
MOJE MALÁ PAUZA NA 

CESTÁCH!

Protože růžová tě potěší.…

• 100% Fairtrade kakao z naší      
vlastní pražírny

• Ideální jako svacina na cesty nebo 
jako sladká odmena

• Dve atraktivní příchute v balení  
5x25g a 300g
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DĚKUJEME PRVNÍM PARTNERŮM KONGRESU:

VYDEJTE SE NA CESTU DO BUDOUCNOSTI

Zúčastněte se nebo se staňte partnerem
10. kongresu pro provozovatele čerpacích stanic. Tentokrát na téma:

Jak by měly čerpací stanice reagovat na plánované novinky v legislativě, a tím pádem i očekávanou změnu složení 
vozového parku? Jak se na novou situaci adaptovat? Přijďte i vy diskutovat o budoucnosti čerpacích stanic!
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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!

J
ednoho slunečného 
předpoledne jsem v Pra-
ze na ulici mezi zaparko-
vanými auty skoro zakopl 
o peněženku. A to že 
hodně naditou. Byl v ní 

občanský i řidičský průkaz, kartička 
pojišťovny, permanentka do fitness 
centra a tři bankovní karty. Kromě toho 
také několik desítek tisíc korun. V první 
moment mě napadlo, asi pod vlivem 
trvalé mediální masáže, že se jedná 
o nějaký typ rádoby zábavné „skryté 
kamery“. Prozkoumal jsem letmo okolí, 
a nic tomu nenasvědčovalo. Jen neda-
leko postával u auta taxikář. Můj první 
dotaz, jestli neviděl někoho, kdo by něco 
hledal, nebo se poptával, tedy směřoval 
na něj. O nikom nevěděl. A když jsem 
mu ukázal, co jsem našel, a sdělil mu, že 
tedy budu muset jít na policii, popřál mi 
hodně štěstí. Podle jeho zkušeností mě 
prý čeká pěkně dlouhé odpoledne. 

Přiznám, tento překvapivý nález a hlavně 
vysoký peněžní obnos mě celkem vyko-
lejily. A tak mě nenapadlo, co asi mělo, 
že bych podle údajů v dokladech zkusil 
onoho nešťastníka vygooglit. Místo 
toho jsem se v recepci blízkého hotelu 
taky zeptal, jestli se tam někdo nesháněl 
po ztraceném předmětu. Po negativní 
odpovědi mi recepční na počítači našla 

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Keď počujem takéto príbehy, vždy mi napad-
ne názov románu Romaina Rollanda Dobrý 
človek ešte žije. Hoci sa to niekedy v záplave 
stresu a večnej uponáhľanosti nezdá, ale 
je to tak. A práve na tom záleží, správať sa 
jeden k druhému ľudsky. Vďaka Bohu, už 
som mala tú česť, že mi v rôznych situáciách 
pomohli úplne cudzí ľudia, a dúfam, že som 
niekedy aspoň nejakou maličkosťou dokáza-
la neznámemu pomôcť aj ja.

 Nález
 Řešení
 Dobro

Vrátí se to?

nejbližší policejní stanici. V poledním 
horku to byla slušná procházka, ale s vi-
dinou vyřešení prekérní situace jsem 
ji zvládl. Tam mi pracovnice u přepážky 
sdělila, že jsem na cizineckém a kri-
minálním oddělení, a poslala mě zase 
o několik ulic dál, na klasickou policejní 
stanici. Další etapa v parném počasí byla 
náročnější, ale i tu jsem zvládl. A až tam, 
při sepisování nahlášení nálezu, mně 
klimatizací osvěžená mysl vnukla výše 
zmíněnou možnost. Přes internet jsem 
po chvíli našel telefonní číslo dotyčné-
ho a zanedlouho jsem mu peněženku 
osobně předal. 

Jen krátce na závěr: První otázka asi v tu 
chvíli nejšťastnějšího člověka na svě-
tě byla, jestli jsou v nalezené portmonce 
peníze… Byl v naprostém šoku, když 
jsem mu potvrdil, že ano. Nabídnuté 
nálezné jsem samozřejmě odmítl. Zato si 
ještě teď hýčkám hřejivý pocit z dobrého 
skutku a občas si vybavím slova „pána 
pozorného“, než šel skartovat rozepsaný 
protokol: Snad vám to taky někdy někdo 
vrátí…
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BAROMETR

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

V květnu nejvíce klesaly 
koloniální výrobky

 V květnu 2022 se průměrná hodnota 
spotřebního koše poprvé od začátku letoš-
ního roku v rámci měsíčního srovnání sní-
žila o 0,25 %, z původních 1 978,70 Kč na 
1 973,60 Kč. Snížení cen bylo zaregistrová-
no u pěti z deseti sledovaných obchodníků. 
Nejvyšší pokles cen byl zaznamenán u ře-
tězce Globus, a to o 7,27 %, což představuje 
měsíční pokles o 148 Kč. Naopak k nejvyšší-
mu nárůstu průměrných cen o 115 Kč došlo 
v Albert HM, což představuje 5,95% nárůst.

Snižovaly se ceny výrobků v kategorii koloniál 
a fresh výrobků, naopak v kategorii drogistic-
kého zboží došlo k nárůstu cen. Největší snížení 
cen bylo zaznamenáno u koloniálních výrobků, 
a to o 1,04 %. K poklesu průměrných cen do-
šlo i v kategorii fresh produktů (0,64 %). U je-
diného drogistického zboží průměrné měsíční 
ceny vzrostly o 1,04 %. V rámci promoční ak-
tivity došlo k minimálnímu nárůstu akčních cen 
u drogistického zboží a fresh výrobků, kde došlo 
k navýšení promočních aktivit v průměru o 1 %. 
Mimo Makro, kde se průměrná hodnota spotřeb-
ního koše pohybovala v květnu 2022 na úrovni 
1 613,80 Kč, zákazníci nejvýhodněji nakoupili 
v prodejnách Globus (1 884,10 Kč). 

V dubnu se meziročně nejvíce zvýšil obrat 
v kategorii čokoládových cukrovinek

-0‚25 %
 V porovnání s dubnem 2022 
klesla průměrná cena spotřebního koše 
v květnu 2022 o 0,25 %.

1 973,60 Kč

 Průměrná cena spotřební-
ho koše za měsíc duben 2022 
klesla z původních 1 978,70 Kč 
na 1 973,60 Kč v květnu 2022.

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

TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (4/2022 vs. 4/2021, v %)

 Pivo    -7,3

 Sýry    -1,7

 Tvrdý alkohol   3,7

 Čokoládové cukrovinky 32,9

 Víno*    -12,0

 Sušenky a oplatky  13,9

 Káva    -0,8

 Vody    9,2

 Mléko*   8,5

 Máslo a margaríny   17,5

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (4/2022 vs. 4/2021, v %)

 Papírové produkty 13,2

 Krmivo pro psy a kočky 4,8

Péče o vlasy 2,0

 Prací prostředky 3,8

 Péče o zuby* 2,5

 Čisticí prostředky -6,2

 Dětská strava 20,0

 Dekorativní kosmetika* 28,8

Péče o tělo 0,4

Péče o dítě 3,0

* ČR, elektronická data moderního trhu

Těstoviny, rýže a luštěniny jsou stálicemi
 Aspoň někdy kupují těstoviny skoro všichni Češi (98 %). Toto se neliší příliš mezi pohla-
vími ani v různých věkových skupinách. Velmi podobně na tom je rýže (97 %). O něco menší 
procento zaujímá rýže ve věkové skupině spotřebitelů 30–44 let. Luštěniny kupují více než 
tři čtvrtiny Čechů (85 %). Nejméně luštěniny nakupuje nejmladší věková skupina ve věku 
18–29 let (76 %). Oproti tomu ve skupině 30–59 let luštěniny vyhledává 90 % respondentů. 
V červnovém průzkumu na reprezentativním vzorku české populace ve věku 18 let a starší 
o velikosti 504 respondentů společnost InsightLab zjišťovala, jak se v oblasti nákupu těchto 
potravinářských kategorií čeští spotřebitelé chovají.

 Vývoj cen spotřebního koše (v Kč)

18. 19. 20. 21.

Albert SM 1 927 1 980,3 1 933,8 2 066,8
Albert 
HM 2 017,8 2 001,8 1 962,8 2 170,8

Billa 2 031,8 2 026,8 2 006,8 2 101,8

Globus 1 712,8 1 793,8 1 897,8 2 131,8

Kaufland 2 133,2 2 091,6 2 089,3 2 312,2

Lidl 2 162,8 2 230,8 2 245,8 2 156,5

Makro 1 590,4 1 616,8 1 602,7 1 645,4
Penny 
Market 2 071,8 1 928,8 1 933,8 1 980,7

Tesco HM 1 977,8 2 020,8 1 800,8 1 864,8

Tesco SM 1 969,8 2 060,8 1 805,8 1 887,8

Vývoj cen v období 2.–29. 5. 2022

Běžnou bílou rýži si spotřebitelé dopřávají vět-
šinou jednou týdně (37 %). U tohoto typu rýže 
existuje jen 7 % spotřebitelů, kteří ji nejedí 
vůbec. Ale například rýži Basmati už spotřebite-

Panzani 45 %

Zátkovy těstoviny 35 %

Adriana 26 %

Rosické těstoviny 25 %

Privátní značky 24 %

Barilla 22 %

 Které z uvedených těstovin 
kupují domácnosti

lé jedí 1× až 3× měsíčně či méně často (37 %). 
U Basmati je skoro pětina spotřebitelů, kteří ji 
nekonzumují. Těstoviny, podobně jako klasická 
bílá rýže, jsou spotřebiteli konzumovány 1× týd-
ně (49 %). V průzkumu se nenašla domácnost, 
která by alespoň někdy těstoviny nejedla. Oproti 
tomu celozrnné těstoviny nekonzumuje 18 % do-
mácností. Na trhu ale existují i jiné druhy těsto-
vin z jiných druhů mouky. Ty nekonzumuje 29 % 
spotřebitelů. Luštěniny požívají čeští spotřebite-
lé 1× až 3× do měsíce (47 %). Častěji luštěniny 
konzumují mladší spotřebitelé ve věku 18–29 let, 
z nichž skoro šestina uvádí, že konzumuje luště-
niny několikrát do týdne. 
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

VE STRUČNOSTI

> Zviditelněte vaše novinky zcela zdarma

ZaPnovinky vám zdarma umožní prezentovat vaše nové 
produkty přímo odběratelům a nákupčím.

> Usnadněte si listing

Nákupčí a majitelé obchodů chtějí mít všechny nové pro-
dukty, aby si udrželi zákazníky. Díky vaší propagaci na 
ZaPnovinkách budou vědět, které produkty zalistovat do 
svého sortimentu.

> Sledujte konkurenci

Novinky budou zveřejňovat i vaši 
konkurenti, budete mít tedy oka-
mžitý přehled i o jejich aktivitách.

> Měsíční newsletter 

Na začátku každého měsíce za-
síláme více než dvěma tisícům 
nákupčích a maloobchodníků 
přehled novinek. 

Zapojte se i vy!
Jednoduchá registrace, která 
vám nezabere ani dvě minuty 
a umožní představit nové pro-
dukty stovkám nákupčích a ob-
chodníků.

www.zapnovinky.cz

 VSTUP PRO 
ZADAVATELE

REGISTRUJTE 
ZDARMA SVÉ 

NOVINKY A DEJTE 
O NICH VĚDĚT 

MALOOBCHODNÍKŮM!

0494-20_ZaPnovinky_INZ_80x340_V1_NAHLED.indd   10494-20_ZaPnovinky_INZ_80x340_V1_NAHLED.indd   1 18.08.2020   18:1218.08.2020   18:12
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Olympia Plzeň 
nabízí dobíjení
 Cestování po České republice se pro 
elektrická auta postupně stává jednodušší 
a pohodlnější. I díky dobíjecím hubům – mís-
tům, kde může v jednu chvíli a bez zbyteč-
ného čekání doplnit své baterie hned několik 
elektromobilů.

K novým dobíjecím hubům se připojilo centrum 
Olympia Plzeň na okraji statutárního města Plzně 
poblíž dálnice D5. Jeho 11 rychlodobíjecích stanic 
ABB nemá problém dodat jednorázově bezemisní 
energie do baterií až 22 elektromobilů. „Naše ob-
chodní centrum chce udávat trendy a být dobře 
připraveno na dobu, kdy k nám na nákupy bude 
jezdit elektromobilem několikanásobně více lidí než 
dnes. Poloha v blízkosti dálnice D5 je klíčová a vě-
říme, že díky dobíjecím stanicím přivítáme i další 
nové zákazníky, kteří u nás třeba spojí dobíjení s ná-
kupy. Ve spolupráci s ČEZ jsme proto připravili do-
statečně kapacitní zázemí pro dobíjení elektromo-
bilů,“ informuje manažer centra Marek Audes. 

Albert opět 
navyšuje mzdy
 Mzdy provozních zaměstnanců ve více 
než tři sta třiceti prodejnách Albert po celé 
České republice i v distribučních centrech 
vzrostou od 1. září 2022 plošně o tři procenta. 
Tímto mimořádným navýšením retailer rea-
guje na aktuální ekonomickou situaci. Jde 
o druhé letošní navýšení a o osmou velkou 
vlnu zvyšování mezd od roku 2016. Celkově 
letos Albert navýší mzdy provozním zaměst-
nancům v průměru o 7 %. „Vnímáme součas-
nou situaci a celkovou náročnost pro naše zaměst-
nance. Jako odpovědný zaměstnavatel jsme se 
rozhodli zareagovat mimořádně i v průběhu roku 
a navýšit letos podruhé mzdy, tentokrát plošně 
o tři procenta. Znamená to, že každý provozní za-
městnanec nejen v prodejnách, ale také na našich 

třech distribučních centrech bude mít od září ga-
rantované tříprocentní navýšení mzdy,“ říká Ctirad 
Nedbálek, viceprezident pro lidské zdroje a udrži-
telnost společnosti Albert Česká republika.  

FAnn.cz přijímá 
platby Bitcoinem

 Beauty a Bitcoin, toto nezvyklé spojení 
přichází po vzoru zahraničních kosmetických 
prodejců i do Česka. Na webových stránkách 
FAnn.cz lze zaplatit za objednávku krypto-
měnou Bitcoin. Jde o první český e-shop 
s kosmetickými produkty, který zvolil tuto 
inovativní cestu, jak za nákup zaplatit. „Našim 
zákaznicím a zákazníkům chceme dopřát co nej-
větší komfort při placení internetových objedná-
vek, a protože se díváme neustále do budoucnosti, 
věříme, že kryptoměny budou hrát významnou 
roli,“ vysvětluje Radek Voňavka, výkonný ředitel 
společnosti FAnn retail. Kromě důvěry v technolo-
gické inovace chce firma také na kryptoměnový 
finanční trh přilákat více žen. V současné době 
u nás investují do kryptoměn především muži ve 
věkové skupině do třiceti let, v posledních letech 
se ale zvyšuje i počet investorek. 

Košík.cz uvařil 
Grepivo

 On-line supermarket Košík.cz vstupuje 
se svou novinkou Grepivo do rychle rostou-
cího segmentu radlerů a ochucených piv 
s nízkým obsahem alkoholu. Nabídne ji v kla-
sické skleněné lahvi, ale také v 1‚5litrové 
lahvi ze 100% rPET.

Nové Grepivo od Košík.cz stojí na základech oblí-
bené „Osmičky“, tedy osmistupňového piva, které 
je v nabídce od loňského roku. Jak už vypovídá 
název, jeho chuť je doplněna grepovou šťávou. 
Prodávat se bude v klasické skleněné lahvi, ale také 
v 1‚5litrové lahvi ze 100% rPET, tedy plně recyklo-
vaného plastového materiálu. „Spojili jsme řeme-
slný světlý ležák a osvěžující chuť hořkokyselé li-
monády z růžového grepu. Vzniklo tak výborně 
pitelné ochucené pivo s nízkým obsahem alkoholu, 
které v prosluněných dnech perfektně uhasí 
žízeň,“ uvádí Robert Beneš, vrchní sládek pivovaru 
Bizon, který piva Authentic vaří a který svou tváří 
a podpisem na etiketě garantuje jejich kvalitu. 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:
VE STRUČNOSTI

Aktuální informace z trhu najdete v našem 
pravidelném elektronickém newsletteru 

a na www.zboziaprodej.cz/zpravy

Veletrh SIAL 
Paris 2022 
představí trendy 
a inovace
 Mezinárodní potravinářský veletrh SIAL 
Paris 2022, který je spouštěčem a hybatelem 
obchodních kontraktů, nabízí pro tento roč-
ník jedinečný pohled na trendy, které mění 
svět potravin, a představuje nejlepší inovace 
ze všech koutů světa.

SIAL Paris je východiskem debat kolem ústředního 
tématu tohoto ročníku, jímž je výzva Osvojte si 
změnu. Myšlenka vznikla v roce 2020 s cílem po-
skytnout zájemcům potřebné klíče k potravinové 
produkci zítřka, a to v reakci na očekávání a ini-
ciativy přicházející z celého světa. S velkým odhod-
láním a flexibilitou byl připraven ročník, který vy-
chází z rozšířené verze agendy a splňuje očekávání 
celého ekosystému. Mezi hlavní milníky veletrhu 
SIAL Paris 2022 patří část SIAL Innovation, kde se 
představí to nejlepší z inovativní části celosvětové 
potravinářské nabídky. Cílem veletrhu je přinést 
ještě větší rozmanitost, usnadnit navazování kon-
taktů a setkávání účastníků. 

Volba spotřebitelů – 
Nejlepší novinka 2022 
zná své vítěze
 Výsledky 22. ročníku marketingového 
programu Volba spotřebitelů – Nejlepší no-
vinka vyhlásila po dvouleté pandemické 

pauze společnost Atoz Marketing 
Services na slavnostním galave-
čeru 16. června v Cubex Centru 
Praha. Hned potom proběhla také po 
dvouleté pauze akce Retail Business Mixer, 
která byla ideální příležitostí pro neformální 
společenské setkání zástupců retailu, výrobců 
a distributorů FMCG a jejich dodavatelů na neut-
rální půdě. Podkladem pro udělení ocenění jsou 
výsledky průzkumu, který realizovala společnost 
NielsenIQ na reprezentativním vzorku čtyř tisíc 
českých respondentů.

Detailní informace o výsledcích marketingo-
vého programu Volba spotřebitelů – Nejlepší 
novinka najdete v zářijovém speciálu Volba 
spotřebitelů 2022. 

Privátní značky 
jsou příležitostí 
do budoucna
 Tuzemští spotřebitelé mají stále větší 
zájem o nákup privátních značek, jejichž 
podíl v posledních letech výrazně narostl. 
Obchodní řetězce vyvezly loni pod hlavičkou 
privátních značek potraviny českých výrobců 
za více než 22 miliard Kč.

Na významu privátních značek při zajišťování kva-
litních dostupných potravin i při rozvoji českého 
potravinářství se shodli účastníci odborné konfe-
rence nazvané Vlastní značky potravin jako jedna 
z budoucích cest českého retailu. Uskutečnila se 
pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 
a ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

„Podíl vlastních značek roste ve většině zemí 
a Česká republika není výjimkou. Zároveň v po-
sledních letech výrazně narostl podíl privátních 
značek od českých výrobců. Zákazníci také mno-
hem více tlačí na kvalitu. I když cena je pořád hlav-
ním motorem nákupního rozhodování, kvalita 
a zdravotní aspekty hrají čím dál důležitější roli. 
A je to vidět i v posunu nabídky privátních značek 
od českých výrobců a v úzké spolupráci obchodu 
a potravinářů na reformulacích a podpoře udrži-
telné produkce,“ uvádí Tomáš Prouza, prezident 
Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a vicepre-
zident Hospodářské komory ČR. 

Peter ČechPeter Čech

SPECIALISTA 

NA DIGITALIZACI

VE TŘECH SLOVECH:

Procesy 
Optimalizace
Spokojenost

Peter Čech, 
ředitel, Resco CZ

Připravte výdejní místo 
na sezonu

Určitě jste se nejednou zamýšleli nad tím, zda na-
stavené procesy v rámci prodejny nebo výdejního 
místa e-commerce jsou optimální. Pro objektivní vy-
hodnocení můžete použít existující data z POS systé-
mu nebo docházkového systému. Z POS systému je 
možné analyzovat četnost transakcí na jednotlivých 
prodejních bodech, nebo procentní zastoupení jed-
notlivých sortimentních skupin zboží. 

V případě výdejních míst e-commerce vyhodnocení 
dostupných dat vede k dotazu, proč trvá výdej zásil-
ky neúměrně dlouho. Dlouhý výdej zásilky většinou 
znamená nespokojenost zákazníka, prodlužování 
front u prodejního místa a může vést k nevyzved-
nutí zásilky a tím k dalším neočekávaným nákladům 
při zpětné logistice.

Důvodů zdržení v procesu výdeje zásilky může být 
několik. Nejčastěji uváděným důvodem bylo vyhle-
dání zásilky ve skladu a jeho manipulace k prodej-
nímu bodu. Je tomu však opravdu tak? Naše měření 
ukázala, že právě vyhledání zásilky, její nalezení 
a manipulace k prodejnímu bodu není problémo-
vé místo v procesu. V konkrétním případě problém 
představovala samotná manipulace a práce s POS 
systémem nutná k provedení prodeje, až již z dů-
vodu zastaralého POS systému, nebo nevybavení 
POS pracoviště doporučeným HW (čtečka čárového 
kódu, dotykový monitor, nefunkční periferie). Dále 
měření zjistila, že při příjmu zásilek nebyl zvolený 
proces dostatečně efektivní a měření vedlo k jeho 
optimalizaci a tím pádem dřívějšímu informování 
zákazníka o vyzvednutí zásilky na výdejním místě. 

Pro měření byla zvolena RTLS technologie na bázi 
BT Beaconů umístěných u POS a ve skladu určeném 
pro zásilky. Včasnou optimalizací procesů při výde-
ji zásilek získáte spokojeného zákazníka v blížící se 
sezoně. 

SLOVO
ODBORNÍKA!

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

VE STRUČNOSTI

> Zviditelněte vaše novinky zcela zdarma

ZaPnovinky vám zdarma umožní prezentovat vaše nové 
produkty přímo odběratelům a nákupčím.

> Usnadněte si listing

Nákupčí a majitelé obchodů chtějí mít všechny nové pro-
dukty, aby si udrželi zákazníky. Díky vaší propagaci na 
ZaPnovinkách budou vědět, které produkty zalistovat do 
svého sortimentu.

> Sledujte konkurenci

Novinky budou zveřejňovat i vaši 
konkurenti, budete mít tedy oka-
mžitý přehled i o jejich aktivitách.

> Měsíční newsletter 

Na začátku každého měsíce za-
síláme více než dvěma tisícům 
nákupčích a maloobchodníků 
přehled novinek. 

Zapojte se i vy!
Jednoduchá registrace, která 
vám nezabere ani dvě minuty 
a umožní představit nové pro-
dukty stovkám nákupčích a ob-
chodníků.

www.zapnovinky.cz

 VSTUP PRO 
ZADAVATELE

REGISTRUJTE 
ZDARMA SVÉ 

NOVINKY A DEJTE 
O NICH VĚDĚT 

MALOOBCHODNÍKŮM!

0494-20_ZaPnovinky_INZ_80x340_V1_NAHLED.indd   10494-20_ZaPnovinky_INZ_80x340_V1_NAHLED.indd   1 18.08.2020   18:1218.08.2020   18:12
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Olympia Plzeň 
nabízí dobíjení
 Cestování po České republice se pro 
elektrická auta postupně stává jednodušší 
a pohodlnější. I díky dobíjecím hubům – mís-
tům, kde může v jednu chvíli a bez zbyteč-
ného čekání doplnit své baterie hned několik 
elektromobilů.

K novým dobíjecím hubům se připojilo centrum 
Olympia Plzeň na okraji statutárního města Plzně 
poblíž dálnice D5. Jeho 11 rychlodobíjecích stanic 
ABB nemá problém dodat jednorázově bezemisní 
energie do baterií až 22 elektromobilů. „Naše ob-
chodní centrum chce udávat trendy a být dobře 
připraveno na dobu, kdy k nám na nákupy bude 
jezdit elektromobilem několikanásobně více lidí než 
dnes. Poloha v blízkosti dálnice D5 je klíčová a vě-
říme, že díky dobíjecím stanicím přivítáme i další 
nové zákazníky, kteří u nás třeba spojí dobíjení s ná-
kupy. Ve spolupráci s ČEZ jsme proto připravili do-
statečně kapacitní zázemí pro dobíjení elektromo-
bilů,“ informuje manažer centra Marek Audes. 

Albert opět 
navyšuje mzdy
 Mzdy provozních zaměstnanců ve více 
než tři sta třiceti prodejnách Albert po celé 
České republice i v distribučních centrech 
vzrostou od 1. září 2022 plošně o tři procenta. 
Tímto mimořádným navýšením retailer rea-
guje na aktuální ekonomickou situaci. Jde 
o druhé letošní navýšení a o osmou velkou 
vlnu zvyšování mezd od roku 2016. Celkově 
letos Albert navýší mzdy provozním zaměst-
nancům v průměru o 7 %. „Vnímáme součas-
nou situaci a celkovou náročnost pro naše zaměst-
nance. Jako odpovědný zaměstnavatel jsme se 
rozhodli zareagovat mimořádně i v průběhu roku 
a navýšit letos podruhé mzdy, tentokrát plošně 
o tři procenta. Znamená to, že každý provozní za-
městnanec nejen v prodejnách, ale také na našich 

třech distribučních centrech bude mít od září ga-
rantované tříprocentní navýšení mzdy,“ říká Ctirad 
Nedbálek, viceprezident pro lidské zdroje a udrži-
telnost společnosti Albert Česká republika.  

FAnn.cz přijímá 
platby Bitcoinem

 Beauty a Bitcoin, toto nezvyklé spojení 
přichází po vzoru zahraničních kosmetických 
prodejců i do Česka. Na webových stránkách 
FAnn.cz lze zaplatit za objednávku krypto-
měnou Bitcoin. Jde o první český e-shop 
s kosmetickými produkty, který zvolil tuto 
inovativní cestu, jak za nákup zaplatit. „Našim 
zákaznicím a zákazníkům chceme dopřát co nej-
větší komfort při placení internetových objedná-
vek, a protože se díváme neustále do budoucnosti, 
věříme, že kryptoměny budou hrát významnou 
roli,“ vysvětluje Radek Voňavka, výkonný ředitel 
společnosti FAnn retail. Kromě důvěry v technolo-
gické inovace chce firma také na kryptoměnový 
finanční trh přilákat více žen. V současné době 
u nás investují do kryptoměn především muži ve 
věkové skupině do třiceti let, v posledních letech 
se ale zvyšuje i počet investorek. 

Košík.cz uvařil 
Grepivo

 On-line supermarket Košík.cz vstupuje 
se svou novinkou Grepivo do rychle rostou-
cího segmentu radlerů a ochucených piv 
s nízkým obsahem alkoholu. Nabídne ji v kla-
sické skleněné lahvi, ale také v 1‚5litrové 
lahvi ze 100% rPET.

Nové Grepivo od Košík.cz stojí na základech oblí-
bené „Osmičky“, tedy osmistupňového piva, které 
je v nabídce od loňského roku. Jak už vypovídá 
název, jeho chuť je doplněna grepovou šťávou. 
Prodávat se bude v klasické skleněné lahvi, ale také 
v 1‚5litrové lahvi ze 100% rPET, tedy plně recyklo-
vaného plastového materiálu. „Spojili jsme řeme-
slný světlý ležák a osvěžující chuť hořkokyselé li-
monády z růžového grepu. Vzniklo tak výborně 
pitelné ochucené pivo s nízkým obsahem alkoholu, 
které v prosluněných dnech perfektně uhasí 
žízeň,“ uvádí Robert Beneš, vrchní sládek pivovaru 
Bizon, který piva Authentic vaří a který svou tváří 
a podpisem na etiketě garantuje jejich kvalitu. 



8

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

AGENDA

5.–6. 10. 2022
KOŠICE

SAMOŠKA SK
20. kongres na podporu 
slovenského obchodu

  Kongres Samoška je jedinečným místem, kde 
se setkávají představitelé centrál maloobchodních 
aliancí a družstev i majitelé a vedoucí prodejen 
z různých regionů Slovenska. Po tři a půl roce, kdy 
pandemická opatření neumožňovala setkávání na 
společenských akcích, se kongres opět vrací do 
Košic. Jubilejní 20. kongres se uskuteční v říjnu 
v hotelu DoubleTree by Hilton Košice. Oficiálnímu 
programu bude předcházet neformální párty, 
během které mají domácí obchodníci, dodavatelé 
či zástupci profesních organizací příležitost navá-
zat nové obchodní vztahy a upevnit ty staré. Záro-
veň se budou moci v průběhu odborného pro-
gramu zapojit do různorodých diskusí a získat tak 
inspiraci aplikovatelnou do praxe. 

www.samoska-kongres.sk
+421 904 589 741
izabela.bobulova@atoz.sk

6. 10. 2022
OLOMOUC

PHARMA PROFIT
15. kongres na podporu 
lékárenského trhu

  Ekonomická krize dopadá na všechny obory 
a lékárenství není výjimkou. Proto hlavní téma již 
15. kongresu, který se bude konat v Clarion Con-
gress Hotelu Olomouc, zní: Jak úspěšně projít 
krizí? Doporučení, na co se v současnosti zaměřit, 
jak pracovat s náklady a podobně, nabídnou reno-
movaní ekonomové. Pro účastníky je v rámci 15. 
kongresu připraveno i několik novinek například 
v podobě odpoledních workshopů či psycholo-
gické porady. 

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

26.–29. 7. 2022
NORIMBERK

BIOFACH A VIVANESS
veletrhy biopotravin, 
doplňků stravy 
a kosmetiky

  Mezinárodní veletrhy Biofach a Vivaness, 
které se každoročně pořádají během února v ně-
meckém Norimberku, se budou tentokrát konat 
od 26. do 29. července 2022. Toto nové letní 
datum bylo stanoveno tak, aby vyhovělo četným 
požadavkům registrovaných vystavovatelů. Kromě 
prezentace nových výrobků a trendů zde vystavo-
vatelé, návštěvníci i zástupci médií zažijí také kom-
plexní nabídku služeb; budou se moci vzájemně 
propojit a navázat nové obchodní kontakty. Část 
se bude odehrávat i v digitální podobě. 

www.vivaness.de
+420 775 663 700
eliasova@proveletrhy.cz

8. 9. 2022
PRAHA

ČERPAČKA
10. kongres pro 
provozovatele čerpacích 
stanic

  Už po desáté se v Aquapalace Hotelu Prague 
sejdou zástupci čerpacích stanic a jejich dodava-
telé, aby diskutovali o problémech, které tento 
obor aktuálně řeší. Kongres se zaměří na budouc-
nost čerpaček, na to, jakým způsobem by měly 
reagovat na změny legislativy i vozového parku 
a udržet se na trhu. Celodenní program nabízí 
přednášky zajímavých řečníků a inspirace z praxe 
– témata se týkají provozu, práce s daty o zákaz-
nících, marketingu a podobně. Přidanou hodnotou 
je možnost navázat nové obchodní vztahy, pří-
padně upevnit ty stávající. 

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

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

13.–14. 10. 2022
PRAHA

OBALKO
český a slovenský 
obalový kongres

  Technologie postupuje bleskovou rychlostí 
a obalový průmysl se snaží držet krok. Před námi 
je však ještě hodně dlouhá cesta. Obaly se musí 
jednoduše třídit a recyklovat, musí být efektivnější 
při prodeji produktů, lepší jako zdroj informací pro 
spotřebitele a musí se dát snáze navrhovat, objed-
návat a vyrábět. S rychlostí, kterou se svět pohy-
buje, je budoucnost obalů hned za rohem. Rozší-
řená realita, digitální značení, ekodesign, 
objednávání online, klimatická neutralita… Stručně 
řečeno, balení zítřka je tu skoro už dnes. Připojte 
se k nám na jubilejním 10. ročníku kongresu 
Obalko, největšího setkání obalových profesionálů 
ve střední Evropě, a společně zaostříme na bu-
doucnost balení. 

www.obalko.cz
+420 733 521 575
terezia.radkova@atoz.cz
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KDO JE KDE
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  Do čela Mall Group se posouvá zkušený 
manažer Jakub Střeštík. Pozice managing direc-
tor se ujímá ze své role chief commercial officer, 
kterou zastává poslední dva roky. Dosavadní CEO 
Mall Group Jan Hanuš se rozhodl ve své funkci ke 
konci července skončit. 



Více personálních změn najdete 
na www.zboziaprodej.cz

PŘÍCHODY

  Novou finanční ředitelkou společnosti 
Plzeňský Prazdroj se stala Karina Přibylová. 
Nahradila tak Davida Udala, který se nově 
přesunul na pozici ředitele pro distribuci 
a plánování. Karina Přibylová přichází ze společ-
nosti Procter & Gamble, kde pracovala posledních 
19 let na různých pozicích v rámci oddělení finan-
cí, v posledních letech jako senior ředitelka skupiny 
pro komerční finanční služby a finanční plánování 
pro střední Evropu. 

  Na pozici CEO technologicko-logistické 
společnosti DoDo pro Českou republiku 

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

inzerce

POVÝŠENÍa Slovensko, kterou dosud zastával současný 
COO skupiny DoDo Group Martin Marek, při-
chází Ivo Velíšek. Ten dosud působil jako retail 
offer manager ve společnosti MOL Česká republi-
ka. Z nově nabyté pozice bude mít na starost pri-
márně další upevnění pozice DoDo na českém 
a slovenském trhu, rozvoj nových projektů v rámci 
lokálních trhů a akvizici nových klientů z řad retai-
lerů i e-shopů. Prioritou bude také edukace trhu 
s ohledem na důležitost kvalitní last-mile logistiky 
či udržitelnost a efektivitu v doručování. 

  Společnost Pivovary Staropramen přiví-
tala na vedoucí pozici právního oddělení a fi-
remních záležitostí Lucii Kováčovou. Dříve 
působila jako legal director společnosti Tesco pro 
střední Evropu a má velké mezinárodní zkušenosti 
z právní oblasti. 
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CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

AGENDA

5.–6. 10. 2022
KOŠICE

SAMOŠKA SK
20. kongres na podporu 
slovenského obchodu

  Kongres Samoška je jedinečným místem, kde 
se setkávají představitelé centrál maloobchodních 
aliancí a družstev i majitelé a vedoucí prodejen 
z různých regionů Slovenska. Po tři a půl roce, kdy 
pandemická opatření neumožňovala setkávání na 
společenských akcích, se kongres opět vrací do 
Košic. Jubilejní 20. kongres se uskuteční v říjnu 
v hotelu DoubleTree by Hilton Košice. Oficiálnímu 
programu bude předcházet neformální párty, 
během které mají domácí obchodníci, dodavatelé 
či zástupci profesních organizací příležitost navá-
zat nové obchodní vztahy a upevnit ty staré. Záro-
veň se budou moci v průběhu odborného pro-
gramu zapojit do různorodých diskusí a získat tak 
inspiraci aplikovatelnou do praxe. 

www.samoska-kongres.sk
+421 904 589 741
izabela.bobulova@atoz.sk

6. 10. 2022
OLOMOUC

PHARMA PROFIT
15. kongres na podporu 
lékárenského trhu

  Ekonomická krize dopadá na všechny obory 
a lékárenství není výjimkou. Proto hlavní téma již 
15. kongresu, který se bude konat v Clarion Con-
gress Hotelu Olomouc, zní: Jak úspěšně projít 
krizí? Doporučení, na co se v současnosti zaměřit, 
jak pracovat s náklady a podobně, nabídnou reno-
movaní ekonomové. Pro účastníky je v rámci 15. 
kongresu připraveno i několik novinek například 
v podobě odpoledních workshopů či psycholo-
gické porady. 

