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ÚVODNÍK

PETR HŘÍBAL, ŠÉFREDAKTOR

PALEC NAHORU!

PALEC DOLŮ!

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

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

Všechny 
názory 

a podněty 
jsou 

vítány!

J e všeobecně známo, že 
dnešní psi byli kdysi dáv-
no vlky. K přeměně do-
šlo postupným procesem 
zvaným domestikace. 
Ta byla zahájena mini-

málně před patnácti tisíci lety. Někteří 
vědci zastávají názor, že tento přerod 
trvá až třicet tisíc let. Každopádně pes 
je nejstarší domestikovaný organismus. 
Ani rostliny, tedy i obilí a další významné 
plodiny, se u člověka „nezabydlely“ dří-
ve. Podle odborníků vlka lákala lidská 
sídla, u kterých se živil z odpadků, jež 
zbyly po lovu. Ve vzduchu přitom stále 
visí otázka, kdo si koho domestikoval. 
Jestli my vlka, nebo vlk nás.

Není také nezajímavé, že těch mnoho ti-
síc společných let je na psovi jasně vidět 
a znát. Reaguje například na věci, které 
vlk nevnímá. Když si vezmeme takový 
pohled z očí do očí, tak pro vlka je to 
hrozba. Pes se podívá z očí do očí a při-
tom se mu v mozku vyplavují stejné látky 
jako nám, třeba když se matka dívá do 
očí dítěti. Což je princip, kdy se upevňuje 
vazba mezi matkou a dítětem. Údajně 
je to obráceně. Naši předkové si vybírali 
psy, kteří pohled z očí do očí takzvaně 
uměli. Prostě, pohled z očí do očí se 

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

MEZITÍM NA SLOVENSKU

Príbuzenstvo medzi vlkmi a psami je fascinu-
júce. Pri pohľade na československého 
vlčiaka sú ich spoločné korene viac ako 
viditeľné, pri pohľade na yorkšírskeho terié-
ra... trošku menej. Človek možno aj z lásky 
k psom zmenil i svoj pohľad na vlka. Kým 
kedysi ho považoval za krvilačnú šelmu, 
dnes je ním fascinovaný a chce ho pocho-
piť, priblížiť sa mu. Že to nie celkom možné, 
zdokumentoval v skvelej knihe Projekt vlk 
švédsky novinár Lars Berge. Odporúčam!

 Domestikace
 Vazba
 Nabídka

Vincent a my

psem vyvolává v našem mozku stejnou 
hormonální odezvu, jako když se díváte 
do očí milované bytosti. 

Řekl bych, že náš Vincent je zářným 
důkazem výše uvedeného. Jen mu ta 
domestikace naší rodiny trvala mno-
hem kratší dobu. Ale o to intenzivněji 
probíhala a stále trvá. Je nejenom více 
než plnohodnotným členem našeho 
rozšířeného rodu. Vše a všichni se točí 
jenom kolem něho. Požívá výhod a vý-
sad, na které si my ostatní nedovolíme 
ani pomyslet. K jídlu i mlsání je mu před-
kládáno (a během několik málo vteřin 
zhltnuto) to nejkvalitnější, nejchutnější 
a nejzdravější, co aktuální trh zaměřený 
na domácí miláčky, pardon mazlíčky, na-
bízí. Dovolil bych si směle tvrdit, a mys-
lím, že nejsem zdaleka sám, že soužití se 
psem už dávno není koníček, ale pořád-
ný kůň. Jen na jeho možné osedlání si 
asi ještě nějakou dobu budeme muset 
počkat. Nebo to bude obráceně?
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BAROMETR

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI…

V posledním letním 
měsíci nejvíce zdražilo 
koloniální zboží
 V srpnu 2022 se průměrná hodnota 
spotřebního koše navýšila o 2,12 %, z pů-
vodních 2 109,60 Kč na 2 155,30 Kč. Navýše-
ní cen bylo zaznamenáno u sedmi z deseti 
sledovaných obchodníků. Nejvyšší nárůst 
cen byl evidován u řetězce Tesco HM, a to 
o 8,34 %, což představuje meziměsíční ná-
růst o 179 Kč. Naopak k největšímu pokle-
su průměrných cen, o 96 Kč, došlo v řetězci 
Albert HM, což představuje 4,62% pokles.

K nárůstu cen došlo napříč všemi sledovanými 
kategoriemi, k čemuž přispělo i snížení průměr-
ných počtů akcí. Největší navýšení cen bylo za-
znamenáno u koloniálního zboží, a to o 2,94 %. 
K obdobnému navýšení průměrných cen došlo 
i u fresh výrobků, konkrétně o 2,43 %. U dro-
gistického zboží průměrné měsíční ceny vzrostly 
o 0,9 %. V rámci promoční aktivity byl zazna-
menán pokles akčních cen u všech sledovaných 
kategorií. Nejvyšší se odehrál u koloniálního zbo-
ží, a to o 9 %. Mimo Makro, kde se průměrná 
hodnota spotřebního koše pohybovala v srpnu na 
úrovni 1 710,80 Kč, zákazníci nejvýhodněji na-
koupili v prodejnách Albert HM (1 989,20 Kč). 

Červenec vykázal meziroční raketový nárůst 
obratu kategorie mlék

2‚12 %
 V porovnání s obdobím červen–červenec 
2022 vzrostla průměrná cena spotřebního koše 
v srpnu 2022 o 2,12 %.

2 155,30 Kč

 Průměrná cena 
spotřebního koše vzrostla 
v srpnu 2022 z původních 
2 109,60 Kč na 2 155,30 Kč.

