
Dopady pandemie, infl ace a války na Ukrajině, 
co lze očekávat ve spotřebitelské sféře a jak 
v současné době investovat. To byly hlavní body 
prezentace Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma 
společnosti Trinity Bank, kterou přednesl 
na pražském kongresu Samoška. 
Hlavní téma znělo: POSVIŤTE SI NA NÁKLADY.
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AŤ TO SVÍTÍ!
Červnový kongres na podporu tradičního trhu, který hostil Aquapalace Hotel Prague, opět nabídl 
jedinečnou příležitost společně hledat a nacházet odpovědi na řadu otázek. Vše se točilo pře-
devším kolem ústředního tématu Posviťte si na náklady. A myslím, že účastníci mi mohou určitě 
jenom potvrdit a souhlasit s mým hodnocením, že se na ně celý den svítilo opravdu důkladně. 
Řeč byla o všem, co mělo, má a ještě zřejmě nějakou dobu bude mít vliv na podnikání v malo-
obchodě. Diskutovalo se o ekonomických dopadech globálního boje s koronavirem, aktuálního 
vývoje na Ukrajině, stoupajících cen energií, surovin, obalů či dopravy. Právě tyto faktory jsou 
v pozadí dosud nevídaného růstu nákladů na provoz obchodu i prodejních cen zboží. 

S výše uvedeným souvisejí otázky, které přitahovaly největší pozornost. Dovolím si vybrat 
některé z nich. Kde hledat možné úspory, do kterých technologií investovat, a snížit tak 
náklady? Jak pracovat s cenou a které výrobky jsou aktuálně cenově nejcitlivější? Ve kterých 
oblastech se dá v době energetické nejistoty ušetřit? Jaké dotace je možné získat a využít 
na snížení provozních nákladů prodejny? Jak efektivně naplánovat přestavbu obchodu 
a nepřipravit se o prodeje? Která energeticky úsporná zařízení a postupy zvolit? Prezentující 
v rámci svých vystoupení a během následných diskusí předložili odpovědi, které tvoří obsah 
následujících shrnujících článků. Přeji vám, ať v nich najdete dnes tolik potřebné relevantní 
informace, cenná data a využitelné podklady k tomu, abyste nadále rozvíjeli sebe i svůj 
obchod. Tak, ať vám to svítí! A nejenom v obchodě…
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27. kongres

3  záštity (Asociace 
českého tradičního 
obchodu, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
ČR a Rada kvality ČR)

14 řečníků

36 partnerů

  Za partnery kongresu účastníky 
pozdravil Jiří Sochor, manažer vnějších 
vztahů a komunikace společnosti 
JT International.

   Diskuse tří prezentujících se věnovala velmi ožehavému tématu: 
jak efektivně naplánovat přestavbu obchodu, abyste se nepřipravili 
o prodeje. Společně konverzovali: Josef Pavlík, jednatel společnosti 
RN servis EU, Markéta Zábranská, vedoucí provozně-obchodního 
úseku z Coopu Hořovice, družstva, a Vladimír Stehno, předseda 
představenstva Coopu družstva HB.

 Další úvodní slova patřila 
Ondřeji Profantovi (vlevo), 

náměstkovi Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR, a Pavlu 

Vinklerovi, řediteli odboru 
podnikatelského prostředí 

a obchodního podnikání 
Ministerstva průmyslu 

a obchoduČR, které opět 
mělo nad kongresem záštitu. 

  První úvodní slovo si vzal Pavel Březina, 
předseda AČTO, která nad kongresem 
opět převzala záštitu.

  Účastníci se hojně ptali a dotazy pokládali také elektronicky 
prostřednictvím služby Slido.
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Staňte se součástí komunity Samoška na 
Facebooku, kde najdete i fotogalerii z kongresu.

  Účastníci si se zájmem vyslechli první prezentaci, která patřila 
k těm, které se na kongresu nejvíce líbily. Lukáš Kovanda, hlavní 
ekonom společnosti Trinity Bank, nastínil očekávaný vývoj 
ekonomiky a jak na něj reagovat.

  U stánků partnerů kongresu nechyběla edukace, nové produkty 
a služby. Probírala se také stávající či budoucí spolupráce.

  Účastníci, kteří sbírali razítka u stánků partnerů 
a byli vylosováni, si odnesli výhru z bohaté tomboly.

  Během večerní party nechyběl prostor pro utužení 
stávajících a navázání nových kontaktů.

  Jedna z přednášek se věnovala tématu samoobslužných 
prodejen. Jak probíhá nákup bez obsluhy ve Strakonicích, 
ukázal Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu Skupiny 
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Martin Šípek,
majitel, Nápoje Šípek, Frýdlant

Naše společnost kongres Samoška navštěvuje pravidelně. Osobně se ho účastním 
již po třetí. Vždy jsem rád, když obdržím pozvánku, protože se těším na nové výrobky 
a služby různých dodavatelů. Těším se rovněž, že si na akci pohovořím s kolegy a doda
vateli. Snažím se navázat nové obchodní vztahy, nebo ty stávající prohloubit. Velmi 
kladně hodnotím možnost setkat se s lidmi na vyšších pozicích našich dodavatelů. 
S nimi si mohu vyjednat případné lepší podmínky a ceny. Po obchodních schůzkách se 
těším na neformální část a to, že si užiji i nějakou zábavu. Kongres doporučuji každému, 
kdo v této branži podniká. Jde totiž o jedinečnou možnost zjistit, co se na trhu děje.

Martina Procházková,
oblastní instruktorka, 
Coop Hořovice, družstvo

Kongres Samoška jsem letos navštívila 
poprvé, naše společnost se však akce 
účastní již po několikáté. Mezi hlavní důvody 
patří možnost pobavit se se stávajícími, ale 
i potenciálními dodavateli a samozřejmě 
vítáme jedinečnou možnost utužit vzájem
né vztahy. Protože jsem byla na Samošce 
poprvé, byla jsem dost zvědavá na to, jak 
budou fungovat stánky a které známé tváře 
zde potkám. Do pracovního života jsem si 
odnesla hodně z přednášky na téma moder
nizace prodejny. Mimo to samozřejmě vítám 
každou možnost dozvědět se cokoliv, co 
by nám pomohlo vyzkoušet něco nového. 
Proto mě hodně zaujala přednáška o samo
obslužné prodejně. Z vystavujících firem mě 
oslovila například prezentace firmy Nekupto. 
Už nyní se těším na další setkání a akci 
doporučuji všem profesionálům z oboru. 

Marie Kouřímová, 
majitelka, Potraviny Kouřímová, 
Staré Město u Uherského Hradiště

Samošku navštěvuji velmi pravidelně, vynechala 
jsem pouze jedinou. Je to z důvodu, že se na ní 
dozvím vždy něco nového, co mohu použít v praxi. 
Například jde o inspiraci pro vylepšení prodejny. 
Konkrétně jsme teď dělali menší přestavbu prodej
ní plochy a nápady jsme čerpali právě z kongresů. 
Také mě na jedné z předchozích Samošek zaujal 
příběh prodejny, která dělá soutěže pro malé děti. 
Z letošního ročníku mě nejvíce zaujala přednáška 
na téma fotovoltaických elektráren. Uvažujeme 
totiž o tom, že bychom si ji nechali nainstalovat. 
Jsem také vždy ráda za to, že se na této akci mohu 
odreagovat od denních starostí.

SAMOŠKA JE AKCE, 
KTERÁ BY MĚLA 

BÝT POVINNOSTÍ 
PRO VŠECHNY 

MALOOBCHODNÍKY.

Michal Harásek
CBDO, Tymbe

Samošku jsem navštívil sice teprve po třetí, ale 
musím říci, že to byla opět skvělá akce. Dorazil 
jsem nasát náladu na trhu, dozvědět se něco 
nového a probrat se stávajícími a potenciálními 
zákazníky jejich aktuální výzvy, případně si projít 
možnosti, jak jim můžeme pomoci. Z přednášek 
mě zaujala ta od Lukáše Kovandy na téma doba 
krizová a co s tím dělat. Jelikož nejsme primárně 
z retailu, zaujalo mě téma změny trhu pod tíhou 
pandemie, války, inflace a tak dále. Akci dopo
ručuji všem lidem z oboru, protože na ní lze zažít 
ideální směs nových trendů a poznat profesio
nály potřebné pro další růst byznysu.

Ivo Benda,
jednatel, Greiner packaging Slušovice

Jsem potěšen, že jsem se mohl akce opět účastnit. 
Už to bylo mé po druhé, přičemž jsem navštívil i slo
venskou verzi Samošky. Navíc jsme byli v roli partnera 
akce, a tak naše cíle byly jasné. Prezentovat portfolio 
naší firmy a výrobků. Protože jsem celý den trávil na 
stánku, neměl jsem možnost vidět ani jednu přednáš
ku. Pevně však věřím, že byly inspirativní. Z našeho 
pohledu jsme každopádně odbornou veřejnost chtěli 
informovat o tom, že obaly jsou v maloobchodě stále 
důležité a že i u plastových obalů se jedná o udržitel
ná a oběhová řešení. A to se snad podařilo.
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Jana Vejvodová, 
vedoucí prodejny, 
Potraviny u Vejvodů, 
Hradec Králové

Zajímají mě nové trendy, a proto jsem na kon
gres dorazila po třetí. Letošní program mě zau
jal z toho důvodu, že se plně věnuje zvyšujícím 
se nákladům v maloobchodě a poukazuje na 
to, co s tím lze dělat. Zkrátka i my hledáme 
cesty, jak tomu čelit. Jsem proto ráda, že jsem 
našla inspiraci a možnosti řešení. Zaujala nás 
myšlenka Skupiny Coop, co se týká bezobsluž
né prodejny. Toto sdružení je pro nás jakýmsi 
vzorem a dost se u nich inspirujeme, jak vše 
dělat nově. Za mě je kongres Samoška akce, 
která by měla být povinností pro všechny 
maloobchodníky.

Petr Duchoň, 
majitel, Potraviny B+L, Syrovice

Kongres jsem navštívil již po šesté. Na toto místo 
mě přitahují nové věci. Tentokrát to například byly 
informace o samoobslužné prodejně a hodně mě 
zajímala přednáška na téma energií. V minulosti 
načerpané informace jsem využil v našem obchodě. 
Díky letošní přednášce na téma alkohol a mladiství si 
budeme ještě více dávat pozor na to, zda ho neprodá
váme osobám, které na něj ze zákona nemají nárok. 
Dokonce přemýšlíme nad nějakými figuranty, aby 
naše prodavačky měly možnost si reakce natrénovat. 
Dále nás zaujala možnost sledovat práci zaměstnan
ců prostřednictvím hodinek. Díky tomu bychom je 
totiž mohli ještě lépe odměňovat za jejich práci. 

Jiří Vesecký, 
společník, Jana Vesecká, 
Praha

Letos se účastním po čtvrté. V našem 
obchodě, kde prodává moje žena, mám 
na starost zásobování. Dnes jsem se těšil 
na sortiment, a především novinky, které 
bychom mohli zalistovat a utržit z nich něco 
navíc. Velmi jsem byl zvědavý na ekonoma 
Lukáše Kovandu a rovněž na informace 
o fotovoltaických elektrárnách. Vlastníme 
ji, ale nejsme s ní moc spokojeni. Proto ji 
chceme ještě více zdokonalit. V případě 
sortimentu se mi líbí nápad na vzkříšení 
Kolaloky. Tedy limonády, která hrála nema
lou roli ve filmu Limonádový Joe aneb 
Koňská opera. Doufám si tvrdit, že by to 
mohl být trhák pro děti. Kongres doporuču
jeme mezi známými z oboru.

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

Odborný kongres Samoška navštěvujeme 
pravidelně jako partneři již pět let. Proto 
jsme ani letošní ročník nemohli vynechat. 
Na našem stánku bývají k vidění vždy něja
ké novinky z oblasti softwarových poklad
ních systémů. Letos to byla samoobslužná 
pokladna a téma selfscanningu. Hlavní 
náplní kongresu byla ekonomická situace 
v postcovidové době a nejvíce mne zau
jala přednáška ekonoma Lukáše Kovandy 
o inflaci v ČR a výhledu do budoucna. 
Na Samošce se podle nás vždy diskutují 
aktuál ní témata a trendy, které se dotýkají 
českého tradičního trhu. Současně pak 
neformální večerní party umožňuje volné 
diskuse mezi zúčastněnými stranami, na 
kterých se často nachází nové obchodní 
příležitosti.

INZERCE
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CERTIFIKÁT NOVĚ VLASTNÍ 
I PRVNÍ PRODEJNY
S NEPOTRAVINÁŘSKÝM 
ZBOŽÍM
Celkem již 143 prodejen úspěšně prošlo certifi kací, kterou uděluje Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) ve spolupráci s Radou 

kvality ČR. Na pražském kongresu Samoška získalo ocenění Tradiční český obchod – certifi kováno 11 nových prodejen.

Ocenění Tradiční český obchod – certifikováno převzaly zástupkyně jednotlivých prodejen.
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Mezi nové držitele ocenění Tradiční čes
ký obchod – certifikováno patří prodejny 
Tempa, obchodního družstva. Důvodem 
rozšíření certifikace o prodejny s průmy
slovým zbožím je velký zájem obchodníků 
o značku Tradiční český obchod – certi
fikováno.

JDE O UDRŽENÍ KVALITNÍ OBCHODNÍ 
OBSLUŽNOSTI VENKOVA
Podle Pavla Březiny, předsedy AČTO, 
certifikace zvyšuje kvalitu obchodů a po
skytovaných služeb. Certifikáty jsou udí

leny při splnění řady kritérií. Patří mezi 
ně úroveň exteriéru a interiéru prodejen, 
sortiment či kvalita personálu. Velký dů
raz je také kladen na původ prodávaného 

zboží, které musí v případě potravin po
cházet minimálně ze dvou třetin z tuzem
ské produkce. Klíčovou součástí certifi
kace jsou návštěvy nezávislých expertů 
v prodejnách na bázi mystery shoppin
gu. Certifikované obchody pak musí být 
české i  z  pohledu původu základního 
kapitálu a sídla firmy. „Zákazníci poznají 
certifikované obchody pomocí loga, které 
obchody mohou používat. To by jim mělo 

pomoci jasně identifikovat prodejny, kde 
mohou očekávat čerstvé zboží, perfektní 
servis a také vysoký podíl produktů z tu

zemské produkce. Naším dlouhodobým 
cílem je udržení kvalitní obchodní obsluž
nosti venkova a právě certifikace je jed
ním z nástrojů, jak tomuto cíli pomoci,“ 
komentuje Pavel Březina.

