při-
jatého množství. Zpráva se vystavuje vždy po fyzickém příjmu a kontrole zboží příjemcem v časové 
lhůtě dohodnuté s dodavatelem.

Hana Strahlová, manažerka EDI, GS1 Czech Republic

inzerce
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cováním a kompletní administrativou, které jdou 
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značný přínos mimo jiné implementace elektronic-
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Jedním z řady pozitivních efektů digitalizace a optimalizace procesů je obvykle i úspora 
nákladů. A tak třeba nasazení elektronické výměny dat ve standardizovaném formátu, tedy 
EDI komunikace, přináší i tuto výhodu. Například internetový prodejce Mall.cz uvádí, že 
díky kombinaci EDI a nástroje na zpracování faktur ušetřil za rok až čtyři miliony korun.

David Čapek, david.capek@atoz.cz

„Plánování distribuce je přesnější 
a bez časových prodlev.“

V případě expedice u dodavatelů je EDI zásadní. Není třeba nic přepisovat, 
sbírat objednávky a na základě toho se rozhodovat. Vše chodí do systému 
automaticky, jako dodavatel se můžu rychleji rozhodovat, přesněji  plánovat 
distribuci, objednávat dopravce, všechny procesy jsou integrované. 
A  nevznikají časové prodlevy.

David Reichel, solution architekt, Grit
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JAK ZEFEKTIVNIT 
VYCHYSTÁVÁNÍ 
ZBOŽÍ? Na tuto otázku 
se snaží najít odpověď 
všichni dodavatelé 
a distributoři. Neváhají 
významně investovat do 
logistických center, do jejich 
automatizace a robotizace. 
Cílem je rychlejší a přesnější 
expedice objednávek 
a dodání zboží zákazníkům.

POSTŘEHY 
ŠÉFREDAKTORA tvoří 
Poznámky z Petrova blogu.

PORTRÉT 
OBCHODNÍKA je 
o radosti z řemesla.

SETKÁNÍ S MILOŠEM 
ŠKRDLÍKEM, jednatelem 
Maloobchodní sítě Brněnka, 
objasňuje, co stojí za 
sloganem Váš dobrý 
soused.

DYNAMICKÉ NACEŇOVÁNÍ OPTIMALIZUJE ZISKY.
Díky němu se srovnají ceny stejného zboží na trhu a zákazníci pak 
vybírají podle služeb, které daný internetový obchodník nabízí. 
Například na základě místa a rychlosti doručení či ceny dopravy. 
Podle odborníků pomáhá českému trhu dostat se ze slevové spirály.

V našem dalším čísle

NÁVRHY A REALIZACE INTERIÉRŮ dnes využívají nejčastěji 
dřevo. Přírodní materiály obecně přispívají k příjemné atmosféře při 
nakupování a vnitřní prostor obchodu zútulňují. Design prodejny 
nicméně nesmí být nadřazený zboží, které se v ní prodává.

MLÉČNÉ VÝROBKY tvoří pevnou součást 
tuzemského jídelníčku, jednou za rok si je koupí 
alespoň jednou každá domácnost. Tak, jak 

zákazníci stále více dbají na zdravý 
životní styl a budování imunity, což 
pandemie covidu ještě více rozvinula, 
hledají v regálech zejména zdraví 
prospěšné produkty. Rádi si ale také 
zahřeší a dopřejí si mléčné dezerty.
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TA SPRÁVNÁ
OCHRANA,

Vyzkoušejte
TENA Lady Slim Mini
Speciálně navržené pro diskrétní
a spolehlivou ochranu při úniku moči

OCHRANA,
abych snadno
zvládla každý den
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TENA Lady Slim Mini
Speciálně navržené pro diskrétní
a spolehlivou ochranu při úniku moči

Inkontinenční vložky TENA Lady Slim Mini jsou zdravotnické prostředky určené pro ženy při lehkém úniku moči.
Pozorně si přečtěte informace na obalu. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.