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

TOP 10 POTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (7/2022 vs. 7/2021, v %)

 Pivo    6,9

 Sýry    5,5

 Tvrdý alkohol   3,9

 Vody    12,8

 Víno*    0,6

 Zmrzliny   14,9

 Sušenky a oplatky  14,3

 Čokoládové cukrovinky 3,5

 Mléka    26,4

 Slané pochutiny  16,0

* ČR, elektronická data moderního trhu

TOP 10 NEPOTRAVINÁŘSKÝCH KATEGORIÍ

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

Meziroční změna hodnoty prodeje (7/2022 vs. 7/2021, v %)

 Papírové produkty 21,5

 Krmivo pro psy a kočky 12,0

Péče o vlasy 8,3

 Prací prostředky 4,8

 Péče o zuby* -0,5

 Čisticí prostředky -0,2

 Osobní hygiena -2,1

 Péče o tělo* 15,3

 Dětská strava 13,4

 Dekorativní kosmetika* 22,0

* ČR, elektronická data moderního trhu

Největší zkušenost je s mléčnými alternativami
 Rostlinné alternativy mléčných výrobků zná 49 % Čechů. Mléčné rostlinné alternativy 
znají více ženy (50 %) a mladí spotřebitelé ve věku 18 až 24 let (63 %). Nejméně jsou tyto 
alternativy známy mezi spotřebiteli nad 60 let (povědomí o nich má 33 %). Ti, kteří rostlinné 
alternativy potravinových výrobků neznají, mají zájem je vyzkoušet (41 %). V srpnovém 
průzkumu na reprezentativním vzorku české populace ve věku 18+ o velikosti 1 098 re-
spondentů společnost InsightLab zjišťovala, jak se v oblasti nákupu rostlinných alternativ 
čeští spotřebitelé chovají.

Češi jsou masožrouti, více než polovina z nich si 
maso dopřává několikrát týdně (67 %). Občas 
i častěji si dá nějaký rostlinný produkt více než 
polovina z nich. Největší zkušenost s rostlinnými 
alternativami mají čeští spotřebitelé v kategorii 
mléka (59 %), a když se zeptáme těch, co alterna-
tivu zatím nevyzkoušeli, kterou kategorii by chtěli 

  Jaké typy mléčných výrobků 
spotřebitelé již vyzkoušeli 
v rostlinné alternativě

vyzkoušet, tak je to opět mléko (21 %). Na dru-
hém místě se umístilo tofu, tempeh nebo seitan, 
které vyzkoušela více než polovina Čechů. Ovšem 
když to porovnáme s tím, zda by tyto výrobky 
chtěli vyzkoušet, tak jen malé procento spotře-
bitelů uvede, že by o toto mělo zájem (9 %). Na 
druhém místě v ochotě vyzkoušet se umístila 
kategorie rostlinných jogurtů (36 %), které vy-
zkoušelo podobné množství spotřebitelů (40 %). 

Pokud jde o nabídku řetězců v této kategorii, 
spotřebitelé si myslí, že nejvíce takových výrobků 
nabízí Albert, Tesco a na třetím místě je Globus. 
Což je konzistentní s názorem spotřebitelů v hod-
nocení, které řetězce nabízejí nejvíce zdravých 
potravin, kde je pořadí totožné. 

 Vývoj cen spotřebního koše (v Kč) 

31. 32. 33. 34.

Albert SM 2110,8 2088,8 2004,8 1981,8

Albert HM 1980,8 2003,4 1972,8 1999,8

Billa 2231,8 2006,8 2180,8 2164,8

Globus 2119,3 2201,8 2370,9 2228,9

Kaufland 2241,2 2116,5 2273,3 2300,9

Lidl 2275,9 2265,9 2299,9 2294,9

Makro 1688,1 1692,5 1741,0 1721,5

Penny 
Market 2273,8 2210,8 2248,8 2119,4

Tesco HM 2303,8 2289,2 2369,8 2361,8

Tesco SM 2381,8 2361,8 2376,8 2355,8

Vývoj cen v období 3.–30. 8. 2022

Mléka 59 %

Tofu, tempeh, seitan 58 %

Jogurty 40 %

Pomazánky 33 %

Rostlinné sýry 25 %

Másla 25 %
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ČTYŘI HROZBY, ČTYŘI EXPERTI, ČTYŘI POHLEDY 

Setkáme seopět v Aquapalace Hotelu Prague?
13.–14. října 

2022

Ochutnávka konferenčního programu

Další prezentace a řečníky najdete na 
www.obalko.cz/program.

10

PANELOVÁ DISKUZE: SOUČASNÉ HROZBY, BUDOUCÍ PŘÍLEŽITOSTI?
Letošní panel naváže na úvodní blok přednášek a diskutující se více zaměří na aktuální i budoucí hrozby českého a slovenského obalového trhu. Soustředí 
se nejen na problémy, ale také na možná východiska a řešení. A to z pohledu lidských zdrojů, spotřeby energií, nákupu vstupních surovin, konsolidace 
dodavatelských řetězců i očekávaného vývoje v národní a evropské ekonomice se souvisejícími dopady na koupěschopnost obyvatelstva. V panelu promluví 
zástupci dodavatelů obalových řešení i představitelé významných výrobních společností, které balí velké množství zboží, a proto jsou dotčené potenciálními 
hrozbami pro obalový trh jako celek.

MARTIN 
KINCL, 
ALIMPEX

MARTIN HEJL, 
THIMM 
PACK’N’DISPLAY

ALESSANDRO 
PASQUALE, 
MATTONI 1873

PETR SLOUP, 
ŠKODA 
AUTO

JANA 
STRÁNSKÁ, 
RYOR

IVO BENDA, 
GREINER 
PACKAGING 
SLUŠOVICE

JAKE WEIGHELL, 
SMITHERS

O MATERIÁLECH

JOSEF KOTRBA, 
NEZÁVISLÝ 
KONZULTANT

O ENERGII

JAROSLAVA 
REZLEROVÁ, 
MANPOWERGROUP

O LIDSKÝCH ZDROJÍCH

LINDA 
STRAKOVÁ, 
NIELSENIQ

O INFLACI A KUPNÍ SÍLEObalový průmysl se ještě pořádně nestačil oklepat z koronavirové 
krize (a není přitom jasné, zda jsme opravdu na konci), a okamžitě 
byl vystaven novým hrozbám: 1) nedostatek a vysoké ceny materiálů 
včetně recyklátů; 2) rostoucí ceny energií; 3) nedostupnost personálu 
na všech pozicích a související tlak na růst mezd; 4) klesající kupní 
síla spotřebitelů. Pro důkladné zorientování v těchto klíčových oblas-
tech zveme čtyři odborníky, kteří budou sdílet své expertní názory:

Sekce Design & inovace

Společný dopolední blok

Sekce Technologie & materiály

VÝZVY OBALOVÉHO DESIGNU 
PRO ONLINE PRIVÁTNÍ ZNAČKY  

JAK VYTVOŘIT OBAL, 
KTERÝ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ 
SPOTŘEBITELSKÉ VNÍMÁNÍ ZNAČKY

NÁSTRAHY I PŘÍNOSY AUTOMATIZACE 
SKUPINOVÉHO BALENÍ DO KARTONU

PLECHOVKY – OBALY SOUČASNOSTI 
PRO MALÉ I VELKÉ ZÁKAZNÍKY

PETR CHVOJKA, 
ROHLIK GROUP

JIŘÍ VOTRUBA, 
COCOON

MICHAL 
MATYS, 
PIVOVAR 
SVIJANY

JITKA 
FROYDOVÁ, 
VINOHRAD-
SKÝ PIVOVAR

ATTILA 
SZABÓ, 
CANPACK

Děkujeme partnerům, kteří podporují 10. ročník kongresu

BORIS RAJDL, PALÍRNA U ZELENÉHO STROMU

PAVEL COUFAL, 
HÜGLI FOOD

MICHAEL 
ONDRASCHEK, 
M.A.S. AUTOMATION
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Sekce Udržitelnost

Další prezentace a řečníky najdete na 
www.obalko.cz/program.

BUDOUCNOST UDRŽITELNOSTI: 
PŘEHLED, REPORTING, VERIFIKACE 
A DODRŽOVÁNÍ LEGISLATIVY

VLADIMÍR KOČÍ, 
VŠCHT PRAHA

JAN KULHÁNEK, 
VŠCHT PRAHA

HANA NOVÁKOVÁ, 
ENVI – PAK

JIŘÍ REMR, 
MARKENT

Lenka Nejedlová 
z Unileveru bude 
prezentovat systém 
znovupoužitelné 
lahve s pumpičkou 
ze 100% PCR spolu 
s doplňovacím sáčkem 
pro značku Dove, který 
za poslední rok ušetřil 
5,2 tun obalového 
materiálu.

Martin Krystián
(Olma) a Ivo 
Benda (Greiner 
Packaging) budou 
prezentovat nový 
kelímek pro výrobek 
Olma Pierot vyrobený 
tvarováním s vý-
raznou úsporou PP 
a snížením uhlíkové 
stopy CO

2. 

Jiří Klíma ze 
společnosti Avery 
Dennison bude pre-
zentovat novou služ-
bou AD Circular, která 
se zabývá sběrem 
a následným využitím 
nosných podložek od 
samolepících etiket.

Michaela 
Bernatová (Nestlé 
Česko), Martin 
Němec a Jan 
Karlík (oba 
DS Smith Packaging) 
poví o přínosech 
cirkulárního designu 
displejů nejen pro 
přírodu, ale taky pro 
podnikání.

EKODIZAJN NA 
OBZORE – AKO MU 
ROZUMIEŤ A AKO 
SA PRIPRAVIŤ

GREENWASHING ZAKÁZÁN – 4 PŘÍKLADY 
UDRŽITELNÝCH OBALOVÝCH ŘEŠENÍ

POSTOJE KLIEN-
TŮ K RECYKLOVA-
TELNOSTI OBALŮ 
A LITTERINGU

Sekce Technologie & materiály

Chcete se zúčastnit?
Registrujte se na www.obalko.cz/registrace

Vstup zdarma pro zástupce FMCG a retailu.

Děkujeme partnerům, kteří podporují 10. ročník kongresu

PARTNER 
E-MAILOVÉ 
KOMUNIKACE:

POD ZÁŠTITOU: PARTNEŘI NÁPOJŮ:

PARTNER TECHNIKY:

PARTNER DESIGNU:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER:

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI:STŘÍBRNÝ PARTNER 
A PARTNER TŘÍDĚNÍ:

 ZLATÍ PARTNEŘI:

BRONZOVÍ 
PARTNEŘI:

PARTNEŘI 
WORKSHOPŮ:

 MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI:

ORGANIZÁTOR:

SPOLUPRACUJÍCÍ 
ORGANIZACE:

SPECIÁLNÍ PARTNEŘI:

FuturePack: Zaostříme 
na budoucnost balení

Letošní téma:
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ČTYŘI HROZBY, ČTYŘI EXPERTI, ČTYŘI POHLEDY 

Setkáme seopět v Aquapalace Hotelu Prague?
13.–14. října 

2022

Ochutnávka konferenčního programu

Další prezentace a řečníky najdete na 
www.obalko.cz/program.

10

PANELOVÁ DISKUZE: SOUČASNÉ HROZBY, BUDOUCÍ PŘÍLEŽITOSTI?
Letošní panel naváže na úvodní blok přednášek a diskutující se více zaměří na aktuální i budoucí hrozby českého a slovenského obalového trhu. Soustředí 
se nejen na problémy, ale také na možná východiska a řešení. A to z pohledu lidských zdrojů, spotřeby energií, nákupu vstupních surovin, konsolidace 
dodavatelských řetězců i očekávaného vývoje v národní a evropské ekonomice se souvisejícími dopady na koupěschopnost obyvatelstva. V panelu promluví 
zástupci dodavatelů obalových řešení i představitelé významných výrobních společností, které balí velké množství zboží, a proto jsou dotčené potenciálními 
hrozbami pro obalový trh jako celek.