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

26.–29. 7. 2022
NORIMBERK

BIOFACH A VIVANESS
veletrhy biopotravin, 
doplňků stravy 
a kosmetiky

  Mezinárodní veletrhy Biofach a Vivaness, 
které se každoročně pořádají během února v ně-
meckém Norimberku, se budou tentokrát konat 
od 26. do 29. července 2022. Toto nové letní 
datum bylo stanoveno tak, aby vyhovělo četným 
požadavkům registrovaných vystavovatelů. Kromě 
prezentace nových výrobků a trendů zde vystavo-
vatelé, návštěvníci i zástupci médií zažijí také kom-
plexní nabídku služeb; budou se moci vzájemně 
propojit a navázat nové obchodní kontakty. Část 
se bude odehrávat i v digitální podobě. 

www.vivaness.de
+420 775 663 700
eliasova@proveletrhy.cz

8. 9. 2022
PRAHA

ČERPAČKA
10. kongres pro 
provozovatele čerpacích 
stanic

  Už po desáté se v Aquapalace Hotelu Prague 
sejdou zástupci čerpacích stanic a jejich dodava-
telé, aby diskutovali o problémech, které tento 
obor aktuálně řeší. Kongres se zaměří na budouc-
nost čerpaček, na to, jakým způsobem by měly 
reagovat na změny legislativy i vozového parku 
a udržet se na trhu. Celodenní program nabízí 
přednášky zajímavých řečníků a inspirace z praxe 
– témata se týkají provozu, práce s daty o zákaz-
nících, marketingu a podobně. Přidanou hodnotou 
je možnost navázat nové obchodní vztahy, pří-
padně upevnit ty stávající. 

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

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

13.–14. 10. 2022
PRAHA

OBALKO
český a slovenský 
obalový kongres

  Technologie postupuje bleskovou rychlostí 
a obalový průmysl se snaží držet krok. Před námi 
je však ještě hodně dlouhá cesta. Obaly se musí 
jednoduše třídit a recyklovat, musí být efektivnější 
při prodeji produktů, lepší jako zdroj informací pro 
spotřebitele a musí se dát snáze navrhovat, objed-
návat a vyrábět. S rychlostí, kterou se svět pohy-
buje, je budoucnost obalů hned za rohem. Rozší-
řená realita, digitální značení, ekodesign, 
objednávání online, klimatická neutralita… Stručně 
řečeno, balení zítřka je tu skoro už dnes. Připojte 
se k nám na jubilejním 10. ročníku kongresu 
Obalko, největšího setkání obalových profesionálů 
ve střední Evropě, a společně zaostříme na bu-
doucnost balení. 

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

Jubilejní 25. ročník největšího logistického kongresu v České republice letos nesl 
podtitul Homo logisticus a symbolicky tak vzdal hold všem lidem, kteří pracují 
v logistice a kteří zejména během pandemie ukázali, že logistika je spolehlivou                 součástí 
kritické infrastruktury země. Tematicky se však kongres věnoval také dalším oblastem 
– vedle lidských zdrojů to byly automatizace a robotizace, vzestup e-commerce či 
environmentálně ohleduplnější logistika a doprava.

Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz

O proti loňskému ročníku navští-
vilo letošní ročník logistického 
kongresu Eastlog přes sto no-
vých účastníků. Konečný po-
čet návštěvníků se tedy ustálil 

na hodnotě 556. „Návštěvnost je pro nás jedním 
z důležitých měřítek úspěchu. Současně nejde 
pouze o kvantitu, ale takříkajíc o kvalitu. Naším 
cílem je, aby kongres navštěvovali především logis-
tičtí profesionálové přímo z praxe. Mohou se nejen 
seznámit s trendy a novinkami prostřednictvím od-
borného programu, ale také si předávat zkušenos-
ti v rámci networkingu. A v neposlední řadě velmi 
dobře funguje propojení s partnery, kteří konfe-
renci podporují,“ říká Jeffrey Osterroth, generální 
ředitel pořádající společnosti Atoz Group.

Kongres, který se letos konal ve dnech 12. 
a 13. května v moderním kongresovém centru O2 
universum v Praze, sestává ze společného progra-
mu, několika vložených workshopů specializova-
ných na dané téma, speed-datingové platformy 
Bizlog, večerního Logistického Business Mixeru 
a druhý den pak účastníci navštěvují logistické 
provozy.

Homo logisticus – 
člověk logistický

Dopolední program začal debatou dvou výrazných 
osobností – Josefa Středuly, předsedy Českomo-
ravské konfederace odborových svazů, a Radka 
Špicara, viceprezidenta pro hospodářskou politiku 
a export Svazu průmyslu a dopravy ČR. Prezento-
vali své názory na trh práce, uprchlickou krizi, vy-
sokou inflaci nebo deglobalizaci.

Michal Šmíd (Amazon) a Pavel Sovička (Panattoni) 
pojali svou prezentaci opravdu interaktivně. Nejdří-
ve přijeli s vozíky z Amazonu plnými beden, násle-
dovala přednáška o společné spolupráci Panattoni 
a Amazonu ve světě i v Česku. V závěru se pak ke 
stropu vznesl dron a Michal Šmíd a Pavel Sovička si 
pořídili s celým publikem jedno velké selfíčko.

Po kávové přestávce, kterou uvedl mistr barista Jiří 
Čad (Nestlé Professional), následovala velká pane-
lová diskuse k ústřednímu tématu letošního roční-
ku – Homo logisticus neboli Člověk logistický. 
Moderovala ji Jaroslava Rezlerová (Manpower-
Group) a mezi panelisty byli zástupci mnoha ob-

lastí – Barbora Habětínková (ShipMonk), Michal 
Harásek (Tymbe), Roman Kmec (Lidl Česká repub-
lika), Jiří Kristek (Cushman & Wakefield) a Jan Pol-
ter (Dachser Czech Republic). Účastníci zodpově-
děli například otázky, jaké typy logistických 
provozů lze plně automatizovat nebo robotizovat 
či zda pandemie změnila způsob, jak člověk vyko-
nává práci v logistice.

Polední pauza byla dostatečně dlouhá na to, aby 
se účastníci nejen občerstvili před bohatým odpo-
ledním programem, ale aby také zvládli stovky 
krátkých obchodních schůzek. Takzvaný speed-
-dating v rámci sekce Bizlog představuje ideální 
příležitost pro navázání úvodního kontaktu a zá-
kladní seznámení s výrobky a službami.

Série případovek

Odpoledne se „rozpadlo“ do několika programo-
vých linií. Pandemie urychlila implementaci auto-
matizovaných a robotizovaných logistických pro-
cesů. Týká se to řady různých technologií – AGV, 

vzdal hold člověku 
v logistice

Eastlog 2022 Eastlog 2022 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

AMR, miniloadů nebo shuttle systémů. Tomuto 
tématu se věnoval workshop Digilog. Téma otevřel 
Tomáš Kubica (Škoda Auto), který se zaměřil na 
zajímavé projekty automatizace a digitalizace v lo-
gistice největší české automobilky. Zmínil i nové 
nároky na logistiku při skladování a manipulaci 
s komponenty pro výrobu elektromobilů.

Následovala série případových studií. O zvýšení 
efektivity a úspoře díky autonomním vozíkům Agi-
lox hovořili Stanislav Čakovský (Greiner Packaging) 
a Dušan Šutka (4IGV). Program pokračoval „přípa-
dovkou“ zaměřenou na propojení systému Radio-
shuttle a automatických retraků ve společnosti 
Linea Nivnice, svého času se jednalo o první insta-
laci v Evropě. Přednášeli Jaromír Oliva (Linea Niv-
nice) a Aleš Hušek (Toyota Material Handling CZ).

Název další případové studie zněl: „Digitalizace: 
Výhra v odběratelsko-dodavatelských vztazích.“ 
Inspirativní příklad nastavení firemních procesů 
přinesli Michal Pavlorek (eD system) a Lubomír Ve-
selý (Grit). Digitalizaci logistických procesů ve spo-
lečnosti Dexis Slovakia se věnovali Marcel Mitošin-
ka (Dexis Slovakia) a Pavel Motan (K2 atmitec). 
Závěrečná případová studie tohoto bloku patřila 
společnosti Kiekert-CS a Still ČR. Petr Kuchyňa na 
straně uživatele logistických služeb a Filip Šustek 
jako zástupce poskytovatele představili projekt au-
tomatizace dopravy ze skladu do výroby za použi-
tí autonomních tažných souprav. Moderátorské 
„otěže“ třímal David Čapek (Systémy Logistiky).

Pod tlakem změn

Plzeňský Prazdroj nedávno realizoval několik zají-
mavých projektů automatizace v dodavatelském 
řetězci. A v současnosti připravuje plně automatic-
ký sklad ve svém výrobním závodu v Plzni. 
S podrobnostmi seznámili David Udal a Tomáš 
Sedláček (oba Plzeňský Prazdroj). Následovala pre-
zentace, která směřovala k problematice plýtvání 
s potravinami, respektive k metodám, jak mu za-
mezit. Prezentaci, která se týkala udržitelného jed-
nání a spolupráce s Českou federací potravinových 
bank, měl Jaroslav Koláček (Penny Market).

Klíčová role zdravotnictví a jeho zásobování se 
ukázala v průběhu pandemie. Jednou z priorit bylo 
mít potřebný zdravotnický materiál v blízkosti od-
běratelů. Důležité je to i pro společnost Mapo, 
která se zabývá prodejem a distribucí spotřebního 
materiálu pro zdravotnictví či lázeňství. Její před-
stavitelé Pavel Brauner a Josef Krajčí se společně 
s Michalem Bujárkem (CTP) zaměřili na hledání 
nových skladových prostor.

Závěr workshopu patřil panelové diskusi s pracov-
ním názvem Proklatě dynamická e-commerce. 
O doručení na poslední míli, fullfilmentu, automa-
tizaci a robotizaci logistických procesů v e-com-
merci hovořili Tomáš Anděl (Alza.cz), Jakub Holec 
(108 Agency), Aleš Malucha (Rohlik.cz), Daniel 
Mareš (WeDo), Jan Palek (GLP) a Pavel Včela 
(G1LS CZ). Moderoval Petr Hříbal (Zboží&Prodej).

HRlog vycházel ze situace v pandemii, která přines-
la jasný dopad na firmy i jejich zaměstnance. Home 
office, karanténa, ošetřovačka, testování, videopo-
rady… Workshop byl koncipován jako kulatý stůl, 
ke kterému byli přizváni HR manažeři a manažerky 
logistických společností, zástupci agentur nebo 
inovátoři v oblasti HR. Debata se točila kolem sou-
časné praxe i toho, co lze očekávat do budoucnos-
ti. HR manažeři se shodli především na základním, 
totiž že panuje obrovský nedostatek pracovních sil 

a je třeba neustále vymýšlet cesty, jak oslovovat 
nové kandidáty. Zdá se přitom, že v blízké budouc-
nosti se situace příliš nezmění navzdory tomu, že 
se očekávají ekonomické těžkosti vyvolané válkou 
na Ukrajině, narušením dodavatelských řetězců 
i vysokou inflací. „Personální“ dvouhodinovkou 
provázel moderátor Roman Molek (Transearch In-
ternational).

Dokáže být logistika 
zelenější?

Společný odpolední a podvečerní program patřil 
tématu, které hýbe nejen moderní logistikou, totiž 
udržitelnosti. Sekci Greenlog zahájil Alan McKin-
non (Kühne Logistics University) s daty „vyfutrova-
nou“ přednáškou pojmenovanou Net-Zero Logis-
tics: Co to znamená a jak tohoto stavu docílit? 
V úvodu načrtl, jak vypadají aktuální klimatické 
cíle, a zmínil některé metody, jež mohou přispět 
k jejich splnění včetně například zachytávání oxidu 
uhličitého z atmosféry. Dále vyjmenoval jednotlivé 
typy přeprav i s jejich klimatickými dopady (zdroj: 
DBEIS/DEFRA 2020). Nejvíce CO

2
 na tunokilometr 

produkuje letecká doprava na krátké vzdálenosti 
(2 198 g CO

2
/tunokilometr), následuje letecká na 

dlouhé vzdálenosti (1 128), poté dodávka (612), 
nákladní vůz (210), kamion s návěsem (78), trajekt 
(51), nákladní vlak (25), kontejnerová loď (16) a loď 
na přepravu volného nákladu (4).

Poté vystoupil prof. Vladimír Kočí (VŠCHT Praha), 
který měl na počátku stručné pojednání o hodno-
cení LCA. Protože ekologická řešení by měla být 
opravdu udržitelná, nikoliv pouze „zelená“, líbivá 
či marketingově zajímavá, zaměřil se pak Vladimír 
Kočí na tři příklady, kdy hodnotil „zelenou“ inova-
tivnost jednotlivých projektů. Na testu LNG vozidel 
spolupracovaly společnosti Budějovický Budvar 
a Iveco, příklad prezentovali Vojtěch Lechner (Bu-
dějovický Budvar) a Miroslav Hnát (Iveco). Násle-
dovala inovace v podobě elektrifikace depa Pharos 
společnosti Direct Parcel Distribution SK, na které 
spolupracovala s firmou ChargeUp. Prezentovali 
Milan Jurík (Direct Parcel Distribution SK) a Ondřej 
Synek (ChargeUp Engineering). Představeným pro-
jektem byla také fotovoltaická elektrárna na střeše 
skladu Amazonu v Kojetíně, který uvedl Jiří Zita 
(Panattoni) jménem developera a klienta Amazon.

„Jdeme po zelené“ byl název další velké panelové 
diskuse letošního ročníku Eastlogu. Jsou nově sta-
věné sklady opravdu „zelené“? Jak se firmy vypo-
řádávají s požadavky na dopravu ohleduplnější 
k životnímu prostředí? Kde jsou největší rezervy při 
hledání úspor energií? To byly jen některé z otá-
zek, které moderátor Tomáš Martoch (GS1 Czech 
Republic, Česko-slovenská iniciativa ECR) položil 
svým hostům. Vystoupili Gaël Gonzalez (LPR – La 
Palette Rouge), Jan Hyťha (Hopi Holding), Pavel 
Pánek (Budějovický Budvar), Kateřina Rázlová (DHL 
Supply Chain) a Michal Vrba (Prologis).

Téměř dva roky „se nesmělo zpívat a nesmělo se 
hrát“. A tak pořadatelé pro letošek zařadili večerní 
program, který rozproudil krev v žilách. Ihned po 
ukončení hlavního programu se na pódium vrhl 
taneční soubor Tradición a rozpoutal karnevalové 

„šílenství“. Pět pestrobarevně oděných tanečníků 
a tanečnic předvedlo salsu, sambu nebo karneva-
lové zvyky. Účastníci si mohli poté sami zatančit 
s hudební skupinou Carisma, ochutnat Caipirinhu, 
vyzkoušet brazilské speciality nebo si udělat foto-
grafickou vzpomínku díky Smileboxu. Zkrátka Rio 
Eastlog.

Pestrý výběr provozů

Seelog je tradiční programová sekce Eastlogu, kte-
rá nabízí exkurze do zajímavých logistických pro-
vozů. Již v předvečer kongresu, 11. května, vyrazi-
li účastníci do nového hubu společnosti WeDo 
v Ostředku. Funguje zde automatický sorter, který 
vytřídí až 12 000 balíků za hodinu.

V pátek 13. května se konaly hned tři exkurze. Část 
účastníků se vydala do distribučního centra řetěz-
ce Datart (společnost HP Tronic) v Jirnech. V sou-
časnosti sklad využívá několik technologií: napří-
klad OSR shuttle (Knapp) pro vysokohustotní 
skladování drobného zboží, propojený s pick-it- 
-easy stanicemi doplněnými pick-by-light techno-
logií pro jeho efektivní vychystávání, čtyřpatrovou 
galerii pick-to-belt, 3‚5 km dopravníků, VNA vozí-
ky, spádové regály či automatické páskovačky.

Další skupina zavítala do Přelouče do společnosti 
Kiekert-CS, která zde vyrábí automobilové zámky, 
a to 200 000 denně. Srdce skladu tvoří už jednou 
rozšířený vysokokapacitní miniload. Prostorově 
omezená zóna pro příhradové regály je vyplněna 
mobilními regály, které zvyšují hustotu skladování. 
Zásobování mezi skladem a výrobou je nově řeše-
no pomocí dvou automatizovaných tažných sou-
prav. Nedávnou inovací je také nasazení autonom-
ních vozíků značky Agilox.

Poslední skupina se vydala do distribučního centra 
v Postřižíně, odkud je zaváženo všech 185 prode-
jen Tesco. Účastníci navštívili suchý a chlazený 
sklad, které fungují v teplotním rozmezí +2 °C do 
+25 °C. Postřižínské centrum bylo otevřeno v roce 
2006, zaměstnává od 800 do 1 000 pracovníků 
a má kapacitu 25 000 paletových míst. Celková 
plocha centra činí 110 000 m2.

Přehled logistických provozů ukazuje, že výběr 
byl velmi pestrý a účastníci mohli vidět různé typy 
logistik, které sledují trochu jiné cíle a provozní 
akcenty.

Příští kongres Eastlog je naplánován 
na 25. a 26. května 2023.

Více o kongresu najdete 
na webu eastlog.cz, kde 
bude také publikována 
příloha reflektující průběh 
letošního Eastlogu.
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KONGRES

Jubilejní 25. ročník největšího logistického kongresu v České republice letos nesl 
podtitul Homo logisticus a symbolicky tak vzdal hold všem lidem, kteří pracují 
v logistice a kteří zejména během pandemie ukázali, že logistika je spolehlivou                 součástí 
kritické infrastruktury země. Tematicky se však kongres věnoval také dalším oblastem 
– vedle lidských zdrojů to byly automatizace a robotizace, vzestup e-commerce či 
environmentálně ohleduplnější logistika a doprava.

Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz

O proti loňskému ročníku navští-
vilo letošní ročník logistického 
kongresu Eastlog přes sto no-
vých účastníků. Konečný po-
čet návštěvníků se tedy ustálil 

na hodnotě 556. „Návštěvnost je pro nás jedním 
z důležitých měřítek úspěchu. Současně nejde 
pouze o kvantitu, ale takříkajíc o kvalitu. Naším 
cílem je, aby kongres navštěvovali především logis-
tičtí profesionálové přímo z praxe. Mohou se nejen 
seznámit s trendy a novinkami prostřednictvím od-
borného programu, ale také si předávat zkušenos-
ti v rámci networkingu. A v neposlední řadě velmi 
dobře funguje propojení s partnery, kteří konfe-
renci podporují,“ říká Jeffrey Osterroth, generální 
ředitel pořádající společnosti Atoz Group.

Kongres, který se letos konal ve dnech 12. 
a 13. května v moderním kongresovém centru O2 
universum v Praze, sestává ze společného progra-
mu, několika vložených workshopů specializova-
ných na dané téma, speed-datingové platformy 
Bizlog, večerního Logistického Business Mixeru 
a druhý den pak účastníci navštěvují logistické 
provozy.

Homo logisticus – 
člověk logistický

Dopolední program začal debatou dvou výrazných 
osobností – Josefa Středuly, předsedy Českomo-
ravské konfederace odborových svazů, a Radka 
Špicara, viceprezidenta pro hospodářskou politiku 
a export Svazu průmyslu a dopravy ČR. Prezento-
vali své názory na trh práce, uprchlickou krizi, vy-
sokou inflaci nebo deglobalizaci.

Michal Šmíd (Amazon) a Pavel Sovička (Panattoni) 
pojali svou prezentaci opravdu interaktivně. Nejdří-
ve přijeli s vozíky z Amazonu plnými beden, násle-
dovala přednáška o společné spolupráci Panattoni 
a Amazonu ve světě i v Česku. V závěru se pak ke 
stropu vznesl dron a Michal Šmíd a Pavel Sovička si 
pořídili s celým publikem jedno velké selfíčko.

Po kávové přestávce, kterou uvedl mistr barista Jiří 
Čad (Nestlé Professional), následovala velká pane-
lová diskuse k ústřednímu tématu letošního roční-
ku – Homo logisticus neboli Člověk logistický. 
Moderovala ji Jaroslava Rezlerová (Manpower-
Group) a mezi panelisty byli zástupci mnoha ob-

lastí – Barbora Habětínková (ShipMonk), Michal 
Harásek (Tymbe), Roman Kmec (Lidl Česká repub-
lika), Jiří Kristek (Cushman & Wakefield) a Jan Pol-
ter (Dachser Czech Republic). Účastníci zodpově-
děli například otázky, jaké typy logistických 
provozů lze plně automatizovat nebo robotizovat 
či zda pandemie změnila způsob, jak člověk vyko-
nává práci v logistice.

Polední pauza byla dostatečně dlouhá na to, aby 
se účastníci nejen občerstvili před bohatým odpo-
ledním programem, ale aby také zvládli stovky 
krátkých obchodních schůzek. Takzvaný speed-
-dating v rámci sekce Bizlog představuje ideální 
příležitost pro navázání úvodního kontaktu a zá-
kladní seznámení s výrobky a službami.

Série případovek

Odpoledne se „rozpadlo“ do několika programo-
vých linií. Pandemie urychlila implementaci auto-
matizovaných a robotizovaných logistických pro-
cesů. Týká se to řady různých technologií – AGV, 

vzdal hold člověku 
v logistice
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totiž zná 34 % oslovených, tedy paradoxně o něco 
méně, než kolik z nich už s ní má zkušenosti. Nej-
častěji si ji spojují s dopravou a ubytováním. Nece-
lá čtvrtina lidí do ní řadí i finanční služby a největ-
ší výhodou sdílené ekonomiky je podle nich 
úspora nákladů, pro kterou by využití těchto slu-
žeb zvážili 3 z 5 lidí. Ta je pro Čechy podle průzku-
mu dlouhodobě důležitá, hlídat si své výdaje se 
totiž snaží 57 % z nich. A další více než třetina se 
o to nyní snaží více než jindy kvůli současné eko-
nomické situaci, ovlivněné pandemií nebo rostou-
cí inflací. Jako další výhody sdílené ekonomiky 

respondenti vyzdvihují také jednoduchost, 
ochranu životního prostředí a udržitel-

ný rozvoj, ale třeba i podporu me-
zilidských vztahů. Sami už nej-

častěji využili například 
ubytovací služby či spolu-

jízdu, sdílená kola, kolo-
běžky nebo auta, ale 
rovněž i finanční služ-
by, jako jsou třeba 
P2P půjčky. Zkuše-
nosti mají také se sdí-
lením kanceláří nebo 
nářadí. Dotázaní se 

zároveň ve čtvrtině pří-
padů do sdílené ekono-

miky buď již zapojili i jako 
poskytovatelé těchto slu-

žeb, anebo o tom do budouc-
na alespoň uvažují. Budoucnost 

tedy bude sdílená? 

Čeština je krásná
 Všichni pili, jen František Nepil. Všichni ryli, jen 
Bohumil Hrabal. Všichni použili kleště, jenom Zde-
něk Svěrák. Každý byl mokrý, jen Jiří Suchý. Všich-
ni jsou cizinci, jen Svatopluk Čech. Všichni sbírají 
jedlý houby, jen Zdeněk Nejedlý. Všichni uchopili 
celé roucho, jen Stanislaw Lem. Všichni měli oštěpy 
dřevěné, jenom Jan Železný. Všichni hráli zvolna, 
jenom Tomáš Pospíchal. Já sbíral lipový květ a Karel 
Heřmánek. Všichni dali sprint, jen Tomáš Klus. 
Všichni si vyslechli osvobozující rozsudek, jen To-
máš Ortel. Všichni byli svěží, jenom Michal Malát-
ný. Všichni jsou opálení, jenom Petr Spálený. Všich-
ni mrazili, jen Milan Chladil. Všichni byli vzhůru, 
jenom Jaromír Spal. Každé otevřené dveře Jiří Za-
vřel. Kdo nechtěl, tak ho Miroslav Donutil. 

Vtip měsíce
 Jistý manžel dorazil domů z baru velmi pozdě 
a navíc velmi zmožen. Když se ráno vzbudil, nevě-
řil svým očím. Oblek byl vzorně vyžehlený, boty 
vyleštěné, na stole opulentní snídaně. Manželka 
už odešla do práce, tak se ptá dcery: „Co to, pro-
sím tě, znamená?“ A dcera vše vysvětlila: „Když tě 
maminka ukládala do postele, tak jsi ji odstrkoval 
a křičel: Nesahejte na mě, slečno, já jsem šťastně 
ženatý!“ 

Plány jsou…
 Americký Národní úřad pro letectví a vesmír 
(NASA) před časem zveřejnil upřesněné plány pro 
lety na Měsíc a Mars. Mise na tyto planety by se 
měly rozjet mezi třicátým a čtyřicátým rokem to-
hoto století. Například cesta k Rudé planetě a zpět 
bude znamenat asi 500 dní letu vesmírem a třice-
tidenní setrvání na jejím povrchu. Háček je jen 
v tom, že se do té doby musí vyvinout potřebné 
technologie k tomu, aby bylo možné splnit dané 
cíle. Těch je padesát a jsou rozděleny do čtyř ob-
lastí: přeprava a pobyt, lunární a marsovská 
infrastruktura, provoz a řízení a věda 
a výzkum. V jejich rámci bude 
nutné si poradit třeba s nedo-
statkem gravitace během 
letu, hlavně k Marsu. Ast-
ronautům totiž za tak 
dlouhou dobu zesláb-
nou svaly a zřídnou 
kosti a nebudou se 
moci hned po přistání 
pohybovat a pracovat 
tak, aby plnili zadané 
úkoly. Proto se napří-
klad uvažuje o velkém 
přetlakovém vozidle. 
Bude také nutné vyvinout 
podpůrný zásobovací sys-
tém, který na planety dopraví 
zásoby materiálů, potravin, kys-
líku a paliva. Zapracovat se bude mu-
set i na vytvoření vhodného komunikačního 
systému, přepravní soustavy, speciální elektrické 
lunární sítě a dalších nezbytností. Nějaký nápad, 
jak na to? 

Kapka ke kapce
 Na Mezinárodní den vody 22. března 2022 
byla spuštěna kampaň společnosti Grohe. Na její 
microsite si kromě koloběhu vody mohli lidé spo-
čítat vlastní vodní stopu díky vodní kalkulačce. 
Výsledky 23 tisíc uživatelů poté promítli do Vodní 
stopy Čechů. Vyplynulo z nich například, že úspor-
nou myčku nebo pračku by potřebovalo 35 pro-
cent Čechů. Úsporné sprchové hlavice, které za 
měsíc ušetří až 2 500 litrů vody, používá už 46 
procent domácností. Z odpovědí na otázky týkají-
cí se spotřebního chování se třeba ukázalo, že 54 
procent respondentů si dá aspoň tři piva týdně. To 
zvětší vodní stopu o 63 litrů denně. Cílem kampa-
ně bylo také ukázat, jak díky maličkostem lze vý-
razně snížit spotřebu vody v domácnosti. Používá-
ním kelímku s vodou místo otevřeného kohoutku 
ušetříme i 25 litrů vody na jedno mytí zubů. Na-
hrazením jedné koupele pětiminutovou sprchou 
ušetříme 25 až 125 litrů vody. Návštěvou ekologic-
ké myčky ušetříme až 450 litrů vody na jedno umy-
tí oproti mytí hadicí. I malá změna může mít ob-
rovský dopad a každá kapka se počítá. 

Sdílím, sdílíš, sdílíme
 Podle květnového průzkumu výzkumné 
agentury Ipsos pro on-line P2P (anglicky peer-to-
-peer, česky rovný s rovným; tedy, že si mezi sebou 
půjčují sobě rovní uživatelé, čili lidé půjčují lidem) 
platformu Zonky využívají Češi sdílenou ekonomi-
ku, i když si to někdy ani neuvědomují. Její princip 

Pro, nebo proti?
 Mashup ano, nebo ne? Jasná 
volba možnosti B. Tento typ hu-
dební nahrávky se skládá ze dvou 
nebo více písní spojených dohro-
mady, často používá melodii z jed-
né písně a vokály z druhé. Proč? To 
podle mě neví ani ten, kdo tako-
vou zhůvěřilost vymyslel… 

 Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz
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nebo více písní spojených dohro-
mady, často používá melodii z jed-
né písně a vokály z druhé. Proč? To 
podle mě neví ani ten, kdo tako-
vou zhůvěřilost vymyslel… 

 Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz
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Kvalita,
cenanebo
původ?

Podle průzkumu Nákupní zvyklosti 
2021 společnosti KPMG je země 
původu při nákupu nejdůležitějším 
kritériem pouze pro čtyři procenta 
Čechů. Není to málo? Rozhodující 
faktor při nákupu loni na podzim 
představovala kvalita následovaná 
cenou. Ačkoli je kvalita stále na 
špici zájmů zákazníků, faktor ceny 
nabírá kvůli nejisté geopolitické 
situaci na obrátkách a obchodníci 
by s tím měli počítat.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

Důvodem je pravděpodobně ekonomická nejistota 
spojená s koronavirem a nově i vysokou inflací. 
Pokud tato nejistota nepoleví, trend vzrůstajícího 
důrazu na cenu nejspíš ještě posílí,“ uvádí Martina 
Štegová, partnerka KPMG odpovědná za retail. 
Dodává, že cena je pochopitelně nejdůležitější pro 
lidi s nižšími příjmy. I střední třída však začíná své 
výdaje pečlivě zvažovat. Pro srovnání, za ekono-
mické konjunktury v roce 2017 označilo cenu za 
rozhodující faktor 28 % dotázaných. To je nejnižší 
podíl za celé sledované období od roku 2013 do 
současnosti. Nákup potravin ukrajuje z výdajového 
koláče domácností stále větší podíl a kvůli tomu se 
nedostává na jiné útraty, třeba v sektoru služeb.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

Nákupní košíky se zatím 
příliš nemění

„Rostoucí ceny nejen potravin se stále ještě nepro-
mítly do klesajícího objemu nákupu potravin,“ in-
formuje Zdeněk Skála. Aktuální čísla má ale za 
duben a ta čerstvější, která by trend klesajících 
objemů potvrdila, nebyla k datu uzávěrky na stole. 
„Různé skupiny nakupujících s odlišnými příjmy 
i životním stylem budou samozřejmě reagovat od-
lišně. Chudší zákazníci budou pod větším tlakem, 
ti bohatší budou šetřit, ale zatím stále ne na úkor 
kvality,“ míní Zdeněk Skála. Mezi nejběžnější reak-
ce a chování zákazníků, kteří se přizpůsobují nové 
situaci, jsou zvýšené nákupy v akcích nebo v pro-
dejnách, kde lze shodný výrobek získat levněji, 
a částečný přesun k privátním značkám, ve které 
zákazníci mají důvěru v oblasti kvality.

V dalším kroku se zákazníci pokoušejí o omezení 
doprovodných nákladů, tedy pečlivější plánování 
nákupního koše, které povede také k menšímu 
plýtvání potravinami, a třeba i omezenou frekven-
ci nákupů automobilů. „Až poté se zákazníci ob-
racejí k omezení objemu nákupu a k omezení ka-
tegorií, které jsou zbytné. Tady si lze představit, že 
utrpí kategorie vnímané jako ,zbytné‘� a je otázka, 
které se do této skupiny mohou dostat. Stále si je 
ale zákazníci dopřejí v dobré kvalitě, jen méně čas-
to,“ konstatuje Zdeněk Skála. Teprve potom při-
chází ke slovu přesun od kvalitních a dražších vý-
robků k těm méně kvalitním a levnějším.

P odle průzkumu Nákupní zvyklosti 
2021 společnosti KPMG je kvalita 
rozhodující pro 44 % Čechů, cena 
pak pro 34 %. Složení potravin je 
na prvním místě pro 13 % respon-

dentů. Koupi zboží podle konkrétního výrobce volí 
podle průzkumu jen dvě procenta Čechů.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zeměděl-
ství ČR (Mze ČR), upozorňuje, že jeho rezort vnímá 
pojmy „tuzemské“ a „kvalitní“ jako spolu „vý-
znamně související“. Kvalitu pak potvrzují výsledky 
testů i kontrol dozorových orgánů a kvalita čes-
kých výrobců potravin je podle něj na velmi vysoké 
úrovni. Výrobci si toho jsou podle zkušeností Mze 
ČR vědomi a kvalitu si pečlivě a zodpovědně hlída-
jí. V případě pochybení jim je totiž značka kvality 
odebrána.

Jako by k tomu dobrému 
dozrávali

Mze ČR vnímá značku Klasa i Regionální potravina 
jako jednoznačnou českost spojenou s kvalitou. To 
dokládá loňský průzkum agentury STEM/MARK 
pro Státní zemědělský intervenční fond, jehož vý-
sledky naznačují, že kvalita je důležitá pro 90 % 
respondentů. Pod označením „kvalita“ vnímají 
především čerstvost, zralost, potraviny bez che-
mie, umělých náhražek a přídatných látek. Cenu 
v tomto průzkumu, který se uskutečnil na jaře loň-
ského roku, dalo na první místo pouze 16 % do-
tazovaných. V té době už běžela pandemie v pl-
ném proudu, další geopolitické změny ale na 
obzoru ještě nebyly.

Z průzkumu také vyplynulo, že na původ potravin 
spotřebitelé hledí stále více, byť nemusí být prvním 
rozhodovacím faktorem pro nákup. V roce 2020 
byl původ potravin důležitý pro 55 % responden-
tů, o rok později už to bylo 61 %. Z respondentů 
preferují tuzemské potraviny především ti, kteří se 
obecně zajímají o kvalitu, dále ženy a vysokoško-
láci, oblíbenost také roste společně s věkem dota-
zovaných. Jako by s věkem spotřebitelé zkrátka 
přirozeně dozrávali k tomu dobrému…

Mze ČR na posilování povědomí o značkách kvali-
ty Klasa, Regionální potravina a Bio ročně vynaklá-
dá 200 až 250 milionů korun a stejné ambice má 
i pro další roky. V kampaních se chce více zaměřit 
na mladší spotřebitele, u nichž je zřejmý mírný po-
kles jak znalosti značek, tak i jejich vnímání jako 
ukazatele kvality.