Cílem celého projektu je celkové zvýšení 
kvality obchodů v obcích a menších měs
tech, které musí čelit konkurenci nadná
rodních řetězců. „Certifikát značky kvality 
jsme přijali s radostí a pokorou. Vnímáme 
ji jako jeden z  úspěchů naší prodejny. 
Zásluhu na skvělém fungování prodejny 
mají samozřejmě i  naši zákazníci, kteří 
nás neustále ženou kupředu svou nároč
ností, ale také samozřejmě spokojeností 
a věrností. Tím bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří podporují český tradiční trh, 
regionální dodavatele a  jejich výrobky,“ 
uvádí Tereza Molnárová, vedoucí obcho
du Hradečanka v Hradci nad Moravicí.

Projekt udílení certifikátů běží od roku 
2017 a za pět let jeho fungování řada pro
dejen prošla i procesem recertifikace.

JE TO JEDEN Z ÚSPĚCHŮ 
NAŠÍ PRODEJNY
Certifi kát značky kvality tradičního českého 
obchodu jsme přijali s radostí a pokorou. 
Vnímáme ji jako jeden z úspěchů naší prodej-
ny. Zásluhu na skvělém fungování prodejny 
mají samozřejmě i naši zákazníci, kteří nás 
neustále ženou kupředu svou náročností, ale 
také samozřejmě spokojeností a věrností. 
Tím bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
podporují český tradiční trh, regionální doda-
vatele a jejich výrobky.

Tereza Molnárová
vedoucí, Coop Tuty č. 555, 
Hradec nad Moravicí

UDĚLENÍ ZNAČKY KVALITY SI VELICE VÁŽÍME
Udělení značky kvality Asociace českého tradičního obchodu naší prodejně si velice vážíme a i nadále 
se budeme snažit, aby se našim zákazníkům na naší prodejně líbilo.

Jana Janošová
vedoucí, Coop Tuty č. 314, Šilheřovice

BYLA TO VELMI 
RADOSTNÁ ZPRÁVA
Udělení značky kvality Asociace českého 
tradičního obchodu pro nás bylo velmi 
radostnou zprávou. Ocenění si velice vážíme, 
snažíme se udržovat standard a vzhled pro-
dejny k naší i zákaznické spokojenosti.

Vladimíra Lasáková
vedoucí, Coop Jo č. 172, Markvartovice

BUDEME SE SNAŽIT 
UDRŽET SPOKOJENOST 
ZÁKAZNÍKŮ
Vážíme si ohodnocení značky kvality Asociace 
českého tradičního obchodu. Budeme se sna-
žit i nadále udržet si spokojenost zákazníků.

Kateřina Bačkovská
vedoucí, Tempo Market, 
Budišov nad Budišovkou

JDE O KLADNÉ OCENĚNÍ NAŠÍ SNAHY
Jsme nesmírně poctěni získáním značky kvality. Znamená to, že naše snaha o spokojenost zákazníků 
byla oceněna kladně. Budeme se snažit o udržení ocenění i do budoucna.

Iveta Kopřivová
vedoucí, Coop Tuty č. 470, Vítkov
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NOVĚ CERTIFIKOVANÉ PRODEJNY
Tempo, obchodní družstvo
Tempo Market
nám. Republiky 37, 747 87 Budišov nad Budišovkou

Coop Tuty č. 555
Podolská 341, 747 41 Hradec nad Moravicí

Coop Tuty č. 108
Ruská 335/54, 746 01 Opava-Kylešovice

Coop Tuty č. 087
Vaškovo náměstí 2313/5, 746 01 Opava

Coop Tuty č. 314
Střední 326, 747 15 Šilheřovice

Coop Tuty č. 410
nám. 9. května 536, 793 05 Moravský Beroun

Coop Tuty č. 405
nám. 9. května 6, 793 05 Moravský Beroun

Coop Tuty, Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

Coop Jo č. 172
Šilheřovická 320, 747 14 Markvartovice

Coop Tuty č. 470
nám. Jana Zajíce 26, 749 01 Vítkov

Coop Tuty č. 194
nám. Jana Zajíce 26, 749 01 Vítkov

Kompletní přehled certifi kovaných prodejen naleznete na www.acto.cz/certifi kace.

Předání certifikátů zástupkyním prodejen se ujali (zleva): Pavel Vinkler, 
ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a Ondřej Profant, náměstek, 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Coop Tuty č. 108, Opava-Kylešovice
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Jan Hrdina, tajemník, AČTO

Coop Jo č. 172, Markvartovice

Coop Tuty, Fakultní nemocnice, Ostrava

 Coop Tuty č. 555, Hradec nad Moravicí

Tempo Market, Budišov nad Budišovkou

 Coop Tuty č. 194, Vítkov
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Chief Human Resources Officer
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Podělit se o svůj pohled na to, jakým způsobem si v současné době stojí česká ekonomika, zda a jak mají spotřebitelé brát to, co se na ně 

dnes a denně řítí z médií, jaké budou dopady infl ace a války na Ukrajině a co vše lze očekávat ve spotřebitelské sféře, přišel na kongres 

odhalit Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Trinity Bank. Zároveň prozradil, jak v současné době investovat.

PODNIKÁNÍ OVLIVŇUJE 
CELÁ ŘADA FAKTORŮ

Česká republika aktuálně zažívá nejvyš
ší míru inflace za posledních 30 let. Jde 
o generační inflaci, otázkou však je, jakým 
způsobem se bude v  příštích měsících 
a  letech vyvíjet dále. Tato inflace je mi
mořádná z toho důvodu, že se sešly dvě 
naprosto nebývalé okolnosti, které se po 
dlouhá desetiletí neobjevily – pandemie 
a válka. „Pandemie v  takovém měřítku, 
kterou jsme v  poslední době zažili, se 
vyskytla naposledy před sto lety a válka 
v Evropě v aktuálním měřítku tu nebyla 
od konce druhé světové války,“ popisuje 
Lukáš Kovanda. Obě události se sešly, 
navazují na sebe, a dokonce se překrý
vají, protože Čína před létem zažila další 
vlnu covidu19 a  opět to řešila velkými 
uzavírkami. Jde o  velice hořký koktejl, 
který způsobuje, že kupní síla všech 
Čechů v dalším období rekordně pokles
ne. „Současná inflace je pro nás první in
flační krizí, která je způsobena globalizací 
ekonomiky. Jde o něco nového, a proto 
jsme z  toho možná hodně zaskočeni. 
Především mladší spotřebitelé, kteří něco 
takového dosud nezažili,“ dodává.

VLÁDCEM MZDOVÉHO VYJEDNÁVÁNÍ 
SE STÁVÁ ZAMĚSTNANEC
Inflace od loňského roku dále zrychluje. 
A to i přesto, že se ji Česká národní ban
ka snaží krotit postupným zvyšováním 
základní úrokové sazby. V  meziročním 
srovnání překračuje hodnotu 14 %, což je 
třetí nejrychlejší inflace v zemích Evropské 
unie (EU). Otázkou je, proč právě Česko je 
takto enormně postiženo. Vždyť jak pan
demie, tak válka je společná pro všechny 
z celé EU. „Jde o  to, že v  tuzemsku se 
přidávají ještě nad rámec další příčiny. 
A ty jsou poměrně specifické. V první řadě 
jde o situaci na trhu práce. Před pandemií 
jsme měli nejnižší míru nezaměstnanosti 
v EU, a to může paradoxně za špatný vý
voj,“ říká Lukáš Kovanda.

V dnešní době je obzvláště těžké sehnat 
pracovní sílu. Bylo to samozřejmě těžké 
v letech před pandemií, ale teď je to ještě 
těžší. Trh práce je přehřátý, protože exi
stuje velký tlak na růst mezd. Pokud byl 
zaměstnavatel požádán zaměstnancem 
o zvýšení mzdy, tak si nemohl dovolit říci, 
že za rohem stojí dalších deset potenciál
ních uchazečů o tuto práci, a proto nemá 
důvod přidávat. Naopak, dnes je potřeba 
si přínosné a výkonné zaměstnance spíše 
hýčkat. Vládcem mzdového vyjednávání 
se tedy stává zaměstnanec, protože ví, 
že zaměstnavatel za něj náhradu bude 
zpravidla hledat obtížně. Kvůli rozto
čení této mzdové inflace se zaměstna
vatel může dostat do potíží. Je potřeba 
si uvědomit, že v soukromé sféře mzdy 
před pandemií rostly čtyřikrát rychleji než 
v EU. „Doháněli jsme eurozónu a nyní za 
to platíme daň v podobě vysoké inflace,“ 
konstatuje Lukáš Kovanda.

REKORDNÍ SCHODKY PŘEDSTAVUJÍ 
ZÁTĚŽ PRO DALŠÍ GENERACE
I veřejná sféra se těšila velkému nárůstu 
platů. A  ne vždy adekvátnímu, protože 
se v posledních letech tolik nepracovalo. 
Spousta zaměstnanců zůstávala doma, 
případně měli omezený směnný provoz, 
výroba klesla a česká ekonomika zažila 
největší propad ve své historii. Přesto vše 
nedošlo k nárůstu míry nezaměstnanosti. 
„Je to vůbec poprvé, kdy se něco takové
ho stalo. Předchozí dvě menší krize v le
tech 2009 a 2012 byly doprovázené po
měrně citelnou mírou nezaměstnanosti,“ 
uvádí Lukáš Kovanda. Což je svým způ
sobem přirozený faktor, v těžkých časech 
jsou zaměstnanci propouštěni.

Čím byla pandemie nová, je to, že na
vázal vývoj růstu mezd na situaci, která 
panovala před ní. Vláda zvyšovala mzdy 
ne na základě protihodnoty vytvořené za

městnanci, ale na dluh. To byly programy 
antivirus, výhodné půjčky, podpory a po
dobně. Je tak nepochybné, že některé 
segmenty byly zasaženy, a proto nedošlo 
k  žádnému zvýšení míry nezaměstna
nosti. A takto nízká nezaměstnanost byla 
vykoupena enormně narůstajícím dlu
hem, který se stal problémem veřejných 
financí. Poslední dva rekordní schodky 
rozpočtu budou představovat obrovskou 
zátěž pro další generace. Takovýto dluh 
nelze jen tak smazat. Je však třeba říci, že 
v tomto počínání nebyla naše vláda ojedi
nělá, podobným způsobem to řešily i jiné 
státy. Z tohoto důvodu vznikl dluh, který 
splácíme inflačním způsobem.

ZA RŮST CEN ENERGIÍ MOHOU 
I OMEZENÉ DODÁVKY PLYNU
Čtvrtým zdrojem inflace, poměrně speci
fickým pro Českou republiku, je trh nemo
vitostí. Svazován je dlouhodobě nejen tím, 
že výstavba je nedostatečná, ale nabídka 
nemovitostí zaostává za poptávkou. Jde 
o potíž, která pramení z toho, že legisla
tiva a ani stavební zákon není dostatečně 
pružný. A to potom vede k dlouhým po
volovacím řízením. Důsledkem je to, že se 
u nás staví podstatně méně než v Polsku. 
Tak vzniká situace, kdy v tuzemsku zdra
žují nemovitosti nejrychleji z celé EU. Toto 
platilo do značné míry už v předchozích le
tech, tudíž jde o další faktor, proč je inflace 
vůči ostatním zemím eurozóny tak vysoko.

Aby toho nebylo málo, tak velmi turbu
lentní doba panuje i na trhu energií. Z dů
vodu pandemie a války došlo k tomu, že 
svět se začal shánět po energiích, aby 

INFLACE JE ČÁSTEČNÝ 
ZPŮSOB SPLÁCENÍ ÚČTŮ.
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P.V.A. systems s.r.o.
Dodavatel obchodně skladového 
a pokladního SW pro český a slovenský 
trh s více než 20letou tradicí

P.V.A. systems s.r.o.
Lipová 14, 301 00 Plzeň
T|F: +420 377 540 243–4
E: info@pvasystems.cz | www.pvasystems.cz

 centrální číselníky zboží, 
oborů, partnerů

 centrální řízení cenotvorby 
a věrnostní programy

 online přehledy o každé 
transakci a skladovém pohybu

 automatická komunikace Track&Trace 
pro tabákové výrobky

 analytická nadstavba Datové sklady, 
Business Intelligence

 samoobslužné pokladny a řešení 
pro self-scanning

Specializovaný systém 
pro obchodní řetězce, 
velkoobchody a sítě 
čerpacích stanic

NOVĚ FUNKCE 

i pro automatický 

bezobslužný prodej

PVA Inzerce Zbozi a prodej ctvrtstrana 102x145mm automaticky bezobsluzny prodej.indd   1PVA Inzerce Zbozi a prodej ctvrtstrana 102x145mm automaticky bezobsluzny prodej.indd   1 22.06.2022   15:2522.06.2022   15:25

dohnal výrobu, která utrpěla. Tím pádem 
velká spotřeba energie vyhnala cenu na
horu. Válka sice v  té době ještě nepro
bíhala, ale Rusko se na ni připravovalo, 
a proto Evropě nedodalo tolik plynu, jak 
bylo v předchozích letech zvykem. „A to 
byl důvod, proč na přelomu léta a podzi
mu loňského roku začal razantní růst cen 
energií. Z důvodu paniky, že plynu bude 
málo a po elektrické energii tak bude vel
ká poptávka, přičemž nemalá část elek
třiny se vyrábí z plynu,“ poukazuje Lukáš 
Kovanda. Tato panika nakonec vedla ke 
krachu vybraných alternativních dodava
telů energií v ČR. A když se situace začala 
uklidňovat, započala válka na Ukrajině.

KAM INVESTOVAT A ZMÍRNIT INFLACI
Proti inflaci může spotřebitel bojovat růz
nými způsoby. Například zaměstnanci 
mají možnost zažádat o  zvýšení mzdy. 
Případně se pokusit o chytré investice. 
Především do akcií energetických firem, 
nemovitostí či surovin. Vždy je vhodné 
investovat do toho, co je zdrojem inflace, 
aktuálně to jsou právě suroviny. Jistým 
řešením jsou i dluhopisy, ale týká se to 

především těch, které jsou chráněné proti 
inflaci. „Tyto dluhopisy se v České repub
lice nazývají protiinflační. Ještě v loňském 
roce je bylo možné pořídit, letos z pocho
pitelných důvodů jejich další emise vlá
da nepovolila. Ten, kdo je nakoupil, tak 
ochránil své peníze nejlepším možným 
způsobem, protože bezpracně mohou 
vynášet i šestnáct procent ročně,“ pro

zrazuje Lukáš Kovanda. Skutečný výdě
lek záleží na tom, jaká bude opravdová 
inflace. Jistou možností je investovat do 
umění, vína či známek, ale na to musí 
být investor odborník. Naopak investice 
do kryptoměn se rovná jistému hazardu, 
protože jde o spekulaci.

Pavel Gregor

JAKÝ BUDE VÝVOJ INFLACE A EKONOMIKY
 „Předpokládám, že míra infl ace bude v polovině letošního roku kulminovat. 
V meziročním srovnání překročí hodnotu 15 procent, a pokud nedojde 
k nějakému vystupňování války na Ukrajině, tak by mělo dojít k mírnému 
zvolnění. Někdy v prvním čtvrtletí příštího roku by se potom infl ace mohla 
dostat pod deset procent. Naopak základní úroková sazba se bude pohy-
bovat někde kolem sedmi procent, růst ekonomiky se bude pohybovat 
někde kolem jednoho a půl procenta a koruna bude mírně posilovat na 
úroveň 24‚50 za euro. V neposlední řadě by se nic zásadního nemělo dít 
v nezaměstnanosti.