MARTIN 
KINCL, 
ALIMPEX

MARTIN HEJL, 
THIMM 
PACK’N’DISPLAY

ALESSANDRO 
PASQUALE, 
MATTONI 1873

PETR SLOUP, 
ŠKODA 
AUTO

JANA 
STRÁNSKÁ, 
RYOR

IVO BENDA, 
GREINER 
PACKAGING 
SLUŠOVICE

JAKE WEIGHELL, 
SMITHERS

O MATERIÁLECH

JOSEF KOTRBA, 
NEZÁVISLÝ 
KONZULTANT

O ENERGII

JAROSLAVA 
REZLEROVÁ, 
MANPOWERGROUP

O LIDSKÝCH ZDROJÍCH

LINDA 
STRAKOVÁ, 
NIELSENIQ

O INFLACI A KUPNÍ SÍLEObalový průmysl se ještě pořádně nestačil oklepat z koronavirové 
krize (a není přitom jasné, zda jsme opravdu na konci), a okamžitě 
byl vystaven novým hrozbám: 1) nedostatek a vysoké ceny materiálů 
včetně recyklátů; 2) rostoucí ceny energií; 3) nedostupnost personálu 
na všech pozicích a související tlak na růst mezd; 4) klesající kupní 
síla spotřebitelů. Pro důkladné zorientování v těchto klíčových oblas-
tech zveme čtyři odborníky, kteří budou sdílet své expertní názory:

Sekce Design & inovace

Společný dopolední blok

Sekce Technologie & materiály

VÝZVY OBALOVÉHO DESIGNU 
PRO ONLINE PRIVÁTNÍ ZNAČKY  

JAK VYTVOŘIT OBAL, 
KTERÝ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ 
SPOTŘEBITELSKÉ VNÍMÁNÍ ZNAČKY

NÁSTRAHY I PŘÍNOSY AUTOMATIZACE 
SKUPINOVÉHO BALENÍ DO KARTONU

PLECHOVKY – OBALY SOUČASNOSTI 
PRO MALÉ I VELKÉ ZÁKAZNÍKY

PETR CHVOJKA, 
ROHLIK GROUP

JIŘÍ VOTRUBA, 
COCOON

MICHAL 
MATYS, 
PIVOVAR 
SVIJANY

JITKA 
FROYDOVÁ, 
VINOHRAD-
SKÝ PIVOVAR

ATTILA 
SZABÓ, 
CANPACK

Děkujeme partnerům, kteří podporují 10. ročník kongresu

BORIS RAJDL, PALÍRNA U ZELENÉHO STROMU

PAVEL COUFAL, 
HÜGLI FOOD

MICHAEL 
ONDRASCHEK, 
M.A.S. AUTOMATION
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AGENDA

6. 10. 2022
OLOMOUC

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

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

13.–14. 10. 2022
PRAHA

OBALKO
český a slovenský 
obalový kongres

 Technologie postupuje bleskovou rychlostí 
a obalový průmysl se snaží držet krok. Před námi 
je však ještě hodně dlouhá cesta. Obaly se musí 
jednoduše třídit a recyklovat, musí být efektivnější 
při prodeji produktů, lepší jako zdroj informací pro 
spotřebitele a musí se dát snáze navrhovat, objed-
návat a vyrábět. S rychlostí, kterou se svět pohy-
buje, je budoucnost obalů hned za rohem. Rozší-

5.–6. 10. 2022
KOŠICE

SAMOŠKA SK
20. kongres na podporu 
slovenského obchodu

 Kongres Samoška je jedinečným místem, kde 
se setkávají představitelé centrál maloobchodních 
aliancí a družstev i majitelé a vedoucí prodejen 
z různých regionů Slovenska. Po více než třech le-
tech, kdy pandemická opatření neumožňovala 
setkávání na společenských akcích, se kongres 
opět vrací do Košic. Jubilejní 20. kongres se usku-
teční v říjnu v hotelu DoubleTree by Hilton Košice. 
Oficiálnímu programu bude předcházet nefor-
mální párty, během které mají domácí obchodníci, 
dodavatelé či zástupci profesních organizací příle-
žitost navázat nové obchodní vztahy a upevnit ty 
staré. Zároveň se budou moci v průběhu odbor-
ného programu zapojit do různorodých diskusí 
a získat tak inspiraci aplikovatelnou do praxe. 

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



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

řená realita, digitální značení, ekodesign, 
objednávání online, klimatická neutralita… Stručně 
řečeno, balení zítřka je tu skoro už dnes. Připojte 
se k nám na jubilejním 10. ročníku kongresu 
Obalko, největšího setkání obalových profesionálů 
ve střední Evropě, a společně zaostříme na bu-
doucnost balení. 

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

10. 11. 2022
PRAHA

NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ 
ZNAČKY 2022
slavnostní galavečer

 Již 10. listopadu 2022 se veřejnost dozví, kte-
rým značkám letos čeští zákazníci nejvíce důvěřují. 
Slavnostní galavečer, kterým bude provázet Da-
niela Písařovicová, proběhne v prvorepublikovém 
prostoru Autoklubu ČR a zúčastní se ho zástupci 
vítězných značek a mediální i odborní partneři pro-
gramu Důvěryhodné značky. Současně se usku-
teční i tisková konference pro média. Program, 
jehož organizátorem je společnost Atoz Marketing 
Services ve spolupráci s agenturou NielsenIQ, je 
nejrozsáhlejším průzkumem důvěry v ČR a probíhá 
na reprezentativním vzorku 4 000 respondentů. 
V letošním, již osmém, ročníku se o důvěru čes-
kých zákazníků utká téměř 900 značek v několika 
desítkách kategorií napříč celým trhem. Vedle již 
tradičních kategorií budou vyhlášeny i kategorie 
nové, ve kterých důvěra mezi zákazníkem a znač-
kou hraje zásadní roli. 

www.duveryhodneznacky.cz 
+420 739 571 385 
duveryhodneznacky@atozgroup.cz

Stručně řečeno, balení zítřka je tu sko-
ro už dnes. Připojte se k nám na jubi-
lejním 10. ročníku kongresu Obalko, 
největšího setkání obalových profe-
sionálů ve střední Evropě, a společně 
zaostříme na budoucnost balení. [u]

www.obalko.cz

+420 733 521 575

terezia.radkova@atoz.cz

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

POPAI DAY 2022

24. 11. 2022
POPAI FÓRUM 2022 
Konference o probíhajících trendech, perspektivách 
a změnách v marketingové komunikaci v retailu.