Ekonomická nejistota 
mění vzorce chování

„V minulém šetření v roce 2019 nám podíl těch, 
kteří upřednostňují při výběru cenu, klesl podruhé 
pod 30 procent. Tentokráte ale opět vystoupil na 
34 procent, což představuje návrat do roku 2013. 

„Původ může hrát roli rozhodovacího 
faktoru v případě srovnatelných 
výrobků.“

Samotný původ, „českost“ není a dlouho nebude na vrcholu rozhodovacího 
stromu. Je to ale dlouhodobý trend, současná geopolitická situace jej neo-
vlivňuje. Původ, tedy ona „českost“ ale může hrát roli rozhodovacího faktoru 

tam, kde je více srovnatelných výrobků. Českost totiž neznamená nezbytně kvalitu. Z naší studie 
Shopper Review vyplývá, že spotřebitelé se pro české výrobky rozhodují obvykle proto, že chtějí 
podpořit domácí firmy a ekonomiku, 39 procent, více věří v případě českých výrobků kvalitě 
a nezávadnosti, 27 procent, nebo souzní s filozofií, která říká, že každý by měl kupovat výrobky ze 
země, odkud pochází, 23 procent. Svoji roli tu hraje i ekologické hledisko, kde je pro 11 procent 
zákazníků důležité, že se potraviny méně převážejí z místa na místo. V jiných věkových skupinách 
má ale důležitost jednotlivých témat odlišnou dynamiku. Třeba otázka ekologie rezonuje ve věkové 
skupině 18 až 25 let mnohem více, důležitá je pro 28 procent zákazníků. Ostatní faktory jsou pro 
tuto věkovou skupinu o něco méně důležité. Například podpora domácích firem a ekonomiky je 
podstatným faktorem pro 32 procent mladých zákazníků, necelá pětina mladých, 19 procent, sou-
hlasí s tím, že každý by měl kupovat výrobky ze své země. Co se týče kvality a nezávadnosti, tento 
faktor je při preferenci českých výrobků důležitý pro 21 procent zákazníků ve věku 18 až 25 let.

Zdeněk Skála, jednatel, Skála & Šulc
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Podle průzkumu Nákupní zvyklosti 
2021 společnosti KPMG je země 
původu při nákupu nejdůležitějším 
kritériem pouze pro čtyři procenta 
Čechů. Není to málo? Rozhodující 
faktor při nákupu loni na podzim 
představovala kvalita následovaná 
cenou. Ačkoli je kvalita stále na 
špici zájmů zákazníků, faktor ceny 
nabírá kvůli nejisté geopolitické 
situaci na obrátkách a obchodníci 
by s tím měli počítat.
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Kvalita, cena 
nebo původ?
Kvalita, cena 

TÉMA VYDÁNÍ

Čas pro výhodné nabídky 
a slevy

„Rostoucí zájem o privátní značky zaznamenává-
me, spotřebitelé se také snaží maximálně využít 
slev,“ potvrzuje Jiří Netík, manažer komunikace 
společnosti Tesco Stores ČR. Dodává, že tržby za 
privátní značky dosahují téměř padesáti procent 
a zákazníci se naučili, že privátky co do kvality ne-
zaostávají a v některých případech mohou překo-
nat i značkové výrobky. Retailer na trendy pružně 
reaguje rozšířením nabídky privátních značek, ale 
také cíleným marketingovým programem a spuš-
těním dvou kampaní, kterými chce přesvědčit zá-
kazníky o tom, že u něho nakoupí vždy výhodně 
a uspoří. V kampani Nízká cena zaručena firma 
monitoruje stovky cen na trhu, aby garantovala 
skutečně výhodné nákupy. „Druhou aktivitou jsou 
Clubcard ceny, které jsme uvedli na trh v první po-
lovině června a díky vylepšení našeho věrnostního 
programu nabízíme zákazníkům okamžitý benefit 
na prodejní ploše v podobě skutečně výrazných 
slev,“ vysvětluje Jiří Netík. Na druhou stranu už 
firma vnímá mírné ochlazení zájmu o prémiový 
segment. „Pokles vidíme třeba u biopotravin, kde 
prodej klesá, ale naší snahou bude hlídat ceny 
i u tohoto segmentu a postupně ho zařadit do 
Clubcard cen,“ zmiňuje.

Rostoucí zájem o privátní řady vnímají i další řetěz-
ce. Tisková mluvčí hypermarketů Globus Aneta 
Turnovská specifikuje, že se firma věnuje jak rozši-
řování portfolia privátních značek, tak i personali-
zaci slevových kuponů. Nejpoužívanější funkciona-
litou mobilní aplikace Můj Globus je standardně 
Akční nabídka a nákupní seznam, který zákazníci 

stále více vyhledávají. „Dá se tedy říci, že zákazní-
ci své nákupy více plánují,“ komentuje. Prémiový 
sortiment má ale stále své věrné zákazníky, kteří 
i dnes, v nejistých časech upřednostňují osvědče-
nou kvalitu. A v Globusu zatím neuvažují o tom, 
že by nabídku v tomto segmentu redukovali.

Jak uvádí Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti 
Lidl Česká republika, na rostoucí zájem o tuzemské 
výrobky firma reaguje průběžnými akcemi i zařaze-
ním nové privátní značky Náš kraj, která garantuje 
tuzemský původ. U privátních řad si tak Lidl nasta-
vuje svá „pravidla hry“, která nemá šanci u značko-
vých výrobků dodavatelů ovlivnit. U vybraných pro-
duktů tak například snižuje obsah soli či cukru, na 
vylepšeném složení spolupracuje s dodavateli. „Na-
příklad žádné naše uzeniny neobsahují separát, kde 
to jde, tam nahrazujeme palmový olej a podobně,“ 
přibližuje praxi Tomáš Myler, podle kterého jsou pak 
jednoznačným oceněním vítězství v různých pro-
duktových testech. I v Lidlu sázejí na mobilní aplika-
ce a věrnostní program, ve kterém mohou zákazní-
kům své privátní řady představit i díky jednorázovým 
slevovým kuponům či speciálním cenám.

Privátní značky nesmí 
zklamat důvěru

Ze zájmu zákazníků o nákupy v akcích a příklonu 
k privátním značkám tedy těží především řetězce, 
které v daleko větší míře své privátní značky roz-
šiřují a také marketingově podporují. Privátní 
značky jsou zkrátka stále více vidět, svědčí o tom 
také vysoké procento úspěšných značek v každo-
ročním marketingovém programu Volba spotře-
bitelů – Nejlepší novinka. V letošním ročníku bo-
dovaly privátky v kategoriích, kterým dosud 
bezpečně kralovaly značky tradiční. Nejvíce oce-
nění si odnesly společnosti Tesco Stores ČR 
a Kauf land Česká republika. Bodoval ale také 
benjamínek Rohlík.cz, a to v kategoriích Mléko 
nebo Jogurty, jehož privátky jsou nejmladší. „Stá-
le platí, že je-li zachován dobrý poměr ceny a kva-
lity, spotřebitelé privátní značku akceptují,“ zdů-
razňuje Soňa Fialová, CZ & SK CI vendor manager 
společnosti NielsenIQ.

S rostoucími náklady na živobytí je zřejmé, že se 
část spotřebitelů přeorientuje na levnější varianty 
a bude ochotna změnit značku a přejít na tu pri-
vátní. „Pokud je ale na privátní značce nejasný 
původ nebo spotřebitel získá špatnou zkušenost, 
když má zboží nízkou kvalitu, může to zásadně 
poškodit jeho vztah k privátní značce do budouc-
na,“ popisuje Soňa Fialová. A předsudky se podle 
ní v budoucnu jen velmi těžko odbourávají. 

„Tuzemské a kvalitní spolu významně 
souvisejí.“

Ministerstvo zemědělství ČR obecně vnímá pojmy „tuzemské“ a „kvalitní“ 
jako spolu významně související. Výsledky průběžných úředních kontrol pří-
slušných dozorových orgánů ukazují dlouhodobou a stabilně vysokou úroveň 
českých výrobců potravin. U výrobků označených značkou Klasa jsou pochy-

bení výjimečná. Čeští spotřebitelé stále více vnímají značku Klasa i Regionální potravinu jako 
českost spojenou s kvalitou. Mírně se začíná projevovat slabší pozice značek u mladých nakupu-
jících. Právě u nejmladší cílové skupiny se na oživení vnímání značek v budoucnu více zaměříme.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí, Ministerstvo zemědělství ČR

„Spotřebitelé 
se budou 

chovat víc 
racionálně.“

Nákupy potravin jsou aktuálně silně ovliv-
něné cenami, tlak na rozpočty domácností 
je vysoký. Zároveň je zákaznicky přívětivé 
mít lokální potraviny v nabídce, mnozí na 
ně slyší a značky, jako je například Klasa, 
tomu pomáhají. Platí to ale za předpo-
kladu, že složením jsou lokální potraviny 
stejné nebo lepší než ty, které lze pořídit za 
stejnou nebo nižší cenu odjinud. Spotře-
bitelé se dál budou chovat víc racionálně, 
zejména střední třída, protože na ni bude 
relativně více dopadat váha současných 
ekonomických těžkostí. Obchodníkům 
bych teď primárně doporučil pokračo-
vat v posilování on-line kanálů a obecně 
digitalizaci procesů a práce s daty. Vedle 
prodlev by to mělo snížit i produkovaný 
odpad. Firmy tak také budou připravenější 
na rostoucí očekávání a tlak na marži.

Lukáš Cingr,
head of customer & digital advisory,
KPMG Česká republika

Zákazníci své 
nákupy více 

plánují.
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Děkujeme partnerům, kteří se připojili k jubilejnímu 10. ročníku jako první:

Technologie postupuje bleskovou rychlostí a obalový průmysl se snaží držet krok. Před námi je však ještě 
hodně dlouhá cesta. Obaly se musí jednoduše třídit a recyklovat, musí být efektivnější při prodeji produktů, 
lepší jako zdroj informací pro spotřebitele a musí se dát snáze navrhovat, objednávat a vyrábět. S rychlostí, 
kterou se svět pohybuje, je budoucnost obalů hned za rohem. Rozšířená realita, digitální značení, ekodesign, 
objednávání online, klimatická neutralita… Stručně řečeno, balení zítřka je tu skoro už dnes. Připojte se k nám 
na jubilejním 10. ročníku kongresu OBALKO, největšího setkání obalových profesionálů ve střední Evropě, 
a společně zaostříme na budoucnost balení.

 MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI:
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TÉMA VYDÁNÍ

Čas pro výhodné nabídky 
a slevy

„Rostoucí zájem o privátní značky zaznamenává-
me, spotřebitelé se také snaží maximálně využít 
slev,“ potvrzuje Jiří Netík, manažer komunikace 
společnosti Tesco Stores ČR. Dodává, že tržby za 
privátní značky dosahují téměř padesáti procent 
a zákazníci se naučili, že privátky co do kvality ne-
zaostávají a v některých případech mohou překo-
nat i značkové výrobky. Retailer na trendy pružně 
reaguje rozšířením nabídky privátních značek, ale 
také cíleným marketingovým programem a spuš-
těním dvou kampaní, kterými chce přesvědčit zá-
kazníky o tom, že u něho nakoupí vždy výhodně 
a uspoří. V kampani Nízká cena zaručena firma 
monitoruje stovky cen na trhu, aby garantovala 
skutečně výhodné nákupy. „Druhou aktivitou jsou 
Clubcard ceny, které jsme uvedli na trh v první po-
lovině června a díky vylepšení našeho věrnostního 
programu nabízíme zákazníkům okamžitý benefit 
na prodejní ploše v podobě skutečně výrazných 
slev,“ vysvětluje Jiří Netík. Na druhou stranu už 
firma vnímá mírné ochlazení zájmu o prémiový 
segment. „Pokles vidíme třeba u biopotravin, kde 
prodej klesá, ale naší snahou bude hlídat ceny 
i u tohoto segmentu a postupně ho zařadit do 
Clubcard cen,“ zmiňuje.

Rostoucí zájem o privátní řady vnímají i další řetěz-
ce. Tisková mluvčí hypermarketů Globus Aneta 
Turnovská specifikuje, že se firma věnuje jak rozši-
řování portfolia privátních značek, tak i personali-
zaci slevových kuponů. Nejpoužívanější funkciona-
litou mobilní aplikace Můj Globus je standardně 
Akční nabídka a nákupní seznam, který zákazníci 

stále více vyhledávají. „Dá se tedy říci, že zákazní-
ci své nákupy více plánují,“ komentuje. Prémiový 
sortiment má ale stále své věrné zákazníky, kteří 
i dnes, v nejistých časech upřednostňují osvědče-
nou kvalitu. A v Globusu zatím neuvažují o tom, 
že by nabídku v tomto segmentu redukovali.

Jak uvádí Tomáš Myler, tiskový mluvčí společnosti 
Lidl Česká republika, na rostoucí zájem o tuzemské 
výrobky firma reaguje průběžnými akcemi i zařaze-
ním nové privátní značky Náš kraj, která garantuje 
tuzemský původ. U privátních řad si tak Lidl nasta-
vuje svá „pravidla hry“, která nemá šanci u značko-
vých výrobků dodavatelů ovlivnit. U vybraných pro-
duktů tak například snižuje obsah soli či cukru, na 
vylepšeném složení spolupracuje s dodavateli. „Na-
příklad žádné naše uzeniny neobsahují separát, kde 
to jde, tam nahrazujeme palmový olej a podobně,“ 
přibližuje praxi Tomáš Myler, podle kterého jsou pak 
jednoznačným oceněním vítězství v různých pro-
duktových testech. I v Lidlu sázejí na mobilní aplika-
ce a věrnostní program, ve kterém mohou zákazní-
kům své privátní řady představit i díky jednorázovým 
slevovým kuponům či speciálním cenám.

Privátní značky nesmí 
zklamat důvěru

Ze zájmu zákazníků o nákupy v akcích a příklonu 
k privátním značkám tedy těží především řetězce, 
které v daleko větší míře své privátní značky roz-
šiřují a také marketingově podporují. Privátní 
značky jsou zkrátka stále více vidět, svědčí o tom 
také vysoké procento úspěšných značek v každo-
ročním marketingovém programu Volba spotře-
bitelů – Nejlepší novinka. V letošním ročníku bo-
dovaly privátky v kategoriích, kterým dosud 
bezpečně kralovaly značky tradiční. Nejvíce oce-
nění si odnesly společnosti Tesco Stores ČR 
a Kauf land Česká republika. Bodoval ale také 
benjamínek Rohlík.cz, a to v kategoriích Mléko 
nebo Jogurty, jehož privátky jsou nejmladší. „Stá-
le platí, že je-li zachován dobrý poměr ceny a kva-
lity, spotřebitelé privátní značku akceptují,“ zdů-
razňuje Soňa Fialová, CZ & SK CI vendor manager 
společnosti NielsenIQ.

S rostoucími náklady na živobytí je zřejmé, že se 
část spotřebitelů přeorientuje na levnější varianty 
a bude ochotna změnit značku a přejít na tu pri-
vátní. „Pokud je ale na privátní značce nejasný 
původ nebo spotřebitel získá špatnou zkušenost, 
když má zboží nízkou kvalitu, může to zásadně 
poškodit jeho vztah k privátní značce do budouc-
na,“ popisuje Soňa Fialová. A předsudky se podle 
ní v budoucnu jen velmi těžko odbourávají. 

„Tuzemské a kvalitní spolu významně 
souvisejí.“

Ministerstvo zemědělství ČR obecně vnímá pojmy „tuzemské“ a „kvalitní“ 
jako spolu významně související. Výsledky průběžných úředních kontrol pří-
slušných dozorových orgánů ukazují dlouhodobou a stabilně vysokou úroveň 
českých výrobců potravin. U výrobků označených značkou Klasa jsou pochy-

bení výjimečná. Čeští spotřebitelé stále více vnímají značku Klasa i Regionální potravinu jako 
českost spojenou s kvalitou. Mírně se začíná projevovat slabší pozice značek u mladých nakupu-
jících. Právě u nejmladší cílové skupiny se na oživení vnímání značek v budoucnu více zaměříme.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí, Ministerstvo zemědělství ČR

„Spotřebitelé 
se budou 

chovat víc 
racionálně.“

Nákupy potravin jsou aktuálně silně ovliv-
něné cenami, tlak na rozpočty domácností 
je vysoký. Zároveň je zákaznicky přívětivé 
mít lokální potraviny v nabídce, mnozí na 
ně slyší a značky, jako je například Klasa, 
tomu pomáhají. Platí to ale za předpo-
kladu, že složením jsou lokální potraviny 
stejné nebo lepší než ty, které lze pořídit za 
stejnou nebo nižší cenu odjinud. Spotře-
bitelé se dál budou chovat víc racionálně, 
zejména střední třída, protože na ni bude 
relativně více dopadat váha současných 
ekonomických těžkostí. Obchodníkům 
bych teď primárně doporučil pokračo-
vat v posilování on-line kanálů a obecně 
digitalizaci procesů a práce s daty. Vedle 
prodlev by to mělo snížit i produkovaný 
odpad. Firmy tak také budou připravenější 
na rostoucí očekávání a tlak na marži.

Lukáš Cingr,
head of customer & digital advisory,
KPMG Česká republika

Zákazníci své 
nákupy více 

plánují.



SETKÁNÍ

Od otevření první prodejny Asko - Nábytek v Praze v Bílé Labuti 
před 30 lety se toho hodně změnilo. Proměnil se nejen celý trh 
a různé styly sortimentu, ale také očekávání kupujících. Zboží už 
dnes nestačí jen vystavit. Zákazníci kromě kvality očekávají také 
perfektní služby a servis.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

jednatel, Asko - Nábytek ČR

Michal 
Moureček
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O brovskou změnou byl 
rozvoj e-shopů. Propojo-
vání různých prodejních 
kanálů se stalo samo-

zřejmostí i v nabídce nábytku a z pohledu 
budoucnosti jej podle jednatele Michala 
Mourečka ve společnosti Asko - Nábytek ČR 
vnímají jako zásadní směr.

Jak moc je trh s nabídkou nábytku v ČR 
nasycen a kde vidíte další prostor pro růst?

Mohu určitě potvrdit, že prostoru již není mnoho. 
Jedním ze strategických kroků, které jsou součástí 
našich byznys plánů, je i změna velikosti našich 
budoucích obchodů, protože standardně činí něco 
kolem šesti tisíc čtverečních metrů. Pro nás je teď 
stěžejní projekt Omnichannel, tedy rozvoj různých 
prodejních kanálů směrem k zákazníkům a vzá-
jemné propojování těchto kanálů. Chceme tedy 
propojovat jak naše klasické rozlehlé prodejny 
s menšími prodejnami a plánovacími centry, ale 
samozřejmě i on-line prodejem.

Letos plánujete otevřít dvě nové prodejny 
na Slovensku a v Pardubicích. Je podobné 
tempo expanze v plánu i do budoucna?

Expanze je součástí dlouhodobé cesty. Pečlivě hle-
dáme vhodná místa, kde by náš koncept dokonale 
zapadl a kde bychom mohli kvalitně rozvíjet naši 
obchodní strategii. Nejde jen o rychlost, ale přede-
vším o územní podmínky v dané lokalitě a o pro-
počet byznys plánu. Pokud tyto dvě podmínky 
odpovídají našim představám, pak naše tempo 
nabírá na obrátkách.

Do jaké míry vás ovlivňují současné 
geopolitické změny a hrozby?

Dotýká se nás to jako všech ostatních. Navíc máme 
velkou zodpovědnost za veškeré naše zaměstnan-

ce, pro které se snažíme maximálně udržet životní 
standard a poskytnout jim dlouhodobé jistoty. Zce-
la zásadně nás ovlivnila doba pandemie, kdy jsme 
měli dlouhé měsíce zavřené obchody, ale naštěstí 
nám právě díky propojování prodejních kanálů vel-
mi pomohl náš e-shop. Naše fungování samozřej-
mě ovlivnily i faktory s tím spojené – výpadek ob-
ratů, drobné problémy s dodacími lhůtami nebo 
karantény. Ale myslím, že jako společnost jsme vše 
zvládli, a dokonce se podařilo rozjet další velmi 
efektivní projekty.

Patří k nim určitě první plánovací studio 
v Brně. Jak a proč tenhle koncept vznikl? 
Plánujete další?

Brno je pro nás velmi speciální. Jsme v této lokalitě 
dlouhá léta, naši zákazníci jsou věrní a rádi se k nám 
tady vracejí. Po uzavření prodejny v Olympii čekali 
na to, s čím přijdeme. A my jim chtěli dát něco no-
vého: upravili jsme proto sortiment, významně jsme 
rozšířili naše služby, investovali do zákaznického 
servisu, a především nabídli nový zážitek z návštěvy 
prodejny a nákupu nábytku. Více prostoru jsme také 
věnovali důležitým sortimentním skupinám, jako 
jsou kuchyně a sedačky, kde je Asko - Nábytek vel-
mi silný v nabídce i prodejích. Nový zážitek z naku-
pování v maximální míře nastavil vysokou laťku 
a standard pro všechny naše další obchody.

V Havířově jste „rozjeli“ možnost nákupu 
zboží přes QR kód. Jak zákazníci tenhle 
digitální prvek přijali?

Používání QR kódů patří do již zmiňovaného pro-
jektu Omnichannel. Pro zákazníky je to zrychlení 
nákupu, mohou se podívat na jiné barvy nebo služ-
by daného artiklu a případně si zboží rovnou za-
koupit. I když jsou QR kódy v ostrém fungování jen 
několik měsíců, ohlas zákazníků byl pozitivní, a tak 
jsme kódy rozšířili do všech našich obchodů. Jejich 
používání ve větší míře určitě přinese i doba samot-
ná, o tom jsem přesvědčen.

V pardubické prodejně zase chcete více 
zdůraznit téma udržitelnosti a zelené 
domácnosti. Promítne se téma udržitelnosti 
i do ostatních prodejen?

Nejde jen o plánovanou pardubickou prodejnu. 
Téma udržitelnosti se snažíme rozumně prosazovat 
ve všech našich obchodech. Nemusí to být vždy jen 
o technických věcech, ale například i o smýšlení 
v různých firemních procesech. Co se týče Pardu-
bic, stále jsme ve fázi příprav a plánování, k tomu-
to tématu se proto vrátíme ještě obšírněji, až bude 
náš koncept doplánován. Chceme opravdu vytvo-
řit speciální projekt a prodejnu budoucnosti, což 
vyžaduje velké přípravy.

Pojďme si shrnout hlavní trendy, které váš 
byznys ovlivňují. Když bychom měli zmínit tři 
zásadní, které to jsou?

Omnichannel, digitalizace a rozvoj zaměstnanců.

Digitalizace a omnichannel stál tedy i
 za vaším, na českém trhu revolučním, 
opuštěním tištěných letáků?

Toto rozhodnutí padlo už zhruba před rokem a jde 
o naši dlouhodobě nastavenou strategii. Více se 
zaměřujeme na rozvoj e-shopu, obecně na digita-
lizaci v různých směrech a důrazně pak na propo-
jování on-line a off-line světa. Tedy našeho webu 
a kamenných obchodů. V tomto spojení vidíme 
budoucnost a věnujeme se mu na plný plyn.

Pandemie 
pomohla novým 
projektům.

... /...

Digitalizace 
posune svět 

do jiné nákupní 
dimenze

SETKÁNÍ

Od otevření první prodejny Asko - Nábytek v Praze v Bílé Labuti 
před 30 lety se toho hodně změnilo. Proměnil se nejen celý trh 
a různé styly sortimentu, ale také očekávání kupujících. Zboží už 
dnes nestačí jen vystavit. Zákazníci kromě kvality očekávají také 
perfektní služby a servis.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

jednatel, Asko - Nábytek ČR
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SETKÁNÍ

Jak tedy kamenné prodejny a on-line 
„koexistují“?

Oba světy spolupracují stále lépe. A to je i náš cíl. 
Podíl našeho e-shopu je výrazně nad průměrem, 
rozvíjí se velmi pozitivně. Jeho vliv na naše prodej-
ny se zvyšuje i díky zavádění nových projektů. Ať 
už to je zařazení kompletního butikového zboží na 
náš e-shop, nebo prodej kuchyní a sedaček, kdy si 
zákazníci zboží najdou pomocí našich stránek, ale 
termín plánování nebo konzultace si poté zajistí na 
kamenném obchodě, kde si zboží také zakoupí. Je 
to dokonalá ukázka propojení on-line a off-line, 
která se nám osvědčila a kterou chceme i do bu-
doucna dále rozvíjet.

Kolik položek zhruba nabízíte v kamenných 
prodejnách a on-line? A co se nejvíce 
prodává?

Máme kolem šesti tisíc artiklů v prodejně a počty 
artiklů na e-shopu budou růst mnohem rychleji. 
Máme zde možnost nabízet a ukazovat například 
různé barevné odstíny a varianty. Co se týče nej-
prodávanějšího sortimentu, Asko - Nábytek byl 
vždy nejvyhledávanější v segmentu sedaček a ku-
chyní. Tento trend chceme udržet i do budoucna.

Několikrát jste zmínil také rozvoj služeb. 
Které patří k těm nejoblíbenějším?

Celkově kvalita služeb a jejich neustálé zlepšování 
je něco, co máme ve své DNA, je to naše Mise 
a Vize. Chceme být ve službách prostě nejlepší. Ale 
opět připomínám, že nejde jen o kvantitu služeb, 
ale i o jejich reálnou kvalitu a také to, aby je zákaz-
níci doopravdy využívali. Chceme mít takové spek-
trum služeb, které zákazníci při svých nákupech 
využívají a které jim zjednoduší nejen výběr nábyt-
ku, ale celkově i vybavování domácnosti.

Asko - Nábytek je součástí německé 
společnosti Porta. Jak moc jste „matkou“ 
ovlivněni, co se týče například spravování 
sortimentu či marketingu?

Naše mateřská společnost Porta patří mezi největší 
německé společnosti prodávající nábytek, a to již 
více než 50 let. Z mého pohledu to je jistota kvality. 
I přes to máme velkou volnost v našem jednání, naši 
zaměstnanci ve vedoucích pozicích mohou pracovat 
zcela samostatně. Dovolím si tvrdit, že ovlivňujeme 
jeden druhého a dokážeme přebrat věci, které mají 
přínos. Spojení Porty a Asko - Nábytek vnímám jako 
spojení německé kvality a českého podnikatelského 
ducha, šikovnosti a české tradice.

Sehnat, a hlavně udržet si zaměstnance je 
tak trochu bolestivým tématem pro celé 
odvětví retailu. Zaslechla jsem něco o vašem 
interním talentovém programu Zlaté ryby. 
O co jde?

Zlaté ryby patří mezi největší projekty společnosti. 
Jde o rozvoj a vzdělávání našich lidí. Nabízíme za-

městnancům možnosti kariérního růstu a mohou 
také ovlivňovat dění ve firmě. Program proběhl už 
na všech úrovních pracovních pozic a má velký 
úspěch, což mě moc těší. A naši vybraní zaměst-
nanci spoluovlivňují chod firmy, což značně zjed-
nodušuje prosazení velkých kroků mezi vedením 
a všemi zaměstnanci.

Když si představíte Asko - Nábytek za 5, 10, 
15 let a vůbec celý trh s nábytkem a doplňky, 
jaký bude?

Jednu vizi si dovolím. Do pěti let, pokud se nestane 
nic fatálního, budou zákazníci nakupovat jen on-
-line a naše prodejny budou spíše showroomy. Na 
tom už pracujeme. Digitalizace a modernizace svět 
zase posunou dál do jiné nákupní dimenze.

Jak Michal Moureček vidí 
tuzemského zákazníka? 
Čtěte na www.zboziaprodej.cz

S kým nejraději 
nakupuji:

Sám, nikdo mi do 
toho nemluví.

Co mě na 
nakupování nebaví:

Nebaví mě dlouhé 
vybírání, což my muži 

ale moc neděláme.

Oblíbený obchod 
a oblíbená značka:

Nemám.

Jaký jsem zákazník:

Nenáročný, flexibilní.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

Osobně.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Na prodejní ploše s Michalem Mourečkem

Nepřehlédnutelný portál
Prodejny jsou díky svému 
výraznému červenému 
vstupnímu portálu 
nepřehlédnutelné.

Jiná nákupní dimenze
Michal Moureček to vidí jasně. Do pěti 
let budou zákazníci nakupovat jen 
on-line a prodejny budou showroomy, 
kam se i budou chodit inspirovat.

Všechno na jednom místě
Typicky nejprodávanějšími kategoriemi 
jsou sedací soupravy a kuchyně. K nim 
si pak zákazníci rádi přikoupí i další 
vybavení do domácnosti. 

Kuchyně jako centrum 
domova
Kuchyně patří k plánovaným 
kategoriím a zákazníci stále více 
oceňují nejen samotný kvalitní 
nábytek, ale hlavně služby. Mezi 
nejoblíbenější patří kromě 
plánování také dovoz a montáž.

Do prodejny s mobilem
Zatímco prodejna nabízí asi šest tisíc 
artiklů, e-shop dokáže násobně víc. V on-line 
je lepší možnost nabízet a ukazovat třeba 
různé barevné odstíny a varianty.

Plánovaný nábytek je „in“
Oblast plánování roste. V Asko - Nábytek 
se daří hlavně plánování obývacích pokojů/
sedaček a kuchyní. Své si tu najdou 
i zákazníci s atypickými prostory.

Budoucnost má název 
omnichannel
Začalo to už před covidem. Firma 
buduje omnichannel, tedy rozvíjí 
různé prodejní kanály a hledá mezi 
nimi ty nejlepší synergie.

Formáty se zřejmě zmenší
Prodejny mají obvykle plochu 
6 000 m² a zákazníci v nich najdou 
kolem šesti tisíc artiklů. Do 
budoucna je ale doplní i menší 
formáty typu plánovacích center.

jednatel, Asko - Nábytek ČR
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SETKÁNÍ

Jak tedy kamenné prodejny a on-line 
„koexistují“?

Oba světy spolupracují stále lépe. A to je i náš cíl. 
Podíl našeho e-shopu je výrazně nad průměrem, 
rozvíjí se velmi pozitivně. Jeho vliv na naše prodej-
ny se zvyšuje i díky zavádění nových projektů. Ať 
už to je zařazení kompletního butikového zboží na 
náš e-shop, nebo prodej kuchyní a sedaček, kdy si 
zákazníci zboží najdou pomocí našich stránek, ale 
termín plánování nebo konzultace si poté zajistí na 
kamenném obchodě, kde si zboží také zakoupí. Je 
to dokonalá ukázka propojení on-line a off-line, 
která se nám osvědčila a kterou chceme i do bu-
doucna dále rozvíjet.

Kolik položek zhruba nabízíte v kamenných 
prodejnách a on-line? A co se nejvíce 
prodává?

Máme kolem šesti tisíc artiklů v prodejně a počty 
artiklů na e-shopu budou růst mnohem rychleji. 
Máme zde možnost nabízet a ukazovat například 
různé barevné odstíny a varianty. Co se týče nej-
prodávanějšího sortimentu, Asko - Nábytek byl 
vždy nejvyhledávanější v segmentu sedaček a ku-
chyní. Tento trend chceme udržet i do budoucna.

Několikrát jste zmínil také rozvoj služeb. 
Které patří k těm nejoblíbenějším?

Celkově kvalita služeb a jejich neustálé zlepšování 
je něco, co máme ve své DNA, je to naše Mise 
a Vize. Chceme být ve službách prostě nejlepší. Ale 
opět připomínám, že nejde jen o kvantitu služeb, 
ale i o jejich reálnou kvalitu a také to, aby je zákaz-
níci doopravdy využívali. Chceme mít takové spek-
trum služeb, které zákazníci při svých nákupech 
využívají a které jim zjednoduší nejen výběr nábyt-
ku, ale celkově i vybavování domácnosti.

Asko - Nábytek je součástí německé 
společnosti Porta. Jak moc jste „matkou“ 
ovlivněni, co se týče například spravování 
sortimentu či marketingu?

Naše mateřská společnost Porta patří mezi největší 
německé společnosti prodávající nábytek, a to již 
více než 50 let. Z mého pohledu to je jistota kvality. 
I přes to máme velkou volnost v našem jednání, naši 
zaměstnanci ve vedoucích pozicích mohou pracovat 
zcela samostatně. Dovolím si tvrdit, že ovlivňujeme 
jeden druhého a dokážeme přebrat věci, které mají 
přínos. Spojení Porty a Asko - Nábytek vnímám jako 
spojení německé kvality a českého podnikatelského 
ducha, šikovnosti a české tradice.

Sehnat, a hlavně udržet si zaměstnance je 
tak trochu bolestivým tématem pro celé 
odvětví retailu. Zaslechla jsem něco o vašem 
interním talentovém programu Zlaté ryby. 
O co jde?

Zlaté ryby patří mezi největší projekty společnosti. 
Jde o rozvoj a vzdělávání našich lidí. Nabízíme za-

městnancům možnosti kariérního růstu a mohou 
také ovlivňovat dění ve firmě. Program proběhl už 
na všech úrovních pracovních pozic a má velký 
úspěch, což mě moc těší. A naši vybraní zaměst-
nanci spoluovlivňují chod firmy, což značně zjed-
nodušuje prosazení velkých kroků mezi vedením 
a všemi zaměstnanci.

Když si představíte Asko - Nábytek za 5, 10, 
15 let a vůbec celý trh s nábytkem a doplňky, 
jaký bude?

Jednu vizi si dovolím. Do pěti let, pokud se nestane 
nic fatálního, budou zákazníci nakupovat jen on-
-line a naše prodejny budou spíše showroomy. Na 
tom už pracujeme. Digitalizace a modernizace svět 
zase posunou dál do jiné nákupní dimenze.

Jak Michal Moureček vidí 
tuzemského zákazníka? 
Čtěte na www.zboziaprodej.cz

S kým nejraději 
nakupuji:

Sám, nikdo mi do 
toho nemluví.

Co mě na 
nakupování nebaví:

Nebaví mě dlouhé 
vybírání, což my muži 

ale moc neděláme.

Oblíbený obchod 
a oblíbená značka:

Nemám.

Jaký jsem zákazník:

Nenáročný, flexibilní.

Jak nejčastěji 
nakupuji:

Osobně.
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igitální komunikace v retailu 
už není jen o digitálních zob-
razovačích. Vlivem digitalizace 
prochází svět retailu i chování 
zákazníků výraznými změnami. 

Digitální, technologicky vyspělé projekty, koncep-
ty plně automatizovaných prodejen, software pro 
správu retailových prostor a další technologie, 
mezi které patří chytré regály, lednice anebo i pa-
letová místa, již nejsou hudbou budoucnosti. Na-
opak tato inovativní řešení stále častěji posouvají 
komunikaci v retailu dále, na vyšší úroveň, k lepším 
zážitkům pro nakupující, vyšší efektivitě a zároveň 
podporují udržitelnost.