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom, Trinity Bank



1414

JAK NAKUPUJÍCÍ REAGUJÍ
„Jakmile se začne zdražovat, zákazníci řeší, 
jak se k tomu postaví. Mezi nejčastější řešení 
patří omezení spotřeby, kupování jen toho 
nutného, případně volí stejný produkt, ale 
v menší kvantitě. Stále častěji je však patrná 
i snaha vyměnit produkt za jiné levnější znač-
ky, anebo nakupovat častěji a nevytvářet si 
zásoby. Případně úplně naopak, tedy nakupo-
vat méně častěji, ale hromadně a výhodněji. 
A stálicí je samozřejmě nakupovat ve slevě.“

Veronika Čapková,
customer success leader, 

retailer services CZ & SK, NielsenIQ

V pandemické době se chování spotře
bitelů změnilo. Začali dělat větší nákupy, 
avšak do obchodů chodili méně často. 
Zároveň více navštěvovali menší obchody 
a podporovaly ty v malých městech a ves
nicích. V tuto chvíli se však nakupující po
zvolna vrací zpět k velkým nákupům do 
měst. „Konkrétně jde o Prahu, Brno, Plzeň 
a Ostravu. Poměr obchodů v těchto měs
tech na celkovém trhu zůstává neměnný, 
je kolem jedné čtvrtiny. Co se však změ
nilo, je jejich obrat. V době před pande
mií byla třetina nákupů realizována ve 
městech, avšak v pandemii spotřebitelé 
objevili ve svém okolí alternativní obcho
dy,“ sděluje Veronika Čapková, customer 
success leader, retailer services CZ & SK 
společnosti NielsenIQ.  Zákazníci však 
stále ještě do větší míry nakupují mimo 
velká města a  maloobchodníci v  těch 
menších potom mají velkou šanci je stále 
zaujmout a nabídnout jim, co očekávají.

HRAJTE SI S CENAMI 
A DRŽTE KROK
V současné době na českém trhu existuje zhruba 15 tisíc maloobchodů. Po dlouhé době je následkem pandemie patrný nárůst 

organizovaných malých smíšených prodejen s potravinami a drogerií. Na druhou stranu hypermarkety i přesto stále dokáží vygenerovat 

přibližně třetinu veškerého obratu v českých obchodech s potravinami a drogerií. Ještě silnějším kanálem jsou supermarkety a diskonty, 

které generují přibližně 40 % obratu. Malým samoškám patří 17 % trhu a v meziročním srovnání získávají na významnosti.

JAKÝ JE VÝVOJ CEN POTRAVIN 
A DROGERIE
Největší růst cen jak za potraviny, tak dro
gerii se do nedávna odehrál v roce 2008 
(přibližně o devět procent). V roce 2016 
cena klesla, o procento, a  v  roce 2021 
ceny rostly nejméně za posledních pět 
let. V prvním čtvrtletí 2022 se trend začal 
měnit. Ceny v meziročním srovnání rostou 
o 5‚5 %. „Když cena v roce 2008 rostla, 
tak jsme byli dotazováni, jak na to zarea
guje zákazník. Tehdy jsme měli dobrou 
zprávu pro maloobchodníky a  špatnou 
zprávu pro segment horeca. Spotřebitelé 
totiž začali ve větší míře vařit doma,“ vy
světluje Veronika Čapková. To se nyní 
bude zřejmě opakovat a docházet k tomu 
ještě ve větší míře, protože segment ho
reca je nucen zdražovat velkým tempem.

Pokud se podíváme na celý český trh za 
posledních dvanáct měsíců, z dat společ
nosti NielsenIQ je patrné, že klesá pro
daný objem, avšak roste hodnota za kus. 
Jinými slovy, prodá se méně, ale obrat 
zboží roste. Největší změny jsou patrné 

v případě supermarketů, následují organi
zované a neorganizované potraviny (tedy 
tradiční trh), potom hypermarkety a jako 
poslední jsou diskonty.

PROMOČNÍ SPIRÁLA NABÍRÁ NA SÍLE
V době, kdy spotřebitelé šetří, roste podíl 
privátních značek. Pokud se podíváme na 
data českého trhu, je patrné, že se jim daří 
i v relativně normální době. „Za posledních 
13 let privátní značky významně posílily. 
Jejich tržní podíl vzrostl na 22‚4 procen
ta. Už to není prostá značka, za kterou se 
před patnácti lety spotřebitelé styděli,“ 
deklaruje Veronika Čapková. V současné 
době již čtyři pětiny zákazníků nakupují ně
jakou privátní značku. Osm procent z nich 
v tomto chování bude nejen nadále pokra
čovat, ale zaměří se na jejich nákup ještě 
více. Pouze dvě procenta toto přehodnotí 
a sníží podíl nákupů privátních značek.

Tento vývoj mimo jiné znamená, že se 
znovu roztáčí promoční spirála, respek
tive nabírá na rychlosti. Zatímco v  roce 
2004 bylo pouze 25 % nákupů zboží rea
lizováno v  promocích, v  letošním roce 
to je už 62 %. Nárůst kontinuálně rostl 
s  výjimkou v  roce 2020, tedy v  prvním 
roce pandemie. Zejména u potravin roste 
promoční závislost i podíl privátních zna
ček: u 10 z 20 nejprodávanějších potravi
nových kategorií podíl privátních značek 
meziročně vzrostl. V případě promocí je 
tento trend ještě silnější, protože v 19 z 20 
kategorií se promoční tlak zvyšuje. V pří
padě drogerií je to 8 z 20, respektive 17 
z 20 procent.

CO S INFLACÍ NA TRADIČNÍM TRHU
Na začátku dubna inflace atakovala hra
nici 14‚2 %. V potravinách potom 10‚7 %. 
„Podívámeli se na to detailně, zjistíme, 
že skutečná inflace za období leden až 

Veronika Čapková
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duben 2022 v balených potravinách rost
la o 7‚2 procenta. Na tradičním trhu je to 
o něco méně. Pouze 5‚7 procenta,“ vypo
čítává Petr Křiklan, retail pricing – sales 
& strategy leader, international retailer 
společnosti NielsenIQ. Jinými slovy jde 
o  to, že tradiční trh zbytečně zdražuje 
pomaleji, ale to může mít své důvody, 
například obavy, že by zboží nikdo neku
poval a podobně. Mezi největší inflační 
kategorie tradičního trhu patří oleje, tuky 
a másla, ale také mouka, těstoviny, mléko, 
nebo vejce. Naopak mezi nejméně inflační 
kategorie tradičního trhu patří limonády, 
džusy, instantní kávy, čokolády a sušen
ky. Ale i pivo a tvrdý alkohol či omáčky.

Co s  tím dělat? „Mým doporučením je 
pustit na to roboty. Jinými slovy nechat 
úřadovat matematiku, měnit ceny, a  to 
nejen nyní, ale vždy v konkrétním čase 
spočítat, kolik by mělo co stát. Případně 
druhou cestou je držet se zlatých pravidel. 
Tedy držet krok s ostatními, už nezdra
žovat tam, kde jste již dražší než ostatní 
a zákazníci jsou citliví na změnu ceny,“ 
míní Petr Křiklan.

PROSTOR PRO ZDRAŽENÍ LZE NAJÍT 
U MRAŽENÉHO SORTIMENTU
Klíčové výrobky jsou nedílnou součás
tí každého maloobchodu. Slouží k  boji 
a k tomu, aby maloobchodník utržil tolik, 
kolik má v plánu. Zde má o ceně vyjedná
vat. Na druhou stranu neméně důležité je 
věnovat se cenám u méně podstatných 
výrobků, které pokud zlevní, budou v kur

zu a zákazníci je ocení. Dále to platí pro 
výrobky, u kterých si lze s cenou pohrá
vat. Chvilku je zdražit, nebo naopak zlev
nit. Je třeba si uvědomit, že z pohledu cen 
jsou nepodstatné, ale přitom mohou tvořit 
více než 50 % obratu.

Jak ale klíčové produkty poznat a které 
to jsou? „Klíčové výrobky identifikujeme 
podle obratu, růstu obratu a významnos
ti ceny a cenové elasticity. A také podle 
reakce zákazníků na změnu ceny. Je po
třeba si uvědomit, že deset procent vý
robků stojí za 40 procenty obratu,“ připo
míná Petr Křiklan. Zastoupení klíčových 
výrobků v nákupním koši je následovné. 
Z jedné třetiny to jsou cukrovinky, z pěti
ny čerstvé a chlazené potraviny, a rovněž 
z pětiny alkoholické nápoje. Jinými slovy, 
v případě cukrovinek není prostor pro dal
ší zdražování, u piva by se nemělo měnit 
nic a v případě mraženého zboží je stále 
prostor pro zvýšení ceny.

Pavel Gregor

Petr Křiklan
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Cena plynu enormně vzrostla. Zároveň 
s touto změnou došlo i ke zdražení ceny 
elektřiny. Zatímco u plynu jsou důvody 
jasné, proč se to dotklo i elektřiny? „Jde 
o to, že energie se prodávají na burzách. 
A protože některé země elektřinu vyrá
bějí prostřednictvím plynu, tak logicky 
musí dojít ke zdražení i elektřiny,“ objas
ňuje Josef Kotrba, chairman společnosti 
Deloitte Česká republika. Výroba elektři
ny v České republice sice probíhá jinými 
způsoby, a proto by se zdražování nemě
lo tuzemských spotřebitelů dotknout, ale 
z důvodu jednotného energetického trhu 
tomu tak není.

K POPUŠTĚNÍ NASTAVENÝCH 
KVÓT NEDOJDE
Co by se tedy mělo stát, aby se vývoj 
změnil, v nejlepším případě obrátil a cena 
energií zase klesla? Bohužel nejde o do
časný stav. Množství plynu je ovlivněno 
dodávkami z Ruska. Česká republika je 

Josef Kotrba

JAK NA VYSOKÉ 
CENY ENERGIÍ
Česká republika zažila v posledních měsících velkou vlnu zdražování energií. Proč k tomu došlo? Kde hledat úspory? A dojde snad k nějaké 

změně energetického mixu? K těmto otázkám, ale i k tématům, jako je role obnovitelných zdrojů energie či moderní řešení optimalizace 

výroby a spotřeby, se vyjádřil Josef Kotrba, chairman společnosti Deloitte Česká republika.

na něm závislá z 98 %. A to znamená, že 
v případě restrikcí Evropské unie (EU) na 
tom bude nejhůře naše země, společně se 
Slovenskem, Rakouskem a Maďarskem, 
které jsou dodávkám podobně podřízené. 
Například Německo je přitom na ruském 
plynu závislé pouze z poloviny. „Osobně 
se domnívám, že situace na Ukrajině 
bude trvat několik let. Poptávka po plynu 
je přitom velmi neelastická. Takže i malé 
snížení celkových dodávek vede k prud
kému růstu ceny. Vladimír Putin přitom 
plní všechny dohodnuté kontrakty. Pouze 
nedodává plyn na okamžitý trh. Jenže 
zmíněné země nemají možnost ruský 
plyn vyměnit za cokoliv jiného, a tak jim 
nezbývá než za něj platit více,“ vysvětluje 
Josef Kotrba.

V tomto všem navíc hrají nemalou roli emis
ní povolenky, u kterých se EU rozhodla, 
že je nebude zlevňovat. „Ve své podstatě 
jde o papír, kterého se může vytisknout 

dvojnásobek a bude stát polovinu. To není 
nic těžkého. Ale přesvědčení, že se musí 
pokračovat v  rychlé dekarbonizaci EU, 
převládá. A proto nedojde ke změnám, 
respektive popuštění nastavených kvót,“ 
upřesňuje Josef Kotrba. Přičemž když se 
namísto plynových elektráren začnou po
užívat opět uhelné – což se v Německu 
děje – tak to nepomůže tomu, aby drahý 
plyn byl nahrazen levným uhlím, protože 
povolenka pro uhlí stojí nemalé peníze. 
A tak se ve finále dostáváme na podob
nou cenu. V povolenkách zatím není mož
né očekávat kompromis, který by vedl ke 
snížení ceny, a to ani na stole. Proto Green 
Deal nebude odložen, nebo snad zrušen. 
Patrně jen mírně modifikován, aby reflek
toval aktuální situaci s plynem. To mimo 
jiné znamená, že jak plyn, tak elektřina 
i teplo budou dlouhodobě dražší.

TO, CO DŘÍVE NEDÁVALO SMYSL, 
JE DNES AKTUÁLNÍ
Co je možné s touto novou nastalou si
tuací dělat? Počítat a investovat. „Pokud 
jste si v minulých letech spočítali, kolik 
vás na energiích stojí mrazáky, chladicí 
vitríny, klimatizace, topení, a přemýšleli 
jste o tom, zda investovat do novějších 
zařízení, abyste v provozu ušetřili něja
kou korunu na energiích, dnes je tato 
otázka mnohem podstatnější. Proto po
kud někdo doteď neprovedl změnu, měl 
by výpočty oprášit dosazením nových 
cen. Velmi rychle dojde k závěru, že to, 
co mu v  předloňském roce připadalo 
jako blbost, dnes dává smysl,“ říká Josef 
Kotrba. Na pořad dne přichází i možnost 
prověřit, zda se prostory příliš nepřetápí. 
To samé platí o svícení. Zhasínat by se 
mělo tam, kde není zapotřebí svítit, nebo 
zvolit přidání pohybových čidel, která by 
to dělala automaticky. To by dnes mělo 
být samozřejmostí. Smysl dává i  inves
tice do fotovoltaické elektrárny. Během 
dne, kdy vyrábí elektřinu, šetří peníze. 
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*Kolaloku nabízíme v:

•250 ml plechovce
••500 ml pet láhvi500 ml pet láhvi
•2000 ml pet láhvi

A navíc, návratnost díky velkému zdra
žení jednoho megawattu je neoddiskuto
vatelná. V případě sítě prodejen potom 
dává velký smysl energetický manage
ment. Se zapojením chytrého softwaru 
lze velmi dobře optimalizovat spotřebu 
energií. „Dám vám příklad. Naše firma 
sídlí v moderní budově, která má všechna 
možná čidla, regulace a měření typická 
pro chytré budovy, ale reálně se používají 
velmi málo. Je bohužel naprosto běžné, 
že v budovách tohoto typu současně pra
cuje klimatizace, a přitom se topí. To lze 
změnit. Zapojením optimalizačního řeše
ní,“ poodkrývá Josef Kotrba.