POPAI AWARDS 2022
Soutěž o nejlepší realizace 
a projekty komunikace v retailu. 

Hvězda 3D reklamy 2022
Soutěž o nejlepší reklamní 
a dárkové předměty.  

POPAI STUDENT AWARD 2022
Soutěž o nejlepší studentské návrhy 
projektů in-store komunikace. 

Kongresové centrum
O2 universum

PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ PARTNER

SPONZOŘI

HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ
PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘIODBORNÝ PARTNER

AKCE PROBÍHÁ 
VE SPOLUPRÁCI S AGENTUROU
UP BRAND ACTIVATION

AKCE PROBÍHÁ POD ZÁŠTITOU 
SVAZU OBCHODU 
A CESTOVNÍHO RUCHU ČR

Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň

Nová éra retailu - kamenný obchod se vrací na výsluní 
14. ročník prestižní události pro profesionály z retailu

inzerce



VE STRUČNOSTI

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



SIAL Paris 2022 
představuje 
digitální katalog
 Zcela nový nástroj pro networking, digi-
tální katalog – Marketplace CXMP, nabízí ve-
letrh SIAL Paris 2022. Setkání se 7 000 vysta-
vovateli je možné na nové platformě CXMP 
dostupné na webu www.sialparis.com v sek-
ci The Show.

Registrovaní návštěvníci veletrhu SIAL Paris 2022 si 
mohou bezplatně prohlédnout seznam vysta-
vovatelů a produktů a lépe si tak připravit svou 
fyzickou návštěvu veletrhu a spojit se s rozsáhlou 
komunitou oboru před, během a po jeho konání 
(15.–19. 10. 2022). Akce nabízí inspiraci a bohatý 
program konferencí SIAL Talks, kde se představí na 
100 mezinárodních řečníků. Prezentuje také 
novinky, trendy a náhled do budoucnosti – SIAL 
Innovation & SIAL Start-up & SIAL Future lab.

Více  informací o veletrhu získáte zde: 
www.sialparis.com, +420 222 518 587,
visitor@francouzskeveletrhy.cz.

Regionální potravina 
získala významné 
ocenění

 Komunikační kampaň na podporu znač-
ky kvality Regionální potravina získala na zá-
řijovém slavnostním vyhlášení cen IMC Czech 
Awards celkem tři ocenění. Jedná se o zlato 
v kategorii Budování značky, stříbro za Integrova-
nou komunikaci a bronz v kategorii Veřejný zada-
vatel. Díky tomu se kampaň stala jedním z nejú-
spěšnějších marketingových projektů tohoto roku. 
Ocenění získala za dlouhodobou komunikaci, díky 

které ji vyhledává stále více zákazníků. Ta pochází 
z dílny agentury Momentum Czech Republic. 
Podle expertů z reklamního odvětví tak jde o je-
den z mála příkladů, kdy veřejná instituce pomocí 
moderního marketingu podporuje skutečně efek-
tivně nějaký produkt nebo službu.

„Značka Regionální potravina je postavena na lokál-
nosti a silných příbězích lidí, kteří za jejich vznikem 
stojí. A na stejném principu jsme postavili i loňskou 
kampaň na její podporu. Dlouhodobě se ukazuje, že 
sázka na kvalitu a silnou značku je pro producenty 
cesta, jak nespadnout do spirály slev a cenových 
akcí, které by pro většinu z nich byly dlouhodobě ne-
udržitelné,“ říká Kateřina Ratajová, ředitelka Odbo-
ru administrace podpory kvalitních potravin Státní-
ho zemědělského a intervenčního fondu (SZIF), 
která má realizaci kampaní na starosti. 

Globus chystá 
v Praze Fresh
 Společnost Globus letos na podzim ote-
vře druhý maloformátový obchod v koncep-
tu Globus Fresh. V pražských Stodůlkách na-
bídne širokou škálu produktů vlastní výroby 
a vlastních značek.

Nový Globus Fresh v pražských Stodůlkách bude 
situován naproti Radnici Prahy 13, na ploše 
238 m² si budou vybírat zákazníci sortiment čer-
stvých potravin z vlastních výrob, nápoje či zboží 
vlastních značek retailera. Veškeré produkty vlast-
ní výroby budou čerstvě připravovány v mateř-
ském domě HM Zličín vlastními řezníky, pekaři 
a kuchaři, a tentýž den doručovány do Stodůlek. 
Aktuálně firma zahajuje rekonstrukci, která by 
měla trvat do října letošního roku, kdy je naplá-
nováno otevření provozovny. 