Systém automaticky řeší 
objednávky

Svět zažívá raketový vzestup v používání moder-
ních technologií. Řada spotřebitelů si bez nich už 
nedokáže představit svůj život. Jedním z důvodů, 
proč tomu tak je, je to, že jim v mnoha ohledech 
ulehčují život. Není proto divu, že se jejich použí-
vání nevyhýbá ani oblasti in-store. Projekt Golden 
Eye neboli Zlaté oko je zářným příkladem takové 
technologie. Nově vyvinutý software dokáže pro-
střednictvím fotokamer umístěných do mrazáků 
v obchodních řetězcích sám připravit a navrhnout 
objednávku. Tím dochází ke značnému zjednodu-
šení a zautomatizování procesů navíc s možností 
dalšího sdílení dat. „Máme v gesci přes 24 tisíc 
mrazicích boxů. Tento nástroj nám velmi pomáhá 
zefektivňovat proces jejich správy. Projekt Zlaté 
oko sleduje, komunikuje a dodává nám cenná 
data. Díky němu se nám navíc podařilo výrazně 
snížit procento ztracených chladicích boxů. Proto-
že jsou vybaveny baterií, tak i po přerušení napá-
jení jsou schopny kamery pracovat,“ poukazuje 
Miroslav Mahdal, general manager společnosti 
Empea. Zařízení lze nastavit tak, že dokáže posílat 
jakékoliv množství různorodých dat.

Protože technologie rozpozná každý výrobek ulo-
žený v boxu, tak v případě, že zásoba některé sku-
piny klesne pod 50 %, vyšle notifikaci, že se tak 
stalo. Pokud klesne pod 25 %, dojde k vygenero-

Od chytrých kamer přes chytré police, chytrá regálová místa až k digitální organizaci 
obchodu vedoucí k plně digitálnímu a automatizovanému obchodu. To byla ve zkratce 
náplň květnového setkání odborníků na digitální komunikaci v retailu, které uspořádala 
asociace POPAI CE.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Moderní
 digitální nástroje 
 mění komunikaci

vání návrhu objednávky. Obchodník ji potom 
může schválit manuálně a odeslat distributorovi, 
nebo toto celé lze rovnou zautomatizovat – tedy 
vypustit mezičlánek, schválení maloobchodníkem. 
„Díky oku jsme schopni sledovat všechny klíčové 
parametry, které si sami nastavíme, a tak třeba 
vytvářet automatické podrobné reporty,“ říká Mi-
roslav Mahdal. Může jít o procento námrazy boxu, 

teploty atd. Kromě toho, že se lze podívat do his-
torie, tak na základě již posbíraných dat umí i pre-
dikovat budoucí stavy. V České republice a na 
Slovensku funguje již 800 chladicích boxů s touto 
technologií. Jejich výhoda spočívá v nárůstu pro-
dejů, eliminaci vyprodaných zásob, rychlejším 
a pružnějším doplňování, a v neposlední řadě 
uznání zákazníků.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

S daty musí někdo pomoci

Petr Žikovský, head of sales development, a Petr 
Blabla, head of digital retail společnosti Adastra, 
přišli zodpovědět otázku, zda jsou data poklad, 
nebo peklo. Podle nich v retailu prozatím ve větší 
míře chybí technologie, které přichází z e-com-

merce, jako je například kvalita měření dat, demo-
grafické údaje atd. „Nám se toto povedlo vyřešit, 
protože se koukáme na celou cestu zákazníka pro-
dejnou. Tedy od vstupu přes pohyb uvnitř až po 
zaplacení,“ vysvětluje Petr Blabla. Takto lze měřit 
i konverzi, kolik zákazníků přijde do nákupního 
centra a kolik do konkrétního obchodu. Nebo roz-
lišit děti od dospělých, určit pohlaví, případně kam 
se kdo dívá, jakou má kdo náladu a kudy se kdo 
pohybuje. „Toho lze docílit prostřednictvím zaříze-
ní, které je umístěné na košíku či vozíku, nebo 
prostřednictvím vhodně umístěných kamer a čidel 
na prodejní ploše. Pomáhají nám v tom i chytré 
stojanové či paletové váhy a police či teplotní či-
dla,“ dodává Petr Blabla.

To vše navíc pomáhá predikovat různé stavy, na-
příklad jak dlouho trvá průměrný nákup určité 
skupiny spotřebitelů, kdy je vhodné otevřít další 
pokladnu z důvodu eliminace front atd. Řešení 
jsou navrhována neinvazivním způsobem – aby se 
dala použít pro již vystavenou paletu, stojan a re-
gály. Samozřejmostí je práce na baterie. Přesto je 
zapotřebí pro tento provoz připravit danou orga-
nizaci. Aby se data dala sbírat, a hlavně je násled-
ně zpracovávat. „Všichni chtějí digitalizovat. To je 
holý fakt. My jsme tuto výzvu uchopili tak, že data 
přinášíme v reálném čase, v co největší kvalitě a zá-
kazníkům s nimi pomáháme dále pracovat. Věřím, 
že data mohou být peklo, ale my z nich děláme 
poklad,“ uzavírá Petr Žikovský.

Komplexní ekosystém se 
stará o „vše“

Ve Strakonicích se nachází první opravdu plně digi-
tální prodejna v Česku. Jde o projekt společnosti 
Knowinstore připravený pro obchod Coop Tuty 
Strakonice, který je v duchu globálních trendů – na-
bízí rychlost, jednoduchost, řízení zásob, zákaznic-
kou zkušenost a bezpečnost. „Největším benefitem 
tohoto nového způsobu nakupování je, že prodejna 
je otevřena nonstop. Maloobchodník to ocení pro-
to, že má neustále otevřeno, a spotřebitel zase, že 
si může nakoupit kdykoliv,“ sděluje Pavel Kozler, 
jednatel společnosti Knowinstore. Tento typ prode-

jen je určen především pro místa s horší obslužnou 
infrastrukturou, může obsahovat individuální sklad-
bu sortimentu. Je třeba zdůraznit, že bezobslužný 
systém, na kterém pracuje, není určen jen pro po-
travinářský segment trhu, ale je šitý na míru pro 
celou škálu dalších retailových formátů.

Projekt se inspiroval prodejním konceptem Ama-
zon Go, který tento nový zákaznický zážitek jako 
první nastartoval. Čína jde vlastní cestou a používá 
kontejnerová řešení. Ve své podstatě jde o kontej-
nery pro impulzní nákupy, ale už se začínají poma-
lu objevovat také v Evropě, například ve Švédsku, 
Francii či Německu. V České republice si spotřebi-
telé zamilovali samoobslužné pokladny a možnost 
skenovat položky v průběhu nákupu. „Naše řešení 
jde hybridní cestou. Kombinuje tedy oboje, a to 
díky ucelenému propracovanému hardwarovému 
a softwarovém ekosystému. Budoucnost nakupo-
vání vidíme v plné bezobslužnosti provozu s vylou-
čením platebních terminálů, kiosků a pokladen,“ 
komentuje Pavel Kozler. Mimochodem, ochrana 
prodejny je řešena napojením na pult centrální 
ochrany, kde obsluha vidí v přímém přenosu, co se 
uvnitř děje.

Detailní informace 
odpoví na otázky

Poslední příspěvek se věnoval využití digitálního 
obrazu prodejny v příkladech. To mimo jiné přiná-
ší možnost eliminovat nutnost chodit po prodejně, 
zjišťovat a manuálně zapisovat, co kde chybí za 
zboží. „Aby měla obsluha přehled o zboží, v hoj-
ném množství se ještě dnes stále využívá Excel. 
Možnost to je, ale proč nevyužívat sofistikovanější 
řešení, které toho umožní daleko více, a to včetně 
automatického vyhodnocení?“ ptá se Nikola Pis-
kačová, vedoucí přímé podpory společnosti Quant 
Retail. Vytvoření digitálního obrazu prodejny 
umožňuje výrazné zefektivnění mnoha procesů. 
V rámci jedné platformy je pak možné například 
optimalizovat rozložení kategorií a planogramů, 
komunikovat s personálem a efektivněji řídit pro-
cesy díky úkolům navázaným na konkrétní místa 
v prodejně, získávat zpětnou vazbu prostřednic-
tvím fotodokumentace, store checků, efektivněji 
tisknout cenovky a řídit automatické objednávky.

Pokud se zaznamenají detailní informace o vyba-
vení prodejen a jejich pozici do centralizované da-
tabáze, lze snadno získat odpovědi na otázky typu: 
Ve kterých prodejnách jsou nápoje umístěny v pě-
tipolicovém regálu s šířkou polic 80 centimetrů? 
Nebo kolik rámů formátu A2 máme celkem ve 
všech prodejnách? Případně, které prodejny mají 
starší typ regálového vybavení? „Díky napojení na 
prodejní data je možné vyhodnotit, zda prostorové 
podíly kategorií odpovídají jejich prodejním podí-
lům. Navíc nové prodejny budou lépe navržené, 
protože prostor bude odpovídat prodejům a ob-
chodní strategii,“ upřesňuje Nikola Piskačová.

Maloobchod 
získal nové 
efektivní 

prostředky.
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igitální komunikace v retailu 
už není jen o digitálních zob-
razovačích. Vlivem digitalizace 
prochází svět retailu i chování 
zákazníků výraznými změnami. 

Digitální, technologicky vyspělé projekty, koncep-
ty plně automatizovaných prodejen, software pro 
správu retailových prostor a další technologie, 
mezi které patří chytré regály, lednice anebo i pa-
letová místa, již nejsou hudbou budoucnosti. Na-
opak tato inovativní řešení stále častěji posouvají 
komunikaci v retailu dále, na vyšší úroveň, k lepším 
zážitkům pro nakupující, vyšší efektivitě a zároveň 
podporují udržitelnost.

Systém automaticky řeší 
objednávky

Svět zažívá raketový vzestup v používání moder-
ních technologií. Řada spotřebitelů si bez nich už 
nedokáže představit svůj život. Jedním z důvodů, 
proč tomu tak je, je to, že jim v mnoha ohledech 
ulehčují život. Není proto divu, že se jejich použí-
vání nevyhýbá ani oblasti in-store. Projekt Golden 
Eye neboli Zlaté oko je zářným příkladem takové 
technologie. Nově vyvinutý software dokáže pro-
střednictvím fotokamer umístěných do mrazáků 
v obchodních řetězcích sám připravit a navrhnout 
objednávku. Tím dochází ke značnému zjednodu-
šení a zautomatizování procesů navíc s možností 
dalšího sdílení dat. „Máme v gesci přes 24 tisíc 
mrazicích boxů. Tento nástroj nám velmi pomáhá 
zefektivňovat proces jejich správy. Projekt Zlaté 
oko sleduje, komunikuje a dodává nám cenná 
data. Díky němu se nám navíc podařilo výrazně 
snížit procento ztracených chladicích boxů. Proto-
že jsou vybaveny baterií, tak i po přerušení napá-
jení jsou schopny kamery pracovat,“ poukazuje 
Miroslav Mahdal, general manager společnosti 
Empea. Zařízení lze nastavit tak, že dokáže posílat 
jakékoliv množství různorodých dat.

Protože technologie rozpozná každý výrobek ulo-
žený v boxu, tak v případě, že zásoba některé sku-
piny klesne pod 50 %, vyšle notifikaci, že se tak 
stalo. Pokud klesne pod 25 %, dojde k vygenero-

Od chytrých kamer přes chytré police, chytrá regálová místa až k digitální organizaci 
obchodu vedoucí k plně digitálnímu a automatizovanému obchodu. To byla ve zkratce 
náplň květnového setkání odborníků na digitální komunikaci v retailu, které uspořádala 
asociace POPAI CE.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Moderní
 digitální nástroje 
 mění komunikaci

vání návrhu objednávky. Obchodník ji potom 
může schválit manuálně a odeslat distributorovi, 
nebo toto celé lze rovnou zautomatizovat – tedy 
vypustit mezičlánek, schválení maloobchodníkem. 
„Díky oku jsme schopni sledovat všechny klíčové 
parametry, které si sami nastavíme, a tak třeba 
vytvářet automatické podrobné reporty,“ říká Mi-
roslav Mahdal. Může jít o procento námrazy boxu, 

teploty atd. Kromě toho, že se lze podívat do his-
torie, tak na základě již posbíraných dat umí i pre-
dikovat budoucí stavy. V České republice a na 
Slovensku funguje již 800 chladicích boxů s touto 
technologií. Jejich výhoda spočívá v nárůstu pro-
dejů, eliminaci vyprodaných zásob, rychlejším 
a pružnějším doplňování, a v neposlední řadě 
uznání zákazníků.
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NÁKUPČÍ

15 let v oddělení 
nákupu společnosti 
dm drogerie markt

39 let
1 téměř rok 

členkou 
širšího vedení 
společnosti

záliby: běh a celkově pohyb, 
tvoření, malba, cestování, 
čerpání pozitivní energie 
v přírodě

1 dcera

Michaela  
   Zikmundová

manažerka sortimentu, 
dm drogerie markt CZ

V roce 2007 nastoupila Michaela Zikmundová 

do společnosti dm drogerie markt na pozici 

asistentky sortimentní manažerky. Prošla si 

postupně juniorní, a po získání potřebných 

zkušeností také seniorní manažerskou pozicí. 

„dm je můj lovebrand,“ říká s naprostou 

vážností a bez špetky sentimentu. A tahle 

láska trvá už téměř 15 let.

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

nás na 
sociálních 

sítích:

V oddělení nákupu Michaela Zik-
mundová postupně zodpovídala 
za různé sortimentní kategorie, 
například péči o vlasy či o pleť, 
péči o dítě, vůně nebo přírodní 

kosmetiku a mnoho jiných. „dm je můj lovebrand 
nejen proto, že tu už od ukončení studií pracuji, 
ale nabízený sortiment je mi zkrátka velmi blízký,“ 
vysvětluje.

Pracovní tempo i celková náplň práce na oddělení 
nákupu se absolventce provozně-podnikatelského 
oboru na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovi-
cích doslova zaryly pod kůži. „Práce, ve které jsem 
obklopena sortimentem a dodavateli, mě velmi 
baví. A jsem opravdu vděčná, že mě do nosu po 
skončení studií cvrnkla nabídka práce od dm,“ 
usmívá se. Každodenní praxi si později doplnila 
studiem MBA, aby si ještě více rozšířila obzory 
v managementu obchodu.

procentní zodpovědnost za vedení svěřených kate-
gorií. Část, kterou zkrátka nikdo ani kreativně 
„neokecá“. Ke správnému rozhodování o tom, 
jaký sortiment zákazníkům nabídnout, využívá Mi-
chaela řadu interních i externích zdrojů: „Analýza 
zabere spoustu času, ale vyplatí se.“ A nejlepší je 
se na danou kategorii dívat z více úhlů pohledu.

Lidé se vracejí do ulic

Jako manažerka sortimentu má Michaela na sta-
rost odborné vedení týmu sortimentních manaže-
rů, kteří mají rozdělenou zodpovědnost za kom-
pletní sortiment v dm. Musí také sledovat trendy, 
které ovlivňují trh a spotřební chování. A vidí jich 
několik. „Dotkneme-li se těch obecnějších, tak je 
to po covidových restrikcích určitý návrat lidí tak-
zvaně do ulic. To se projevuje v navýšení počtu 
frekvence nákupu,“ přibližuje trendy. A pokračuje: 



Jak Michaela Zikmundová 
doplňuje energii, najdete 
na www.zboziaprodej.cz

dm je pro mě lovebrand už 15 let.

Oboustranná důvěra je při jednání velmi důležitá. Jen tak lze najít 
nejlepší podmínky pro obě strany. 

„Technologie 
nenahradí 

osobní 
kontakt.“

Nejtěžší a zároveň 
nejkrásnější
Práci nákupčího vnímá Michaela ze dvou, téměř 
protichůdných stran. A přesto se v jejím případě 
tyhle dva pohledy protínají. „Vyjednávání s doda-
vateli je ta nejtěžší, ale zároveň nejpoutavější čin-
nost,“ říká. A dodává, že jejím cílem je budovat 
vztahy, které jsou založeny na důvěře a smyslupl-
nosti. Nejde o to, aby jedna strana prohrála a dru-
há zažívala pofidérní pocit vítězství: „Pokud budu-
jete vztahy založené na důvěře a smysluplnosti, 
vyjednávání je o to náročnější, ale zároveň zajíma-
vější.“ Michaela je přesvědčena, že právě takové 
vyjednávání pak přináší spoustu zajímavých impul-
zů pro efektivní spolupráci: „Oboustranná důvěra 
je velmi důležitá proto, abychom našli cestu k těm 
nejlepším podmínkám pro obě strany.“

„Tak jako v každé profesi se část dovedností pro 
pozici nákupčího dá naučit,“ myslí si Michaela. 
Část schopností a dovedností je ale dobré mít 
z podstaty věci ve své povaze. Práce v sortiment 
managementu vyžaduje především analytické myš-
lení, dobré komunikační schopnosti a v podstatě 
ochotu a touhu se učit stále něco nového. Podle 
Michaely se hodí i kreativita. Zdůrazňuje ale, že 
naprostou samozřejmostí je schopnost převzít sto-

„Změny zažívá hned několik sortimentních kate-
gorií. Ať už jde o pozitivní, nebo negativní vývoj, 
tak je plně spjat s dobou, která přinášela naprosto 
nový styl žití.“ Zavřená kadeřnictví tak třeba učila 
zákaznice barvit si vlasy doma, doba home office 
zase snížila spotřebu dekorativní kosmetiky. Na-
cházíme se v časech, které pomalu formují nový 
standard potřeb.

Budou oboru nákupčích do budoucna kralovat hlav-
ně technologie a nahradí tak část lidského faktoru? 
„Stejně jako v jiných oborech si myslím, že techno-
logie nám stále více budou pomáhat. Ať už půjde 
o různá vyhodnocení kategorií, tak určování pro-
duktů na nejvýhodnější místo v regále,“ předpovídá. 
Nelze podle ní pominout ani vhodný výběr položek 
do komunikace. To vše by mělo být profesi nákup-
čího velkou oporou. I přesto všechno ale podle ní 
technologie nenahradí osobní kontakt a budované 
vztahy: „V dnešní turbulentní době často dochází 
k nedodávkám, což trápí nejen nás, ale i obchodní 
partnery. Zde by pomohlo zlepšení servisní úrovně. 
Lidský faktor v tom bude nepostradatelný.“
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NÁKUPČÍ
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manažerka sortimentu, 
dm drogerie markt CZ

V roce 2007 nastoupila Michaela Zikmundová 

do společnosti dm drogerie markt na pozici 

asistentky sortimentní manažerky. Prošla si 

postupně juniorní, a po získání potřebných 

zkušeností také seniorní manažerskou pozicí. 

„dm je můj lovebrand,“ říká s naprostou 

vážností a bez špetky sentimentu. A tahle 

láska trvá už téměř 15 let.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz
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KOMUNIKACE:

ALKOHOL AUTOKOSMETIKA BALENÉ OVOCE BEZLAKTÓZOVÉ POTRAVINY ČAJE

DOPLŇKY PRO KOČKY DOPLŇKY PRO PSY EKOLOGICKÁ DROGERIE ENERGETICKÉ NÁPOJE HOTOVÁ JÍDLA

KRMIVA PRO PSY LAHŮDKY A POMAZÁNKY MLÉKO MOPY MRAŽENÉ POTRAVINY

PAPÍROVÝ PROGRAM PEČIVO PIVO PLĚŤOVÁ KOSMETIKA PROTEINOVÉ TYČINKY

TOALETNÍ PAPÍR TVRDÉ SÝRY UZENINY VAPORIZÉRY, ELEKTRONICKÉ CIGARETY VEGANSKÁ HOTOVÁ JÍDLA

OŘECHOVKA ŽUFÁNEK
ŽUFÁNEK

SHERON EMOTION 
CELOROČNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ
DF PARTNER

TESCO FINEST HROZNOVÉ VÍNO
TESCO STORES ČR

TESCO FREE FROM YOGHURT DRINKS 
TESCO STORES ČR

BERCOFF FUNKČNÍ ČAJE 
OBOHACENÉ O SUPERPOTRAVINY
BERCOFF KLEMBER

SHELMA MEATY STICKS
PARTNER IN PET FOOD CZ

BRIT CARE CRUNCHY CRACKER
VAFO PRAHA

FEELECO PROSTŘEDKY NA RUČNÍ MYTÍ NÁDOBÍ 
FOSFA

EREBOS SPORT
WHITE

K-JARMARK HOTOVÁ JÍDLA CHLAZENÁ 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

BRIT CARE DOG HAIR&SKIN. INSECT&FISH 
VAFO PRAHA

KRAJÁNEK TRIO POMAZÁNEK
ALIMPEX FOOD

MLÉKA MIIL OD ROHLÍKU
ROHLIK.CZ

VILEDA TURBO 3V1 
FREUDENBERG HOME AND CLEANING SOLUTIONS

K-CLASSIC PLNĚNÉ KNEDLÍKY MRAŽENÉ 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

TENTO PAPÍROVÉ UTĚRKY COMPLEX 
METSÄ TISSUE CZECH

TESCO FINEST PEČIVO Z KAMENNÉ PECE 
TESCO STORES ČR

RADEGAST ROG IPA
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ

ASTRID BIORETINOL
SARANTIS CZECH REPUBLIC

TESCO PLANT CHEF PROTEINOVÉ TYČINKY 
TESCO STORES ČR

BILLA TOALETNÍ PAPÍR 
BILLA

K-JARMARK PLÁTKOVÉ SÝRY Z VYSOČINY 
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

K-JARMARK UZENINY
KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA

PULZE & ID 
IMPERIAL BRANDS CR

PLANT CHEF HOTOVÁ CHLAZENÁ JÍDLA 
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RADEGAST ROG IPA ASTRID BIORETINOL
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NA ZÁKLADĚ ROZSÁHLÉHO PRŮZKUMU 
MEZI 4 000 SPOTŘEBITELŮ HLEDÁME 
A OCEŇUJEME NEJLEPŠÍ NOVINKY NA TRHU.

SPOTŘEBITELÉ VOLÍ, 

PRODEJE ROSTOU

SLEDUJTE NÁS NA     
A NEZAPOMÍNEJTE ODEBÍRAT NÁŠ NEWSLETTER. 

www.atozregistrace.cz/volba-spotrebitelu

www.volbaspotrebitelu.cz

JIŽ V DALŠÍM ČÍSLE 
SE MŮŽETE TĚŠIT NA 

PŘÍLOHU VĚNOVANOU 
22. ROČNÍKU

PROGRAMU VOLBA 
SPOTŘEBITELŮ
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E-COMMERCE

Zákaznická loajalita je jednou z klíčových podmínek k získání a udržení nakupujícího 
jak v kamenném obchodě, tak i na internetu. Bez adekvátní strategie zprostředkovat 
zákaznickou zkušenost od začátku do konce to však nepůjde. Bude do budoucna 
nejvhodnější cestou kombinace obou světů?

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Kámen a síť k sobě 

neměly nikdy blíže

V 

loňském roce dosáhl podle dat 
Asociace pro elektronickou ko-
merci (APEK) a nákupního rádce 
Heureka obrat české e-commer-
ce 223 miliard korun. Počet e-

-shopů překonal hranici 50 tisíc, 4 z 10 zákazníků 
již nakupují na internetu téměř všechno, české e-
-shopy patří nabídkou služeb mezi světovou špičku 
a spokojenost zákazníků s on-line nákupy je 96 %. 
Podíl e-commerce na celém českém maloobchodu 
dosáhl v roce 2021 již 17 %, například v roce 2005 
to byla necelá dvě procenta. „Nakupování on-line 
se stalo běžnou součástí našich životů, a to prak-
ticky ve všech kategoriích zboží, které lze na trhu 
najít. Jako jeden z největších partnerů české e-com-
merce se snažíme přicházet s produkty a službami, 
které nakupování na internetu dále zjednodušují 
a nabízejí zákazníkům potřebný komfort. Věříme, 
že se oblíbenost nákupů na internetu bude dále 
zvyšovat,“ vysvětluje Milan Šmíd, marketingový 
ředitel skupiny Packeta, majitele Zásilkovny.

Střed pozornosti: 
zákaznická zkušenost

Pandemie setřela hranice mezi kamenným retailem 
a e-tailem (elektronickým obchodem). Proto se 
společnost Alza.cz soustředí na to, aby zákazníkům 
poskytovala výborný nákupní zážitek na všech mís-
tech, kde s touto značkou přichází do kontaktu, od 
webu přes zadání objednávky až po její vyzvednu-
tí, ať už na pobočce, nebo v AlzaBoxu, či partner-
ském výdejním místě. „Důležité je vědět, kde se 
nachází naše těžiště zákazníků. Náš web má denně 
obrovskou návštěvnost a je na nás, abychom právě 
těmto zákazníkům dokázali poskytnout stejně kva-
litní servis jako zákazníkům na prodejnách. Proto 
v prodejní síti pracujeme i na distančním prodeji. Je 
to náš dlouhodobý cíl a velká příležitost nejen 
v Česku a na Slovensku. Konkrétně jde o up-sello-
vou linku, on-line chat a vyvíjíme i osobního asis-
tenta v mobilní aplikaci,“ prozrazuje ředitel prodej-
ní sítě a logistiky Miroslav Köváry.

Je evidentní, že covid-19 pro všechny hráče v on-
-line prostředí znamenal příležitost pro výrazné 
navýšení objemu prodeje. To platí i pro společnost 
Everli S24 CZ. „Nadále se soustředíme na širokou 
nabídku produktů, zajímavé slevové akce a skvělou 
zákaznickou zkušenost, která je pro nás alfou 
a omegou,“ uvádí managing director Petr Novák. 
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

a přiveze až domů. „Obecně se domnívám, že vý-
hody on-line nákupů oproti kamenným prodejnám 
převažují nad nevýhodami, o čemž svědčí stále 
rostoucí podíl prodejů tímto způsobem,“ shrnuje. 
Společnost Rim cz je ráda, když zákazník přijde do 
prodejny, kde se mu věnuje specializovaný pracov-
ník, který mu poradí s výběrem vhodné židle a zá-
roveň vysvětlí zásady zdravého sezení.

Bez neustálých 
inovací to nepůjde

Společnost Alza.cz neustále pracuje na tom, aby 
zákazníkům nabídla co možná nejlepší nákupní 
zkušenost a komfort tak, aby už nemuseli hledat 
jinou alternativu pro svoje nákupy. To zahrnuje jak 
rozšiřování nabízeného sortimentu i pomocí rozvo-
je partnerského prodeje v rámci Alza Marketplace, 
tak zavádění nových funkcí na webu i v Alza.cz 
aplikaci. „Co se týče odběrných míst, naší prioritou 
je dále rozšiřovat výdejní síť AlzaBoxů a přilákat co 
nejvíce partnerů, kteří by naši službu zákazníkům 
doplnili o nové prvky. Souběžně s tím budujeme 
nejen nové sklady, ale i Alzapointy a naše pobočky, 
jako tomu bylo například v našem nejnovějším lo-
gistickém centru se showroomem specializovaným 
na velkou bílou techniku v Chrášťanech, nebo v pří-
padě nové bratislavské centrály otevřené loni v září, 
kde se nachází náš doposud nejmodernější sho-
wroom,“ říká Miroslav Köváry.

První Alzapoint ve spolupráci s Prodoma stavebni-
nami otevřeli v Mukařově. Nyní jich je již 50, včetně 
nově vzniklých na Slovensku. I letos Alza.cz bude 
rekonstruovat či přesouvat stávající pobočky tak, 
aby poskytovaly při nákupu větší komfort, ale plá-
nují se i nové. „Některé z nich budou na špičkových 
a překvapivých místech. Chceme dále rozvíjet kon-
cept specializace showroomů na konkrétní seg-
ment, a navázat i na úspěch již zmíněné prodejny 
v Chrášťanech, nebo pobočky specializované na 
mobilní telefony, která je zákazníkům k dispozici na 
pražském Andělu,“ uzavírá Miroslav Köváry.

Společnost Rim cz prodejnami v klasickém formá-
tu nedisponuje, nicméně ani v jejich showroomech 
se nic nezměnilo. „Prodáváme sedací nábytek do 
kanceláří, který je vhodné předem vyzkoušet, tak-
že i v průběhu pandemie jsme registrovali zájem 
zákazníků o koupi židle do domácí pracovny. 
Nicméně u našich smluvních partnerů jsme zazna-
menali zvýšenou aktivitu při spouštění e-shopu,“ 
deklaruje manažer marketingu Michal Hotmar. 
Dodává, že pro zákazníky připravili nové prostředí 
otrokovického showroomu, ve kterém disponují 
výstavní plochou přesahující 1 000 m2. Mělo by jít 
o největší prodejní plochu kancelářského sedacího 
nábytku v Česku.

Probíhá návrat 
do prodejen

Z různých průzkumů je dobře známo, že spotřebi-
telé stále ještě preferují nákup, nebo alespoň jeho 
vyzvednutí v kamenné prodejně, a navíc touto 
cestou nákupu také více utrácejí. „I proto, že jsme 
noví, kamenné prodejny jsou pro nás nesmírně 
důležité. Potřebujeme být vidět co nejvíce jako lep-
ší, a to cenově i s ohledem na udržitelnost a eko-
logii, alternativa ke stávajícím produktům v řetěz-
cích,“ oznamuje Alexandr Řeháček, zakladatel 
společnosti Purite. Takže například místo na regá-
lech v drogeriích pro ně hraje velkou roli, a proto 
neustále pracují na partnerstvích s drogeriemi 
a retailery. „Avšak než se nám do zavedených pro-
dejen podaří naše produkty zalistovat, on-line pro-
dej je skvělá cesta, jak zákazníky oslovit bezpro-
středně a odbavovat první objednávky. Jako 
ideální případ vidím situaci, kdy se oba tyto způso-
by doplňují,“ dodává.

Společnost Primulus Group se zaměřuje na posíle-
ní nejen on-line aktivit, ale také více investuje do 
tvoření značky formou rádiových reklam. Během 
pandemie nezaznamenala velký odliv zákazníků, 
nicméně to se změnilo v únoru tohoto roku, kdy 
došlo k snížení počtu objednávek. A na to reaguje 
Milada Skutilová, generální ředitelka české poboč-
ky společnosti Kärcher: „Vzhledem k tomu, že 
významnou část našeho portfolia tvoří produkty 
pro úklid a čištění, měla pandemie na růst našich 
prodejů pozitivní vliv. Spotřebitelé i firmy více ku-
povali například parní čističe, vysavače či zametací 
stroje nebo podlahové mycí stroje. V době pande-
mie samozřejmě hrál prim on-line, ale nyní se zá-
kazníci vracejí do prodejen. Zde sledujeme vý-
znamný nárůst.“

Klíč nabízejí data

Otázkou tedy je, do jaké míry „nová doba“ nadá-
le pokračuje. Tedy odliv zákazníků z kamenných 
poboček do on-line prostředí. Určitě není aktuální 
situace v e-commerce srovnatelná s roky 2020 
a 2021. Nyní je na trhu vidět ochladnutí ve spojení 
s válkou na Ukrajině a rostoucí inflací. To zasáhlo 
všechny kanály. „Vedle toho e-commerce pozna-
menává posílení prodejů v rámci kamenných po-

boček, které byly v období pandemie utlumené. 
Domníváme se, že aktuální výzva není v tom, jak 
posílit prodeje v kamenných pobočkách, ale jak 
lépe pracovat se zákaznickou retencí,“ zmiňuje 
David Vurma, CEO marketingové agentury Acom-
ware. A to v rámci komunikačního nebo nákupní-
ho kanálu, který zákazníkovi vyhovuje.

Všichni obchodníci potřebují nasbírat o svém zá-
kazníkovi co nejvíce dat, nezávisle na tom, jestli si 
vybírá zboží na internetu nebo v regálu. A to pro-
to, aby mu nabídli maximálně možný individuální 
přístup podle jeho potřeb a zvyklostí. „Je nutné si 
uvědomit, že se to netýká jen obchodů, ale i dal-
ších míst, kde prodejci přicházejí do styku se zá-
kazníkem. Třeba na sociálních sítích. Zákazník 
dnes očekává, že ho jeho obchodník velmi dobře 
zná a dovede mu nabídnout, co právě potřebuje. 
Na oplátku je ochotný mu dovolit sbírat jeho data, 
nechat monitorovat chování, jen aby dostal nabíd-
nuto, co právě chce. Čím lepší nabídku dostane, 
tím ochotněji svá data poskytne,“ míní Nadin Wo-
lanke, ředitelka společnosti Salesforce pro střední 
a východní Evropu. To je něco, co tu dříve nebylo. 
Je to proto, že dříve takto získaná data nebyla vy-
užita a zákazníci v tom tehdy neviděli žádný bene-
fit. Ale to se teď výrazně mění.

On-line i off-line prostředí 
mají jasné výhody

Je evidentní, že spotřebitelé se postupně opět rádi 
vracejí do obchodů. „Na to reagujeme otvíráním 
dalších kamenných poboček, které slouží jako pro-
dejny, půjčovny a zároveň servisní centra. Loni na 
podzim jsme otevřeli dvě nové prodejny a před 
několika dny jsme otevřeli nové Kärcher centrum 
ve Zlíně,“ informuje Milada Skutilová. Dohromady 
jich má značka již devět a díky tomu těží z toho, 
že si zákazník může produkty přímo osahat, vy-
zkoušet, a vítaná je i poradenská stránka výběru 
a nákupu. „Snažíme se hledat nové cesty, jak oslo-
vit potenciálního zákazníka prostřednictvím on-li-
ne i off-line reklamy. V případě vyšších investic do 
marketingu je vhodné rozšiřovat dosah distribuce 
produktů. V našem případě to umožňuje distribu-
ce v on-line lékárnách, kdy je možné si produkt 
objednat přes internet a poté vyzvednout v nej-
bližší kamenné prodejně,“ doplňuje David Buchta, 
CEO společnosti Primulus Group.

Podle Petra Nováka se vzhledem ke konci pande-
mie a uvolnění protiepidemických opatření část 
zákazníků vrátila do kamenných prodejen, velká 
část však on-line zůstala věrná. A je na e-shopech, 
aby zejména kvalitou nabídky a skvělou zákaznic-
kou zkušeností udržely a případně získaly co nej-
více nových. „Máme připravené i sezonní slevové 
akce formou cashbacku, které jak vidíme, naši 
zákazníci považují za atraktivní,“ poznamenává. Je 
třeba zmínit, že pro on-line prodej hovoří zejména 
úspora času, pohodlí, možnost nakoupit z domova 
nebo kanceláře či že není zapotřebí nikam chodit. 
Navíc v on-line prostředí máme oproti kamenným 
prodejnám výhodu, že zákazníka známe, jsme 
schopni mu nabídnout to, co rád nakupuje, připra-
vit mu nabídku více na míru, dát mu bonus za do-
poručení, což v kamenné prodejně nelze,“ vyjme-
novává Petr Novák. Naopak v kamenné prodejně 
si je možné vše prohlédnout. Výhoda společnosti 
Everli S24 CZ je, že to nejhezčí zboží dostupné 
v kamenné prodejně za zákazníka vybere nákupčí 

„Kombinu-
jeme  nákup 

v obou 
 světech.“

 Naše nástroje dovedou zpracovat každou 
interakci, kterou má kupující s obchodní-
kem tak, aby dokázaly vytěžit co nejvíc dat 
z jeho chování a aby to bylo ku prospěchu 
obou. A to se týká všech oblastí. Dokonce 
dovedeme například přenést nákupní košík 
spotřebitele, který si ho naplní v e-shopu, 
do kamenného obchodu a nabídnout mu 
stejné zboží za stejnou cenu. Prodavač má 
totiž po identifikaci kupujícího okamžitě 
k dispozici v aplikaci údaje o jeho nákup-
ních zvyklostech a třeba i právě zmíněný 
naplněný košík.