JAK MŮŽE POMOCI CHYTRÝ 
ENERGETICKÝ MANAGEMENT
Energetický management je chytré ře
šení, avšak ne pro každého. Monitoring 
a  optimalizace energetických toků při
nášejí energetické úspory v  dynamic
ky se měnícím prostředí energetického 
sektoru. Je potřeba však opět počítat 
a přemýšlet. U malých provozoven moc 
smysl z důvodu investic nedává, ale co 
není dnes, může být zítra. Podobné to 

bylo s fotovoltaickými elektrárnami, které 
začaly z důvodu návratnosti dávat smy
sl až v posledních měsících. Tedy další 
boom může ještě nastat, pokud se ještě 
více změní tarifní struktura.

„Budoucím trendem bude zdražení jisti
če a ten se tak stane dražším než samo
statný silový proud. V okamžiku, kdy se 
drahou věcí stane číslo na jističi, dojde 
k  tomu, že spotřebitelé budou prověřo
vat, zda náhodou nemají vyšší jistič jen 
kvůli dvěma hodinám během dne. A zda 
tyto dvě hodiny nelze snížením spotřeby 
nějak eliminovat,“ uvádí Josef Kotrba. 
A zde optimalizace spotřeby dává velký 
smysl. Dekarbonizace, decentralizace, 
digitalizace energetického sektoru a stále 
rostoucí ceny energií jsou proto hlavními 
trendy, které nutí všechny účastníky trhu 
mít větší přehled o energetických tocích 

a  hledat potenciál pro úspory energií 
i emisí za pomoci optimalizace energe
tických toků.

Do popředí zájmu se dostane i důraz na 
flexibilitu spotřeby. Pokud dojde k nárůstu 
spotřeby energie, je logicky nutné obsta
rat, respektive připojit další zdroje energie, 
aby nedošlo k blackoutu. To se donedáv
na řešilo připojením další elektrárny, nebo 
zvýšením výroby elektřiny v těch, které již 
v síti pracují. Jenže připojením větrných 
a fotovoltaických elektráren do elektrické 
soustavy dochází k výrazným výkyvům. 
Proto se pracuje na tom, aby se flexibilita 
sbírala po kouskách. Funguje to tak, že 
dodavatel energie se domluví se spotře
bitelem, že si u něj nakoupí službu flexibi
lity. „V praxi to bude znamenat, že třeba 
na 15 minut přestane spotřebiteli proudit 
elektřina do chladicího boxu. Během této 
doby se v něm nic nezkazí, ale soustava 
získá potřebné množství energie,“ prozra
zuje Josef Kotrba. Jde o možné budoucí 
řešení, které však zatím ještě nefunguje.

Pavel Gregor

DLOUHODOBĚ DRAŽŠÍ BUDE 
PLYN, ELEKTŘINA I TEPLO.
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V  Operačním programu Technologie 
a aplikace pro konkurenceschopnost (na
plánovaný pro roky 2021 až 2027) je alo
kováno přes 81 miliard korun. Má několik 
prioritních os. A jedna z nich se zaměřuje 
na oblast úspory energie. „V přípravě je 
první výzva, která by měla být vyhlášena 
v červenci, bude kontinuální a  jednoko
lová. Jinými slovy, kdo dříve přijde, ten 
z ní má možnost získat podporu,“ sděluje 
Ondřej Tomšej, vedoucí oddělení imple
mentace PO 3 a zástupce ředitele odboru 
na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

V první výzvě bude alokováno deset mi
liard korun, takže by se mělo dostat na 
celou řadu organizací. V  návaznosti na 
revizi GBER (obecné nařízení o blokových 
výjimkách) bude aplikována srovnávací 
varianta, ale současně dojde k využití ma
ximálních hodnot míry podpory čl. 38. „Ze 
strany Evropské unie je kladen důraz na 
komplexní projekty. To znamená, že mini
mální úspora primární neobnovitelné ener
gie musí být ve výši 30 procent pro budo
vy,“ odhaluje Ondřej Tomšej. Jinými slovy, 
dílčí projekty toto nebudou splňovat. To 
se však může změnit, pokud se nepodaří 
nastavených parametrů dosáhnout.

POČÍTÁ SE I S PODPOROU BIOMASY
Program počítá i s podporou energií z ob
novitelných zdrojů. V něm figuruje pod
pora fotovoltaických elektráren na pod
nikatelských budovách včetně přístřešků 
(např. pro automobily, stavební techniku, 
skladování materiálu atp.); podpora solár
ních termických systémů; podpora ma
lých vodních elektráren; podpora větrných 
elektráren; podpora tepelných čerpadel. 
Součástí programu je i podpora efektivní
ho využití bioplynu vyvedením tepla nebo 
chladu z výroben elektřiny – bioplynových 

DOTAČNÍ PROGRAMY 
ROZDĚLÍ MILIARDY
O snížení energetické náročnosti budov, instalaci fotovoltaických elektráren, šetrném chlazení, modernizaci osvětlení a zavádění 

prvků řízení efektivního nakládání s energiemi v budovách, například regulaci a chytrých systémech řízení osvětlení, se na kongresu 

Samoška hovořilo konkrétně. Účastníci tak měli příležitost si vyslechnout informace o tom, jak získat dotace z Národního plánu obnovy 

a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

stanic využívajících bioplyn v bioplynové 
stanici k  výrobě elektřiny a  tepla nebo 
chladu pomocí tepelných rozvodných za
řízení do místa spotřeby nebo instalace 
vzdáleného zdroje kombinované výroby 
elektřiny a tepla nebo chladu mimo areál 
stávající bioplynové stanice včetně vý
stavby bioplynovodu.

Chybět nebudeani podpora transformace 
stávajících výroben elektřiny z bioplynu 
na výrobny biometanu a  výstavba no
vých výroben biometanu (čištění bioplynu 
na kvalitu zemního plynu, jeho karbura
ce, měření kvality biometanu, komprese 
a přenos dat), a to včetně jejich připojení 
na plynárenské sítě anebo místní infra
strukturu. Zajímavostí je podpora efek
tivního využití biomasy při výrobě tepla 
a elektrické energie za podmínky kombi
nované výroby elektřiny a tepla, případ
ně monovýroby tepla z biomasy formou 
výstavby nových výroben a  výstavbou 
a modernizací tepelných rozvodných za
řízení. Nechybí však ani podpora výstav
by zařízení na výrobu pokročilých biopa
liv pro jejich využití v dopravě či podpora 
akumulace energie a transformace ener
gie mezi energonositeli.

VLASTNÍ SPOTŘEBA NENÍ NUTNÁ
V případě programu Národní plán obno
vy je plánovaná podpora fotovoltaických 
elektráren, včetně akumulace elektrické 
energie, na podnikatelských budovách, 

a  to i  přístřešků (např. pro automobily, 
stavební techniku, skladování materiálu 
atp.). V tomto programu je alokováno pět 
miliard korun. Její druhá část se týká mo
dernizace, respektive rozvoje distribuce 
tepla v  systémech dálkového vytápění. 
V  programu je připraveno 1‚66 miliardy 
korun. „Program jsme nastavili tak, aby byl 
zajímavý nejen pro malé subjekty, ale i ty 
velké. Proto v něm jde o rozpětí jednoho 
kilowattu až jednoho megawattu. Příjem 
žádostí probíhá od letošního března s tím, 
že k jeho ukončení mělo dojít posledního 
června. „Pro enormní zájem jsme ho pro
dloužili a nový termín stanovili na poslední 
srpen,“ prozrazuje Ondřej Tomšej. Celkem 
bylo v den konání kongresu Samoška po
dáno téměř 2 000 žádostí o možnou pod
poru dotací na 3‚3 miliardy korun.

Výhodou tohoto programu je i to, že není 
stanovena podmínka vlastní spotřeby. 
Takže není nutné zpracovávat Energetický 
posudek, což celý proces výrazně urychlí 
a zjednoduší. Dokonce není nutné reali
zovat výběrové řízení (pouze je nutné se 
řídit zákonem o veřejných zakázkách) – při 
aplikaci maximálních způsobilých výdajů 
lze částečně použít „Zjednodušenou me
todu vykazování“, která bude použita až 
pro OP TAK. Míra podpory pro fotovol
taické elektrárny je 35 %, pro akumula
ce 50 % (v případě Prahy pouze 45 %). 
Maximální výše výdajů je stanovena na 
základě max. měrných cen systémů FVE 
a akumulace. Reálná výše výdajů bude 
v případě dosažení nižších než max. vý
dajů stanovena podle dosažených výdajů. 
Projekty musí být vždy jednoetapové, tj. 
s  jednou (závěrečnou) žádostí o platbu. 
V případě akumulace elektřiny nesmí ka
pacita baterie překročit 1 kWh / 1 kWp 
instalovaného výkonu FVE. Cokoliv nad 

NASTAVENÍ JE ZAJÍMAVÉ 
PRO MALÉ A VELKÉ 
SUBJEKTY.
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poměr 1  : 1  je nezpůsobilé. Co se týká 
samotné akumulace, ta musí být do ba
teriových systémů. Žadatel dotace nesmí 
poskytnout nepřímou výhodu (podporu) 
zákazníkům, konečným spotřebitelům 
a  obchodníkům s  elektřinou oceněním 
silové elektřiny z výrobny elektřiny cenou 
nižší, než je v daném místě a čase ob
vyklé. V rámci projektu lze uplatnit pouze 
jedno místo realizace, což znamená jedno 
odběrné nebo předávací místo.

JAKÉ JSOU POTŘEBNÉ 
NÁLEŽITOSTI DOTACE
Pro získání dotace je nutnost disponovat 
posouzením shody parametrů FVE. Dále 
smlouvou o  připojení výrobny elektřiny 
k  elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) 
podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. 
v platném znění (energetický zákon) nebo 
Smlouvou o  uzavření budoucí smlouvy 
o připojení. Chybět nesmí ani dokumenty 
k jednoznačnému prokázání vlastnických 
nebo jiných práv k nemovitostem, případ
ně části nemovitosti, např. střechy, kde 
bude projekt realizován. Dále to je rozvaha 
a výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uza

vřená účetní období (pouze u FO podni
kajících); prohlášení k žádosti o podporu; 
výpis údajů o skutečném majiteli právnic
ké osoby podle § 14 odst. 3 písm. e) bod 2 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a  o  změně některých sou
visejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, ve formě úplného výpisu plat
ných údajů a údajů, které byly vymazány 
bez náhrady nebo s nahrazením novými 

 údaji, jednáli se o evidující osobu. „K vy
dání rozhodnutí o poskytnutí dotace je 
nutné prokázat se stavebním povolením 
s vyznačením právní moci nebo účinnou 
veřejnoprávní smlouvou nebo certifiká
tem vydaným autorizovaným inspekto
rem stavební povolení nahrazujícím nebo 
souhlasem s provedením ohlášeného sta
vebního záměru. Čestné prohlášení není 
akceptováno,“ doplňuje Ondřej Tomšej. 
V  případě výroben do 20  kWp (včetně) 
 instalovaného výkonu není nutné dokládat 
stavební povolení a pouze v relevantních 
případech musí být doložen územní sou
hlas / územní rozhodnutí. Chybět nesmí 
prohlášení žádosti o podporu (včetně pro
hlášení ke střetu zájmů). Žadatel v době 
před vydáním rozhodnutí na vyzvání dolo
ží vyplněný formulář pro posouzení pod
mínky podniku v obtížích, kterým proká
že, že není podnikem v obtížích ve smyslu
čl. 2  odst.  18 nařízení komise (EU) 
č.  651/2014. Uvedení neúplných či ne
pravdivých údajů bude důvodem k odnětí 
dotace.

Pavel Gregor

Ondřej Tomšej
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ŘÍZENÉ NÁKLADY 
PŘINÁŠEJÍ ÚSPORY
Jitka Kulhánková, partner společnosti Expense Reduction Analysts, je expertka v oblasti 

byznys developmentu a projektů z fi nančních oblastí, zejména bankovních služeb. Na 

kongres přišla pohovořit o tom, ve kterých jiných oblastech se dá v době energetické 

nejistoty ušetřit a proč by se nejen maloobchodníci měli zaměřit na bankovní poplatky, 

odpadové hospodářství či digitální marketing.

Až 90 % organizací se domnívá, že u nich 
lze už jen těžko nalézt dodatečné úspory. 
Jinými slovy, pouze desetina organizací 
v Česku si myslí, že ve firmě je dostatečný 
prostor pro nalezení úspor. „Téměř jako 
šafránu je těch, kteří se přiznají k tomu, 
že v organizaci mají takový chaos, že lze 
uspořit kdekoliv, na co se ukáže,“ dekla
ruje Jitka Kulhánková. Dodává, že jak
mile začne její tým pracovat, potom se 
statistika změní následovně. Hned 90 % 
projektů realizovaných prostřednictvím 
společnosti Expense Reduction Analysts 
generuje až 20% úspory nákladů. Pouze 
10 % projektů negeneruje úspory žádné, 
nebo pouze velmi malé. Čím je předpo
klad od reality tak odlišný?

JDE O JINÝ ÚHEL POHLEDU
Rok co rok obchodní ředitel připravuje 
obchodní plán firmy. První řádky se vypl
ňují poměrně dobře, protože se do nich 
zadávají stálí klienti. Tedy ti, kteří s firmou 
obchodují dlouhodobě. Takže se dá po
měrně dobře odhadnout, jaký byznys se 
odehraje, a tudíž kolik lze vydělat. Dojdou
li tito zákazníci, stává se tvorba plánu těž
ší a těžší. „Jakmile se dostaneme k čás
ti, kde se dá šetřit, je dobré se zamyslet 
nad tím, u koho je naše firma na prvních 
řádcích obchodního plánu. Kdo v  naši 
firmu vkládá jistotu, že na nás vydělá? 
Paradoxně co firmy dělí od úspor nákladů, 
jsou právě dlouhodobé vztahy,“ poukazuje 
Jitka Kulhánková. Je totiž prokázáno, že 
zaměstnanci ve firmách mají pramalou 
tendenci prověřovat to, co je zaběhnuté.

Druhou bariérou je klišé, a to sice slepo
ta zaměstnanců. Například pokud jeden 
zaměstnanec rozhoduje o čtyřech projek
tech, tak není v jeho silách pobrat je do 
detailu. Nepodívá se na ně z jiného úhlu, 
a tudíž si na případné úspory sama firma 
nemá možnost sáhnout. „To, co dále dělí 
firmy od úspor, je velikost jejich vlastní
ho byznysu. Externí partner, který jedná 
s  dodavateli a  má možnost otevřít jim 
dveře k více klientům, je dodavateli vní
mán jinak, než pokud firma poptává sama 
za sebe,“ radí Jitka Kulhánková. Jednou 
z dalších bariér dělících firmy od úspor 
v nákladech je úhel pohledu. Tedy hledání Jitka Kulhánková
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BAMBINI ŠUNKA 
- NEJVYŠŠÍ JAKOSTI

BAMBINI PÁRKY 

ŠTAVNATÁ ŠUNKA 
I PÁREČKY
PRO CELOU RODINU

OBJEDNÁVKY VOLEJTE:
• po – pá 6.00 – 15.00 hod.
• lahůdky do 12.00 hod.
• Zákazníky z Čech prosíme

o nahlášení objednávek vždy
do 12.00 hod.