Certifikovaný 
elektronický katalog

Jednoduché ovládání

Standardizovaná
B2B a B2C data

Cloudové řešení

Systémová
kontrola dat

Integrace do stávajících
informačních systémů

Školení,
poradenství, podpora
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AGENDA

6. 10. 2022
OLOMOUC

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

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

13.–14. 10. 2022
PRAHA

OBALKO
český a slovenský 
obalový kongres

 Technologie postupuje bleskovou rychlostí 
a obalový průmysl se snaží držet krok. Před námi 
je však ještě hodně dlouhá cesta. Obaly se musí 
jednoduše třídit a recyklovat, musí být efektivnější 
při prodeji produktů, lepší jako zdroj informací pro 
spotřebitele a musí se dát snáze navrhovat, objed-
návat a vyrábět. S rychlostí, kterou se svět pohy-
buje, je budoucnost obalů hned za rohem. Rozší-

5.–6. 10. 2022
KOŠICE

SAMOŠKA SK
20. kongres na podporu 
slovenského obchodu

 Kongres Samoška je jedinečným místem, kde 
se setkávají představitelé centrál maloobchodních 
aliancí a družstev i majitelé a vedoucí prodejen 
z různých regionů Slovenska. Po více než třech le-
tech, kdy pandemická opatření neumožňovala 
setkávání na společenských akcích, se kongres 
opět vrací do Košic. Jubilejní 20. kongres se usku-
teční v říjnu v hotelu DoubleTree by Hilton Košice. 
Oficiálnímu programu bude předcházet nefor-
mální párty, během které mají domácí obchodníci, 
dodavatelé či zástupci profesních organizací příle-
žitost navázat nové obchodní vztahy a upevnit ty 
staré. Zároveň se budou moci v průběhu odbor-
ného programu zapojit do různorodých diskusí 
a získat tak inspiraci aplikovatelnou do praxe. 

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



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

řená realita, digitální značení, ekodesign, 
objednávání online, klimatická neutralita… Stručně 
řečeno, balení zítřka je tu skoro už dnes. Připojte 
se k nám na jubilejním 10. ročníku kongresu 
Obalko, největšího setkání obalových profesionálů 
ve střední Evropě, a společně zaostříme na bu-
doucnost balení. 

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

10. 11. 2022
PRAHA

NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ 
ZNAČKY 2022
slavnostní galavečer

 Již 10. listopadu 2022 se veřejnost dozví, kte-
rým značkám letos čeští zákazníci nejvíce důvěřují. 
Slavnostní galavečer, kterým bude provázet Da-
niela Písařovicová, proběhne v prvorepublikovém 
prostoru Autoklubu ČR a zúčastní se ho zástupci 
vítězných značek a mediální i odborní partneři pro-
gramu Důvěryhodné značky. Současně se usku-
teční i tisková konference pro média. Program, 
jehož organizátorem je společnost Atoz Marketing 
Services ve spolupráci s agenturou NielsenIQ, je 
nejrozsáhlejším průzkumem důvěry v ČR a probíhá 
na reprezentativním vzorku 4 000 respondentů. 
V letošním, již osmém, ročníku se o důvěru čes-
kých zákazníků utká téměř 900 značek v několika 
desítkách kategorií napříč celým trhem. Vedle již 
tradičních kategorií budou vyhlášeny i kategorie 
nové, ve kterých důvěra mezi zákazníkem a znač-
kou hraje zásadní roli. 

www.duveryhodneznacky.cz 
+420 739 571 385 
duveryhodneznacky@atozgroup.cz

Stručně řečeno, balení zítřka je tu sko-
ro už dnes. Připojte se k nám na jubi-
lejním 10. ročníku kongresu Obalko, 
největšího setkání obalových profe-
sionálů ve střední Evropě, a společně 
zaostříme na budoucnost balení. [u]

www.obalko.cz

+420 733 521 575

terezia.radkova@atoz.cz

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

22

24. 11. 2022
POPAI FÓRUM 2022 

POPAI AWARDS 2022

Hvězda 3D reklamy 2022

POPAI STUDENT AWARD 2022

Kongresové centrum
O2 universum

Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9 – Libeň

Nová éra retailu - kamenný obchod se vrací na výsluní 

inzerce
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SVĚTOBĚŽNÍCI RETAILU

10

CO JSME VIDĚLI, SLYŠELI, ZJISTILI...

Co zaujalo 
Josefa Pavlíka 
v Norsku

Severská
inspirace

Milí čtenáři časopisu Zboží&Prodej 

a fanoušci retailu,

rád bych se s vámi podělil o pár 

zajímavých fotografií ze svých 

cest, kde se snažím najít inspiraci 

pro naše společné realizace. 

V tomto roce jsem se vypravil 

do Norska.

ATOZ RETAIL TEAM 

& PAN / PANÍ

PRODEJCE POTRAVIN

ČESKÁ REPUBLIKA

Josef Pavlík, RN servis EU

N°40

Je libo uzeninu 
z losa, soba 
nebo velryby? 

V klasické prodejně alkohol 
nekoupíte. Pro tento 
sortiment musíte zajít do sítě 
Vinmonopolet. Za lahvinku si 
patřičně připlatíte.

REGIONÁLNÍ 
PRODUKTY

VINMONOPOLET

SUPERMARKET REGION

NABÍDKA RYB

Vlevo vstup do klasického supermarketu, 
vpravo v konceptu shop-in-shop prodejna 
zaměřená na regionální produkci. 

Norský losos je světový 
fenomén a nabídka 
chlazených ryb v tamních 
prodejnách tomu odpovídá.

Říká se, že každý třetí 
Nor je architekt. Je 
úžasné, jak přirozeně 
tvořený exteriér 
zapadá do krásné 
přírody.

COOP EXTERIÉR 

V každé prodejně je součástí pečivového regálu 
kráječ na pečivo. Potěší každého, kdo krájí chléb 
stejně křivě jako já.

PEČIVO + KRÁJEČ
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

 Od října bude tuzemský řetězec se spor-
tovním a outdoor vybavením Sportisimo řídit 
Richard Hodul. Do firmy přichází ze společnosti 
Tchibo, kde působil posledních 22 let. Dosavadní 
generální ředitel Pavel Vajskebr bude členem do-
zorčí rady. 

 Ve společnosti Savencia Fromage & Dairy 
Czech Republic působí jako obchodní ředitel 
společnosti Zbyněk Chládek. Naposledy praco-
val ve společnosti Alza.cz, ve které působil jako di-
vizní ředitel a business unit manager. Předtím sbí-
ral zkušenosti v obchodních pozicích ve firmách 
Coca-Cola HBC či Procter & Gamble. 