Nadin Wolanke, 
ředitelka pro střední 
a východní Evropu, Salesforce

Je potřeba hledat 
nové cesty.
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E-COMMERCE

Zákaznická loajalita je jednou z klíčových podmínek k získání a udržení nakupujícího 
jak v kamenném obchodě, tak i na internetu. Bez adekvátní strategie zprostředkovat 
zákaznickou zkušenost od začátku do konce to však nepůjde. Bude do budoucna 
nejvhodnější cestou kombinace obou světů?

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Kámen a síť k sobě 

neměly nikdy blíže

V 

loňském roce dosáhl podle dat 
Asociace pro elektronickou ko-
merci (APEK) a nákupního rádce 
Heureka obrat české e-commer-
ce 223 miliard korun. Počet e-

-shopů překonal hranici 50 tisíc, 4 z 10 zákazníků 
již nakupují na internetu téměř všechno, české e-
-shopy patří nabídkou služeb mezi světovou špičku 
a spokojenost zákazníků s on-line nákupy je 96 %. 
Podíl e-commerce na celém českém maloobchodu 
dosáhl v roce 2021 již 17 %, například v roce 2005 
to byla necelá dvě procenta. „Nakupování on-line 
se stalo běžnou součástí našich životů, a to prak-
ticky ve všech kategoriích zboží, které lze na trhu 
najít. Jako jeden z největších partnerů české e-com-
merce se snažíme přicházet s produkty a službami, 
které nakupování na internetu dále zjednodušují 
a nabízejí zákazníkům potřebný komfort. Věříme, 
že se oblíbenost nákupů na internetu bude dále 
zvyšovat,“ vysvětluje Milan Šmíd, marketingový 
ředitel skupiny Packeta, majitele Zásilkovny.

Střed pozornosti: 
zákaznická zkušenost

Pandemie setřela hranice mezi kamenným retailem 
a e-tailem (elektronickým obchodem). Proto se 
společnost Alza.cz soustředí na to, aby zákazníkům 
poskytovala výborný nákupní zážitek na všech mís-
tech, kde s touto značkou přichází do kontaktu, od 
webu přes zadání objednávky až po její vyzvednu-
tí, ať už na pobočce, nebo v AlzaBoxu, či partner-
ském výdejním místě. „Důležité je vědět, kde se 
nachází naše těžiště zákazníků. Náš web má denně 
obrovskou návštěvnost a je na nás, abychom právě 
těmto zákazníkům dokázali poskytnout stejně kva-
litní servis jako zákazníkům na prodejnách. Proto 
v prodejní síti pracujeme i na distančním prodeji. Je 
to náš dlouhodobý cíl a velká příležitost nejen 
v Česku a na Slovensku. Konkrétně jde o up-sello-
vou linku, on-line chat a vyvíjíme i osobního asis-
tenta v mobilní aplikaci,“ prozrazuje ředitel prodej-
ní sítě a logistiky Miroslav Köváry.

Je evidentní, že covid-19 pro všechny hráče v on-
-line prostředí znamenal příležitost pro výrazné 
navýšení objemu prodeje. To platí i pro společnost 
Everli S24 CZ. „Nadále se soustředíme na širokou 
nabídku produktů, zajímavé slevové akce a skvělou 
zákaznickou zkušenost, která je pro nás alfou 
a omegou,“ uvádí managing director Petr Novák. 
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NA TRADIČN ÍM TRHU

Jeden z významných hráčů tradičního trhu prochází zásadními 
změnami, aktivní jsou také maloobchodní dodavatelé, pražská 
nemocnice se chlubí obchodem po rekonstrukci a východočeská 
značka otevřela první franšízu. 

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky:

Bidfood Expo
s Nowaco 
marketem
Ve dnech 25. až 27. 5. 2022 se v pražských 
Letňanech uskutečnil veletrh Bidfood 
Expo. Tuto největší gastronomickou udá-
lost v České republice nově okořenila i re-
tailová sekce Nowaco market. 

Koncem května proběhla v PVA Letňany dlouho 
očekávaná oborová akce Bidfood Expo. Michal 
Klégr, ředitel prodeje maloobchodu ČR – tradič-
ní trh společnosti Bidfood Czech Republic, ji 
hodnotí: „Bidfood nepůsobí pouze v gastrono-
mii, ale je také významným dodavatelem do 
celého maloobchodu, kam dodává výrobky pod 
značkou Nowaco, Prima, Dobroty babičky Kláry, 
Bagetier, Gurmet, Banquet, Bravur, Petron a tak 
dále. Zkušenosti a trendy gastronomie často im-
plementujeme i v prodejnách potravin. Příkla-
dem je prémiové balené maso řady Gurmet, 
Nowaco chlazené balené čerstvé ryby a značko-
vá řada našich poctivých Sous-Vide produktů 
pod značkou Banquet. Tento koncept navazuje 
na velice úspěšný stánek na veletrhu Salima 2018. 
Využili jsme opět spojení se společností RN servis 
EU, která navrhla expozici, dodala zařízení, regá-
ly a pečivové stoly. My jsme je naplnili našimi 
produkty. S touto firmou spolupracujeme již 
dlouhá léta a často konzultujeme vizibilní vysta-
vení našich výrobků. Z posledního úspěšného 
projektu Gurmet víme, že balené maso se skvěle 
prodává z impulzních chlazených ostrovů, rozpek 
zase prezentací v pečivových stolech dosahuje 
nárůstu prodeje. Na toto jsme se zaměřili i v naší 
expozici. To znamená, že každý druh sortimentu 
si zasloužil své specifické vystavení. Přípravě stán-
ku jsme věnovali šest měsíců a naši zákazníci spo-
jení na trase Bidfood – RN servis EU kvitovali. 
Veletrh navštívilo bezmála jedenáct tisíc návštěv-
níků a značná část zavítala i do Nowaco marketu. 
Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na vás 
v dalším ročníku.“

Rosa market změnil vlastnickou 
strukturu a jednatele

Concept otevírá značkovou 
prodejnu v Třebíči
Východočeská značka Concept otevřela v polovině června již třetí kamennou prodejnu, a to 
v západomoravském městě Třebíč na Karlově náměstí. Nyní jde o první franšízu. 

Prodejny značky Concept se pomalu rozšiřují po 
celé České republice. Třetí kamenná zážitková 
prodejna již stojí na Karlově náměstí v Třebíči. Je 
to první značková prodejna, která není součástí 
obchodního centra, ale je první franšízou. Hlavní 
myšlenkou prodejen je, aby si zde zákazníci moh-
li cokoliv vyzkoušet a nakupovali produkty s jisto-
tou, že si domů odnáší přesně ten spotřebič, kte-

rý chtějí. Spotřebiče jsou zapojené nebo nabité 
a kdokoliv si je může otestovat. Proto se používá 
název „zážitková prodejna“ nebo „experience 
centre“. Značka Concept otevřela od dubna další 
dvě prodejny. První se nachází v obchodním cen-
tru Haná v Olomouci a druhá v obchodním centru 
Centro ve Zlíně. Všechny tři kamenné prodejny 
také fungují jako výdejna e-shopu.

Od 1. června 2022 došlo v holdingu Rosa market zastřešujícím značky Enapo a Pramen CZ 
v České republice k změně vlastnické struktury. Došlo také ke změně jednatele, kterým se 
stal Miloň Miller. 

Zástupci holdingu Rosa market ve vyjádření 
z 6. června 2022 uvádějí, že v jeho rámci pro-
běhla změna vlastnické struktury a byl jmeno-
ván nový jednatel Miloň Miller. 

Kromě toho nebudou až do konce léta nic no-
vého komentovat. Jejich cílem je nyní stabilizace 
společnosti, klid na práci a opětovné získání dů-
věry zaměstnanců. Podle informací z trhu v květ-

nu probíhala jednání společnosti Rosa Market 
o finančním a strategickém partnerství s firmou 
Oriens Czech Republic. Její zástupci se k tomu 
odmítli vyjádřit. Jak jsme informovali dříve, ma-
ďarský investiční fond Oriens se vloni v srpnu 
spojil se společností FF Holding, pod kterou pa-
tří společnosti Flosman, PF Potraviny a Lahůdky 
Vavřík. Oriens vstoupil do firmy prostřednictvím 
společnosti Central European Supermarkets.

Nemocniční PONT to go
je v novém
Po kompletní rekonstrukci byla v červnu 
2022 opět otevřena prodejna PONT to go 
v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) 
v Praze-Střešovicích.

Prodejna je pacientům a personálu ÚVN k dis-
pozici již přes sedm let a těší se velkému zájmu 
zákazníků. Právě typ tohoto konceptu je pro 
zdravotnická zařízení vhodný. Spojuje totiž na-
bídku žádaného typu rychlého občerstvení 
a nákup balených potravin i věcí dárkových 
nebo denní potřeby. Provozovatelem je společ-
nost JPServis, která patří do skupiny JLV, tuzem-
ského poskytovatele služeb pro lidi na cestách 
v ČR. Ředitel a člen představenstva Marek Ca-
gášek sděluje: „Většina našich prodejen se na-
chází v dopravních uzlech, ale již máme v něko-
lika fakultních nemocnicích vyzkoušeno, že 
prodejny PONT se perfektně hodí i do zdravot-
nických zařízení. Proto jsme také koncept upra-
vili a nyní postupně tuto síť rozšiřujeme i v ne-
mocnicích. V neposlední řadě průběžně 

všechny obchody modernizujeme, abychom si 
udrželi pozici na trhu.“

Nově zrekonstruovaný obchod ve standardu 
PONT to go prošel výraznou designovou a pro-
duktovou změnou. Rozšířena je nabídka čers-
tvých výrobků, jako jsou například kompletované 
sendviče i další občerstvení, včetně zdravé výživy. 
V provozovně je také prostor k příjemnému po-
sezení. „Obchod vnímáme jako službu pro pa-
cienty a personál, takže další z výhod je i poměr-
ně rozsáhlá otevírací doba. Jsme tu pro zákazníky 
365 dní v roce,“ dodává Marek Cagášek.
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 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

KOŘENÍ

Tekuté marinády 
HOŘČICOVÁ
a PEPŘOVÁ
Rozšiřte svoji nabídku tekutých marinád o dvě 
novinky a poskytněte svým zákazníkům možnost 
připravit si ještě pestřejší grilovačku! Značka 
Avokádo nyní přichází s novými výrobky: 
MARINÁDA HOŘČICOVÁ a MARINÁDA PEPŘOVÁ. 
Obě mají perfektně vyladěné receptury, jsou bez 
přidaného glutamátu a jsou vhodné pro marinování 
všech druhů mas. Příprava je snadná a rychlá. 
Marináda hořčicová je určena pro milovníky 
příjemné, sladce pikantní chuti. Pepřová pak potěší 
ty, kdo dávají přednost ostřejším jídlům. 

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

Řekněte YES TO FRESH s Mentos Fanta!
Ikonické, jedinečné žvýkací bonbony Mentos se letos v létě spojily s unikátně odvážnou a ovocnou chutí nápoje 
Fanta Pomeranč, aby vytvořily vzrušující novinku.

Osvěžte se bonbonem Mentos Fanta v praktické roličce – kamkoli jdete, s kýmkoliv se podělit chcete.

Řekněte YES TO FRESH s Mentos 
Fanta! Tato limitovaná edice právě 
přichází do obchodů, nenechte 
své zákazníky dlouho čekat!

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

CUKROVINKY

Ochutnejte čokoládové 
kuličky Maltesers!
Seznamte se s Maltesers, lahodnými čokoládovými kuličkami s křupavým 
středem a lehkou jemnou chutí, které odlehčí jakoukoliv situaci. 

Maltesers – Ber život s lehkostí.

Mars Czech s.r.o.

Michelská 1552/58

140 00  Praha 4

+420 227 024 500

contact@cz.mars.com

www.mars.com

SLANÉ POCHUTINY

JOXTY PROTEIN – mlsání bez výčitek
Jsou zdravější, výživnější, a přitom si je užijete stejně jako 
klasické brambůrky. Vítězem mezi slanými snacky se v tradiční 
anketě Volba spotřebitelů – Novinka roku 2022 staly 
proteinové chipsy Joxty Protein. Inovativní rostlinná receptura 
chipsů Joxty je vhodná pro vegany i celiaky a nabízí až 50% 
podíl bílkovin, které získává ze sójového proteinu a fava 
fazolí. Výjimečnou chuť pak dotváří podíl brambor společně 
s bylinkami a přírodním aromatem. Chipsy navíc neobsahují 
žádné GMO potraviny, barviva, dochucovadla, cukr, palmový 
olej ani lepek.

new delespine, s. r. o.

Truhlářská 1106/9

110 00  Praha 1–Nové Město

+420 725 352 967

info@newdelespine.com

www.newdelespine.com

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

OPLATKY

Manner Snack Minis 5 × 25 g
Manner rozšiřuje svůj sortiment o Manner Snack 
Minis. Moderní novinka v praktickém balení 
ve dvou atraktivních příchutích s extra porcí 
mléka, vyrobena v Rakousku z nejlepších surovin. 
Manner Snack Minis obsahuje 100% Fairtrade 
kakao z kakaových bobů z domácí pražírny. 
K dostání v balení 5 × 25 g.

Josef Manner s. r. o. 

Olomoucká 40

Brno  618 00

+420 548 140 226

office@cz.manner.com

www.manner.com

+420 548 140 226
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NA TRADIČN ÍM TRHU

Jeden z významných hráčů tradičního trhu prochází zásadními 
změnami, aktivní jsou také maloobchodní dodavatelé, pražská 
nemocnice se chlubí obchodem po rekonstrukci a východočeská 
značka otevřela první franšízu. 

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky:

Bidfood Expo
s Nowaco 
marketem
Ve dnech 25. až 27. 5. 2022 se v pražských 
Letňanech uskutečnil veletrh Bidfood 
Expo. Tuto největší gastronomickou udá-
lost v České republice nově okořenila i re-
tailová sekce Nowaco market. 

Koncem května proběhla v PVA Letňany dlouho 
očekávaná oborová akce Bidfood Expo. Michal 
Klégr, ředitel prodeje maloobchodu ČR – tradič-
ní trh společnosti Bidfood Czech Republic, ji 
hodnotí: „Bidfood nepůsobí pouze v gastrono-
mii, ale je také významným dodavatelem do 
celého maloobchodu, kam dodává výrobky pod 
značkou Nowaco, Prima, Dobroty babičky Kláry, 
Bagetier, Gurmet, Banquet, Bravur, Petron a tak 
dále. Zkušenosti a trendy gastronomie často im-
plementujeme i v prodejnách potravin. Příkla-
dem je prémiové balené maso řady Gurmet, 
Nowaco chlazené balené čerstvé ryby a značko-
vá řada našich poctivých Sous-Vide produktů 
pod značkou Banquet. Tento koncept navazuje 
na velice úspěšný stánek na veletrhu Salima 2018. 
Využili jsme opět spojení se společností RN servis 
EU, která navrhla expozici, dodala zařízení, regá-
ly a pečivové stoly. My jsme je naplnili našimi 
produkty. S touto firmou spolupracujeme již 
dlouhá léta a často konzultujeme vizibilní vysta-
vení našich výrobků. Z posledního úspěšného 
projektu Gurmet víme, že balené maso se skvěle 
prodává z impulzních chlazených ostrovů, rozpek 
zase prezentací v pečivových stolech dosahuje 
nárůstu prodeje. Na toto jsme se zaměřili i v naší 
expozici. To znamená, že každý druh sortimentu 
si zasloužil své specifické vystavení. Přípravě stán-
ku jsme věnovali šest měsíců a naši zákazníci spo-
jení na trase Bidfood – RN servis EU kvitovali. 
Veletrh navštívilo bezmála jedenáct tisíc návštěv-
níků a značná část zavítala i do Nowaco marketu. 
Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na vás 
v dalším ročníku.“

Rosa market změnil vlastnickou 
strukturu a jednatele

Concept otevírá značkovou 
prodejnu v Třebíči
Východočeská značka Concept otevřela v polovině června již třetí kamennou prodejnu, a to 
v západomoravském městě Třebíč na Karlově náměstí. Nyní jde o první franšízu. 

Prodejny značky Concept se pomalu rozšiřují po 
celé České republice. Třetí kamenná zážitková 
prodejna již stojí na Karlově náměstí v Třebíči. Je 
to první značková prodejna, která není součástí 
obchodního centra, ale je první franšízou. Hlavní 
myšlenkou prodejen je, aby si zde zákazníci moh-
li cokoliv vyzkoušet a nakupovali produkty s jisto-
tou, že si domů odnáší přesně ten spotřebič, kte-

rý chtějí. Spotřebiče jsou zapojené nebo nabité 
a kdokoliv si je může otestovat. Proto se používá 
název „zážitková prodejna“ nebo „experience 
centre“. Značka Concept otevřela od dubna další 
dvě prodejny. První se nachází v obchodním cen-
tru Haná v Olomouci a druhá v obchodním centru 
Centro ve Zlíně. Všechny tři kamenné prodejny 
také fungují jako výdejna e-shopu.

Od 1. června 2022 došlo v holdingu Rosa market zastřešujícím značky Enapo a Pramen CZ 
v České republice k změně vlastnické struktury. Došlo také ke změně jednatele, kterým se 
stal Miloň Miller. 

Zástupci holdingu Rosa market ve vyjádření 
z 6. června 2022 uvádějí, že v jeho rámci pro-
běhla změna vlastnické struktury a byl jmeno-
ván nový jednatel Miloň Miller. 

Kromě toho nebudou až do konce léta nic no-
vého komentovat. Jejich cílem je nyní stabilizace 
společnosti, klid na práci a opětovné získání dů-
věry zaměstnanců. Podle informací z trhu v květ-

nu probíhala jednání společnosti Rosa Market 
o finančním a strategickém partnerství s firmou 
Oriens Czech Republic. Její zástupci se k tomu 
odmítli vyjádřit. Jak jsme informovali dříve, ma-
ďarský investiční fond Oriens se vloni v srpnu 
spojil se společností FF Holding, pod kterou pa-
tří společnosti Flosman, PF Potraviny a Lahůdky 
Vavřík. Oriens vstoupil do firmy prostřednictvím 
společnosti Central European Supermarkets.

Nemocniční PONT to go
je v novém
Po kompletní rekonstrukci byla v červnu 
2022 opět otevřena prodejna PONT to go 
v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) 
v Praze-Střešovicích.

Prodejna je pacientům a personálu ÚVN k dis-
pozici již přes sedm let a těší se velkému zájmu 
zákazníků. Právě typ tohoto konceptu je pro 
zdravotnická zařízení vhodný. Spojuje totiž na-
bídku žádaného typu rychlého občerstvení 
a nákup balených potravin i věcí dárkových 
nebo denní potřeby. Provozovatelem je společ-
nost JPServis, která patří do skupiny JLV, tuzem-
ského poskytovatele služeb pro lidi na cestách 
v ČR. Ředitel a člen představenstva Marek Ca-
gášek sděluje: „Většina našich prodejen se na-
chází v dopravních uzlech, ale již máme v něko-
lika fakultních nemocnicích vyzkoušeno, že 
prodejny PONT se perfektně hodí i do zdravot-
nických zařízení. Proto jsme také koncept upra-
vili a nyní postupně tuto síť rozšiřujeme i v ne-
mocnicích. V neposlední řadě průběžně 

všechny obchody modernizujeme, abychom si 
udrželi pozici na trhu.“

Nově zrekonstruovaný obchod ve standardu 
PONT to go prošel výraznou designovou a pro-
duktovou změnou. Rozšířena je nabídka čers-
tvých výrobků, jako jsou například kompletované 
sendviče i další občerstvení, včetně zdravé výživy. 
V provozovně je také prostor k příjemnému po-
sezení. „Obchod vnímáme jako službu pro pa-
cienty a personál, takže další z výhod je i poměr-
ně rozsáhlá otevírací doba. Jsme tu pro zákazníky 
365 dní v roce,“ dodává Marek Cagášek.
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CS #1 VELKÁ
POPTÁVKA JE 
PO TĚSTOVINÁCH

  CS #1: TĚSTOVINY, RÝŽE A LUŠTĚNINY
CS #2: IMPULZNÍ ZBOŽÍ
CS #3: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA

V
řetena a špagety mají po 70 % 
kupujících, tradiční kolínka 
nakupuje více než polovina 
domácností. Přibližně 8 z 10 
domácností nakupuje rýži. 

V posledním monitorovaném období vložily rýži 
do svého nákupního košíku v průměru šestkrát 
a celkem za kategorii utratily 270 Kč. „Spotřebi-
telé většinou nakupují běžné druhy rýže. Třetinu 
domácností oslovila rýže etnická, tedy například 
basmati nebo jasmínová,“ prozrazuje konzul-
tantka Hana Paděrová. Zhruba sedm z deseti 
domácností nakupuje luštěniny. V posledních 
12 měsících spotřebitelé uskutečnili v průměru 
čtyři nákupy luštěnin na kupující domácnost. 
Celkové průměrné roční výdaje domácnosti 
činily 120 Kč. Luštěninám vévodí čočka, která 
měřeno spotřebitelskými výdaji tvoří dvě třetiny 
kategorie. Čočku nakoupilo přes 60 % domác-
ností. Následují hrách s necelou čtvrtinou ku-
pujících domácností a fazole s bezmála 20 % 
kupujících.

Zákazníci kupují 
přílohy v akci

Mezi uvedenými přílohovými kategoriemi nejsou 
velké cenové rozdíly, přesto luštěniny jsou nej-
dražší. Průměrná cena za kilogram luštěnin byla 
47 Kč. Těstoviny Češi pořizovali v průměru za 
42 Kč na kilogram a za kilogram rýže zaplatili 
41 Kč. „Na trhu příloh hrají významnou roli pri-
vátní značky. Ve všech kategoriích se jejich podíl 
pohybuje kolem 40procentní hranice ve výda-
jích, přitom největší část celkových výdajů byly za 
privátní značky utraceny v kategorii těstovin, 

českých domácností 
konzumuje těstoviny 
1x týdně.

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/III−21/IV

37,3 %

VONOKLASY 155-156, 252 28  ČERNOŠICE

TEL.: +420 257 712 917-8, E-MAIL: OFFICE@FWTANDOORI.CZ, WWW.FWTANDOORI.CZ

ASIE NA VAŠEM GRILU
Z016-21_FWTandoori_inz_ANVG_240x115_ANVG_240x115mm.indd   1Z016-21_FWTandoori_inz_ANVG_240x115_ANVG_240x115mm.indd   1 16/06/2021   12:3216/06/2021   12:32

Nejoblíbenější přílohou v případě těstovin, luštěnin 
a rýže jsou jednoznačně těstoviny. Z dat společnosti 
GfK Czech vyplývá, že od 4/2021 do 3/2022 tuto 
kategorii nakoupilo 95 % českých domácností. 
Těstoviny zároveň představují největší část daného 
trhu. Kupující si je ve zmíněném období přinesli 
domů v průměru třináctkrát a celkové výdaje jedné 

domácnosti za kategorii činily 
téměř 500 korun. Mezi 

nejoblíbenější druhy 
patří vřetena, 
špagety 

a kolínka.
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. tantka Hana Paděrová. Zhruba sedm z deseti 

domácností nakupuje luštěniny. V posledních 
12 měsících spotřebitelé uskutečnili v průměru 
čtyři nákupy luštěnin na kupující domácnost. 
Celkové průměrné roční výdaje domácnosti 
činily 120 Kč. Luštěninám vévodí čočka, která 
měřeno spotřebitelskými výdaji tvoří dvě třetiny 
kategorie. Čočku nakoupilo přes 60 % domác-
ností. Následují hrách s necelou čtvrtinou ku-
pujících domácností a fazole s bezmála 20 % 
kupujících.

Zákazníci kupují 
přílohy v akci

Mezi uvedenými přílohovými kategoriemi nejsou 
velké cenové rozdíly, přesto luštěniny jsou nej-
dražší. Průměrná cena za kilogram luštěnin byla 
47 Kč. Těstoviny Češi pořizovali v průměru za 
42 Kč na kilogram a za kilogram rýže zaplatili 
41 Kč. „Na trhu příloh hrají významnou roli pri-
vátní značky. Ve všech kategoriích se jejich podíl 
pohybuje kolem 40procentní hranice ve výda-
jích, přitom největší část celkových výdajů byly za 
privátní značky utraceny v kategorii těstovin, 

Median, MML-TGI, 21/III−21/IV
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domů v průměru třináctkrát a celkové výdaje jedné 
domácnosti za kategorii činily 

téměř 500 korun. Mezi 
nejoblíbenější druhy 

patří vřetena, 
špagety 

a kolínka.

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

nás na 
sociálních 

sítích:

nejmenší pak v kategorii luštěnin,“ uvádí Hana 
Paděrová. Významnou část trhu příloh zákazníci 
kupují v akci, i když podíl akčních nákupů nedo-
sahuje úrovně celého rychloobrátkového trhu. 
V akci spotřebitelé v posledních 12 měsících na-
kupovali nejvíce rýži. Až 47 Kč z každé stokoruny 
určené na nákup rýže utratili při akčním nákupu. 
Naopak nejméně je slevovými akcemi dotčený 
trh luštěnin, ale i tam směřovala bezmála třetina 
našich výdajů na nákupy v akci.

Asijské těstoviny 
se uchytily

Rok 2021 byl pro potravinářské firmy těžko před-
vídatelný. Přestože je pandemie nezasáhla ihned 
a napřímo, její dopady jsou i přesto závažné. „Vli-
vem předzásobení byl trh rozkolísán. V tomto 
roce je pro nás však klíčová válka na Ukrajině 
a nedostatek surovin. Po těstovinách jakožto tr-
vanlivé potravině je již od začátku války extrémně 
vysoká poptávka. V březnu jsme dokonce překro-
čili náš výrobní rekord a vyrobili jsme více než 
6 000 tun těstovin. V této situaci to ale i tak stá-
le není dost, sklady totiž máme prázdné,“ sdělu-
je Bohumil Vráblík, generální ředitel společnosti 
Europasta SE. Velmi výrazně zasáhlo také zdra-
žování. Pro výrobu je důležitá energie, obalové 
materiály i jednotlivé suroviny, proto se ani tato 
společnost nevyhnula úpravě cen.

Podle společnosti LA Food dodávající rýži, luště-
niny a těstoviny značky Menu Gold je nejsloži-

tější situace v kategorii rýží. Tradiční provenien-
ce rýží se mění kvůli změnám v logistických 
tocích. Do nárůstu cen výsledného produktu se 
promítají nejen všem dobře známé zdražování 
energií, pohonných hmot, ale i primárních 
a sekundárních obalů nebo nárůst cen kontej-
nerové lodní přepravy, která se poslední dva 
roky pohybuje ve stovkách procent. ... /...

„V loňském roce byl vyšší zájem o rýžové těsto-
viny a rýži a pokračuje i letos. Myslíme si, že 
tento trend odráží zvyšující se zájem o zdravější 
životní styl. Asijská kuchyně je zdravější než čes-
ká, je lehčí, pestrá a časově méně náročná na 
přípravu,“ naznačuje Adriana Matýsková, 
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CS #1 VELKÁ
POPTÁVKA JE 
PO TĚSTOVINÁCH

  CS #1: TĚSTOVINY, RÝŽE A LUŠTĚNINY
CS #2: IMPULZNÍ ZBOŽÍ
CS #3: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA

V
řetena a špagety mají po 70 % 
kupujících, tradiční kolínka 
nakupuje více než polovina 
domácností. Přibližně 8 z 10 
domácností nakupuje rýži. 

V posledním monitorovaném období vložily rýži 
do svého nákupního košíku v průměru šestkrát 
a celkem za kategorii utratily 270 Kč. „Spotřebi-
telé většinou nakupují běžné druhy rýže. Třetinu 
domácností oslovila rýže etnická, tedy například 
basmati nebo jasmínová,“ prozrazuje konzul-
tantka Hana Paděrová. Zhruba sedm z deseti 
domácností nakupuje luštěniny. V posledních 
12 měsících spotřebitelé uskutečnili v průměru 
čtyři nákupy luštěnin na kupující domácnost. 
Celkové průměrné roční výdaje domácnosti 
činily 120 Kč. Luštěninám vévodí čočka, která 
měřeno spotřebitelskými výdaji tvoří dvě třetiny 
kategorie. Čočku nakoupilo přes 60 % domác-
ností. Následují hrách s necelou čtvrtinou ku-
pujících domácností a fazole s bezmála 20 % 
kupujících.

Zákazníci kupují 
přílohy v akci

Mezi uvedenými přílohovými kategoriemi nejsou 
velké cenové rozdíly, přesto luštěniny jsou nej-
dražší. Průměrná cena za kilogram luštěnin byla 
47 Kč. Těstoviny Češi pořizovali v průměru za 
42 Kč na kilogram a za kilogram rýže zaplatili 
41 Kč. „Na trhu příloh hrají významnou roli pri-
vátní značky. Ve všech kategoriích se jejich podíl 
pohybuje kolem 40procentní hranice ve výda-
jích, přitom největší část celkových výdajů byly za 
privátní značky utraceny v kategorii těstovin, 

českých domácností 
konzumuje těstoviny 
1x týdně.

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/III−21/IV

37,3 %
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Nejoblíbenější přílohou v případě těstovin, luštěnin 
a rýže jsou jednoznačně těstoviny. Z dat společnosti 
GfK Czech vyplývá, že od 4/2021 do 3/2022 tuto 
kategorii nakoupilo 95 % českých domácností. 
Těstoviny zároveň představují největší část daného 
trhu. Kupující si je ve zmíněném období přinesli 
domů v průměru třináctkrát a celkové výdaje jedné 

domácnosti za kategorii činily 
téměř 500 korun. Mezi 

nejoblíbenější druhy 
patří vřetena, 
špagety 

a kolínka.

Pavel Gregor,
pavel.gregor@atoz.cz
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 obchodní zástupce společnosti F.W. Tandoori. 
Přesun českého zákazníka z restaurací k domá-
címu vaření odráží jak současné ekonomické 
problémy, tak měnící se stravovací zvyky během 
koronavirové pandemie. „Navíc se domníváme, 
že vzhledem k našim zvyšujícím se prodejům se 
asijské těstoviny již v českých domácnostech 
uchytily, a proto nejsou primárně využívány jen 
pro přípravu asijských jídel,“ dodává Adriana 
Matýsková.

Spotřebitelé investují 
do kvalitního stravování

Český spotřebitel je zvyklý nakupovat ve slevo-
vých akcích. Trendy poslední doby tento zvyk 
ještě prohlubují. „Bohužel si ale bude muset 
zvyknout, že zboží se už v akcích nebude obje-
vovat tak často nebo jeho sleva nebude tak mar-
kantní. Trendem, který sledujeme, může být 
i větší příklon k nákupu výrobku pod privátními 
značkami nebo preference větších balení výrob-
ků,“ zmiňuje Jana Bartošová, marketingová 
manažerka firmy LA Food.

Podle společnosti Orkla Foods Česko a Sloven-
sko spotřebitelé přitom stále nakupují průběž-
ně, ale dělají si i zásoby do budoucna. „Promo 
akce hrají velmi důležitou roli pro mnoho spo-
třebitelů, ale důvěra a loajálnost ke značce má 
v České republice nadále vysokou váhu. Tyto 
produkty navíc nejsou sezonní,“ konstatuje 
marketingová specialistka Veronika Miškovská. 
Na to navazuje Jana Bartošová tvrzením, že luš-
těniny se tradičně konzumují v chladných pod-
zimních a zimních měsících. Nicméně vzhledem 
k množství druhů luštěnin se jejich sezonnost 
prodlužuje. Přibývá spotřebitelů, kteří si čtou 
informace na obalech. „Zákazníci s námi aktiv-

ně komunikují ohledně složení jednotlivých vý-
robků, navrhují novinky, které by si přáli vidět 
na trhu,“ říká Michal Čižmár, ředitel společnos-
ti Semix Pluso. Potvrzuje to i Jana Bartošová. 
Velké množství spotřebitelů vnímá faktor ceny 
jako klíčový při rozhodování o nákupu a tito 
zákazníci jsou i nyní velmi citliví na zdražování. 
Zároveň ale existuje skupina těch, kteří si uvě-
domují, že zdraví je to nejcennější, co mají, a to-
muto pohledu podléhá i jejich rozhodování 
o investicích do kvalitního stravování. „Podle 
našich dat tato skupina roste. Naši zákazníci 
jsou stále více ti, kteří se zajímají o principy zdra-
vé výživy a sledují trendy v této oblasti,“ dekla-
ruje Michal Čižmár.

Každá značka je 
specifická a pokrývá 
jiný segment

Velké téma je také udržitelnost. „V současné 
době pracujeme na stanovení uhlíkové stopy 
našeho podniku. Už nyní se ale snahy o udrži-
telnost a šetrnost k životnímu prostředí promí-
tají i do našich výrobků. Naší novinkou jsou 
těstoviny, které se vaří pouze dvě minuty, tedy 
doba varu je podstatně kratší než u jiných dru-
hů těstovin a jejich příprava tak spotřebuje 
mnohem méně energie,“ upozorňuje Bohumil 
Vráblík. Právě doba varu nejvíce ovlivňuje uhlí-
kovou stopu těstovin. Společnost Europasta SE 
dále zužovala i obalové fólie a zavázala se k vý-
robě pouze z vejcí, která nepocházejí z kleco-
vých chovů.

„Naše výroba pokrývá všechny segmenty, vaječ-
né, bezvaječné a semolinové těstoviny v krát-
kých i dlouhých tvarech, lisované i válcované. 
Kromě širokého portfolia privátních značek vy-
rábíme naše vlastní značky. A to těstoviny Ad-
riana, Zátkovy, Rosické a Ideál, které jsou určeny 
především pro slovenský trh,“ shrnuje Bohumil 
Vráblík. Každá značka je specifická a pokrývá 
jiný segment trhu. Těstoviny Adriana vycházejí 
z italských receptur a jsou vyrobeny z prvotřídní 

„Obaly jsou 
již dobře 

recyklova-
telné.“

Rýže, luštěniny a těstoviny již delší dobu 
patří mezi základní potraviny. Kvůli 
pandemii se z nich staly unikátnější 
komodity, jejichž cena se zvýšila. Obaly 
těchto potravin tvoří zejména papír 
nebo plast, které jsou dobře recyklova-
telné. Trendem v této oblasti je používat 
z části průhledné obaly, jež spotřebite-
lům umožní vidět obsah výrobku.