• TEL.: 581 698 129

• LINKA ZDARMA 800 183 465
• Objednávky můžete posílat

také na e-mail:
objednavky@vahala.cz
nebo přes e-shop
na www.vahala.cz.

Těšíme se na Vaše objednávky
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• snížený obsah soli 1,8 % • přidané vitamíny A, B, C, E • bez lepku

řešení tam, kde by to zaměstnance nena
padlo. A toto se děje poměrně často. Je 
to to něco navíc, co firmě přináší peníze.

NIKDY NENÍ POZDĚ 
ZAVELET KE ZMĚNĚ
Ve kterých oblastech se tedy dá v době 
energetické nejistoty ušetřit? V případě 
velkoobchodu, maloobchodu a  služeb 
to je například odpadové hospodářství. 
V  této kategorii lze uspořit od 27 do 

126 %. Nemalé procento je to i v případě 
bankovních služeb, konkrétně od 20 do 
60 %. „Příkladem jsou poplatky za trans
akce provedené bankovními kartami. Sice 
zde figurují legislativou dané limitace, ty 
ale tvoří pouze jednu třetinu nákladů. 
Ostatní lze poměrně dobře redukovat,“ 
uvádí Jitka Kulhánková. Nemalé úspory 
je potom možné najít i v případě úklidu, 
kancelářských potřeb, telekomunikací, 
pojištění a samozřejmě energií. Zde všude 
lze uspořit až 30 % nákladů.

LZE USPOŘIT ČTVRTINU NÁKLADŮ
Digitální marketing je kategorií, do které 
se v posledních letech investuje ve vel
kém. Je to něco, co musí mít každá firma, 
a není při tom rozhodující, co je jejím před
mětem činnosti. Během posledních dvou 
pandemických let v kategorii nastal velký 
posun. „Osobně to hodnotím jako jediné 
pozitivum onemocnění covid19. Digitální 
marketing se totiž posunul někam, kam 
bychom asi za normálních podmínek 
směřovali tak deset let. Spoustu věcí je 
možné nyní dělat online. Naše zjištění je, 
že pakliže firma nemá růstovou strategii, 

potom investuje jedno až dvě procenta 
svého obratu do digitálního marketingu. 
Pokud je v růstové strategii, tak je to od 
pěti do šesti procent. A to jsou v řeči fi
nancí poměrně velké investice,“ sděluje 
Jitka Kulhánková.

Podívámeli se na způsob, jak se investice 
provádějí, tak většina finančních ředitelů 
kategorii digitálního marketingu přirovná
vá k IT. Čili něco, co se jim špatně kont
roluje, něco, čemu ne zcela rozumí, něco, 
kde jsou v rukách šéfa marketingu, který 
řekne, že to potřebujeme, a přesto nejede 
vlak. A  jestli to firmy skutečně potřebu
jí, nebo šéf marketingu potřebuje novou 
hračku, to se finančnímu řediteli špatně 
analyzuje. „Pokud se digitálním marketin
gem začne zabírat náš tým odborníků, tak 
z nákladů na něj dokáže uspořit kolem 18 
až 32 procent. Hledáli firma nějaké úspo
ry, potom rozhodně doporučuji začít touto 
kategorií. Digitální marketing je opravdu 
něco, co může přinést nemalé peníze fir
mě zpět,“ uzavírá Jitka Kulhánková.

Pavel Gregor

PENÍZE MŮŽE PŘINÉST 
I FLEET MANAGEMENT
„Ve správě vozového parku, tedy fl eet mana-
gementu, není zahrnuta jen správa automo-
bilů, ale nachází se v něm i vysokozdvižné 
vozíky. Ty se v podstatě chovají jako automo-
bily, musí se u nich dělat pravidelné kontroly, 
servis a řešit pneumatiky. A tak v celé této 
kategorii jsou schované velké peníze, které 
se dají uspořit. Pokud se k optimalizaci přis-
toupí správným způsobem a uchopí ho někdo, 
kdo to dělat umí, a věnuje se této části 
dlouhodobě, přinese to kýžené ovoce.“

Jitka Kulhánková,
partner, Expense Reduction Analysts
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KONKURENČNÍ VÝHODU SI 
LZE VYZKOUŠET ZDARMA.

Cílem programu Obchůdek 2021+ je pod
pora venkovských prodejen. Podporovány 
jsou obchody s převahou potravin, nápojů 
a  tabákových výrobků (smíšenky), které 
jsou umístěny v obci do 1 000 obyvatel, 
nebo v obci do 3 000 obyvatel, jejíž část/
části obce (místní část) mají do 1  000 
obyvatel a  na jejímž území se nachází 
maximálně jedna maloobchodní prodejna 
s převahou potravin, nápojů a tabákových 
výrobků. Druhým kritériem je, že v  téže 
obci nesmí být druhá prodejna stejného 
typu – tedy smíšené potraviny. Tím by se 
mělo předejít nerovnému konkurenčnímu 
boji. A třetí podmínkou je alokace na kraje, 
která činí tři miliony korun (Praha není za
hrnuta). Dotace je určena na snížení pro
vozních výdajů maloobchodních prode

Pavel Vinkler

PODPORU ZÍSKALO 
367 PRODEJEN

Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR), má mimo jiné v gesci i program Obchůdek 

2021+. Proto přišel zhodnotit jeho první fázi a následně nastínil budoucnost tohoto 

projektu, který by měl s rozpočtem 195 milionů korun pokračovat minimálně do roku 2025.

jen. Maximální dotace pro kraj přitom činí 
3 000 000 Kč za rok. Pavel Vinkler, ředitel 
odboru podnikatelského prostředí a ob
chodního podnikání MPO ČR, uvádí, že do 
programu se v rámci první výzvy zapojilo 
jedenáct krajů. Doposud bylo celkem pro
placeno 25 546 813 Kč devíti krajům.

NA MZDY ŠLO 19 MILIONŮ KORUN
Sedm krajů bylo aktivních ještě před vy
hlášením programu. Spuštění projektu 
MPO ČR Obchůdek 2021+ potom mělo 
za důsledek, že podpora malým venkov
ským prodejnám byla nastartována v dal
ších čtyřech krajích. Jeho pozitivem bylo, 
že napříč kraji sjednotil základní podmín
ky. V první výzvě bylo podpořeno 367 pro
dejen, nejvíce v Pardubickém kraji  (60). 

„Na ministerstvu jsme se podívali na to, 
jakou mají strukturu naše poskytované 
dotace. Rozebrali jsme provozní náklady, 
které jsou v  rámci programu způsobilé. 
Nejvíce prostředků bylo poskytnuto na 
mzdy. Konkrétně skoro 19 milionů korun. 
Druhou největší částkou jsou výdaje na 
spotřební materiál a energie, skoro devět 
milionů korun. Zároveň jsme rádi, že jsme 
z programu mohli podpořit i digitalizaci, 
tedy přístup k internetu a náklady spojené 
s obsluhou bezhotovostních plateb,“ sdě
luje Pavel Vinkler. Připomíná, že v případě 
platebních terminálů je možné využít další 
podporu, a to formou projektu Česko pla
tí kartou.

Ten reflektuje to, že při placení je pro zá
kazníky čím dál tím důležitější možnost 
volby. Proto obchodník, který umožňuje 
i  bezhotovostní způsob platby, získává 
nové zákazníky, aniž by ubyli ti stávají
cí, a to i v online prostředí jeho esho
pu. Tuto konkurenční výhodu si navíc 
lze vyzkoušet zcela zdarma. „Stačí si 
vybrat jednoho z poskytovatelů na webu 
www.ceskoplatikartou.cz, od kterého 
chcete terminál nebo platební bránu na 
minimálně půl roku zdarma a bez závaz
ků,“ prozrazuje Pavel Vinkler. Podpora se 
vztahuje vždy na jeden terminál či pla
tební bránu v rámci daného obchodníka. 
Případné další zvýhodnění a rozšíření na
bídky závisí na dohodě s vybraným po
skytovatelem služby.

DRUHÁ VÝZVA VYHLÁŠENA
MPO ČR v poslední době pracovalo na 
vyhlášení druhé výzvy. K tomu došlo na 
konci června, přičemž příjem žádostí 
krajů bude probíhat od 1. září do 15. října 
2022. Tak by mělo být dostatek času na 
to, aby kraje vyplnily žádosti, které jsou 
jednoduché, a nechaly si je schválit radou 
kraje nebo zastupitelstvem. Maximální 
dotace pro jeden kraj je opět tři miliony 
korun na rok. MPO ČR zároveň vyzývá 
kraje, aby použily i své finanční prostřed
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SHRNUTÍ PROGRAMU OBCHŮDEK 2021+
Program nastartoval podporu maloobchodu na venkově v dalších čtyřech krajích 
(Zlínském, Moravskoslezském, Ústeckém a Libereckém).

Dosud z něj bylo vyčleněno 25‚5 milionu korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyzývá kraje, aby použily i své fi nanční prostředky na navýšení 
rozpočtu programu.

Příjem žádostí o podporu v rámci druhé výzvy je plánován od 1. září do 15. října 2022.

ky na navýšení rozpočtu programu vzhle
dem k vysoké inflaci a větší finanční zátěži 
maloobchodních prodejen. „Především 
jde o v poslední době raketově rostou
cí náklady spojené s výdaji za energie,“ 
upřesňuje Pavel Vinkler.

Základní parametry pro získání dotace 
jsou stejné jako v první výzvě. Obchodníci 
tedy mohou o dotaci žádat na svém kraj
ském úřadě. Mohou obdržet až 100 tisíc 
korun na financování provozních výdajů za 

období od 1. ledna 2022 do 31. října 2022. 
Dotaci dostanou na: mzdy prodavačů/pro
davaček a dalšího případného personálu 
prodejny; nájem za objekt prodejny včetně 
poplatků za energie; poplatky za telefony 
či internet; poplatky za platební terminál 
(poplatky za pronájem platebního termi
nálu či za jednotlivé uskutečněné transak
ce). Detailní podmínky stanovuje konkrétní 
kraj, kde obchodník podá žádost. Přitom 
je nutné se informovat na příslušném kraj
ském úřadu, zda kraj vůbec využije finanč

ní prostředky MPO ČR (zapojí se do výzvy) 
pro podporu venkovských prodejen.

Nejdůležitějším aspektem programu 
Obchůdek 2021+ je nalezení konsenzu 
mezi MPO ČR a  kraji, které následně 
budou poskytovat finanční prostředky 
konkrétním maloobchodníkům. „Kraje 
a starostové vesnic budou garancí toho, 
že se podpora dostane přímo těm subjek
tům, které ji nejvíce potřebují a kde bude 
nejpřínosnější. Důležitost venkovských 
prodejen a jejich udržení potvrdila i pan
demická situace, kdy spotřebitelé žijící 
na vesnici ocenili možnost nákupů přímo 
v místě jejich bydliště,“ dodává závěrem 
Pavel Vinkler.

Pavel Gregor



2424 Návštěvníci kongresu měli možnost zhléd
nout zdařilé přestavby prodejen na čes
kém tradičním trhu a  nahlédnout nejen 
do tvorby dispozic a práce s kategoriemi, 
ale také se inspirovat inovacemi a hlavně 
ekonomickými výsledky prodejen po re
modelingu.

PRO POTĚŠENÍ VŠECH
„Remodeling vyžaduje investici, ale ta 
vám do budoucna navýší obrat. Nebojte 
se investovat do podnikání, které vás živí 
a dává vám smysl,“ uvádí Josef Pavlík, 
jednatel společnosti RN servis EU, kte
rá přestavby prodejen na tradičním trhu 

ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ 
NAKUPOVAT 
V MODERNÍM PROSTŘEDÍ
Nad otázkami, jak efektivně naplánovat přestavbu obchodu, abyste se nepřipravili o prodeje, a proč uvažovat o remodelingu jako 

o investici, která vám v budoucnu navýší obrat, se na kongresu Samoška zamýšleli Markéta Zábranská, vedoucí provozně-obchodního 

úseku Coopu Hořovice, družstva, a Vladimír Stehno, předseda představenstva Coopu družstva HB. Diskusi moderoval Josef Pavlík, jednatel 

společnosti RN servis EU, která má s remodelingy obchodů na tradičním trhu bohaté zkušenosti.

rea lizuje pomocí vlastních architektů, pro
jektantů, montérů a servisních techniků. 
Pohlídat si tak může realizaci od začátku 
až do konce. „Design prodejny navrhuje
me tak, aby se v ní cítily dobře všechny 
věkové skupiny. A pomáháme plnit vize 
tradičních prodejců, aby bylo nakupování 
potěšením,“ doplňuje. Na konkrétních pří
kladech ukazuje, že remodeling může vel
mi dobře vycházet i ekonomicky a tradič
ní obchodníci by se změny neměli obávat.

Prodejna Coopu družstva HB v Přibyslavi 
je jednou z největších, kde společnost RN 
servis EU realizovala přestavbu. Ve měs

tě, které má čtyři tisíce obyvatel, není žád
ná nadnárodní konkurent, prodejna tak 
uspokojuje plnosortimentní potřeby zá
kazníků a má nadprůměrný nákupní koš.

NAVÝŠENÍ OBRATU SE LIŠÍ
„Při remodelingu se vždy snažíme nasát 
atmosféru, detailně pochopit nákupní 
mise zákazníků a  velmi úzce spolupra
cujeme s vedoucím prodejny,“ vysvětluje 
Pavlík. Prodejna v Přibyslavi má zhruba 
700  m² a  kromě tradičních kategorií je 
také velmi silná v oblasti pet foodu a dro

gerie. Nárůst obratu po remodelingu se 
pohybuje mezi osmi až deseti procenty. 
Podle Vladimíra Stehna, předsedy před
stavenstva Coopu družstva HB, je to dob
rý výkon: „Ze zkušenosti víme, že po re
modelingu dojde k částečnému propadu, 
ale velmi rychle se prodejny vrací výkono
vě zpět, nejprve na původní úroveň a pak 
sledujeme trend mírného růstu.“ Družstvo 
má prodejny, které po remodelingu vyka
zují i dvaceti až třicetiprocentní nárůsty 
obratu, vždy záleží na konkrétním místě, 
lokální konkurenci a skladbě zákazníků 
stávajících i potenciálních. „O remodela
cích dnes ale musí přemýšlet každý. My 
sice v  Přibyslavi nemáme zahraničního 
konkurenta, už brzo ale přijde a my jsme 
chtěli realizovat modernizaci ještě před 
jeho vstupem. U zákazníků i místní sa

O REMODELACÍCH DNES 
MUSÍ PŘEMÝŠLET KAŽDÝ.
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prostor tak, aby splňoval prvky impulz
ního nákupu,“ přibližuje jednotlivé prvky 
dispozice Josef Pavlík. Samostatně sto
jící chladicí samoobslužná vitrína s dveř
mi láká zákazníky k impulznímu nákupu 
a kategorii se podle prodejních výsledků 
daří velmi dobře.