 Funkce nového generálního ředitele a čle-
na představenstva společnosti Allegro se od 
1. září 2022 ujal Roy Perticucci. Jeho úkolem je 
především pokračovat v probíhající integraci se 
společností Mall Group a kurýrní službou WeDo, 

 Novým CEO on-line supermarketu Košík.cz
je Ivan Utěšil. Jeho předchůdce Tomáš Jeřá-
bek se bude věnovat výhradně obchodu z po-
zice obchodního ředitele. Ivan Utěšil vystudoval 
Bankovnictví a byznysové valuace na Vysoké ško-
le ekonomické v Praze. Potom působil jako mana-
žer skupiny EPH (Energetický a průmyslový hol-
ding). Do vedení Košík.cz přišel poté, co se EPH 
stala ve společnosti majoritním investorem. 

 Thomas Wieder byl nově jmenován gene-
rálním ředitelem společnosti Ferrero Česká. 
Od 1. září 2022 nahradil Alexe Keselje, který nyní 
pracuje přímo pro Ferrero Group v Lucembursku. 
Má letité mezinárodní zkušenosti v oblasti strate-
gického managementu, řízení prodeje i inovací. Ve 
firmě působí již 15 let. Od jeho nástupu v roce 2007 
zastával vedoucí pozice ve Švýcarsku a Rakousku. 
Předtím strávil několik let ve společnosti Nestlé, kde 
se věnoval marketingu a obchodu. 

 Jindřich Holiš je manažerem marketingu 
Woltu pro Českou republiku. Pozici přebírá 
po Danielu Blažkovi, který se bude dále vě-
novat vybraným projektům, především 
partnerskému marketingu a monetizaci pro-
storu v rámci aplikace Wolt. Hlavním cílem prá-
ce nového manažera bude marketingová podpora 
rozšiřujících se služeb, kam patří rozvoz jídla a dal-
šího zboží, nová služba Wolt Drive, věrnostní pro-
gram Wolt+, firemní program Wolt at Work nebo 
spolupráce se sesterskou společností Wolt Market. 
Wolt také postupně expanduje do nových měst 
v rámci České republiky. 

 Do nově vytvořené funkce obchodního 
ředitele pro český a slovenský trh společnos-
ti Mondelēz International byl jmenován To-

máš Kautský. Je zároveň regionálním ředitelem 
pro Slovensko. Ve firmě působí od roku 1996, kdy 
nastoupil na pozici obchodního zástupce pro Brno. 
V následujících letech se prosadil v řadě funkcí ob-
chodního oddělení v ČR a SR. Od roku 2016 řídil 
kompletní Business Unit na Slovensku. 

 Aleš Struminský byl jmenován preziden-
tem pro evropský region a členem předsta-
venstva společnosti Imperial Brands. Stal se 
tak jedním z mála Čechů, kteří zastávají tento post 
v globální společnosti obchodované na veřejných 
trzích. Aleš Struminský od října 2022 nahradí 
v obou pozicích Němce Joerga Biebernicka. 

jejichž nákup Allegro formálně dokončilo letos na 
jaře. Předchozí generální ředitel Francois Nuyts 
bude svému nástupci v nadcházejících týdnech na-
dále k dispozici, a to především v záležitostech 
spojených s dalším posilováním mezinárodního po-
stavení společnosti. 

 Do marketingového týmu on-line  super  -
marketu Rohlik.cz nastupuje Andrea  Dietlová 
jako head of brand and communication. Bude 
zastřešovat brand marketing pro český Rohlík. Na 
pozici vystřídala Kristýnu Rakovskou, která z Roh-
líku odešla. 

 Plaček Group, obchodník s chovatelský-
mi potřebami ve střední a východní Evropě, 
rozšiřuje manažerský tým. Provozovatel sítí 
Super zoo v České republice a na Slovensku, 
Kakadu zoo v Polsku a Dino zoo v Lotyšsku 
má od 1. 9. 2022 nového generálního ředite-
le Františka Wagnera. Přichází z centrály společ-
nosti Globus ČR. Působil na manažerských pozi-
cích v retailu 28 let a má za sebou i zkušenost ze 
zahraničí, kdy tři roky vedl firmu KiK v Itálii. 

 Na pozici nového marketingového ředi-
tele Dáme jídlo nastoupil Lukáš Burda. Do 
české doručovací platformy přichází z pozice di-
vision marketing manažera v Alza.cz. Soustředit 
se chce zejména na podporu dalšího růstu plat-
formy a rozvoje všech jejích vertikál. V čele mar-
ketingu vystřídal Kristínu Polákovou, která odešla 
v dubnu 2022. 

KDO JE KDE
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ného programu se na setkání a pozdravení se 
s jednotlivými týmy stály dlouhé fronty. Stejně vel-
ký zájem byl taky o fotku s některým ze známých 
influencerů a streamerů. Snažím se to pochopit, 
ale zatím marně… 

Nejcennější
 Na prvním místě v polovině června zveřejně-
ného žebříčku Kantar BrandZ Most Valuable Glo-
bal Brands 2022 se umístila společnost Apple a je 
na nejlepší cestě stát se první značkou s hodnotou 
bilionu dolarů. Celková hodnota 100 nejhodnot-
nějších značek světa se za poslední rok zvýšila 
o 23 % na 8,7 bilionu dolarů, což poukazuje na 
význam síly značky pro orientaci v neklidné globál-
ní ekonomice. S hodnotou značky 947,1 miliardy 
dolarů vyniká Apple vysokou mírou diferenciace 
a pokračující diverzifikací napříč portfoliem hard-
waru, softwaru a služeb. Společnost Google se 
posunula na druhé místo a je jedním z nejrychleji 

rostoucích subjektů v žebříčku, když zvý-
šila hodnotu své značky o 79 % na 

819,6 miliardy dolarů. Letos si 
polepšilo třicet sedm značek, 

více než tři čtvrtiny sledo-
vaných značek jsou vlast-

něny americkými spo-
lečnostmi a více než 
polovinu celkové hod-
noty žebříčku Top 
100 tvoří kategorie 
médií a zábavy, po-
skytovatelů podniko-

vých řešení a techno-
logií a maloobchodu. 