Veronika Miškovská,
marketingová specialistka, 
Orkla Foods Česko a Slovensko

Rostou prodeje 
mléčných 
privátek.

  CS #1: TĚSTOVINY, RÝŽE A LUŠTĚNINY
CS #2: IMPULZNÍ ZBOŽÍ
CS #3: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

semoliny, Zátkovy těstoviny jsou vaječné těsto-
viny s dlouholetou tradicí založené naopak na 
českých recepturách. Díky různorodosti jednot-
livých řad dokáží uspokojit většinu zákazníků. 
I proto si dlouhodobě drží přední pozici na čes-
kém trhu, kde mají tyto značky zhruba 25% 
podíl, v privátkách pokrývají téměř polovinu 
celého trhu.

„Naše značky se snažíme významně marketin-
gově podpořit. Chystáme například spotřebitel-
skou soutěž o hodnotné ceny, reklamní standy 
ve větších obchodních řetězcích nebo i desko-
vou hru s motivy Zátkových těstovin. Již zane-
dlouho chceme představit kreativní kampaň na 
podporu značky Adriana, která se ponese v du-
chu světových kuchyní a dá i běžným spotřebi-
telům možnost jednoduše si uvařit a ochutnat 
recepty z celého světa,“ vyjmenovává Bohumil 
Vráblík. Kromě toho se společnost snaží upev-
ňovat svoji pozici u obchodních řetězců.

Luštěniny míří 
i do veggie produktů

Luštěniny jsou také často používány, díky vyso-
kému obsahu bílkovin, jako surovina v alterna-
tivách masa. Tradičně se pro tyto účely používa-
la především sója. Sójové produkty mají dlouhou 

historii a lze mezi ně zařadit sójové maso (de-
hydrovaný texturovaný protein), tofu (vysrážené 
sójové mléko s vysokým obsahem bílkovin 
a vápníku) nebo tempeh (fermentované sójové 
boby). „Čím dál častěji však výrobci sahají 
i k dalším luštěninám nebo jejich kombinaci 
s pšeničnou bílkovinou. Příkladem může být 
sójovo-pšeničný veganský řízek značky Garden 
Gourmet společnosti Nestlé Česko,“ specifikuje 
Eva Hemmerová, komunikační manažerka orga-
nizace ProVeg Česko.

Stejnou kombinaci používá ve většině produk-
tů privátní značky Plant Chef společnost Tesco 
Stores ČR. V nabídce jsou kromě tradičních 
alternativ typu burgery a nudličky také napří-
klad bezmasé „rybí“ prsty. Na českém trhu je 
dostupných několik produktů vyrobených z bíl-
koviny hrachové nebo fazolové. Novinkou je 
například značka Pan Hrášek, pod kterou spo-
lečnost Emco nabízí hrachové burgery a nud-
ličky. Hrachový protein přidávají i do rostlinné 
alternativy sýrů. Koncem dubna na český trh 
vstoupila hrachová alternativa tuňáku Garden 
Gourmet. Je vyrobena kombinací hrachové 
a pšeničné bílkoviny. Dále lze luštěniny (mouku 
z nich) použít k výrobě alternativních těstovin, 
které mají díky volbě ingrediencí vyšší obsah 
bílkovin a jsou vhodné pro osoby preferující 
bezlepkovou stravu. V minulém roce takové 
těstoviny představila hned ve třech variantách 
společnost Bonduelle pod názvem Légumio. 
Nově také nabízí hotová jídla z obilovin, luště-
nin a zeleniny s vysokým obsahem vlákniny 
Good Lunch.

Současný globální trend flexitariánství tedy vel-
mi ovlivnil zájem o produkty na bázi rostlinných 
proteinů. Ty jsou obsaženy právě v luštěninách, 
které se nyní těší zvýšené pozornosti zákazníků. 
Společnost Semix Pluso se specializuje na klíče-
né luštěniny, které jsou nutričně bohatší a pří-
znivější pro lidské zažívání. Zájem po nich na 
trhu roste. „Výrobky z klíčených surovin vzrost-
ly v roce 2021 oproti roku 2020 o sto procent. 

Tento trend potvrzují i dosavadní výsledky v le-
tošním roce. Bio je stále na okraji zájmu spotře-
bitelů, což vnímáme jako chybu. Chemizace 
zemědělství je velký problém,“ upozorňuje Mi-
chal Čižmár. I firma LA Food se snaží zaujmout 
své zákazníky. Proto v loňském roce uvedla do 
prodeje francouzskou čočku a berglinsen, roz-
šířila i řadu biovýrobků. „Pro letošní rok chystá-
me pro zákazníky novinky v kategorii rýže i luš-
těnin. Obě budou uvedeny na trh ve druhé 
polovině roku,“ uzavírá Jana Bartošová.

Trendem může 
bý                t příklon 
k privátním 
značkám.

inzerce
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 obchodní zástupce společnosti F.W. Tandoori. 
Přesun českého zákazníka z restaurací k domá-
címu vaření odráží jak současné ekonomické 
problémy, tak měnící se stravovací zvyky během 
koronavirové pandemie. „Navíc se domníváme, 
že vzhledem k našim zvyšujícím se prodejům se 
asijské těstoviny již v českých domácnostech 
uchytily, a proto nejsou primárně využívány jen 
pro přípravu asijských jídel,“ dodává Adriana 
Matýsková.

Spotřebitelé investují 
do kvalitního stravování

Český spotřebitel je zvyklý nakupovat ve slevo-
vých akcích. Trendy poslední doby tento zvyk 
ještě prohlubují. „Bohužel si ale bude muset 
zvyknout, že zboží se už v akcích nebude obje-
vovat tak často nebo jeho sleva nebude tak mar-
kantní. Trendem, který sledujeme, může být 
i větší příklon k nákupu výrobku pod privátními 
značkami nebo preference větších balení výrob-
ků,“ zmiňuje Jana Bartošová, marketingová 
manažerka firmy LA Food.

Podle společnosti Orkla Foods Česko a Sloven-
sko spotřebitelé přitom stále nakupují průběž-
ně, ale dělají si i zásoby do budoucna. „Promo 
akce hrají velmi důležitou roli pro mnoho spo-
třebitelů, ale důvěra a loajálnost ke značce má 
v České republice nadále vysokou váhu. Tyto 
produkty navíc nejsou sezonní,“ konstatuje 
marketingová specialistka Veronika Miškovská. 
Na to navazuje Jana Bartošová tvrzením, že luš-
těniny se tradičně konzumují v chladných pod-
zimních a zimních měsících. Nicméně vzhledem 
k množství druhů luštěnin se jejich sezonnost 
prodlužuje. Přibývá spotřebitelů, kteří si čtou 
informace na obalech. „Zákazníci s námi aktiv-

ně komunikují ohledně složení jednotlivých vý-
robků, navrhují novinky, které by si přáli vidět 
na trhu,“ říká Michal Čižmár, ředitel společnos-
ti Semix Pluso. Potvrzuje to i Jana Bartošová. 
Velké množství spotřebitelů vnímá faktor ceny 
jako klíčový při rozhodování o nákupu a tito 
zákazníci jsou i nyní velmi citliví na zdražování. 
Zároveň ale existuje skupina těch, kteří si uvě-
domují, že zdraví je to nejcennější, co mají, a to-
muto pohledu podléhá i jejich rozhodování 
o investicích do kvalitního stravování. „Podle 
našich dat tato skupina roste. Naši zákazníci 
jsou stále více ti, kteří se zajímají o principy zdra-
vé výživy a sledují trendy v této oblasti,“ dekla-
ruje Michal Čižmár.

Každá značka je 
specifická a pokrývá 
jiný segment

Velké téma je také udržitelnost. „V současné 
době pracujeme na stanovení uhlíkové stopy 
našeho podniku. Už nyní se ale snahy o udrži-
telnost a šetrnost k životnímu prostředí promí-
tají i do našich výrobků. Naší novinkou jsou 
těstoviny, které se vaří pouze dvě minuty, tedy 
doba varu je podstatně kratší než u jiných dru-
hů těstovin a jejich příprava tak spotřebuje 
mnohem méně energie,“ upozorňuje Bohumil 
Vráblík. Právě doba varu nejvíce ovlivňuje uhlí-
kovou stopu těstovin. Společnost Europasta SE 
dále zužovala i obalové fólie a zavázala se k vý-
robě pouze z vejcí, která nepocházejí z kleco-
vých chovů.

„Naše výroba pokrývá všechny segmenty, vaječ-
né, bezvaječné a semolinové těstoviny v krát-
kých i dlouhých tvarech, lisované i válcované. 
Kromě širokého portfolia privátních značek vy-
rábíme naše vlastní značky. A to těstoviny Ad-
riana, Zátkovy, Rosické a Ideál, které jsou určeny 
především pro slovenský trh,“ shrnuje Bohumil 
Vráblík. Každá značka je specifická a pokrývá 
jiný segment trhu. Těstoviny Adriana vycházejí 
z italských receptur a jsou vyrobeny z prvotřídní 

„Obaly jsou 
již dobře 

recyklova-
telné.“

Rýže, luštěniny a těstoviny již delší dobu 
patří mezi základní potraviny. Kvůli 
pandemii se z nich staly unikátnější 
komodity, jejichž cena se zvýšila. Obaly 
těchto potravin tvoří zejména papír 
nebo plast, které jsou dobře recyklova-
telné. Trendem v této oblasti je používat 
z části průhledné obaly, jež spotřebite-
lům umožní vidět obsah výrobku.

Veronika Miškovská,
marketingová specialistka, 
Orkla Foods Česko a Slovensko

Rostou prodeje 
mléčných 
privátek.
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CS #2

IMPULZ REAGUJE 
NA NOVÉ 
POŽADAVKY
Povzbudit zákazníky k nákupu lze mnoha způsoby. 
Zatímco dnes obchodníci čím dál tím více aktivují 
emoce spotřebitelů, a dávají jim možnost odnést si 
zážitek z nakupování, stále jsou tu ověřené praktiky, 
které fungují na výbornou a dokáží navýšit průměrnou 
hodnotu nákupního košíku. Mezi ně patří impulzní 
nabídka. Ta se neustále vyvíjí tak, aby vyhověla novým 
požadavkům a zvyklostem spotřebitelů.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

F
irmy po celém světě se za poslední 
dva roky musely vypořádat s více 
změnami než v předchozích dvou 
desetiletích. Jako vedlejší efekt se 
všichni stali odolnějšími. A to je 

dobře, protože nás čeká mnohem více dalších 
změn. Ať už půjde o další růst cen energií, vy-
soké náklady za dopravu zboží a drahé obalové 
materiály, inflaci, či probíhající propojení on-line 
s off-line prostředím. To vše ovlivní způsob, ja-
kým spotřebitelé nakupují.

Zboží se bude muset 
vybalancovávat

Každopádně v maloobchodním 
prostředí probíhá snaha povzbu-
dit zákazníky k impulzním ná-
kupům. K tomuto druhu typu 
nákupu se podle serveru Sho-
pify.com přiznává přibližně 
77 % zákazníků, přičemž až 
79 % se jich odehrává v ka-
menných prodejnách. S tím, 
jak se čím dál významnější 
část nakupování přesunuje 
na internet, jsou impulzní 
nákupy jednou z příleži-
tostí, které zatím hrají pře-
devším ve prospěch ka-
menného retailu. A právě 
proto by se měly stát 
jednou z jejich priorit.

 CS #1: TĚSTOVINY, RÝŽE A LUŠTĚNINY
CS #2: IMPULZNÍ ZBOŽÍ
CS #3: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA

WWW.JOXTY.COM
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požadavkům a zvyklostem spotřebitelů.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz Zboží se bude muset 

vybalancovávat

Každopádně v maloobchodním 
prostředí probíhá snaha povzbu-
dit zákazníky k impulzním ná-
kupům. K tomuto druhu typu 
nákupu se podle serveru Sho-
pify.com přiznává přibližně 
77 % zákazníků, přičemž až 
79 % se jich odehrává v ka-
menných prodejnách. S tím, 
jak se čím dál významnější 
část nakupování přesunuje 
na internet, jsou impulzní 
nákupy jednou z příleži-
tostí, které zatím hrají pře-
devším ve prospěch ka-
menného retailu. A právě 
proto by se měly stát 
jednou z jejich priorit.

77 %
zákazníků nakupuje 
v impulzních zónách.

Zdroj: Shopify.com, 2022
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

IMPULZ REAGUJE 
NA NOVÉ 
POŽADAVKY

... /...

WWW.JOXTY.COM

inzerce

Po nástupu pandemie před dvěma lety se prode-
je impulzního zboží opět začínají oživovat. 
 Ovšem v současné době vypadají poněkud jinak 
než před vypuknutím nemoci covid-19. Značky 
a maloobchodníci totiž nově definují celý seg-
ment, aby lépe odpovídal potřebám spotřebitelů 
a životnímu stylu v pocovidové éře. Zatímco dří-
ve se impulzní zóny omezovaly na umístění po-
ložek, které se během chvíle použily, například 
zkonzumovaly po opuštění obchodu nebo na 
cestách, dnes sice mají stejnou velikost, ale zbo-
ží v nich je ve větším a rozmanitém balení. Rea-
guje na změnu života směrem k práci z domova 
a touze využít balení více členy domácnosti.

Jak se svět začíná „uzdravovat“, jsou tato větší 
balení s mnohdy znovu uzavíratelnými obaly 
stále v oblibě. Podle společnosti IRI, která pro-
vádí průzkum trhu zaměřený na oblast balené-
ho spotřebního zboží, až 43 % spotřebitelů 

vyhledává více rozmanitá balení, protože jsou 
cenově dostupnější a nabízejí možnost si porce 
dávkovat. Na druhou stranu bude postupující 
inflace znamenat, že v některých případech tato 
cenově výhodná balení nebudou zcela v hledáč-
ku nakupujících, protože domácnosti budou 

nuceny více šetřit. Nicméně i z tohoto důvodu 
bude příležitostí k impulzním nákupům v násle-
dujícím období více než dostatek.

zákazníků nakupuje 
v impulzních zónách.

CATSCAN
V tomto vydání:
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CS #2

IMPULZ REAGUJE 
NA NOVÉ 
POŽADAVKY
Povzbudit zákazníky k nákupu lze mnoha způsoby. 
Zatímco dnes obchodníci čím dál tím více aktivují 
emoce spotřebitelů, a dávají jim možnost odnést si 
zážitek z nakupování, stále jsou tu ověřené praktiky, 
které fungují na výbornou a dokáží navýšit průměrnou 
hodnotu nákupního košíku. Mezi ně patří impulzní 
nabídka. Ta se neustále vyvíjí tak, aby vyhověla novým 
požadavkům a zvyklostem spotřebitelů.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

F
irmy po celém světě se za poslední 
dva roky musely vypořádat s více 
změnami než v předchozích dvou 
desetiletích. Jako vedlejší efekt se 
všichni stali odolnějšími. A to je 

dobře, protože nás čeká mnohem více dalších 
změn. Ať už půjde o další růst cen energií, vy-
soké náklady za dopravu zboží a drahé obalové 
materiály, inflaci, či probíhající propojení on-line 
s off-line prostředím. To vše ovlivní způsob, ja-
kým spotřebitelé nakupují.

Zboží se bude muset 
vybalancovávat

Každopádně v maloobchodním 
prostředí probíhá snaha povzbu-
dit zákazníky k impulzním ná-
kupům. K tomuto druhu typu 
nákupu se podle serveru Sho-
pify.com přiznává přibližně 
77 % zákazníků, přičemž až 
79 % se jich odehrává v ka-
menných prodejnách. S tím, 
jak se čím dál významnější 
část nakupování přesunuje 
na internet, jsou impulzní 
nákupy jednou z příleži-
tostí, které zatím hrají pře-
devším ve prospěch ka-
menného retailu. A právě 
proto by se měly stát 
jednou z jejich priorit.

 CS #1: TĚSTOVINY, RÝŽE A LUŠTĚNINY
CS #2: IMPULZNÍ ZBOŽÍ
CS #3: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA

WWW.JOXTY.COM

77 %
zákazníků nakupuje 
v impulzních zónách.

Zdroj: Shopify.com, 2022
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CATSCAN
V tomto vydání:

Na prodejní ploše je 
klíčová relevance

Impulzní nákupy jsou především podněcovány 
buď správně zvolenými produkty, jejich umístě-
ním na správném místě, anebo získáním pozor-
nosti nakupujících. „Tím, že se většina nákup-
ních rozhodnutí odehrává až na prodejní ploše, 
je správné vystavení naprosto klíčové. Zboží by 
mělo být jednoznačně umístěno do zón, kde 
mají zákazníci možnost přihodit je do košíku, 
aniž by museli přemýšlet. Jsou to především akč-
ní čela regálů, pokladní zóny nebo využívání 
stripů, tedy umístění zboží v rámci cross proma. 
Všeobecně lze tedy kromě klasického regálu 
využívat i všechna druhotná umístění,“ poodha-
luje Ondřej Janů, projektový a produktový ma-
nažer společnosti Vitar. Vedle klasického vysta-
vení v regále nebo druhotného umístění je 
i pokladna ideální způsob, jak zboží zákazníko-
vi nabídnout. Zboží by mělo být ideálně nabíze-
no a vystaveno tak, aby došlo k odstranění veš-
kerých překážek k nákupu.

Zboží z oblasti náhlého uvědomění by mělo spl-
ňovat i vybrané parametry. Mělo by jít o produk-
ty pro časté opakované spotřeby a spotřebitel 
by si je měl být ochoten kupovat do zásoby, 

protože nedostatek nebo výpadek by mu mohl 
způsobit komplikace. Co tedy konkrétně nabí-
zet v impulzních zónách? Klíčová je relevance. 
„Jde-li o produkt obecné spotřeby, například 
baterie nebo žárovky, pak je klíčové jejich umís-
tění v místech nákupního procesu s velkou frek-
vencí spotřebitelů. Konkrétní produkty specific-
ké spotřeby je proto třeba situovat do míst, kde 
se potenciální zákazníci prostě často pohybují. 

Obě tato pravidla platí jak pro off-line, tak i on-
-line prostředí. Odlišné jsou pouze nástroje,“ 
vysvětluje Michal Nevřela, obchodní ředitel spo-
lečnosti Emos. Samozřejmě je třeba brát také 
ohled na sezonnost produktu. Co se týká vysta-

vení, čím bude komunikace jednodušší, tím 
lépe. „Velkým parametrem je cena. Ta musí být 
správně, jasně a zřetelně nastavená,“ dokládá 
Michal Nevřela. Vzniknou-li pochybnosti ohled-
ně ceny, část spotřebitelů nenakoupí.

Pokladní zóny vyžadují 
samostatný přístup

Impulz musí být viditelný, to je tedy zřejmé. Na-
víc musí být dostupný a vystavení musí být pře-
hledné. „Zboží se vystavuje tam, kde se spotře-
bitelé nejvíce pohybují. Impulzní výrobky si totiž 
zákazníci většinou neplánují koupit. Vystavují se 
při vstupu do obchodního prostoru či u poklad-
ny na konci nákupního procesu,“ popisuje Jiří 
Šebek, corporate & government affairs manažer 
pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko 
společnosti Mondelēz International. Dodává, že 
o impulzní zboží musí nakupující zavadit a ideál-
ní je, pokud ho zná třeba z reklamy. Zavadit 
přitom musí fyzicky, případně očima, musí ho 
vidět. Pokud není vidět, nikdo ho hledat nebu-
de. „Impulzním výrobkem potom může být celá 
řada zboží. Žvýkačky, bonbony, čokoládové ty-
činky a mnoho dalšího. Nicméně toto zboží je 
tradičně impulzně nejsilnější. Ale pozor, napří-
klad u pokladny obvykle nefungují velké formá-
ty ani těchto kategorií,“ deklaruje Jiří Šebek.

Vystavení v místě prodeje u tak impulzního zbo-
ží, jako je slaný snacking, je samozřejmě klíčové 
a nejde jen o standardní doplňování regálů. 
„Sledování nákupních košíků nám pomáhá de-
finovat, jak využívat cross kategorie a správné 
umístění druhotných pozic, kde se impulzní pro-
deje primárně realizují,“ konkretizuje Helena 
Veselá, marketingová manažerka společnosti 
Intersnack CZ & SK. U slaného snackingu navíc 
platí víc než kde jinde, že prvotní a druhotné 
balení je klíčové. Karton je pak samostatným 
POS materiálem, který prodává.

„Proto jejich viditelnost, stabilita a jednodu-
chost pro exekuci v prodejně je hlavním krité-
riem při vývoji,“ dodává Helena Veselá. Výrob-

Ber zivot
s lehkostí

VYCHUTNEJ SI FILM S
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Zajistěte, aby se 
správné zboží 
nacházelo na 

správném místě 
a za správnou 

cenu.

 CS #1: TĚSTOVINY, RÝŽE A LUŠTĚNINY
CS #2: IMPULZNÍ ZBOŽÍ
CS #3: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Ber zivot
s lehkostí

VYCHUTNEJ SI FILM S
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inzerce

ky, které patří k těm nejprodávanějším, jsou 
podmínkou druhotných umístění a ty pak tvoří 
většinu vystavení (50 % a více), například slané 
příchutě. „Novinky jsou samostatnou kategorií, 
kde tak jako jinde platí potřeba zaujmout, sro-

zumitelně říct případný benefit a podpořit je 
atraktivní cenou pro uvedení na trh,“ prozrazu-
je Helena Veselá. Pokladní zóny pak vyžadují 
samostatný přístup při definování vhodné na-
bídky (druhy, velikost atd.).

Jednoznačně bez zboží 
dlouhodobé spotřeby

V případě impulzních nákupů velmi dobře fun-
gují cenové akce. Je to jednoduché, atraktivní 
cena přináší prodané množství. Jistou nevýho-
dou je tlak na marži a cesta k dlouhodobé ce-
nové erozi konkrétního produktu. „V případě 
cenových akcí je efektivní prodávat větší balení, 
tedy multipacky. Alternativně fungují i různé 
soutěže, dárky k nákupu. Je to určité odlišení se. 
Tyto akce však děláme výjimečně,“ uvádí Michal 
Nevřela. Pokud bychom se podívali na to, jaké 
konkrétní zboží by se nemělo objevovat v im-
pulzních zónách, jednoznačně je to zboží dlou-
hodobé spotřeby. To samé platí pro zboží, které 

má úzkou nebo dokonce specifickou skupinu 
potenciálních zákazníků a také to, které je za-
potřebí si zkoušet nebo jinak testovat před ná-
kupem. A samozřejmě zboží, které je mimo 

sezonu. „Příklady našich produktů vhodných 
pro impulzní nákup jsou baterie, žárovky, pro-
dlužovací přívody, vánoční řetězy, svítilny nebo 
přívěsky pro děti,“ informuje Michal Nevřela.

... /...

Impulzní 
nabídka jen 
s produkty, 

které se dobře 
prodávají.

38

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CATSCAN
V tomto vydání:

Na prodejní ploše je 
klíčová relevance

Impulzní nákupy jsou především podněcovány 
buď správně zvolenými produkty, jejich umístě-
ním na správném místě, anebo získáním pozor-
nosti nakupujících. „Tím, že se většina nákup-
ních rozhodnutí odehrává až na prodejní ploše, 
je správné vystavení naprosto klíčové. Zboží by 
mělo být jednoznačně umístěno do zón, kde 
mají zákazníci možnost přihodit je do košíku, 
aniž by museli přemýšlet. Jsou to především akč-
ní čela regálů, pokladní zóny nebo využívání 
stripů, tedy umístění zboží v rámci cross proma. 
Všeobecně lze tedy kromě klasického regálu 
využívat i všechna druhotná umístění,“ poodha-
luje Ondřej Janů, projektový a produktový ma-
nažer společnosti Vitar. Vedle klasického vysta-
vení v regále nebo druhotného umístění je 
i pokladna ideální způsob, jak zboží zákazníko-
vi nabídnout. Zboží by mělo být ideálně nabíze-
no a vystaveno tak, aby došlo k odstranění veš-
kerých překážek k nákupu.

Zboží z oblasti náhlého uvědomění by mělo spl-
ňovat i vybrané parametry. Mělo by jít o produk-
ty pro časté opakované spotřeby a spotřebitel 
by si je měl být ochoten kupovat do zásoby, 

protože nedostatek nebo výpadek by mu mohl 
způsobit komplikace. Co tedy konkrétně nabí-
zet v impulzních zónách? Klíčová je relevance. 
„Jde-li o produkt obecné spotřeby, například 
baterie nebo žárovky, pak je klíčové jejich umís-
tění v místech nákupního procesu s velkou frek-
vencí spotřebitelů. Konkrétní produkty specific-
ké spotřeby je proto třeba situovat do míst, kde 
se potenciální zákazníci prostě často pohybují. 

Obě tato pravidla platí jak pro off-line, tak i on-
-line prostředí. Odlišné jsou pouze nástroje,“ 
vysvětluje Michal Nevřela, obchodní ředitel spo-
lečnosti Emos. Samozřejmě je třeba brát také 
ohled na sezonnost produktu. Co se týká vysta-

vení, čím bude komunikace jednodušší, tím 
lépe. „Velkým parametrem je cena. Ta musí být 
správně, jasně a zřetelně nastavená,“ dokládá 
Michal Nevřela. Vzniknou-li pochybnosti ohled-
ně ceny, část spotřebitelů nenakoupí.

Pokladní zóny vyžadují 
samostatný přístup

Impulz musí být viditelný, to je tedy zřejmé. Na-
víc musí být dostupný a vystavení musí být pře-
hledné. „Zboží se vystavuje tam, kde se spotře-
bitelé nejvíce pohybují. Impulzní výrobky si totiž 
zákazníci většinou neplánují koupit. Vystavují se 
při vstupu do obchodního prostoru či u poklad-
ny na konci nákupního procesu,“ popisuje Jiří 
Šebek, corporate & government affairs manažer 
pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko 
společnosti Mondelēz International. Dodává, že 
o impulzní zboží musí nakupující zavadit a ideál-
ní je, pokud ho zná třeba z reklamy. Zavadit 
přitom musí fyzicky, případně očima, musí ho 
vidět. Pokud není vidět, nikdo ho hledat nebu-
de. „Impulzním výrobkem potom může být celá 
řada zboží. Žvýkačky, bonbony, čokoládové ty-
činky a mnoho dalšího. Nicméně toto zboží je 
tradičně impulzně nejsilnější. Ale pozor, napří-
klad u pokladny obvykle nefungují velké formá-
ty ani těchto kategorií,“ deklaruje Jiří Šebek.

Vystavení v místě prodeje u tak impulzního zbo-
ží, jako je slaný snacking, je samozřejmě klíčové 
a nejde jen o standardní doplňování regálů. 
„Sledování nákupních košíků nám pomáhá de-
finovat, jak využívat cross kategorie a správné 
umístění druhotných pozic, kde se impulzní pro-
deje primárně realizují,“ konkretizuje Helena 
Veselá, marketingová manažerka společnosti 
Intersnack CZ & SK. U slaného snackingu navíc 
platí víc než kde jinde, že prvotní a druhotné 
balení je klíčové. Karton je pak samostatným 
POS materiálem, který prodává.

„Proto jejich viditelnost, stabilita a jednodu-
chost pro exekuci v prodejně je hlavním krité-
riem při vývoji,“ dodává Helena Veselá. Výrob-

Ber zivot
s lehkostí

VYCHUTNEJ SI FILM S
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Zajistěte, aby se 
správné zboží 
nacházelo na 

správném místě 
a za správnou 

cenu.

 CS #1: TĚSTOVINY, RÝŽE A LUŠTĚNINY
CS #2: IMPULZNÍ ZBOŽÍ
CS #3: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA
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CATSCAN
V tomto vydání:

LIMITOVANÁEDICE

pomerančová příchuť

k dispozici
od 7/2022

inzerce

Flexibilní novinky 
uspoří místo
V maloobchodním prodeji by se určitě měly vy-
užít možnosti moderního merchandisingu. Tedy 
zajistit, že správné zboží se nachází na správ-
ném místě a za správnou cenu. Základem je 
potom jednoduchá orientace, většinou podle 
ceny. „Podle nás do impulzních zón má smysl 
umístit takové zboží, které se z dlouhodobého 
hlediska dobře prodává. Zároveň je v nižší ceno-
vé hladině, zákazník si toto zboží přihodí do 
košíku na základě náhlého impulzu, protože má 
například na něco chuť nebo žízeň. Příkladem 
jsou nealkoholické nápoje nebo cukrovinky,“ 
doplňuje Ondřej Janů.

Dalším významným faktorem může být i znalost 
značky, která zákazníkům výrazně usnadní vý-
běr mezi jednotlivými výrobky. „Z vitaminů nám 
dobře fungují Energit hroznové cukry, vitamino-
vé a energetické tablety Energit v plechové kra-
bičce, Maxi Vita šumáky nebo eMVe samostat-

né blistry, které často umísťujeme zejména do 
pokladních zón a druhotných umístění,“ sdělu-
je Ondřej Janů. Dalším příkladem můžou být 
například šumivé tablety Vyprošťovák, které se 
umisťují do stripů k alkoholickým nápojům.

I společnost Emos se snaží maximalizovat efek-
tivitu a výtěžnost regálů svých zákazníků. Na 
jaře 2022 proto do sortimentu přidala deseti-
packové balení baterií nacházející se v single 

blistru, který je vhodný do pokladní zóny. Mezi 
jeho výhody patří to, že ho lze využít jak pro 
zavěšení na hák, tak pro umístění na police. Ma-
ximalizuje se tak efektivita a výtěžnost pozice – 
v případě zavěšení na hák využívá pouze jeden 
hák v pokladní zóně, a to je pro deset kusů AA 
nebo AAA baterií výjimečné. V případě umístění 
do policového regálu umožňuje prodej přímo 
z boxu a nabízí snadné doplňování, případně 
výměnu prodaného boxu za nový.

„Je potřeba zvolit správné 
množství zboží.“

Zej                ména v off-line prostředí je vystavení klíčové. Impulzivní produkty oslo-
vují masu, proto příliš luxusní prezentace zboží může spotřebitele odradit. 
Stimulem je i dostupné množství, protože malý počet nevzbuzuje dojem 
atraktivní nabídky. On-line potom nabízí výrazně lepší možnosti, zejména 
co se týká cílení na konkrétní produktové oblasti a skupiny zákazníků.

Michal Nevřela, obchodní ředitel, Emos
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

ROSTE ZÁJEM
O PŮVOD KOŘENÍ 
A OCHUCOVADEL

... /...

CS #3

Je jasné, že každá hospodyňka k vaření potřebuje ochucovadla a koření. V období 
od 4/2021 do 3/2022 se prodalo na českém trhu 149 milionů kusů balení koření. Jde 
o meziroční pokles o 6‚6 %. Toto snížení je ovlivněno covidovou situací, kdy v loňském 
období byly omezené provozy restaurací. To zapříčinilo, že čeští spotřebitelé více vařili 

doma a tím pádem zvýšili spotřebu základních potravin, 
včetně koření. Tržby sice dosáhly dvě miliardy korun, 

avšak oproti loňskému roku došlo k poklesu o 5‚3 %.
Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

P
odle společnosti NielsenIQ 
se průměrná cena za jed-
no balení koření meziročně 
zvýšila o 1‚3 % na 13‚70 Kč. 
Nejvyšší nárůst nastal v úno-

ru 2022, kdy oproti stejnému měsíci loňské-
ho roku narostla průměrná cena za jedno 
balení o 6‚6 %.

Nejprodávanější byl 
mix bylinek a koření

V rámci prodejních kanálů jako jediné mezi-
ročně rostly supermarkety včetně diskontů 
(tržby narostly o 0‚9 %), zatímco ostatní za-
znamenaly pokles. Tento nárůst znamenal 
i to, že nejdůležitějším místem pro nákup 
koření již nejsou hypermarkety, ale zmíněné 
supermarkety a diskonty (podíl na celkových 

tržbách 40‚2 %). Největší pokles vyka-
zují neorganizované obchody, kte-
rým tržby klesly o více než 20 %. 

 CS #1: TĚSTOVINY, RÝŽE A LUŠTĚNINY
CS #2: IMPULZNÍ ZBOŽÍ
CS #3: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA

„Stejný vývoj vidíme i u počtu prodaných kusů. 
Nejvíce balení se prodá na pultech supermarketů 
a diskontů, potom znovu následují hypermarke-
ty,“ upřesňuje konzultant Daniel Plecháč. Při po-
hledu na prodané zboží je patrné, že meziroční 
vývoj u supermarketů je klesající, což v kontextu 
s růstem tržeb značí narůstající cenu balení.

Nejprodávanějším typem koření byl v posled-
ních dvanácti měsících mix bylinek a koření. 
Tržby tohoto typu koření přesahovaly 27 % 
z celkových prodejů. Druhým nejoblíbenějším 
typem byl pepř s 14‚9 % a sladká paprika 
s 8‚2 % z celkových tržeb kategorie. Nejoblíbe-
nější formou koření je již tradičně prášek (téměř 
58 % tržeb), následuje celé koření v podobě 
bobulí, semínek či květů (17‚7 %). Třetí nejčas-
tější formou je drcené, plátkové nebo krájené 
koření (14‚7 %). Při pohledu na balení, spotře-
bitelé zdaleka nejčastěji volí formu sáčku 
(93‚3 % tržeb), za ním je mlýnek (4 %). Prode-
je ostatních balení mají nízkou významnost.

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/III−21/IV

32,5 %
českých domácností používá 
koření, kořenicí směsi nebo 
marinády 2x až 3x týdně.

Je jasné, že každá hospodyňka k vaření potřebuje ochucovadla a koření. V období 
od 4/2021 do 3/2022 se prodalo na českém trhu 149 milionů kusů balení koření. Jde 
o meziroční pokles o 6‚6 %. Toto snížení je ovlivněno covidovou situací, kdy v loňském 
období byly omezené provozy restaurací. To zapříčinilo, že čeští spotřebitelé více vařili 

doma a tím pádem zvýšili spotřebu základních potravin, 
včetně koření. Tržby sice dosáhly dvě miliardy korun, 

avšak oproti loňskému roku došlo k poklesu o 5‚3 %.

P
odle společnosti NielsenIQ 
se průměrná cena za jed-
no balení koření meziročně 
zvýšila o 1‚3 % na 13‚70 Kč. 
Nejvyšší nárůst nastal v úno-

ru 2022, kdy oproti stejnému měsíci loňské-
ho roku narostla průměrná cena za jedno 
balení o 6‚6 %.