Podobně impulzní kategorií jsou také la
hůdky, které mohou i v malé prodejně dě
lat slušné obraty. „Do prodejny v Bořitově, 

INZERCE

Měřte  
vaše procesy
efektivně
www.resconet.cz

mosprávy se to setkalo s velmi dobrým 
ohlasem,“ shrnuje.

IMPULZNÍ PRODEJ CHLAZENÉHO 
BALENÉHO MASA SE VYPLÁCÍ
Při tvorbě dispozice se architekti a pro
jektanti z RN servis EU zaměřili na to, aby 
jednotlivé kategorie v prodeji podpořili. 
Velmi dobře fungují impulzní chladicí za
řízení, trochu překvapivě u kategorie ba
leného masa. V prodejně se prodává jak 
balené, tak výsekové maso a obojí vedle 
sebe dobře prospívá. Balené chlazené 

maso bylo dříve součástí mléčné chlaze
né vitríny a zákazníci byli zvyklí jej kupo
vat ve velkých baleních. „Rozhodli jsme 
se tuto kategorii předefinovat, podpořit ji 
a připravili jsme pro ni speciální prodejní 

která nemá příliš mnoho obyvatel, ale je 
dobrým spádovým místem, jsme umístili 
malou cukrářskou vitrínu. Je to jednodu
ché a rychlé řešení a zákaznický zážitek 
z nákupu nejen této kategorie je úplně jiný, 
než když se vedle salámů válí dvě oschlá 
linecká kolečka,“ říká Josef Pavlík.

POZOR NA VÝBĚR CHLADICÍ VITRÍNY
Při návrhu přestavby doporučuje vybírat 
energeticky úsporná zařízení a  postupy. 

ZAMĚŘILI JSME SE NA KLÍČOVÉ KATEGORIE
„Od remodelingu jsme očekávali nové zákazníky a navýšení průměrného 
nákupního košíku, celkově ale úpravu zákaznicky příjemného prostředí 
a rozšíření služeb. Zaměřili jsme se na lepší prezentaci klíčových katego-
rií a vyzkoušeli jsme i prodej chlazeného impulzního sortimentu ready-to-
-eat v pokladní zóně, tedy bagety, balené saláty, půllitrové nealko nápoje 
a podobně.“

Markéta Zábranská,
vedoucí provozně-obchodního úseku, Coop Hořovice, družstvo

INVESTUJTE DO PODNIKÁNÍ, 
KTERÉ VÁS ŽIVÍ 
A DÁVÁ VÁM SMYSL.
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„Energetických úspor lze dosáhnout 
v řadě různých oblastí, dveře na přístěn
ných vitrínách ne vždy všechno vyřeší, 
a  je třeba to dobře analyzovat vždy na 
konkrétním místě,“ zmiňuje. Spíše než 
dveře posuvné doporučuje ty otevírací. 
„Posuvné dveře mohou vytvářet určitou 
bariéru pro nákup. Představte si zákazní
ka, který si z mléčné vitríny s posuvnými 
dveřmi vezme jogurt a  začne studovat 
jeho složení. Zákazník na druhé straně 

dveří nemá šanci je otevřít, což vytváří 
určitou bariéru, a  kategorie může zby
tečně ztrácet na prodejích,“ upozorňuje. 
A dodává, že v takovém případě je lepší 
zvolit klasické křídlové dveře. Myslet je 
ale třeba na dostatečně široké uličky, aby 
zákaznický komfort při nákupu neutrpěl. 
Připomíná také to, že ne vždy je třeba při 
remodelingu hned měnit starší zařízení. 
„Někdy stačí vyměnit čela a třeba mra
záky tak mohou ještě dál sloužit. Rádi 
k  návrhu přistupujeme takto udržitelně 
a ekonomicky,“ zdůrazňuje.

Při návrhu úseku ovoce a zeleniny pracují 
ve firmě RN servis EU s plastovými prvky 
v designu dřeva. „Se zeleninou a skuteč
ným dřevem máme velmi špatné zkuše

nosti, zvlášť v případě, kdy jde o chlazené 
a rosené úseky, kterými dřevo velmi trpí 
a hnije,“ přiznává Josef Pavlík.

REMODELING VEZMĚTE 
DO RUKOU OD PODLAHY
Coop družstvo HB má dvě prodejny ve 
Světlé nad Sázavou. První z nich je ob
ratově významná, rekonstrukcí prošla již 
v  roce 2020. Na základě velmi dobrých 
prodejních výsledků se družstvo rozhodlo 
rekonstruovat i druhou, menší prodejnu. 
Ve městě je silná regionální i nadnárod
ní konkurence. Při tvorbě dispozice se 
opět pracovalo s nejsilnějšími kategorie
mi. Ovoce a zelenina vítají zákazníka při 
vstupu, velkou část tvoří samoobslužný 
úsek, pečivo i  mražený sortiment, ne
chybí lahůdky. „U pečiva jsme instalovali 
samoobslužný kráječ chleba. To je prvek, 
který se nám osvědčil i ve formátech, kde 
jsme to nečekali. Je to služba pro zákaz
níky a  ti ji oceňují,“ pochvaluje si Josef 
Pavlík. Podle Vladimíra Stehna prodejně 
také významně pomohla výměna pod
lahy, která dostala novou, litou podobu 
a vizuálně prodejnu pozvedla. A spokojeni 
jsou v družstvu hlavně s výkonem prodej

ny, kde se obrat po remodelingu navýšil 
o více než 30 procent.

V SILNÉ NADNÁRODNÍ KONKURENCI
Coop Hořovice, družstvo sdružuje 61 
prodejen a tři velkoobchody pro koloniál, 
mléčné výrobky a zeleninu. Soustředí se 
na produkty z  regionu a  remodelingem 
prošla nedávno čtyřistametrová prodejna 
v Rokycanech, která spadá do řetězce Tip 
a je druhou největší prodejnou družstva. 
Ve městě soupeří se silnou regionální 
i  nadnárodní konkurencí včetně online 
hráčů (Rohlík.cz a Košík.cz).

„Společně jsme remodelovali prodejnu 
v Berouně, kde jsme si vyzkoušeli typic
ky městský koncept, a do Rokycan jsme 

SPOLUPRACUJEME POUZE 
S TRADIČNÍM TRHEM
„Před remodelingem analyzujeme, v čem 
daná prodejna vyniká, kde má silné stránky. 
Na tom stavíme a to rozšiřujeme a spolupra-
cujeme pouze s tradičním trhem. Na prodejní 
ploše pracujeme s jednotlivými kategoriemi, 
které často překlápíme, třeba i díky samoob-
služným prvkům, do impulzního nákupu.“

Josef Pavlík,
jednatel, 
RN servis EU

POSUVNÉ DVEŘE MOHOU 
VYTVÁŘET URČITOU 
BARIÉRU PRO NÁKUP.

KATEGORIE BY MĚLY 
ODPOVÍDAT CHARAKTERU 
NÁKUPNÍCH MISÍ 
ZÁKAZNÍKŮ.

Prodejna Coopu družstva HB v Přibyslavi 

Prodejna Coopu Hořovice, družstva, v Rokycanech 
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tak šli už s docela jasnou představou,“ 
přibližuje proces plánování Josef Pavlík. 
Prodejna v  Rokycanech leží v  centru 
města a nemá parkoviště, nákupní mise 
zákazníků je tedy tradičně „svačinová“. 
„Prodejnu navštíví denně kolem tisícov
ky zákazníků a  průměrný nákup je ko
lem osmdesáti korun,“ uvádí Markéta 
Zábranská, vedoucí provozněobchodní
ho úseku Coopu Hořovice, družstva.

Při remodelingu přišla opět na řadu práce 
s kategoriemi. Ty byly rozšířeny tak, aby 
odpovídaly charakteru nákupních misí 
zákazníků. „Rozšířili jsme sortiment ba
leného masa, chlazených ryb i lahůdek,“ 
upřesňuje Markéta Zábranská. Dodává, 
že lepší prezentaci rovněž dostaly klíčo
vé kategorie, jako jsou uzeniny, pečivo 
či sýry. „Vyzkoušeli jsme také impulzní 
prodej chlazeného sortimentu v pokladní 

zóně, kam jsme umístili farmářské pro
dukty nebo balené bagety,“ pokračuje. 
Cílem bylo navýšit průměrný nákupní 
košík a přilákat nové zákazníky. Obojí se 
podle ní povedlo, nárůst průměrného ko
šíku se pohybuje kolem třiceti procent.

Z pohledu Josefa Pavlíka pomohla celko
vému pozitivnímu vnímání prodejny a ná
růstu obratu řada prvků. Mezi nimi teplý 
pult a rozšíření sortimentu readytoeat, 
ale také zařazení částí samoobslužných 
úseků do těch obslužných, aniž by měl 
zákazník pocit, že je o  něco ochuzen. 
„Naopak, dochází tu ke krásné impulzní 
pobídce,“ je přesvědčen Josef Pavlík. 
Kreativitu doporučuje také při kombina
ci kategorií, které k sobě logicky pasují. 
„Nebojte se vytáhnout balené maso z pří
stěnné vitríny a umístěte ho do samoob
služných chladicích pultů na atraktivním 
místě a vaši zákazníci tuto pobídku oce
ní,“ uzavírá Josef Pavlík.

Jitka Hemolová

JE TO UDRŽITELNÁ CESTA
„Nelze očekávat, že všechny prodejny po remodelingu přinesou desítky 
procent obratu navíc, jsou obchody, kde jsou čísla menší. Naším záměrem 
je vždy upravit prodejnu tak, aby svým vzhledem, kvalitou vybavení a desig-
nem odpovídala požadavkům 21. století. Každý remodeling jsou samozřej-
mě náklady navíc, ale výkonnostní metriky nám ukazují, že určitě dává 
ekonomicky smysl a je to udržitelná cesta.“

Vladimír Stehno,
předseda představenstva, Coop družstvo HB
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Projekt Venkoobchod (TL05000558 
Využití faktorů lokalizace obchodů na ven
kově při optimalizaci a udržení základního 
zásobování venkova) reaguje na nedosta
tek informací o situaci obchodů na venko
vě. Jeho cílem je zjistit, co má vliv na fun
gování těchto prodejen, jaké jsou dopady 
jejich rušení na život obyvatel, a navrhnout 
kroky ke zlepšení situace. Projekt řeší od 
dubna 2021 do listopadu 2023 společnost 
GaREP ve spolupráci s Asociací české
ho tradičního obchodu. Je financován 
Technologickou agenturou ČR. Hlavním 
aplikačním garantem je Ministerstvo 
průmyslu a  obchodu ČR.  Hlavním me
diálním partnerem projektu je časopis 
Zboží&Prodej a kongres Samoška.

ZÍSKÁNÍ ARGUMENTŮ PRO PODPORU
Výchozím krokem řešení byla analýza 
výskytu obchodů ve všech obcích ČR 
s méně než 3 000 obyvateli spolu s pro
věřením vazeb na obchodní sítě a na pří
tomnost supermarketů. V roce 2022 pro
bíhají hlavní terénní šetření. V obcích do 
200 obyvatel jsme zjišťovali hlavní příčiny 
toho, že se v nich prodejna udrží. Pomocí 
rozhovorů se zástupci obchodů a obcí byla 
identifikována specifika obchodů v  nej
menších obcích. Ve čtyřech regionech pro
bíhá sběr podkladů pro případové studie, 
které umožní zachytit problematiku v sou
vislostech. Vedle obchodníků zde ohledně 
názorů na fungování obchodu a nákupního 
chování dotazujeme obyvatele i vybrané 
lokální výrobce. V přípravě je sociologický 
průzkum adaptačního chování obyvatel 
v reakci na zrušení posledního obchodu 

OBCHODY V MALÝCH 
OBCÍCH: MAJÍ ŠANCI 
SE UDRŽET?
Změny nákupního chování obyvatel mají logicky vliv i na fungování obchodů s potravinami na venkově. V malých venkovských obcích 

se projevují specifické vlivy, které násobí ekonomické limity dané nízkým počtem potenciálních zákazníků. V jak malých obcích se 

ještě vyskytují obchody? Jaké jsou hlavní faktory jejich fungování v obcích do 500 obyvatel? Jaké existují cesty k přežití prodejen na 

venkově? To jsou některé z otázek, které si klade výzkumný projekt Venkoobchod.

s potravinami v obci. Zásadním zdrojem 
informací a podnětů by mělo být rozsáhlé 
dotazníkové šetření obchodníků provozu
jících prodejnu s potravinami v obcích do 
3 000 obyvatel.

PŘEKVAPIVĚ FUNGUJÍ  
I VE VELMI MALÝCH SÍDLECH
Data o výskytu obchodů vycházejí z pro
jektu společnosti SMSdata Mapování 

vnitřního druhu infrastruktury venkova. 
Sběr dat ve venkovských obcích probíhal 
v  letech 2017–2019. V  České republice 
se alespoň jeden obchod s  potravina
mi nachází v 69 % obcí, což je zhruba 
4 300 obcí. S několika výjimkami, kdy je 
obec srostlá s větším městem, mají ob
chod všechny obce nad 1 000 obyvatel. 
Obvyklým standardem je prodejna u obcí 
nad 500 obyvatel, kdy ji má 90 % obcí 
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mezi 500 a 1 000 obyvateli. Překvapivý se 
vzhledem ke kupní síle jeví výskyt obcho
dů v obcích do 500 obyvatel. Po převážně 
náhodném výskytu obchodů v obcích do 
100 obyvatel daném místními specifiky 
má v kategorii obcí se 100–199 obyvateli 
prodejnu již třetina obcí. U obcí s 200–299 
obyvateli to je pak více než polovina obcí. 
Na základě dílčího ověřování výskytu ob
chodů v roce 2022 se nicméně ukazuje, 
že v kategorii do 200 obyvatel dochází 
v posledních letech ke zřetelnému pokle
su počtu prodejen.

OBJEKTIVNÍ FAKTORY VYSVĚTLUJÍ 
UDRŽITELNOST POUZE ČÁSTEČNĚ
Je v obci s určitými socioekonomickými 
charakteristikami vyšší pravděpodobnost 
výskytu obchodu? Pomocí statistické 
analýzy jsme výskyt obchodů hodnotili ve 
vztahu k dostupným socioekonomickým 
ukazatelům obcí. Identifikovali jsme něko
lik faktorů, které mají na výskyt obchodu 
vliv, ale vždy šlo o řádově menší vliv, než 
působil počet obyvatel.

V kategoriích nad 500 obyvatel i celkově 
nejvíce snižovala pravděpodobnost vý
skytu obchodů kratší vzdálenost od su
permarketu. U obcí kolem 500 obyvatel 
jsme zjistili pozitivní vliv počtu domů vyu
žívaných k rekreaci. V nejmenších obcích 
do 100 obyvatel byla prokázána souvis
lost s počtem hromadných ubytovacích 
zařízení v  přepočtu na obyvatele. Pro 
přesnější zachycení dalších specifických 
vlivů nejsou dostupné datové podklady 
a je nutné je ověřovat terénními šetřeními.

JAKO VŽDY A VŠUDE  
JE TO „O LIDECH“
Na základě rozhovorů s  provozovateli 
obchodů v malých obcích a se starosty 
těchto obcí lze identifikovat několik fak
torů, které mají zásadní vliv na udržitel
nost obchodu. Obchod v obcích do 200, 
případně do 300 obyvatel je úspěšně 
provozován, zejména pokud platí některé 
z uvedených podmínek:

V obchodě nakupují téměř všichni míst
ní obyvatelé – jde o neobvyklou věc, ale 
v  odlehlejších územích existují obce, 
kde si obyvatelé uvědomují důležitost 
obchodu a svým nákupním chováním jej 
podporují.

Obchod využívají kromě místních obyvatel 
i chataři/chalupáři nebo návštěvníci – jde 
o obce s významnějším turistickým poten
ciálem, v některých z nich jsou dočasně 
bydlící osoby dominantními zákazníky.

Existuje obchodník, který je ochoten vě
novat se prodejně nad rámec „běžného 
zaměstnání“ a s velkou vstřícností k zá
kazníkům – obchodník vytváří přátelskou 
atmosféru, pružně reaguje na potřeby 
zákazníků.

Obec obchod podporuje jako veřejnou 
službu občanům – menší sídla se obvyk
le podílí na financování nákladů prodejny, 
velmi časté je působení obchodů v obec
ních budovách; pokud se nedaří nalézt 
vhodného provozovatele, začnou mnohé 
obce obchod provozovat samy. Jan Binek, Zdeněk Šilhan, GaREP

Pozn.: Při hodnocení výskytu obchodů je důležité si uvědomit, že existuje pouze zhruba 30 obcí bez 
obchodu, ze kterých je to do nejbližšího obchodu více než 5 km. 

VÝSKYT OBCHODŮ PODLE VELIKOSTNÍCH KATEGORIÍ OBCÍ 

Velikostní kategorie podle 
počtu obyvatel

Počet obcí 
celkem

Počet obcí s obchodem 
s potravinami

Podíl obcí 
s obchodem

0–99 434 34 7,8 %

100–199 979 324 33,1 %

200–299 866 472 54,5 %

300–399 630 446 70,8 %

400–499 498 392 78,7 %

500–599 389 337 86,6 %

600–699 334 294 88,0 %

700–799 249 229 92,0 %

800–899 219 209 95,4 %

900–999 177 166 93,8 %

Zdroj: SMSdata (2017–2019), GaREP

POMOZTE NÁM ZÍSKAT 
ARGUMENTY PRO 
PODPORU OBCHODŮ 
NA VENKOVĚ!
V zájmu zlepšení podmínek pro obchody 
v malých obcích potřebujeme informace 
o fungování a potřebách vašich prodejen. 
Poskytnutím informací umožníte získat argu-
menty pro jednání s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR a s kraji v oblasti dotační pod-
pory obchodů. Výsledky projektu vám mohou 
pomoci ve vašem podnikání.

PROSÍME O VYPLNĚNÍ  
DOTAZNÍKU NA ODKAZU

bit.ly/obchodydotaznik

Dotazník vyplňujte pouze v případě, že se pro-
vozovna vašeho obchodu nachází v obci do 
3 000 obyvatel. Pokud máte více provozoven 
a nelze zajistit vyplnění za všechny provozov-
ny, prosíme o vyplnění dotazníku za provo-
zovnu v nejmenší obci. Vyplnění dotazníku by 
nemělo zabrat déle než 10–15 minut.

Vyhodnocení šetření bude anonymní a bude 
mít formu zobecňujících textů bez uvedení 
názvu obce nebo provozovny.

Šetření probíhá v rámci projektu Venkoobchod – 
TL05000558 Využití faktorů lokalizace obchodů 
na venkově při optimalizaci a udržení základ-
ního zásobování venkova, který je financovaný 
Technologickou agenturou ČR.

Řešitelem projektu je společnost GaREP ve spo-
lupráci s Asociací českého tradičního obchodu. 
Hlavním mediálním partnerem projektu je časopis 
Zboží&Prodej a kongres Samoška. Výsledky výz-
kumu budou prezentovány ve Zboží&Prodej a na 
následujícím kongresu Samoška.
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Podle Lukáše Němčíka, ředitele rozvoje 
a marketingu Skupiny Coop, je nový kon
cept součástí strategie Prodejna 2030, 
na které skupina pracuje už několik let. 
„Chceme tím dokázat, že tradiční trh umí 

být inovativní a konkurovat zahraničním 
řetězcům,“ říká. Součástí konceptu není 
jen automatická prodejna, ale celá řada 
technologických řešení, která prodejnám 
umožní být více nezávislé, nejen energe

ticky, a provozovat udržitelný směr pod
nikání. Koncept automatického prodeje 
v různých podobách v evropských druž
stvech už funguje, nejdále jsou s  jejich 
rozvojem ve skandinávských zemích, kde 

AUTOMATICKÝ KONCEPT 
JAKO BUDOUCNOST PRO 
VENKOVSKÉ PRODEJNY
Nový koncept Skupiny Coop umožňuje zákazníkům nakupovat prakticky kdykoli. Pro nákup mimo standardní otevírací dobu potřebují jen 

platební kartu, bankovní identitu a stažení speciální aplikace. První prodejna tohoto typu byla otevřena v březnu ve Strakonicích. Druhá 

zahájila provoz koncem června v Českém Krumlově.

Lukáš Němčík
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Video o samoobslužném 
 nákupu můžete zhlédnout  

na www.zboziaprodej.cz

se tuzemský Coop částečně inspiroval. 
Podobné projekty se rozvíjejí i v soused
ním Polsku. Všechny tak představovaly 
potřebnou inspiraci, tuzemské řešení je 
ale originální.

Prodejna ve Strakonicích, jež spadá pod 
Jednotu, spotřební družstvo ve Volyni, 
se nachází v  historickém centru měs
ta a  oblíbená je především pro menší 
a  rychlé nákupy s  průměrnou útratou 
120 Kč za nákup. Disponuje obslužným 
úsekem, kam zákazníci rádi míří pro uze
niny, sýry a další lahůdky. „Prodejna není 
velká, ale má ve městě tradici a své stálé 
zákazníky. Chtěli jsme pilotní projekt vy
zkoušet právě zde a otestovat, jak bude 
fungovat v hybridním režimu,“ přibližuje 
Lukáš Němčík.

HYBRIDNÍ MODEL  
NABÍZÍ VĚTŠÍ KOMFORT
Právě na hybridní režim, tedy kombinaci 
standardního prodeje s  automatickým, 
Skupina Coop hodně sází a vidí v něm 
do budoucna jasný směr. Strakonická 
prodejna je tak první z řady, kde se má 
vše pořádně otestovat. V pilotním režimu 
se tu pečlivě sledují jak nové technologie, 
tak i to, jak automatický prodej přijmou 
zákazníci. Menší formát následuje pro
dejna Coop Tuty v  Českém Krumlově, 
která má větší prodejní plochu a  zhru
ba třikrát větší a  širší sortiment (byla 
otevřena 28. 6.). Poslední variantou, se 
kterou Skupina Coop do budoucna po
čítá, je kontejnerové řešení, jež lze využít 
u velkých průmyslových komplexů nebo 
továren. Cílem je vyzkoušet různé for
máty, získat praktické zkušenosti a najít 
nejvhodnější cestu, která do budoucna 
pomůže obchodníkům řešit provozování 
obchodu na venkově a narůstající perso
nální a energetické nároky.

PO 17. HODINĚ PŘECHÁZÍ PRODEJNA 
DO AUTOMATICKÉHO REŽIMU
Prodejna ve Strakonicích funguje v běž
ném režimu otevírací doby od 7  do 17 
hodin, s  obslužným úsekem a  pěti za
městnanci. Po 17.  hodině se zablokuje 
obslužný úsek a místo prodeje přechází 
do automatického režimu. Zákazníci tak 
nepřijdou o svůj komfort, protože prodej
na stále funguje ve standardním režimu. 
A pro ty, kteří mají bankovní identitu, se 
rozšiřuje prodejní doba a dostupnost na 
24 hodin denně.

ROZŠÍŘENOU NABÍDKU BALENÉHO 
ZBOŽÍ DOPLNILY KONDOMY
Nejvíce zákazníků navštíví prodejnu mezi 
17. hodinou a půlnocí, od půlnoci do 7. ho
diny ráno jde spíše o ojedinělé nakupu

jící. K oblíbenému sortimentu v nočních 
hodinách patří nealkoholické i alkoholické 
nápoje, třeba standardní i ochucená piva. 
Zákazníci se rekrutují nejen z těch, kteří 
opouštějí blízká restaurační zařízení, ale 
také z jejich zaměstnanců. V prodejně byl 
posílen zejména sortiment chlazeného 
baleného zboží, který zákazníkům zpestří 
chybějící kategorie z obslužného pultu. 
Lukáš Němčík odhaduje, že podle dosa
vadních prodejních čísel se návštěvnost 
prodejny navýšila asi o pětinu. A na zákla
dě požadavků bylo třeba do sortimentu 
dodat i další zboží, například kondomy.

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
„Ačkoli celý proces automatického pro
deje vypadá vlastně docela jednoduše, 
bylo třeba řešit spoustu složitých otázek, 
především v oblasti legislativy, bezpeč
nosti a rizik, které z automatického pro
deje pro obchodníka plynou,“ přibližuje 
Lukáš Němčík úskalí, kterými Coop před 
otevřením konceptu musel projít. Celý 
prodejní prostor je hlídán kamerovým 
systémem se záznamem a  pro vstup 
bylo zvoleno ověření přes již zmiňova
nou bankovní identitu. Provoz prodejny 
lze sledovat i díky vzdálené správě přes 
webovou aplikaci, prodejna je napojena 
na pult centrální ochrany. Odtud může být 
prodejna v případě potřeby zablokována 
až do příjezdu policie, která případně inci
denty vyřeší na místě. „Měli jsme z toho na 
začátku strach, ale prozatím se to ukázalo 

jako neopodstatněné. Zákazníci, kteří do 
prodejny vstupují skrze bankovní iden
titu, akceptují podmínky a  dosud jsme 
nezaznamenali žádnou krádež a  žádný 
výjezd,“ dodává. Na závěr své nákupní 
mise zákazníci uskuteční platbu u samo
obslužné pokladny a po jejím ověření se 
pomocí mobilní aplikace zákazníkovi opět 
otevřou vstupní dveře.

BANKOVNÍ IDENTITA VŠE OHLÍDÁ
Bankovní identitu v  tuzemsku využívá 
zhruba 4‚4  milionů unikátních uživatelů 
a je do ní zapojeno šest bank. Zákazníkům 
usnadňuje život a zbavuje je části staros
tí při vyřizování na úřadech i ve firmách. 
Jde o způsob, jak bezpečně, jednoduše 
a zdarma prokázat svoji totožnost v digi
tálním prostředí, bez ohledu na provozní 
hodiny úřadů či obchodů. Používá se stej
ně, jako funguje přihlašování k interneto
vému bankovnictví. Zákazníci si stáhnou 
mobilní aplikaci Contio, zaregistrují se 
v aplikaci k automatické prodejně Coop 
Strakonice a pro vstup využijí QR kód ve 
svém mobilním telefonu. Pro odchod opět 
naskenují QR kód z aplikace. „Bankovní 
identita ohlídá také to, že si zákazník může 
koupit i  citlivé zboží, jako jsou alkohol 
nebo cigarety. My jako obchodníci přitom 
o zákaznících nemáme a ani nemůžeme 
mít žádné citlivé údaje, ty zůstávají skryty 
za bankovní identitou,“ zdůrazňuje Lukáš 
Němčík. Data z pokladního systému ale 
umožní efektivněji pracovat s věrnostním 
programem.

VŽDYCKY SE NAJDE ŘEŠENÍ
Náklady na automatický provoz prodej
ny se pohybují kolem 650 tisíc a podle 
Lukáše Němčíka může koncept fungovat 
téměř kdekoli. „Samozřejmě je třeba se 
vždy podívat na to, jakou má prodejna 
ekonomiku, a řešit to případ od případu,“ 
vysvětluje. Upozorňuje také na to, že je 
třeba stále počítat s náklady na personál, 
který se musí o prodejnu postarat, ať už 
jde o úklid, či doplnění zboží. Automatická 
prodejna ale může být skvělým řešením 
i pro ta družstva či obchodníky, kteří mají 
v rozumné dojezdové lokalitě více prodej
ních míst a personál se tak může v prů
běhu dne starat o více prodejen v okolí.

 Jitka Hemolová

OBCHOD VE STRAKONICÍCH 
•  Aktuálně nabízí 2 500 položek. 
•  Jako běžná samoobsluha s obslužným 

pultem má rozlohu 120 m2.
•  Při nočním provozu je to bez obslužného 

pultu 80 m2.

OBCHOD  
V ČESKÉM KRUMLOVĚ
•  Nabídka zahrnuje více než 4 000 položek.
•  Z dosavadních statistik automatického 

prodeje plyne, že lidé si v něm nejčastěji 
chodí nakupovat do půlnoci a o volných 
dnech a oproti běžným nákupům více 
nakupují alkohol, sladkosti a další 
pochutiny. V návaznosti na zkušenosti ze 
Strakonic proto bude krumlovská prodej-
na nabízet i širší škálu prémiového alkoho-
lu a také specializovanou sekci vín.



3232
Preventivní program Nezlob se, prokaž 
se – který spustil Český svaz pivovarů 
a sladoven (ČSPS) – od roku 2021 pomá
há vzdělávat zaměstnance v maloobcho
dě, aby neprodávali alkohol mladistvým. 
Jeho cílem je snížit dostupnost prodeje 
alkoholu mladistvým a zejména pomáhat 
personálu zvládat situace, kdy se mladis
tví pokoušejí o nákup alkoholu. Iniciativa 
navazuje na projekt Člověče, nezlob se!, 
který probíhal mezi roky 2013 a  2020. 
V  letošním roce se do projektu zapojila 
i Asociace českého tradičního obchodu 
(AČTO).