Nejprodávanější byl 
mix bylinek a koření

V rámci prodejních kanálů jako jediné mezi-
ročně rostly supermarkety včetně diskontů 
(tržby narostly o 0‚9 %), zatímco ostatní za-
znamenaly pokles. Tento nárůst znamenal 
i to, že nejdůležitějším místem pro nákup 
koření již nejsou hypermarkety, ale zmíněné 
supermarkety a diskonty (podíl na celkových 

tržbách 40‚2 %). Největší pokles vyka-
zují neorganizované obchody, kte-
rým tržby klesly o více než 20 %. 
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ném místě a za správnou cenu. Základem je 
potom jednoduchá orientace, většinou podle 
ceny. „Podle nás do impulzních zón má smysl 
umístit takové zboží, které se z dlouhodobého 
hlediska dobře prodává. Zároveň je v nižší ceno-
vé hladině, zákazník si toto zboží přihodí do 
košíku na základě náhlého impulzu, protože má 
například na něco chuť nebo žízeň. Příkladem 
jsou nealkoholické nápoje nebo cukrovinky,“ 
doplňuje Ondřej Janů.

Dalším významným faktorem může být i znalost 
značky, která zákazníkům výrazně usnadní vý-
běr mezi jednotlivými výrobky. „Z vitaminů nám 
dobře fungují Energit hroznové cukry, vitamino-
vé a energetické tablety Energit v plechové kra-
bičce, Maxi Vita šumáky nebo eMVe samostat-

né blistry, které často umísťujeme zejména do 
pokladních zón a druhotných umístění,“ sdělu-
je Ondřej Janů. Dalším příkladem můžou být 
například šumivé tablety Vyprošťovák, které se 
umisťují do stripů k alkoholickým nápojům.

I společnost Emos se snaží maximalizovat efek-
tivitu a výtěžnost regálů svých zákazníků. Na 
jaře 2022 proto do sortimentu přidala deseti-
packové balení baterií nacházející se v single 

blistru, který je vhodný do pokladní zóny. Mezi 
jeho výhody patří to, že ho lze využít jak pro 
zavěšení na hák, tak pro umístění na police. Ma-
ximalizuje se tak efektivita a výtěžnost pozice – 
v případě zavěšení na hák využívá pouze jeden 
hák v pokladní zóně, a to je pro deset kusů AA 
nebo AAA baterií výjimečné. V případě umístění 
do policového regálu umožňuje prodej přímo 
z boxu a nabízí snadné doplňování, případně 
výměnu prodaného boxu za nový.

„Je potřeba zvolit správné 
množství zboží.“

Zej                ména v off-line prostředí je vystavení klíčové. Impulzivní produkty oslo-
vují masu, proto příliš luxusní prezentace zboží může spotřebitele odradit. 
Stimulem je i dostupné množství, protože malý počet nevzbuzuje dojem 
atraktivní nabídky. On-line potom nabízí výrazně lepší možnosti, zejména 
co se týká cílení na konkrétní produktové oblasti a skupiny zákazníků.
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Nejvíce utratily nejstarší 
domácnosti

Podle dat společnosti GfK Czech se počet kupu-
jících ochucovadel a koření dlouhodobě nemě-
ní. Za rok si některé ze široké nabídky koření 
a kořenicích směsí najde místo v nákupním ko-
šíku každé domácnosti, a to zhruba jednou za 
tři týdny. Bylo tomu tak jak v době covidové, tak 
i po ní. Nejvíce domácností kupují jednodruhová 
koření, která pořizuje více jak 9 z 10 domácnos-
tí alespoň jednou za rok. „V nákupním košíku 
domácností má tato subkategorie nejvyšší podíl. 
Kupovaly ji jednou za pět týdnů a za nákup za-
platily necelých 26 korun,“ říká client relation-
ship manager Vladimíra Šebková. Hned osm 
z deseti domácností nakoupí alespoň jednou 
ročně směsi koření. I z hlediska výdajů je to dru-
há největší subkategorie. Za jeden nákup kupu-
jící vydávají 27 Kč a průměrně směsi koření na-
kupují jednou za dva měsíce. Tři čtvrtiny 
domácností ve sledovaném období nakoupily 
ochucovadla nebo kořenicí směsi. Domácnosti 
nakupují kořenící směsi jednou za čtvrt roku 
a za jeden nákup zaplatí 37 Kč.

Pokud se podíváme na výdaje za jednotlivé sub-
kategorie koření a kořenicích směsí, tak nejvyš-
ší část výdajů zaplatily nejstarší domácnosti, tzn. 
jedno- dvoučlenné domácnosti s hospodyní nad 
50 let věku. Ty mají podíl od jedné třetiny v mi-
xech koření až po více než 40 % v koření jed-
nodruhovém. Druhou nejvyšší útratu za koření 
mají domácnosti jedno- dvoučlenné do 49 let, 
kde se jejich podíl na výdajích v jednotlivých ty-
pech koření pohybuje od 13 % do 16‚5 %, a to 
v kořenicích směsích. Podobný podíl, tzn. od 
13 % do 18‚7 %, mají domácnosti s dětmi 6–14 
let. Ty vykazují nejnižší podíl výdajů v jednodru-
hovém koření a nejvyšší v bylinných směsích. 
„Tříčlenné domácnosti s dětmi do pěti let 
a tříčlenné domácnosti bez dětí mají přibližně 
13procentní podíl na útratách za celou katego-
rii,“ odhaluje Vladimíra Šebková. Nejnižší podíl 
na výdajích do kategorie koření a kořenicích 
směsí drží domácnosti s teenagery.

Opravdu masivní 
nárůst cen vstupů

V posledních dvou letech se na trhu s kořením 
a ochucovadel odehrála obrovská změna. Pan-
demie zavřela všechny doma, donutila je k do-
mácímu vaření, ochucování či testování. Podle 
společnosti Cambodian zastupující značku .pep-
per..field trh rostl a zákazníků přibývalo. Nervo-
zita spojená s válkou odstartovala naopak strach 
a zákazníci jsou opatrnější a konzervativnější. 

„Cena materiálu roste, obaly nejsou anebo jsou 
natolik drahé, že z našeho pohledu není často 
smysluplné je vůbec nakupovat. Bojíme se, aby 
tento strach a opatrnost neodsunul na druhou 
kolej i udržitelnost, kterou máme tak silně za-
kotvenu ve firemních hodnotách,“ uvádí mar-
ketingová manažerka Klára Dohnalová. Ta totiž 
s sebou nese pochopitelně i vyšší náklady na 
balení, suroviny, produkt atd. „Jsme ale opti-
misté a pořád věříme starému dobrému heslu, 
že zákazník není tak bohatý, aby si kupoval lev-
né věci,“ dodává.

Nárůst cen vstupů je vskutku masivní. „Napří-
klad cena řepkového oleje, který používáme, 
narostla o 110 procent, cena obalů se zvýšila 
o třicet čtyřicet procent. Jde to opravdu napříč 
všemi odvětvími. I dostupnost surovin je špatná 
a máme skutečně problémy s jejich zajištěním. 
Samozřejmě se snažíme enormní růst nákladů 
na vstupy nějakým způsobem utlumit, napří-
klad racionalizací, ale nelze to zvládnout bez 
navýšení cen našich produktů,“ deklaruje Hans 
Peter Spak, majitel společnosti Spak. Na Ukra-
jině se přitom běžně pěstuje velké množství 
rajčat. Významným producentem rajčatového 
protlaku je i Čína. „Od nich je nekupujeme. 
Všechna rajčata dovážíme z Itálie. Na takový 
nárůst cen nebyli obchodníci doposud zvyklí. 
Dříve jsme s nimi vedli každoroční jednání 
a domluvili jsme se na cenách,“ sděluje Hans 
Peter Spak. Obchodník měl podle něho jistotu, 
že má na rok zajištěnou cenu a její navýšení se 
dříve muselo nahlašovat dva měsíce dopředu. 
To už dnes neplatí a cena se mění téměř bez 
předchozího oznámení. Kdo ji neakceptuje, 
suroviny nemá. A to je samozřejmě pro ob-
chodníky něco, s čím se musí naučit žít. Poma-
lu si na to všichni zvykají, protože k tomuto 
postupu musí přistupovat nejenom společnost 
Spak, ale všichni výrobci potravin.

Zákazníci hledají 
levnější a cenově 
výhodnější balení

I přestože podle společnosti NielsenIQ množství 
prodaného koření poklesl, vzhledem k pandemii 
spotřebitelé více vařili doma, společnosti 
Rohlik.cz naopak prodeje rostly. „Velkým tren-
dem je bio, které v našem portfoliu koření dělá 
již patnáctiprocentní podíl, a očekáváme další 
zvyšování. Proto není divu, že je čím dál tím více 
vidět spolupráce producentů s lokálními farmá-
ři a už i velké značky vydávají vlastní biořady,“ 
nastiňuje situaci tisková mluvčí Lutfia Volfová. 
Upozorňuje však, že vlivem zdražování lze už 
i u základního koření pozorovat trend přechodu 
k levnějším variantám.

Nabídka produktů značky Labeta stejnojmenné 
společnosti zahrnuje tři dochucovadla – Wor-
cestrovou a Sójovou omáčku a Polévkové koře-
ní. Všechna tři jsou tekutá a bez lepku. V době 
pandemie se zájem zvýšil zejména o první dva 

jmenované produkty, pravděpodobně s ohle-
dem na to, že se příprava jídel více odehrávala 
doma. „Zásadní změnu v ceně ale všechna tři 
dochucovadla zaznamenala až v současné 
době, kdy ceny vstupů rapidně rostou. Poptávka 
po nich se však zatím nezměnila,“ prozrazuje 
vedoucí marketingu Petra Mikešová.

Změna chování spotřebitelů v době pandemie 
v roce 2020 způsobila i nárůst kategorie suché-
ho koření o více než 13 %. „V loňském roce po 
postupném návratu k normálnímu životu a zno-
vuotevření restaurací jsme sledovali pokles tren-
du vařit doma. Letošní nárůst cen energií, suro-
vin, obalových materiálů a dalších položek navíc 
způsobuje zdražování potravin napříč všemi 
kategoriemi. Zákazníci proto hledají levnější 
a cenově výhodnější balení, na vzestupu je ob-
liba XXL balení,“ vysvětluje Michaela Plecitá 
z oddělení marketingu společnosti Orkla Foods 
Česko a Slovensko. Dodává, že v následujících 
měsících se teprve uvidí, jestli například udržitel-
nost a biokvalita jsou dostatečně silnými tématy, 
nebo rozhodujícím faktorem bude hlavně cena.

Trendem jsou autentické 
produkty z celého světa

Není tak překvapením, že se citelně zvedl zájem 
o promo akce a slevy. „Mediální tlak, který po-
ukazuje na plné sklady prodejců, donutil všech-
ny zlevňovat. Je to vidět v newsletterech e-sho-
pů oblíbených značek či firem. Místo novinek 
devět z deseti z nich informuje o slevách a zvý-
hodněných nabídkách. Zbavují se skladů. Také 

Koření je 
o chu                ti.

„Teprve rok 
2024 by 

mo                hl 
přinést více 

klidu.“

 Protože na trhu je vlivem válečného kon-
fliktu na Ukrajině velmi málo slunečni-
cového oleje, výrazně vzrostla poptávka 
po tom řepkovém. Kromě toho se řepka 
na základě evropské směrnice přidává 
do bionafty, což podporuje i její nedo-
statek. A bez oleje vyrábět neumíme. 
Domnívám se, že rok 2022 bude velmi 
obtížný. První pololetí příštího roku 
bude také velice těžké, avšak během 
třetího a čtvrtého kvartálu dojde k urči-
tému uklidnění. A v roce 2024 bychom 
se mohli vrátit k normálu. Už se však 
nevrátíme k cenám před krizí, ale ustálí 
se na vyšší úrovni.

Hans Peter Spak, majitel, Spak

 CS #1: TĚSTOVINY, RÝŽE A LUŠTĚNINY
CS #2: IMPULZNÍ ZBOŽÍ
CS #3: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA
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samozřejmě dáváme slevy tam, kde je to v rám-
ci fair trade udržitelné. Na druhou stranu ale 
dále vyvíjíme pepřové novinky a až do konce 
roku máme v této oblasti plné kapacity,“ zdů-
razňuje Klára Dohnalová. I nadále chtějí zákaz-
níky překvapovat a bavit novými chutěmi, ať se 
trh vyvíjí jakkoliv. Proto budou brzy uvádět nové 
italské pepřové těstoviny, gin s Martinem Žufán-
kem na italský styl, kooperační produkty se zná-
mými českými značkami, ale i menší labužnické 
pepřové novinky, jako je například nové letní 
pepřové pivo s pivovarem Proud, které je ve sty-
lu německých kyseláčů a obsahuje celosvětově 
unikátní lyofilizovaný kampotský pepř či solný 
květ z Kampotu. Na to reaguje Lutfia Volfová 
slovy, že roste poptávka po kořeních pro zahra-
niční kuchyně, indická, japonská, thajská, proto 
se Rohlik.cz soustředí na rozšiřování nabídky 
těchto druhů koření a ochucovadel.

„Koření je o chuti, takže nevnímáme, že by zá-
kazník rozlišoval značky, pokud se jedná o po-
dobnou cenu. V minulosti byl viditelný přeliv 
zákazníků ke kvalitním kořením od farmářů, 
ruční výrobě a balení, tedy produktům s přida-
nou hodnotou, s růstem cen se tento trend za-
stavil. Promo akce děláme jen na základní levné 
koření, zde je vliv na prodeje v akčním týdnu, 
kdy nárůst činí více než 100 procent,“ popisuje 
Lutfia Volfová. Trendem je však to, že zákazníky 
více zajímá původ koření a ochucovadel, i proto 
se také společnost Rohlik.cz snaží přinášet au-
tentické koření a ochucovadla z celého světa.

V rámci obalů například společnost Spak reagu-
je na aktuální trendy zaměřené na jejich udrži-
telnost. „Přecházíme především na sklo, protože 
je recyklovatelné a pro kečupy a omáčky nej-
vhodnější. Máme tak zajištěnu stoprocentní bez-
pečnost produktu. Například plastový obal není 
dlouhodobě naprosto plynotěsný. U nás však 
stále tvoří sedmdesátiprocentní podíl. Z důvodu, 
že cena skla je kvůli spotřebě energie na jeho 
výrobu vysoká,“ informuje Hans Peter Spak.

V létě grilování, 
v zimě pečení

Koření a ochucovadla mají dvě sezony. Jedna je 
v létě při grilování a druhá v zimě při pečení. „Ta 
je pro český národ významnější, a i u nás je to 
v prodejích nejsilnější období této kategorie,“ do-
plňuje Lutfia Volfová. Z novinek v portfoliu zmi-
ňuje Český kmín, Žitavskou papriku, koření .pep-
per..field, nové ochucené soli včetně vločkové 
soli, a také například autentickou japonskou sójo-
vou omáčku. „Naše produkty kupují zákazníci 
celoročně na vaření, ale je pravda, že díky našemu 
krásnému dárkovému segmentu se i u nás nejvíce 
prodává ve vánoční sezoně. Silná je i ta grilovací, 
pro kterou máme, jak již bylo zmíněno, nové typy 
soli z Kampotu nebo speciální grilovací omáčky 
od nejlepších šéfkuchařů či mistrů v oboru. Nově 
plánujeme kooperaci s plzeňskou Bednou masa,“ 
shrnuje Klára Dohnalová.
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CATSCAN
V tomto vydání:

Nejvíce utratily nejstarší 
domácnosti

Podle dat společnosti GfK Czech se počet kupu-
jících ochucovadel a koření dlouhodobě nemě-
ní. Za rok si některé ze široké nabídky koření 
a kořenicích směsí najde místo v nákupním ko-
šíku každé domácnosti, a to zhruba jednou za 
tři týdny. Bylo tomu tak jak v době covidové, tak 
i po ní. Nejvíce domácností kupují jednodruhová 
koření, která pořizuje více jak 9 z 10 domácnos-
tí alespoň jednou za rok. „V nákupním košíku 
domácností má tato subkategorie nejvyšší podíl. 
Kupovaly ji jednou za pět týdnů a za nákup za-
platily necelých 26 korun,“ říká client relation-
ship manager Vladimíra Šebková. Hned osm 
z deseti domácností nakoupí alespoň jednou 
ročně směsi koření. I z hlediska výdajů je to dru-
há největší subkategorie. Za jeden nákup kupu-
jící vydávají 27 Kč a průměrně směsi koření na-
kupují jednou za dva měsíce. Tři čtvrtiny 
domácností ve sledovaném období nakoupily 
ochucovadla nebo kořenicí směsi. Domácnosti 
nakupují kořenící směsi jednou za čtvrt roku 
a za jeden nákup zaplatí 37 Kč.

Pokud se podíváme na výdaje za jednotlivé sub-
kategorie koření a kořenicích směsí, tak nejvyš-
ší část výdajů zaplatily nejstarší domácnosti, tzn. 
jedno- dvoučlenné domácnosti s hospodyní nad 
50 let věku. Ty mají podíl od jedné třetiny v mi-
xech koření až po více než 40 % v koření jed-
nodruhovém. Druhou nejvyšší útratu za koření 
mají domácnosti jedno- dvoučlenné do 49 let, 
kde se jejich podíl na výdajích v jednotlivých ty-
pech koření pohybuje od 13 % do 16‚5 %, a to 
v kořenicích směsích. Podobný podíl, tzn. od 
13 % do 18‚7 %, mají domácnosti s dětmi 6–14 
let. Ty vykazují nejnižší podíl výdajů v jednodru-
hovém koření a nejvyšší v bylinných směsích. 
„Tříčlenné domácnosti s dětmi do pěti let 
a tříčlenné domácnosti bez dětí mají přibližně 
13procentní podíl na útratách za celou katego-
rii,“ odhaluje Vladimíra Šebková. Nejnižší podíl 
na výdajích do kategorie koření a kořenicích 
směsí drží domácnosti s teenagery.

Opravdu masivní 
nárůst cen vstupů

V posledních dvou letech se na trhu s kořením 
a ochucovadel odehrála obrovská změna. Pan-
demie zavřela všechny doma, donutila je k do-
mácímu vaření, ochucování či testování. Podle 
společnosti Cambodian zastupující značku .pep-
per..field trh rostl a zákazníků přibývalo. Nervo-
zita spojená s válkou odstartovala naopak strach 
a zákazníci jsou opatrnější a konzervativnější. 

„Cena materiálu roste, obaly nejsou anebo jsou 
natolik drahé, že z našeho pohledu není často 
smysluplné je vůbec nakupovat. Bojíme se, aby 
tento strach a opatrnost neodsunul na druhou 
kolej i udržitelnost, kterou máme tak silně za-
kotvenu ve firemních hodnotách,“ uvádí mar-
ketingová manažerka Klára Dohnalová. Ta totiž 
s sebou nese pochopitelně i vyšší náklady na 
balení, suroviny, produkt atd. „Jsme ale opti-
misté a pořád věříme starému dobrému heslu, 
že zákazník není tak bohatý, aby si kupoval lev-
né věci,“ dodává.

Nárůst cen vstupů je vskutku masivní. „Napří-
klad cena řepkového oleje, který používáme, 
narostla o 110 procent, cena obalů se zvýšila 
o třicet čtyřicet procent. Jde to opravdu napříč 
všemi odvětvími. I dostupnost surovin je špatná 
a máme skutečně problémy s jejich zajištěním. 
Samozřejmě se snažíme enormní růst nákladů 
na vstupy nějakým způsobem utlumit, napří-
klad racionalizací, ale nelze to zvládnout bez 
navýšení cen našich produktů,“ deklaruje Hans 
Peter Spak, majitel společnosti Spak. Na Ukra-
jině se přitom běžně pěstuje velké množství 
rajčat. Významným producentem rajčatového 
protlaku je i Čína. „Od nich je nekupujeme. 
Všechna rajčata dovážíme z Itálie. Na takový 
nárůst cen nebyli obchodníci doposud zvyklí. 
Dříve jsme s nimi vedli každoroční jednání 
a domluvili jsme se na cenách,“ sděluje Hans 
Peter Spak. Obchodník měl podle něho jistotu, 
že má na rok zajištěnou cenu a její navýšení se 
dříve muselo nahlašovat dva měsíce dopředu. 
To už dnes neplatí a cena se mění téměř bez 
předchozího oznámení. Kdo ji neakceptuje, 
suroviny nemá. A to je samozřejmě pro ob-
chodníky něco, s čím se musí naučit žít. Poma-
lu si na to všichni zvykají, protože k tomuto 
postupu musí přistupovat nejenom společnost 
Spak, ale všichni výrobci potravin.

Zákazníci hledají 
levnější a cenově 
výhodnější balení

I přestože podle společnosti NielsenIQ množství 
prodaného koření poklesl, vzhledem k pandemii 
spotřebitelé více vařili doma, společnosti 
Rohlik.cz naopak prodeje rostly. „Velkým tren-
dem je bio, které v našem portfoliu koření dělá 
již patnáctiprocentní podíl, a očekáváme další 
zvyšování. Proto není divu, že je čím dál tím více 
vidět spolupráce producentů s lokálními farmá-
ři a už i velké značky vydávají vlastní biořady,“ 
nastiňuje situaci tisková mluvčí Lutfia Volfová. 
Upozorňuje však, že vlivem zdražování lze už 
i u základního koření pozorovat trend přechodu 
k levnějším variantám.

Nabídka produktů značky Labeta stejnojmenné 
společnosti zahrnuje tři dochucovadla – Wor-
cestrovou a Sójovou omáčku a Polévkové koře-
ní. Všechna tři jsou tekutá a bez lepku. V době 
pandemie se zájem zvýšil zejména o první dva 

jmenované produkty, pravděpodobně s ohle-
dem na to, že se příprava jídel více odehrávala 
doma. „Zásadní změnu v ceně ale všechna tři 
dochucovadla zaznamenala až v současné 
době, kdy ceny vstupů rapidně rostou. Poptávka 
po nich se však zatím nezměnila,“ prozrazuje 
vedoucí marketingu Petra Mikešová.

Změna chování spotřebitelů v době pandemie 
v roce 2020 způsobila i nárůst kategorie suché-
ho koření o více než 13 %. „V loňském roce po 
postupném návratu k normálnímu životu a zno-
vuotevření restaurací jsme sledovali pokles tren-
du vařit doma. Letošní nárůst cen energií, suro-
vin, obalových materiálů a dalších položek navíc 
způsobuje zdražování potravin napříč všemi 
kategoriemi. Zákazníci proto hledají levnější 
a cenově výhodnější balení, na vzestupu je ob-
liba XXL balení,“ vysvětluje Michaela Plecitá 
z oddělení marketingu společnosti Orkla Foods 
Česko a Slovensko. Dodává, že v následujících 
měsících se teprve uvidí, jestli například udržitel-
nost a biokvalita jsou dostatečně silnými tématy, 
nebo rozhodujícím faktorem bude hlavně cena.

Trendem jsou autentické 
produkty z celého světa

Není tak překvapením, že se citelně zvedl zájem 
o promo akce a slevy. „Mediální tlak, který po-
ukazuje na plné sklady prodejců, donutil všech-
ny zlevňovat. Je to vidět v newsletterech e-sho-
pů oblíbených značek či firem. Místo novinek 
devět z deseti z nich informuje o slevách a zvý-
hodněných nabídkách. Zbavují se skladů. Také 

Koření je 
o chu                ti.

„Teprve rok 
2024 by 

mo                hl 
přinést více 

klidu.“

 Protože na trhu je vlivem válečného kon-
fliktu na Ukrajině velmi málo slunečni-
cového oleje, výrazně vzrostla poptávka 
po tom řepkovém. Kromě toho se řepka 
na základě evropské směrnice přidává 
do bionafty, což podporuje i její nedo-
statek. A bez oleje vyrábět neumíme. 
Domnívám se, že rok 2022 bude velmi 
obtížný. První pololetí příštího roku 
bude také velice těžké, avšak během 
třetího a čtvrtého kvartálu dojde k urči-
tému uklidnění. A v roce 2024 bychom 
se mohli vrátit k normálu. Už se však 
nevrátíme k cenám před krizí, ale ustálí 
se na vyšší úrovni.

Hans Peter Spak, majitel, Spak

 CS #1: TĚSTOVINY, RÝŽE A LUŠTĚNINY
CS #2: IMPULZNÍ ZBOŽÍ
CS #3: KOŘENÍ A OCHUCOVADLA
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VYBAVENÍ OBCHODU

Bez chlazení a mražení zboží se obchody s potravinami 
neobejdou. Tyto pomocníci se starají o to, aby 
produkty byly uchovány a prodány v doporučené 
kvalitě. Očekává se přitom, že trh s chladicím 
nábytkem čeká další růst. Starší zařízení budou 
nahrazována novými, která se ponesou nejen v duchu 
aktuálních trendů, ale budou splňovat nové normy, 
a především požadavky optimalizující energetickou 
účinnost a dodávající vhodný výkon.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

S potřebitelé chtějí levné a kvalitní 
zboží, a to včetně balených potra-
vin a nápojů. V důsledku toho se 
očekává, že se poptávka po zaříze-
ních pro samoobslužné komerční 

chlazení zvedne. Trendy v chlazení se proto zaměří 
na snadný přístup, vysoce účinné chlazení a opti-
malizaci vnitřních prostor, aby pojaly více zásob 
a usnadnily lepší nakupování zákazníkům. Prá-
vě zvýšená energetická účinnost je otázkou této 
doby. Tak jak rostou ceny energií na burze, tak se 

Přicházejí 
úsporná řešení
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výrobci chladicího nábytku zaměřují čím dál tím 
více na efektivitu chlazení. Tím jednak zamezují 
plýtvání energií, jednak pomáhají snižovat i režijní 
náklady obchodníkům. Navíc s rostoucí poptávkou 
po větším množství chlazení zboží budou neefek-
tivní jednotky zvyšovat režii. Jediným způsobem, 
jak maximalizovat zisky při rozšiřování chlazení, je 
zajistit, aby jednotky fungovaly efektivně. Energe-
ticky účinné systémy jsou životně důležité, protože 
poskytují zisková řešení a jsou v souladu s obchod-
ními modely šetrnými k životnímu prostředí.

Dejte vyniknout 
klíčovému sortimentu

Jasným trendem dnešní doby, kdy razantně stoupa-
jící energetické náklady představují velký problém 
provozovatelů retailových jednotek, jsou integrova-
né technologické systémy. „Integrovaný technolo-
gický systém v rámci synergických efektů zajišťuje 
kompletní energetickou potřebu celého objektu 
tak, aby žádná část vyrobené energie nezůstala bez 
využití,“ deklaruje Miloš Šetka, sales manager spo-
lečnosti Viessmann Refrigeration Solutions. Chladi-
cí a mrazicí pozice na prodejní ploše i v zázemí ge-
nerují takzvané zbytkové teplo. To je pak nadále 
efektivně využito pro vytápění objektu či ohřev 
teplé užitkové vody. „Správně zvolená technologie 
integrovaných systémů tak dokáže ušetřit provoz-
ním jednotkám celkové úspory objektu až v několi-
ka desítkách procent ve srovnání s běžně používa-
nými systémy,“ dodává Miloš Šetka.

Dlouhodobé trendy jsou de facto zaměřeny na dvě 
oblasti. „První je již zmíněná maximální energetic-
ká účinnost zařízení, respektive důraz na minimál-
ní náklady na provoz zařízení v době životnosti, 
a za druhé co nejlepší prezentační schopnost pro-

dávaného zboží u distribučního nábytku,“ zmiňuje 
Michal Kudláček, sales manager společnosti Car-
rier chladicí technika CZ. Do první oblasti výrazně 
zasáhla nařízení a omezení spojená s EcoDesig-
nem. Postupnou evolucí se vylepšují už zavedené 
standardy a používané komponenty. Druhá oblast 
podléhá požadavkům jednotlivých obchodníků 
a jejich potřebám prodeje i celkovému konceptu 
prodejen. Proto se často řeší hlavně designové prv-
ky, jako jsou barvy, nasvětlení, antireflexní prvky 
a podobně.

„Víme, že pro naše zákazníky je chlazený sorti-
ment jedním z klíčových. Proto mu věnujeme znač-
nou pozornost a za poslední období vnímáme tři 
důležitá témata. Viditelnost vystaveného sorti-
mentu, impulzní vystavení určitých kategorií 
a energetickou náročnost. Například u přístěnných 
vitrín kombinujeme tmavší barvu z interiéru s LED 
podsvícením každé police. Toto spojení umožní 
chlazeným produktům doslova vyniknout,“ sdělu-
je svou zkušenost Josef Pavlík, jednatel společnos-
ti RN servis EU. Doplňuje, že kategorii baleného 

masa prezentují v impulzních prosklených vanách 
se silným LED osvětlením. „Nárůst prodeje tohoto 
sortimentu na námi realizovaných zakázkách uka-
zuje, že jdeme správným směrem. Samozřejmostí 
je pro nás energetická optimalizace chladicích vit-
rín, tedy nízkoenergetické ventilátory, regulace 
otáček u obslužných vitrín a tak dále,“ popisuje.

Chladicí nábytek 
by měl naplňovat 
obchodní očekávání

Dobré je počítat s tím, že chladicí vitríny by měly 
být konfigurovány podle potřeb obsluhy a zákaz-
níka. „Co se týká přístěnných vitrín, je potřeba 
vždy vitrínu osadit maximálním počtem polic, pro-
tože jeden metr chlazeného prostoru obchodníka 
stojí velké peníze, a hlavně v retailu je důležité mít 
široký sortiment,“ upozorňuje Lukáš Ťok, obchod-
ní ředitel společnosti Plus Kontakt. Navíc by podle 
něho měly dnešní vitríny, co se vybavení týče, ob-

„Dobu návratnosti 
je možné výrazně urychlit.“

 Trend je v posledních deseti letech stejný. A to ten, co nastavily nadnárodní ře-
tězce a v posledních pěti letech na něj přechází i tradiční maloobchod. Uzavírá-
ní přístěnných vitrín a lepší řešení mrazicích a chladicích boxů. Navíc vše se točí 
kolem cen energií, které jsou vysoké. Světový výrobce chlazení Arneg udává 
u svých výrobků až čtyřicetiprocentní úsporu – přístěnná uzavřená vitrína vs. 
otevřená vitrína, což v rámci investice do chlazení a mražení výrazně zkracuje 
dobu návratnosti.

Lukáš Ťok, obchodní ředitel, Plus Kontakt

inzerce
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Bez chlazení a mražení zboží se obchody s potravinami 
neobejdou. Tyto pomocníci se starají o to, aby 
produkty byly uchovány a prodány v doporučené 
kvalitě. Očekává se přitom, že trh s chladicím 
nábytkem čeká další růst. Starší zařízení budou 
nahrazována novými, která se ponesou nejen v duchu 
aktuálních trendů, ale budou splňovat nové normy, 
a především požadavky optimalizující energetickou 
účinnost a dodávající vhodný výkon.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

S potřebitelé chtějí levné a kvalitní 
zboží, a to včetně balených potra-
vin a nápojů. V důsledku toho se 
očekává, že se poptávka po zaříze-
ních pro samoobslužné komerční 

chlazení zvedne. Trendy v chlazení se proto zaměří 
na snadný přístup, vysoce účinné chlazení a opti-
malizaci vnitřních prostor, aby pojaly více zásob 
a usnadnily lepší nakupování zákazníkům. Prá-
vě zvýšená energetická účinnost je otázkou této 
doby. Tak jak rostou ceny energií na burze, tak se 

Přicházejí 
úsporná řešení
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sahovat LED osvětlení, prosklené bezrámové dve-
ře, maximální počet polic, zarážky polic a cenov-
kové lišty. „V poslední době je mražení lehce na 
ústupu, proto bych to v prodejnách s velkým po-
čtem mrazicího nábytku nepřeháněl. Už jen proto, 
že skladování mraženého zboží stojí velké množ-
ství energie, respektive peněz, a tím pádem je nut-
né mít na zboží větší marži,“ konkretizuje Lukáš 
Ťok. Mrazicí boxy by potom měly obsahovat také 
LED osvětlení, prosklené bezrámové dveře, navíc 
stavitelný systém polic a košů a místa pro cenovky.

„Podle mého názoru univerzální návod či doporu-
čení na to, jak by měl optimálně vypadat mrazicí 
a chladicí box, neexistuje. Vždy záleží na typu pro-
deje každého zákazníka a jeho strategii. Často se 
pak může jednat i o lokální specifika daná napří-
klad umístěním prodejny, životním stylem v dané 
oblasti a podobně,“ shrnuje Michal Kudláček. To 
vše může přinést rozdílný pohled například na pro-
dej mraženého zboží, čerstvé zeleniny a ovoce, 
případně specialit, jako jsou čerstvé ryby či mořské 
plody. „Zejména u mraženého sortimentu vnímá-
me určitý posun směrem k přístěnné prezentaci. 
Mrazicí ostrovy zabírají příliš mnoho prodejní plo-
chy. A kromě zmrzliny se nejedná o impulzní sor-
timent. Tedy zákazník, který jde pro mraženou 
zeleninu, si ji v prodejně vždy najde,“ uvádí Josef 
Pavlík. Místo tak lze ušetřit kombinací přístěnné 
nástavby s mrazicí truhlou. Ve výši očí bude pre-
zentována zmrzlina a neimpulzní sortiment usklad-
něn v mrazicí truhle.

Nárůst udržitelných 
možností je nutný

Trend je tedy jasně daný. Co by však chladicímu 
nábytku nemělo chybět především? „Hodně dů-
ležitá je variabilita. Co se týká materiálů, prim 
hraje sklo, plast a kov. V designu vede vzdušnost, 
jednoduchost a ostré hranaté tvary. V případě 
technologií chlazení se využívá CO

2
, propan 

a chladiva R134A, R290, a R452A,“ dokládá Lu-
káš Ťok. Na to navazuje Michal Kudláček a dopo-
ručuje, aby se pracovalo také s designem prodej-
ny. Je zapotřebí myslet na to, aby vše spolu ladilo, 
ale současně se zaměřit i na detaily, které umož-
ňují zákazníkům rychlý a pohodlný nákup. „V pří-
padě malých prodejen se například soustředit na 
velikosti dveří u regálů, aby křídlo dveří nezabra-
lo půlku průchozí uličky, současně také způsob 
osvětlení nábytku, aby bylo zboží správně nasvět-
lené i v trendy tmavém nábytku. V případě tech-
nologií je třeba pamatovat na regulaci F-plynů 
a případné legislativní povinnosti provozovatele,“ 
vzkazuje Michal Kudláček.

Je jasné, že rostoucí obavy o životní prostředí zvy-
šují poptávku po ekologických řešeních v celém 
chladírenském odvětví. Tedy nejen v chlazení zbo-
ží, ale i dalších průmyslových oborech, a to včetně 
prostor. Zatímco dříve se pro chlazení používala 
chladiva, která byla nechvalně známá tím, že při-
spívala k poškozování ozónové vrstvy v důsledku 
toho, že obsahovala fluorovaný uhlovodík (HFC). 
V důsledku toho se právě přírodní chladiva určená 
k boji proti změně klimatu, jako je čpavek nebo 
CO

2
, brzy stanou normou. Nárůst těchto udržitel-

ných možností je nutností, protože výrobci stále 
hledají způsoby, jak splnit očekávání zákazníků 
a zároveň splnit své vlastní ekologické závazky.

Požadavky jsou jasné, ale 
kdy nastává vhodná doba 
ke změně

Kdy je ten správný čas? Odpověď je podobná asi 
jako v případě výměny auta. „Jasným motivem 
mohou být jak vysoké náklady na servis, energie 
a udržení provozu i design, ale také klidně motiva-
ce blízkého souseda, jehož nové ‚auto‘ přitahuje 
více pohledů, v našem případě zákazníků,“ radí 
Michal Kudláček. Je třeba si navíc uvědomit, že 
velké obchodní domy dělají částečné přestavby už 
i po pěti letech. Velký remodeling nebo nový 
design potom zpravidla do deseti let. „Toto může-
me nejen potvrdit, ale ještě dodáváme, že je vhod-
né myslet na to, že pokud má maloobchodník 
nevyhovující chladicí zařízení a jeho servis stojí 
hodně peněz, není nad čím přemýšlet. V tomto 
případě je vhodné neotálet a začít do prodejny 
investovat,“ zdůrazňuje Lukáš Ťok.

U větších realizací, které vyžadují více investic, je 
často problém cenová dostupnost. Společnosti, 
které chtějí těžit z provozních úspor prostřednic-
tvím energeticky účinného komerčního chlazení, 
budou hledat cenově dostupné jednotky, které 
jsou vysoce kvalitní a energeticky účinné za zlo-
mek ceny nové jednotky. Nákupem správného 
chlazení je proto nutné omezit plýtvání energií 
a znehodnocení potravin, přičemž energeticky 
účinné produkty jsou dnes za nižší cenu již dostup-
né. Jistým řešením – v případě, kdy není financí 
nazbyt – mohou být repasované chladicí jednotky 

a mrazicí boxy. Jde o cenově dostupnou, a přitom 
spolehlivou volbu. Každopádně, v případě chlaze-
ní a mražení v retailu je z čeho vybírat a záleží jen 
na potřebách konkrétního obchodu.

Josef Pavlík specifikuje, že pokud je potřeba ob-
měnit chladicí vitríny z důvodu opotřebení, je 
vhodné se rovnou zamyslet také nad celkovým 
způsobem prodeje a vystavení chlazených produk-
tů. Například obslužný úsek je vhodné doplnit 
o teplý pult, cukrářské a lahůdkářské výrobky či 
výsekové maso. Ve druhém zmíněném případě je 
typickým příkladem prodejna, která uvažuje o za-
vedení nového sortimentu. „V takovém případě 
často instalujeme snížené chladicí přístěnné vitríny, 
rozšiřujeme obslužné úseky o cukrářské vitríny či 
doplňujeme úsek ovoce a zeleniny o chlazenou 
část. Obchodník by měl zvážit, zda je schopen 
svou vizi realizovat sám nebo je lepší zvolit partne-
ra, který jeho myšlenku na základě zkušeností 
vhodně přetvoří do funkčního modelu,“ konstatu-
je Josef Pavlík.

Akvizice má posílit trh

Na českém trhu došlo koncem minulého roku 
v oblasti chlazení ke změně. Společnost Viessmann 
Refrigeration Solutions převzala firmu Fri-Service. 
Tato akvizice rozšířila současné portfolio služeb 
prvního jmenovaného subjektu v oblasti servisu 
a poskytování řešení na klíč. Zákazníci získají úpl-
nou podporu od fáze plánování projektů přes je-
jich realizaci až po následnou údržbu. „Region 
střední a východní Evropy je pro společnost Viess-
mann Refrigeration Solutions klíčovým trhem, kde 
chce nadále posilovat svou pozici,“ potvrzuje Frank 
Winters, CEO společnosti Viessmann Refrigeration 
Solutions. A Radim Baxa, generální ředitel společ-
nosti Fri-Service, k tomu dodává, že spojení bylo 
strategickým rozhodnutím, protože kombinace 
nabídky produktů a služeb obou společností bude 
přínosem jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance. 
Společně s firmou Viessmann Refrigeration Solu-
tions budou schopni pokrýt širší portfolio zákaz-
níků a zabezpečit celé řešení z jednoho zdroje.

Postupnou 
evolucí se 

vylepšují už 
zavedené 
standardy.



KOMERČNÍ PREZENTACE

Rychlé životní tempo a neustálá potřeba růstu si žádají nové a dobře 
dostupné prostory pro podnikání, distribuci potravin nebo realizaci 
vývoje a výroby. „Citylogistika je rozhodně trend, který seriózně sle-
dujeme. V Praze se pro tyto potřeby skvěle hodí park v Horních Po-
černicích, který je jedním z největších ve střední Evropě. Dá se proto 
očekávat, že park projde v následujících letech ještě dalším vývojem, 
kdy pro některé typy nájemců bude vhodnější využívat lokality dál od 
centra města a nahradí je technologické společnosti zaměřené na pře-
pravu zboží z e-commerce platforem nebo samotné výdejny e-shopů,“ 
říká šéf pronájmů v P3 Jan Andrus. 

Ještě víc do středu města se developer dostal v Ostravě v rámci nově 
připravovaného P3 Ostrava Central.  V těsné blízkosti Dolní oblasti Vít-
kovice, která je dnes už kultovní technickou památkou, získal 44ha 
pozemek. Proměnou brownfi eldu vytvoří moderní obchodně-průmys-
lovou čtvrť, kde se prolnou světy městské logistiky, obchodu, výroby 
a vývoje. 

SKLÁDKU ŽELEZNÉ RUDY NAHRADÍ 
UNIVERZÁLNÍ MODERNÍ HALY
Řada měst s bohatou strojírenskou nebo průmyslovou tradicí má ve 
svém katastru specifi cké pozemky, tzv. brownfi eldy, kde před lety pro-
bíhala intenzivní průmyslová činnost. Developeři se snaží navázat na 
jejich historii a pokračovat v jejich průmyslovém využití.

Právě tak se společnost P3 Logistic Parks rozhodla naložit s areálem 
někdejší surovinové skládky v ostravských Vítkovicích. „Je to skvělá lo-
kalita uvnitř města, kde by se volná plocha jinak hledala jen stěží. Bude 
to první park v našem portfoliu, do kterého se dá dojet tramvají,“ říká 
s úsměvem šéf developmentu české P3 Aleš Zacha.

Na nově budovanou vnitřní infrastrukturu již navazuje výstavba prvních 
tří hal. Jedna bude mít téměř 30 000 m2, další dvě jsou řádově menší. 
Dokončeny  budou během letních prázdnin. Celkem vznikne v P3 Ost-
rava Central šestnáct hal s pronajímatelnou plochou přes 156 tisíc m2. 

STROJÍRENSTVÍ NA DOSAH NĚMECKÉHO TRHU
Ostrava však není jediné průmyslové centrum, kam se v posledních 
letech obrací pozornost výrobních podniků nebo průmyslových deve-
loperů. Dobrým příkladem je Plzeňsko, které má mj. výhodu dobrého 
napojení na dálniční síť ve směru do Německa. Právě tam vzniká park 
P3 Plzeň Myslinka, který se nachází ve stejnojmenné obci asi 12 kilo-
metrů od centra Plzně a 4 km od sjezdu z dálnice D5. K dispozici tam 
budou jednotky od 3 000 m2 do 30 000 m2 v celkem pěti budovách 
o celkové pronajímatelné ploše téměř 65 000 m2, které mohou být 
začátkem příštího roku připraveny k nastěhování. Všechny nově budo-
vané haly P3 se navíc mohou pyšnit garantovanou ekologickou certifi -
kací BREEAM Excellent.

www.p3parks.com

Průmyslové parky směřují do měst.

BLÍŽE KE SPOTŘEBITELŮM

Nakupovat online a mít zboží do pár hodin za dveřmi lze jen díky skladům v dosahu 
města. Obsazenost těch stávajících je ale vysoká a nových se staví málo. Přesto má 
průmyslový developer P3 připravené projekty, do kterých se můžete brzy nastěhovat.
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sahovat LED osvětlení, prosklené bezrámové dve-
ře, maximální počet polic, zarážky polic a cenov-
kové lišty. „V poslední době je mražení lehce na 
ústupu, proto bych to v prodejnách s velkým po-
čtem mrazicího nábytku nepřeháněl. Už jen proto, 
že skladování mraženého zboží stojí velké množ-
ství energie, respektive peněz, a tím pádem je nut-
né mít na zboží větší marži,“ konkretizuje Lukáš 
Ťok. Mrazicí boxy by potom měly obsahovat také 
LED osvětlení, prosklené bezrámové dveře, navíc 
stavitelný systém polic a košů a místa pro cenovky.

„Podle mého názoru univerzální návod či doporu-
čení na to, jak by měl optimálně vypadat mrazicí 
a chladicí box, neexistuje. Vždy záleží na typu pro-
deje každého zákazníka a jeho strategii. Často se 
pak může jednat i o lokální specifika daná napří-
klad umístěním prodejny, životním stylem v dané 
oblasti a podobně,“ shrnuje Michal Kudláček. To 
vše může přinést rozdílný pohled například na pro-
dej mraženého zboží, čerstvé zeleniny a ovoce, 
případně specialit, jako jsou čerstvé ryby či mořské 
plody. „Zejména u mraženého sortimentu vnímá-
me určitý posun směrem k přístěnné prezentaci. 
Mrazicí ostrovy zabírají příliš mnoho prodejní plo-
chy. A kromě zmrzliny se nejedná o impulzní sor-
timent. Tedy zákazník, který jde pro mraženou 
zeleninu, si ji v prodejně vždy najde,“ uvádí Josef 
Pavlík. Místo tak lze ušetřit kombinací přístěnné 
nástavby s mrazicí truhlou. Ve výši očí bude pre-
zentována zmrzlina a neimpulzní sortiment usklad-
něn v mrazicí truhle.

Nárůst udržitelných 
možností je nutný

Trend je tedy jasně daný. Co by však chladicímu 
nábytku nemělo chybět především? „Hodně dů-
ležitá je variabilita. Co se týká materiálů, prim 
hraje sklo, plast a kov. V designu vede vzdušnost, 
jednoduchost a ostré hranaté tvary. V případě 
technologií chlazení se využívá CO

2
, propan 

a chladiva R134A, R290, a R452A,“ dokládá Lu-
káš Ťok. Na to navazuje Michal Kudláček a dopo-
ručuje, aby se pracovalo také s designem prodej-
ny. Je zapotřebí myslet na to, aby vše spolu ladilo, 
ale současně se zaměřit i na detaily, které umož-
ňují zákazníkům rychlý a pohodlný nákup. „V pří-
padě malých prodejen se například soustředit na 
velikosti dveří u regálů, aby křídlo dveří nezabra-
lo půlku průchozí uličky, současně také způsob 
osvětlení nábytku, aby bylo zboží správně nasvět-
lené i v trendy tmavém nábytku. V případě tech-
nologií je třeba pamatovat na regulaci F-plynů 
a případné legislativní povinnosti provozovatele,“ 
vzkazuje Michal Kudláček.

Je jasné, že rostoucí obavy o životní prostředí zvy-
šují poptávku po ekologických řešeních v celém 
chladírenském odvětví. Tedy nejen v chlazení zbo-
ží, ale i dalších průmyslových oborech, a to včetně 
prostor. Zatímco dříve se pro chlazení používala 
chladiva, která byla nechvalně známá tím, že při-
spívala k poškozování ozónové vrstvy v důsledku 
toho, že obsahovala fluorovaný uhlovodík (HFC). 
V důsledku toho se právě přírodní chladiva určená 
k boji proti změně klimatu, jako je čpavek nebo 
CO

2
, brzy stanou normou. Nárůst těchto udržitel-

ných možností je nutností, protože výrobci stále 
hledají způsoby, jak splnit očekávání zákazníků 
a zároveň splnit své vlastní ekologické závazky.

Požadavky jsou jasné, ale 
kdy nastává vhodná doba 
ke změně

Kdy je ten správný čas? Odpověď je podobná asi 
jako v případě výměny auta. „Jasným motivem 
mohou být jak vysoké náklady na servis, energie 
a udržení provozu i design, ale také klidně motiva-
ce blízkého souseda, jehož nové ‚auto‘ přitahuje 
více pohledů, v našem případě zákazníků,“ radí 
Michal Kudláček. Je třeba si navíc uvědomit, že 
velké obchodní domy dělají částečné přestavby už 
i po pěti letech. Velký remodeling nebo nový 
design potom zpravidla do deseti let. „Toto může-
me nejen potvrdit, ale ještě dodáváme, že je vhod-
né myslet na to, že pokud má maloobchodník 
nevyhovující chladicí zařízení a jeho servis stojí 
hodně peněz, není nad čím přemýšlet. V tomto 
případě je vhodné neotálet a začít do prodejny 
investovat,“ zdůrazňuje Lukáš Ťok.

U větších realizací, které vyžadují více investic, je 
často problém cenová dostupnost. Společnosti, 
které chtějí těžit z provozních úspor prostřednic-
tvím energeticky účinného komerčního chlazení, 
budou hledat cenově dostupné jednotky, které 
jsou vysoce kvalitní a energeticky účinné za zlo-
mek ceny nové jednotky. Nákupem správného 
chlazení je proto nutné omezit plýtvání energií 
a znehodnocení potravin, přičemž energeticky 
účinné produkty jsou dnes za nižší cenu již dostup-
né. Jistým řešením – v případě, kdy není financí 
nazbyt – mohou být repasované chladicí jednotky 

a mrazicí boxy. Jde o cenově dostupnou, a přitom 
spolehlivou volbu. Každopádně, v případě chlaze-
ní a mražení v retailu je z čeho vybírat a záleží jen 
na potřebách konkrétního obchodu.

Josef Pavlík specifikuje, že pokud je potřeba ob-
měnit chladicí vitríny z důvodu opotřebení, je 
vhodné se rovnou zamyslet také nad celkovým 
způsobem prodeje a vystavení chlazených produk-
tů. Například obslužný úsek je vhodné doplnit 
o teplý pult, cukrářské a lahůdkářské výrobky či 
výsekové maso. Ve druhém zmíněném případě je 
typickým příkladem prodejna, která uvažuje o za-
vedení nového sortimentu. „V takovém případě 
často instalujeme snížené chladicí přístěnné vitríny, 
rozšiřujeme obslužné úseky o cukrářské vitríny či 
doplňujeme úsek ovoce a zeleniny o chlazenou 
část. Obchodník by měl zvážit, zda je schopen 
svou vizi realizovat sám nebo je lepší zvolit partne-
ra, který jeho myšlenku na základě zkušeností 
vhodně přetvoří do funkčního modelu,“ konstatu-
je Josef Pavlík.

Akvizice má posílit trh

Na českém trhu došlo koncem minulého roku 
v oblasti chlazení ke změně. Společnost Viessmann 
Refrigeration Solutions převzala firmu Fri-Service. 
Tato akvizice rozšířila současné portfolio služeb 
prvního jmenovaného subjektu v oblasti servisu 
a poskytování řešení na klíč. Zákazníci získají úpl-
nou podporu od fáze plánování projektů přes je-
jich realizaci až po následnou údržbu. „Region 
střední a východní Evropy je pro společnost Viess-
mann Refrigeration Solutions klíčovým trhem, kde 
chce nadále posilovat svou pozici,“ potvrzuje Frank 
Winters, CEO společnosti Viessmann Refrigeration 
Solutions. A Radim Baxa, generální ředitel společ-
nosti Fri-Service, k tomu dodává, že spojení bylo 
strategickým rozhodnutím, protože kombinace 
nabídky produktů a služeb obou společností bude 
přínosem jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance. 
Společně s firmou Viessmann Refrigeration Solu-
tions budou schopni pokrýt širší portfolio zákaz-
níků a zabezpečit celé řešení z jednoho zdroje.

Postupnou 
evolucí se 

vylepšují už 
zavedené 
standardy.
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obchodních i rezidenčních center, nelze toho do-
sáhnout bez funkční logistické obsluhy. Funkční ve 
všech rozměrech logistiky zároveň – správné zboží 
na správném místě za správné náklady a tak dále. 
Všichni to známe.“ Podle něj jakékoliv zvolené ře-
šení nebo dílčí metoda vyžaduje vysokou míru 
kompromisu, a proto za největší hrozbu pro city 
logistiku považuje „extrémní názory, které z prin-
cipu kompromis vylučují“. „Naopak největší příle-
žitostí je otevřený přístup a respekt k potřebám 
a názorům každého,“ domnívá se Daniel Mareš.

„Za největší riziko považuji další úbytek vhodných 
nemovitostí pro logistiku poslední míle uvnitř 
měst. Přirovnáme-li to k veřejné dopravě osob, je 
to jako bychom ji chtěli provozovat bez zastávek, 
terminálů, dep a garáží. Příležitostí může být vedle 
rozvoje IT a bezemisních přepravních technologií 
i změna konceptu územního plánování, kde se již 
infrastrukturní požadavky budou zohledňovat,“ 
shrnuje svůj pohled Pavel Včela, ředitel společnos-
ti GLS Česká republika. Názor připojuje také Dušan 
Drábek, associate director oddělení pronájmu prů-
myslových prostor společnosti Savills ČR a SR: 

„Největší hrozbu pro městskou logistiku v násle-
dujících letech spatřuji v nedostatečně rychlém 
rozvoji potřebné moderní infrastruktury, jež zahr-
nuje zejména skladové plochy na okraji městských 
aglomerací, sdílená překladiště, vyzvedávací místa 
v centrech a nabíjecí stanice pro elektromobilitu.“ 
Potíž vidí i v absenci regulace a stanovení jasných 
pravidel pro dopravu uvnitř sídel.

Dopravní alternativy 
pro centra měst

Už bylo zmíněno, že jedním z podstatných nároků 
na poskytovatele městské logistiky je minimalizace 
dopadů na okolí. To souvisí nejen s emisemi oxidů 
uhlíku, dusíku či síry a polétavými částicemi, ale 
také hlučností, prašností či vjezdem do městských 
zón, kde se pohybuje velký počet pěších. Snaha 
vyhovět těmto požadavkům se projevuje např. 
v nasazování vozidel na bázi elektropohonu – do-
dávkami počínaje a elektrokoly konče. „Při záso-
bování center měst se osvědčila distribuce náklad-
ními elektrokoly. Bezemisní distribuční zóna 
v Praze byla zahájena v roce 2020 a již za několik 
týdnů byla poprvé v České republice doplněna 
o distribuci paletových zásilek,“ říká Jan Pihar, ge-
nerální ředitel společnosti Dachser Czech Republic. 
Na tomto projektu logistický provider spolupracu-
je s firmou 4AVS.eu.

Doručování elektrokoly v Praze 10 testuje také Zá-
silkovna. Kurýr denně doručí kolem 70 zásilek 
a s nulovými lokálními emisemi najede přibližně 80 

Jak zvládnout městskou
  logistiku

C 

ity logistika je pod soustavným 
tlakem na vyšší výkon v mnoha 
směrech, často protichůdných. 
Ještě před pár lety se docela ob-
divně mluvilo o doručení ve stej-

ný den, dnes není ve velkých městech neobvyklé 
doručovat v řádu desítek minut se souběžným 
dodržením teplotního řetězce. A pronikají k nám 
informace a nabídky o doručování do deseti či pat-
nácti minut. Jaké jsou aktuálně největší příležitosti 
i hrozby pro městskou logistiku?

Mnohovrstevné téma

„Téma městské logistiky je velmi široké a na jejím 
poli se střetávají aspekty politické, ekonomické 
i sociální,“ přibližuje – také zeširoka – specifika 
městské logistiky Daniel Mareš, CEO společnosti 
WeDo. A pokračuje: „Považuji za prakticky ne-
možné najít takové řešení, které bude vyhovovat 
úplně všem. Pokud mají městská centra nadále 
plnit svoji staletími prověřenou roli společenských, 

Městská logistika je umění, umění možného, a někdy 
i nemožného. Dodat zboží v co nejkratším čase, co 
nejhospodárnější cestou, na co nejvíce adres na první 
pokus, ideálně v klimaticky neutrálním režimu…

Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz
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a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:



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

kilometrů. Pilotní projekt je plánován na dobu 3–5 
měsíců, informovala společnost na přelomu dubna 
a května. Elektrokolo dodala firma Cargio in-
dustries, velikost úložného prostoru je 380 litrů 
a pojme až 50 standardních zásilek.

„                Doručování vozidly s elektropohony včetně elek-
trokol je efektivním řešením problémů, na které 
logistika ve velkých městech často naráží – a těmi 
jsou velká hustota dopravy, zvýšené emise, parko-
vací omezení či doručování zásilek u špatně do-
stupných míst z důvodu oprav komunikací. Zrovna 
v této věci by nám pomohlo, a vidíme v tom i velkou 
příležitost pro dopravce i city logistiku, zřídit vyhra-
zená místa pro kurýrní služby podobně jako pro 
vozy taxislužby,“ navrhuje Milan Loidl, ředitel mar-
ketingu a business developmentu společnosti PPL 
CZ. A dodává: „Víme, že to nejde všude, přesto by 
se nedostatek parkovacích míst pro zásobování 
mohl řešit přinejmenším vyhrazenými místy pro 
krátkodobé zastavení, samozřejmě s ohledem na 
aktuální dopravní situaci v dané ulici.“

Hlavní město, ale také Brno a některá krajská měs-
ta svými kroky naznačují, že municipality jsou 
k dalšímu řešení zásobování v historických a sevře-
ných centrech měst poměrně otevřené. „Vidíme 
první více méně úspěšné pokusy, například právě 
podporu městských cyklodep. Nebo očekávanou 
změnu zákona o provozu na pozemních komuni-
kacích, která umožní řidičům, kurýrům, řídit s ři-
dičským oprávněním skupiny B i elektro dodávky 
s celkovou hmotností přesahující 3‚5 tuny,“ dopl-
ňuje Daniel Mareš. Za nešťastné považuje masivní 
zavádění cyklopruhů bez široké diskuze o dlouho-
dobé udržitelnosti a prospěšnosti.

Skladů je málo, pro city 
logistiku ještě méně

Tématem sui generis je (ne)dostupnost skladů pro 
city logistiku. Firmy, které chtějí těžit z výhod měst-
ské logistiky, musí být blízko zákazníkům a držet 
zboží skladem. Společnost 108 Agency zveřejnila 
na konci dubna svou kvartální analýzu, která kon-
statuje, že největší poptávka (a také nejvyšší ná-

jmy) po nových halách je právě v blízkosti velkých 
měst, kde roste tlak na realizaci skladových opera-
cí souvisejících s městskou logistikou. „Navzdory 
zpomalení růstu e-commerce a samozřejmě i do-
padům války na Ukrajině registrujeme nadále ne-
bývalý zájem firem o pronájmy,“ konstatuje Michal 
Bílý, analytik 108 Agency.

Nájmy skladů rostou celorepublikově, ale například 
v Praze mohou aktuálně dosahovat osmi eur za 
metr čtvereční a měsíc. „Pozemků pro průmyslový 
development je zejména v Praze nedostatek. Nájmy 
rostou na takovou úroveň, že Praha už není pro 
všechny a pro leckoho je výhodnější přesunout se 
dál do středních Čech,“ vysvětluje Aleš Zacha, head 
of development P3 v ČR. Současně zdůrazňuje: „To 
si nemohou dovolit firmy, jejichž podnikání je zá-
vislé na rychlém doručení, typicky se to týká spo-
lečností jako Rohlík, Košík nebo Pilulka.“ Jistým 
řešením mohou podle něj být lokality, odkud lze 
obsluhovat dva trhy. Příkladem z poslední doby je 
Ostrava, kam se v posledních třech letech upíná 
velké úsilí developerů. „Město těží ze své polohy 
blízko polského i slovenského trhu a v centru a šir-
ším okolí je potenciál milionu spotřebitelů. Průmys-
lové dědictví je skvělou příležitostí pro novou vý-
stavbu na brownfieldech,“ deklaruje Aleš Zacha.

I Martin Šumera, partner Industrial společnosti 
Space Brokers, vidí jako největší hrozbu, zejména 
pak v Praze, pokračující tlak na redevelopment star-
ších skladových a výrobních areálů pro nejčastěji 
rezidenční výstavbu. „Vzniká přetlak poptávky po 
menších skladových jednotkách, uživatelé takových 
prostor jsou nuceni se stěhovat i za hranice Prahy 
a zároveň je to i jedna z příčin zvyšujících se sazeb 
nájemného za skladové plochy,“ popisuje. Na dru-
hou stranu se domnívá, že aktuální výše nájemné-
ho za menší skladové jednotky otvírá „okno příle-
žitosti“, aby developeři zvážili, zda se jim už 
vyplatí skladová nemovitost v méně atraktivní loka-
litě pro bydlení. „A to i formou nové výstavby. Ta-
kové projekty se aktuálně připravují a ve chvíli, kdy 
se uklidní situace na trhu se stavebními materiály, 
tak uvidíme i jejich výstavbu,“ očekává Martin Šu-
mera. V Česku se občas zmiňuje možnost využití 
budov na okrajích měst, které opustí retailer, právě 
pro skladové nebo fulfillmentové operace. Vidina 
těchto prostor, jež jsou blízko spotřebiteli, se odvo-
zuje především od situace v USA, kde se vlivem 
výrazného objemu on-line nákupů zavírají kamen-
né pobočky. Jakkoliv se toto téma v Česku diskutu-
je několik let, o trendu se hovořit zatím nedá.

E-commerce 
v postpandemickém 
útlumu?

Městská logistika je hodně spojena s doručováním 
z e-shopů. Pandemie dodala tomuto segmentu 
silný impulz, ovšem poslední měsíce ukazují, že 
část spotřebitelů se vrátila k nakupování v kamen-
ných obchodech nebo nákupy jednoduše omezila. 
E-commerce sice roste dál, už nikoliv však takovým 
tempem jako v uplynulých dvou letech. Někteří 
provozovatelé mají problémy vlivem toho, že usku-
tečnili rozsáhlé investice v očekávání budoucího 
odbytu, který je však nižší. „Dosavadní růst v e-
-commerce sektoru nyní výrazně zpomalil. Nejen 
v České republice vykazuje segment slabá čísla ve 

srovnání s minulými lety,“ komentuje současný vý-
voj agentura Growww Digital. Podle tohoto zdro-
je byl růst v prvním kvartálu letošního roku nejniž-
ší za posledních devět čtvrtletí. „Lidé jsou v on-line 
nákupech opatrnější, řeší obavy z budoucnosti 
a nákupy odkládají. Důvodem je nejenom válka na 
Ukrajině, ale i větší obezřetnost v souvislosti s in-
flací a s ní spojená nejistota,“ stojí dále v hodno-
cení Growww Digital.

Podobně aktuální kondici e-commerce hodnotí 
společnost Shopsys: „Poprvé v historii není na vze-
stupu a vzhledem k předchozímu meziročnímu 
růstu o 14 procent vnímají české e-shopy pokles 
nebo v lepším případě stagnaci o to citlivěji. Mno-
ží se případy, kdy jsou e-shopy nuceny dokonce 
propouštět zaměstnance.“ Navzdory těmto varov-
ným hlasům nemusí situace viděná z logistické 
perspektivy vypadat až tak nepříznivě. „Trendy, 
které mají z našeho pohledu na městskou logistiku 
zásadní vliv, se od roku 2020, kdy svět zasáhla pan-
demie viru covid-19, příliš nemění. Počet přepra-
vovaných zásilek i nadále roste, konkrétně v rámci 
služeb PPL sledujeme nárůsty ve vyšších desítkách 
procent,“ tvrdí Milan Loidl.

Na výzvy v městské logistice reagují stále nové 
služby. Příkladem může být český startup Blocks, 
který převezme balík z e-shopu a uloží zboží, vy-
zvednutí probíhá bezkontaktně třeba v kanceláři 
nebo doma. Služba je kompatibilní s dopravci i e-
-shopy a umožňuje interiérové i exteriérové prove-
dení. Vedle boxů firma vyvíjí software, který ob-
sluhuje i výdejní boxy třetích stran. „Díky flexibilitě 
a API jsme schopni dynamicky reflektovat různé 
požadavky klientů a integrovat se tak do informač-
ních systémů jako například Slack, Microsoft Azu-
re nebo Asana,“ dodává Alex Studnička, spoluza-
kladatel a CTO Blocks. Podle Andráse Perényiho 
z maďarské služby webshippy, která v dubnu ote-
vřela fulfillmentové centrum u Bratislavy, balíko-
maty pro úspěšnou city logistiku nestačí: „Jednou 
z možností jsou i takzvané dark stores, menší skla-
dy v centru města, odkud lze doručit zásilku ve 
stejný den nebo dokonce do 60 minut.“ Další ino-
vace z poslední doby se týkají rychlosti doručení. 
Některé služby nabízejí expresní dodávky jídla do 
čtvrthodiny. 

„Brownfiel-
dy nejen pro 

logistiku.“

Perspektivou pro city logistiku jsou brown-
fieldy. Kdysi bývalé průmyslové areály se 
dnes nacházejí v širším centru měst, jsou to 
rozsáhlé pozemky s vybudovanou infrastruk-
turou a mají ideální předpoklady pro to stát 
se základnami pro zásobování města. Atrakti-
vita těchto lokalit však neláká jen průmyslové 
developery, ale i ty rezidenční nebo kancelář-
ské, kteří jsou schopni nabídnout vyšší cenu. 
Ploch pro city logistiku proto i přes rostoucí 
oblibu brownfieldů paradoxně ubývá.

Aleš Zacha,
head of development v ČR, P3
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obchodních i rezidenčních center, nelze toho do-
sáhnout bez funkční logistické obsluhy. Funkční ve 
všech rozměrech logistiky zároveň – správné zboží 
na správném místě za správné náklady a tak dále. 
Všichni to známe.“ Podle něj jakékoliv zvolené ře-
šení nebo dílčí metoda vyžaduje vysokou míru 
kompromisu, a proto za největší hrozbu pro city 
logistiku považuje „extrémní názory, které z prin-
cipu kompromis vylučují“. „Naopak největší příle-
žitostí je otevřený přístup a respekt k potřebám 
a názorům každého,“ domnívá se Daniel Mareš.

„Za největší riziko považuji další úbytek vhodných 
nemovitostí pro logistiku poslední míle uvnitř 
měst. Přirovnáme-li to k veřejné dopravě osob, je 
to jako bychom ji chtěli provozovat bez zastávek, 
terminálů, dep a garáží. Příležitostí může být vedle 
rozvoje IT a bezemisních přepravních technologií 
i změna konceptu územního plánování, kde se již 
infrastrukturní požadavky budou zohledňovat,“ 
shrnuje svůj pohled Pavel Včela, ředitel společnos-
ti GLS Česká republika. Názor připojuje také Dušan 
Drábek, associate director oddělení pronájmu prů-
myslových prostor společnosti Savills ČR a SR: 

„Největší hrozbu pro městskou logistiku v násle-
dujících letech spatřuji v nedostatečně rychlém 
rozvoji potřebné moderní infrastruktury, jež zahr-
nuje zejména skladové plochy na okraji městských 
aglomerací, sdílená překladiště, vyzvedávací místa 
v centrech a nabíjecí stanice pro elektromobilitu.“ 
Potíž vidí i v absenci regulace a stanovení jasných 
pravidel pro dopravu uvnitř sídel.

Dopravní alternativy 
pro centra měst

Už bylo zmíněno, že jedním z podstatných nároků 
na poskytovatele městské logistiky je minimalizace 
dopadů na okolí. To souvisí nejen s emisemi oxidů 
uhlíku, dusíku či síry a polétavými částicemi, ale 
také hlučností, prašností či vjezdem do městských 
zón, kde se pohybuje velký počet pěších. Snaha 
vyhovět těmto požadavkům se projevuje např. 
v nasazování vozidel na bázi elektropohonu – do-
dávkami počínaje a elektrokoly konče. „Při záso-
bování center měst se osvědčila distribuce náklad-
ními elektrokoly. Bezemisní distribuční zóna 
v Praze byla zahájena v roce 2020 a již za několik 
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nerální ředitel společnosti Dachser Czech Republic. 
Na tomto projektu logistický provider spolupracu-
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Doručování elektrokoly v Praze 10 testuje také Zá-
silkovna. Kurýr denně doručí kolem 70 zásilek 
a s nulovými lokálními emisemi najede přibližně 80 

Jak zvládnout městskou
  logistiku

C 

ity logistika je pod soustavným 
tlakem na vyšší výkon v mnoha 
směrech, často protichůdných. 
Ještě před pár lety se docela ob-
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doručovat v řádu desítek minut se souběžným 
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nácti minut. Jaké jsou aktuálně největší příležitosti 
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Mnohovrstevné téma

„Téma městské logistiky je velmi široké a na jejím 
poli se střetávají aspekty politické, ekonomické 
i sociální,“ přibližuje – také zeširoka – specifika 
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Městská logistika je umění, umění možného, a někdy 
i nemožného. Dodat zboží v co nejkratším čase, co 
nejhospodárnější cestou, na co nejvíce adres na první 
pokus, ideálně v klimaticky neutrálním režimu…

Stanislav D. Břeň, stanislav.bren@atoz.cz
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NOVÉ TRENDY 
V RETAILU odrážejí 
nutnost přizpůsobit se 
vývoji trhu, potřebám 
a požadavkům 
zákazníků a pestrému 
sortimentu. Pandemie 
měla výrazný vliv na 
prosazování moderních 
prostředků a nástrojů. 
Doslova akcelerovala 
jejich implementaci, 
dokonce může za 
vznik zcela nových.

POSTŘEHY 
ŠÉFREDAKTORA 
shrnují Poznámky 
z Petrova blogu.

NÁKUPČÍ představuje 
Michaelu Zikmundovou.

SETKÁNÍ 
S MICHALEM 
MOUREČKEM, 
jednatelem společnosti 
Asko - Nábytek ČR, se 
zaměřuje i na digitalizaci.

V našem dalším čísle

OBALY PRO E-COMMERCE všeobecně více hledí na 
udržitelnost, používají se zejména ty z recyklovaných materiálů. 
Trend představuje zeštíhlení použitého materiálu nebo 
optimalizace rozměrů zasilatelských krabic. Obalový materiál je 
přitom i marketingovým nosičem.

HRAČKY vloni prošly obdobím 
změn. Covid přesunul část 

poptávky na internet, poněkud 
se také změnilo spotřebitelské 
chování před hlavní vánoční 

sezonou. Některé 
položky byly vyprodané, 
renesanci zažily klasické 

hry pro celou rodinu. 
Dařilo se i interaktivním 

hračkám.  hry pro 
celou rodinu. Dařilo se 

i interaktivním hračkám. 
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SNÍDANĚ charakterizuje velké množství variant – od typického rohlíku 
namazaného máslem přes různé druhy müsli zalité mlékem či jogurtem až po 
anglickou verzi na vidličku. Trendem je posun ke zdravějšímu pojetí, který je 
patrný i v rozšiřující se nabídce výrobků.
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