PRODEJCI MAJÍ MOŽNOST 
PŘEKONAT BARIÉRY
Přímo na kongresu Samoška se prodejci 
mohli nechat edukovat formou virtuálního 
školení (prostřednictvím elearningového 
kvízu a 360° interaktivního videa v brýlích 
pro virtuální realitu), které celý den probí
halo v místě jeho konání. Modelové situ
ace nastavené pro interaktivní video byly 
vytvořeny na základě průzkumu, který se 
rea lizoval mezi prodejci. Účastníci kongre
su tak měli jedinečnou možnost vyzkoušet 
si, jak může v praxi prodej alkoholu mla
distvým probíhat a jak na nastalé situace 
zareagovat. Je třeba si totiž uvědomit, že 
v případě, že obchodník nezletilým alko
hol prodá, hrozí mu pokuta až dva miliony 
korun či zákaz provozování činnosti až na 
dva roky. „Díváme se na situace z pohle
du pokladních. Dodáváme sebevědomí, 
ukazujeme příklady, dáváme návody, jak 
překonat mentální bariéry pro kontrolu 

VIRTUÁLNÍ ŠKOLENÍ
PŘEDSTAVUJE PREVENCI 
PŘED POKUTAMI
Tématem závěrečné prezentace letošní pražské Samošky byl alkohol. Konkrétně se 

věnovala tomu, jak zabránit mladistvým v nákupu alkoholu. Jaká úskalí na obchodníky 

v těchto situacích číhají, jaké fi nty nezletilí zákazníci nejčastěji používají a jak na ně 

reagovat? Odpovědi nejen na tyto otázky si účastníci vyslechli z úst Ondřeje Gottwalda, 

ředitele společnosti Garp Integrated.

věku,“ vysvětluje Ondřej Gottwald, ředitel 
společnosti Garp Integrated.

Za vznikem projektu Nezlob se, prokaž 
se mimo jiné stál i průzkum, který pro
běhl v zemích Evropské unie, kdy Česká 
republika vykazovala jedny z nejhorších 
výsledků. „Za devět let fungování pro
jektu se výsledky o něco zlepšily. Pořád 
však tuzemsko figuruje v horní polovině 
žebříčku přestupků při prodeji alkoho
lu mladistvým. Je třeba si uvědomit, že 
zákon nastavuje hranice a postihy, a  to 
je zapotřebí akceptovat,“ uvádí Ondřej 
Gottwald. Samozřejmě je jasné, že proda

vači to nemají lehké. Musí překonat určité 
bariéry, často neví, jak správně požádat 
o  to, aby se mladí prokázali, že alkohol 
si již mohou koupit. Mnohdy ani netuší, 
které typy dokladů mají vyžadovat, nebo 
dokonce mohou vyžadovat. A samozřej
mě trpí nedostatkem sebevědomí. Proto 
někdy raději přimhouří oko a dělají, jako 
že si jsou jistí, že zákazník je plnoletý.

SE SILNĚJŠÍM ZÁŽITKEM NAUČENÉ 
DOVEDNOSTI ZŮSTANOU DÉLE
Aktuální ročník projektu má dvě vlny. 
Na speciálních internetových stránkách
www.nezlobseprokazse.cz se nacházejí 
školicí, respektive koučovací videa. V nich 
jsou zachyceny různé situace a vysvětle
no, jak na ně rea govat. „Intenzivní zážitek 
lze načerpat s použitím 360stupňových 
brýlí. Takže i na těchto stránkách lze zažít 
něco, co si návštěvníci Samošky mohli 
vyzkoušet na našem stánku v den konání 
kongresu,“ říká Ondřej Gottwald. V přípa
dě první možnosti, tedy sledování videí, 
stačí použít počítač nebo smartphone, 
v případě virtuální reality jsou ještě ne
zbytností brýle na virtuální realitu, do 
kterých se zasune mobilní telefon. Druhá 
možnost je mnohem intenzivnější a zamě
řena na emoční složku. Proto je spíše do
poručována právě ona. Pokud toto ško
lení maloobchodník absolvuje, bude mít 
s případnou nastalou situací už poměrně 
dobrou zkušenost.

Je potřeba si uvědomit, že k porušení stá
le nejvíce dochází z důvodu nedostatku 
sociálních dovedností – odmítavá reakce 
a potenciální konflikt. Obě školicí verze 
jsou přitom k  dispozici zcela zdarma. 
„Pokud zaměstnáváte pokladní, video jim 
určitě pusťte. Nezapomeňte, že případné 
pokuty a postihy za ně budete řešit vy. 
A pokud můžete, potom ideálně zakupte 
do obchodu alespoň jedny výukové brýle, 
aby se na nich mohli vaši zaměstnanci vy
střídat,“ radí Ondřej Gottwald. Zážitek je 
pak silnější a naučené dovednosti s nimi 
déle zůstanou. Brýle stačí úplně oby

JE PRODEJ ALKOHOLU 
NEZLETILÝM OPRAVDU 
TAK VELKÝ PROBLÉM?
Alkoholu se i díky aktivitám ČSPS prodá mla-
distvým každý rok o něco méně. Přesto jsou 
kontroly České obchodní inspekce pravidelné 
a neúprosné. Zákon totiž platí pořád, a poku-
ty za jeho porušení se průběžně zvyšují. Stačí 
jeden nezodpovědný prodavač a prodejna 
má zaděláno na problémy. Za prodej alko-
holu mladistvým osobám hrozí pokuta až 
1 000 000 Kč, v případě osob mladších 15 
let dokonce až 2 000 000 Kč. Případně zákaz 
provozování činnosti až na dva roky.

361 Metropolitan Ave, Brooklyn, NY 11211, United States | +1 718-082-7765

Za studena lisovaná, bez pridaného cukru a
konzervantov. Výnimočne sladká vďaka

neskorému zberu.      Obsahuje veľa vitamínu C,
omega mastné kyseliny, protinádorový učinok,

podporuje imunitu a obranyschopnosť organizmu,
pomáha pri zahlienení, silný antioxidant, pomáha

pri liečbe ekzémov.
Odporúčaná denná dávka 2cl čistej šťavy

100% BIO šťava z plodov
Rakytníka

100% BIO šťava z plodov
Arónie

Za studena lisovaná, bez pridaného cukru a
konzervantov. Priaznivo pôsobí pri ochoreniach
štítnej žľazy, čistí a posilňuje cievy, vyrovnáva
krvný tlak, detoxikuje organizmus, čistí pečeň,

pomáha pri anémiách a problémoch s krvotvorbou.
Odporúčaná denná dávka 2cl čistej šťavy

100% BIO šťava z plodov
Drienky

Za studena lisovaná, bez pridaného cukru a
konzervantov. Upokojuje nervový systém,

odstraňuje migrény, hučanie v ušiach,
podporuje trávenie, pravidelnú stolicu,

odstraňuje hnačky, plynatosť a bolesti brucha,
močopudné účinky, odvodňuje, prečisťuje
močové cesty, obličky a pečeň, čistí krv.
Odporúčaná denná dávka 2cl čistej šťavy

100% BIO Drink RA -
bylinný nápoj

Bylinný nápoj RA je tvorený siedmymi
bylinami, z ktorých dve sú rozhodujúce, a to

Rakytník rešetliakovitý a Arónia.
Vitamínová bomba, ktorá posilňuje imunitu,

odstraňuje únavu a vyčerpanie, dopĺňa
vitamín C, vitamíny B1, B2,E, D, K a

provitamín A a komplex minerálnych látok.

Ocenený
výrobok
Danubius

Gastro 2022

Rodinná firma s dlhoročnou
tradíciou, zachovávajúca

tradičné receptúry a prvú chuť
prírody z bylín a ovocia z

vlastných sadov.
WWW.BYLINKYSPODTATIER.SK

0903177775, 0910877774
BYLINKYSPODTATIER@GMAIL.COM
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čejné, třeba tyto: https://bit.ly/3mFelTp. 
„Nakonec se zaměstnanci proberte jejich 
zkušenosti. Zeptejte se, jestli jim video 
pomohlo a jestli se nechtějí na něco ze
ptat. A ještě jednou jim připomeňte, jak je 
kontrola věku při nákupu alkoholu důleži
tá. Zároveň je ujistěte, že pokud by si ne
věděli kdykoliv rady, tak vás mohou vždy 
zavolat,“ dodává Ondřej Gottwald.

CO LZE POUŽÍT 
K DOLOŽENÍ ZLETILOSTI
Jak ukazuje nedávná vlna kontrol České 
obchodní inspekce (ČOI), v téměř 55 % 
případů se nezletilým figurantům podařilo 
koupit alkohol v obchodech či restaura
cích. I proto se do projektu zapojila AČTO, 
která sdružuje více než 7 000 prodejen, 
včetně obchodů v malých obcích. Předat 
informace všem prodejcům bude jednou 
z rolí asociace, jejichž členové mají zhruba 
30 000 zaměstnanců. ČSPS se celkově 
daří dlouhodobě snižovat počet situací, 
kdy se mladistvým podaří alkohol nakou
pit. Stále je však co zlepšovat. Protože 
je cílem zasáhnout maximální množství 
prodávajících, zaměřuje se program také 

na asijské prodejny. „I z  tohoto důvodu 
jsme na webových stránkách Nezlob se, 
prokaž se připravili sekci ve vietnamšti
ně. Jde nejen o texty ve vietnamštině, ale 
nechybí ani videa s titulky a připravuje se 
i dabing původních videí do vietnamštiny,“ 
prozrazuje Ondřej Gottwald.

K doložení zletilosti může zákazník použít 
jakýkoliv doklad vydaný obecně uznáva

nou autoritou, třeba státem nebo měst
ským dopravním podnikem. V  dokladu 
nesmí chybět jméno, příjmení, datum 
narození a fotografie. Musí z něj být jed
noznačná totožnost a zletilost jeho drži
tele. Kromě občanského průkazu může 
být takovým dokladem i ISIC karta, stu
dentská průkazka na tramvaj a podobně. 
Ke kontrole prodeje alkoholu mladistvým 
jsou přitom oprávněny Policie ČR a ČOI. 

„Nezletilému zákazníkovi můžete pro
dat vše ostatní kromě alkoholu a  ciga
ret. Určitě ho nemusíte nijak trestat ani 
zesměšňovat. Doporučujeme se k němu 
chovat i nadále jako k  jakémukoliv jiné
mu zákazníkovi. Po domluvě s kolegy či 
vedoucím prodejny můžete o situaci in
formovat ostatní, například je upozornit, 
že tito konkrétní nezletilí chodí do pro
dejny pravidelně. Hlavní je, že jste alko
hol neprodali a  zastavili jste tak pokus 
o protizákonný čin. Žádné jiné povinnosti 
vám zákon neukládá,“ připomíná Ondřej 
Gottwald.

Pavel Gregor

Ondřej Gottwald

361 Metropolitan Ave, Brooklyn, NY 11211, United States | +1 718-082-7765

Za studena lisovaná, bez pridaného cukru a
konzervantov. Výnimočne sladká vďaka

neskorému zberu.      Obsahuje veľa vitamínu C,
omega mastné kyseliny, protinádorový učinok,

podporuje imunitu a obranyschopnosť organizmu,
pomáha pri zahlienení, silný antioxidant, pomáha

pri liečbe ekzémov.
Odporúčaná denná dávka 2cl čistej šťavy

100% BIO šťava z plodov
Rakytníka

100% BIO šťava z plodov
Arónie

Za studena lisovaná, bez pridaného cukru a
konzervantov. Priaznivo pôsobí pri ochoreniach
štítnej žľazy, čistí a posilňuje cievy, vyrovnáva
krvný tlak, detoxikuje organizmus, čistí pečeň,

pomáha pri anémiách a problémoch s krvotvorbou.
Odporúčaná denná dávka 2cl čistej šťavy

100% BIO šťava z plodov
Drienky

Za studena lisovaná, bez pridaného cukru a
konzervantov. Upokojuje nervový systém,

odstraňuje migrény, hučanie v ušiach,
podporuje trávenie, pravidelnú stolicu,

odstraňuje hnačky, plynatosť a bolesti brucha,
močopudné účinky, odvodňuje, prečisťuje
močové cesty, obličky a pečeň, čistí krv.
Odporúčaná denná dávka 2cl čistej šťavy

100% BIO Drink RA -
bylinný nápoj

Bylinný nápoj RA je tvorený siedmymi
bylinami, z ktorých dve sú rozhodujúce, a to

Rakytník rešetliakovitý a Arónia.
Vitamínová bomba, ktorá posilňuje imunitu,

odstraňuje únavu a vyčerpanie, dopĺňa
vitamín C, vitamíny B1, B2,E, D, K a

provitamín A a komplex minerálnych látok.

Ocenený
výrobok
Danubius

Gastro 2022

Rodinná firma s dlhoročnou
tradíciou, zachovávajúca

tradičné receptúry a prvú chuť
prírody z bylín a ovocia z

vlastných sadov.
WWW.BYLINKYSPODTATIER.SK

0903177775, 0910877774
BYLINKYSPODTATIER@GMAIL.COM
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ČEŠTÍ SPOTŘEBITELÉ ZVOLILI
NEJLEPŠÍ NOVINKY ROKU!
ZALISTUJTE JE A NABÍDNĚTE JE I VAŠIM ZÁKAZNÍKŮM!

ZVOLENO REPREZENTATIVNÍM 
VZORKEM 4000 RESPONDENTŮ

Prohlédněte si NEJLEPŠÍ NOVINKY 2022 na 
www.volbaspotrebitelu.cz a sledujte náš linkedin
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INZERCE

ALIMPEX FOOD, a. s.
Českobrodská 1174
198 00 Praha-Kyje

Plzeňský Prazdroj
U Prazdroje 64/7
301 00  Plzeň

LAHŮDKY

Pomazánky Krajánek TRIO se staly novinkou roku 2022 ve volbě spotřebitelů!
Vychutnejte si delikátní rybí či sýrové pomazánky Krajánek TRIO, 
které se staly ve své kategorii Novinkou roku 2022. V každé z nich 
najdete díky praktickému balení mix tří vytříbených pomazánek 
po 60 g. Hodí se tak nejenom ke svačině, ale také 
jako originální pohoštění pro návštěvy.

PIVO

Birell radler limitovaná edice
• Limitovaná edice dostupná na trhu po dobu 1 roku

• Bez konzervantů a umělých barviv

• Základem je nealkoholické pivo Birell, s příjemnou hořkostí chmelu mistrovsky 
doplněnou o vyvážený poměr sladké a osvěžující chuti ovoce

• Dostupné v plechovce 0,5 l

alimpex@alimpex.cz
www.alimpex.cz

+420 222 710 159
info@prazdroj.cz
prazdroj.cz

Imeso spol. s r.o. 
Rosická 372
664 17  Tetčice  
+420 546 410 354
imeso@imeso-group.cz
www.imeso.cz

VYBAVENÍ
Vaše komplexní řešení pro gastronomii 
Dodáváme spolehlivé kvalitní 
gastrotechnologie již 30 let
• Komplexní dodávka vybavení gastro provozů

• NONSTOP servis 24 hodin denně i o víkendech 
a svátcích po celé České i Slovenské republice

• Instalace a proškolení obsluhy

• Poradenská a projekční činnost
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NEJLEPŠÍ NOVINKY ROKU!
ZALISTUJTE JE A NABÍDNĚTE JE I VAŠIM ZÁKAZNÍKŮM!

ZVOLENO REPREZENTATIVNÍM 
VZORKEM 4000 RESPONDENTŮ

Prohlédněte si NEJLEPŠÍ NOVINKY 2022 na 
www.volbaspotrebitelu.cz a sledujte náš linkedin
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