Jen pro připomínku, bi-
lion (1 000 000 000 000) 

je přirozené číslo rovné milio-
nu milionů, tedy tisíci miliard! 

Vtip měsíce
 Úspěšný podnikatel prohání po krajině svůj 
nový džíp a najednou zahlédne klasického bezdo-
movce. Ten si jen tak sedí, pak natáhne ruku, lusk-
ne prsty a objeví se před ním čerstvě natočené 
pivo. Vyzunkne ho a zase natáhne ruku, luskne 
a objeví se pivo. Podnikatel přijde k němu a ptá se, 
jak to dělá. No víte, jednou jsem prohrabával po-
pelnice, našel jsem takovou divnou lampu, a jak 
jsem ji začal čistit, objevil se džin… No a tak si teď 
dávám pivko. Podnikatel si v duchu říká „blbá soc-
ka“, a nahlas povídá: A neprodal bys mi tu lampu? 
Tady ti dám klíče od nového džípu, tady jsou klíče 
od nové vily, tady je bankovní karta, na účtu je 
milion. Bezdomovec odvětí: No, když chcete… 
A plácnou si. Sotva bezdomovec odjede, podnika-
tel začne leštit lampu, objeví se džin a podnikatel 
spustí: Chci vrtulník, zámek, kontrolní balík akcií 
firmy… Zadrž, zvolá džin. I mezi námi džiny došlo 
ke specializaci, neděláme všichni všechno. Takže, 
co si dáš, Gambrinus, nebo Radegast? 

Ne/dobrovolně?
 Ke konci letošního roku by měla skončit elek-
tronická evidence tržeb (EET). Koncem června 
poslanci v prvním čtení podpořili vládní návrh, 
který ji bez náhrady ruší. Evidence byla stejně kvů-
li pandemii přerušena a stala se prakticky dobro-
volnou. Zajímavé je, že samotní podnikatelé chtě-
jí, aby EET zůstala zachována. Ještě zajímavější 
jsou čísla: její vybudování stálo zhruba půl miliar-
dy korun, dvě a půl miliardy spolkl provoz systému 
od spuštění v prosinci 2016 a podle odhadů by 
jeho fungování na dobrovolné bázi stálo až sto 
milionů korun ročně… 

Radost i smutek
 V newsletteru časopisu Forbes mě zaujal člá-
nek o obrovském zájmu Američanů o české gra-
mofonové desky. Mám k bývalému podniku Gra-
mofonové závody Loděnice, dnes GZ Media, více 
než vřelý vztah, a tak mě potěšilo, že se 
mu daří čím dál tím lépe. Tento nej-
větší výrobce vinylů na světě jich 
loni vyrobil 56,5 milionů, do 
dvou let chce navýšit výro-
bu na 140 milionů ročně 
a dosahuje téměř čtyř-
miliardového obratu. 
Obliba jeho produktů 
za velkou louží stojí za 
nedávným otevřením 
už třetí lisovny na se-
veroamerickém konti-
nentu. Ke kanadskému 
Burlingtonu a americ-
kému Memphisu se nově 
připojila metropole count-
ry hudby Nashville. Na ote-
vření továrny s investicí asi 
dvacet milionů dolarů a 250 pra-
covními místy poslal svého zástupce 
sám guvernér státu Tennessee a osobně byl 
přítomen primátor města i další zástupci stát-
ních organizací. Zakladatel a většinový vlastník 
Zdeněk Pelc k tomu lakonicky poznamenal, že 
v Česku, kde firma zaměstnává více než dva ti-
síce lidí, přes dvacet let neviděl zástupce okresu, 
zástupce kraje pak nikdy za celých třicet let 
podnikání… 

Snažím se, ale…
 Podle zprávy pro tisk o víkendu na kon-

ci června sledovaly napínavou podívanou 
v pražské hale O2 universum tři tisícovky fanoušků 
League of Legends. Další se pak dívali na všechna 
víkendová klání na Twitch kanále Petra „Xnapyho“ 
Jiráka. Stream trval přes 20 hodin, za víkend vysí-
lání zaznamenalo více než 200 tisíc zhlédnutí a fi-
nálový zápas Dynamo Eclot vs. Entropiq sledovalo 
zároveň skoro pět a půl tisíce diváků. Ano, šlo 
o klání těch nejlepších esportových týmů u nás 
s mnohatisícovými výhrami. Pro doplnění, turnaj 
Prague Champs přinesl do tuzemska poprvé v his-
torii turnaj v League of Legends světového formá-
tu. Nadšenci fandili svým oblíbeným hráčům, kte-
ří se utkali na obřím 22metrovém pódiu 
s pohyblivými LED obrazovkami. Přišli ale i proto, 
aby se mohli osobně potkat se svými oblíbenými 
hráči a požádat je o autogram. V rámci doprovod-

Pro, nebo proti?
 Právo na potrat ano, či ne? Ame-
rický nejvyšší soud zrušil tuto normu 
danou verdiktem starým skoro 50 let. 
Interrupce nebudou automaticky pova-
žované za nelegální, ale bude záležet 
na přístupu jednotlivých států. Podle 
mě by toto výsostné rozhodnutí mělo 
náležet jenom ženám. 

 Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

a dosahuje téměř čtyř-
miliardového obratu. 
Obliba jeho produktů 
za velkou louží stojí za 
nedávným otevřením 
už třetí lisovny na se-
veroamerickém konti-
nentu. Ke kanadskému 
Burlingtonu a americ-
kému Memphisu se nově 
připojila metropole count-
ry hudby Nashville. Na ote-
vření továrny s investicí asi 
dvacet milionů dolarů a 250 pra-
covními místy poslal svého zástupce 
sám guvernér státu Tennessee a osobně byl 
přítomen primátor města i další zástupci stát-
ních organizací. Zakladatel a většinový vlastník 
Zdeněk Pelc k tomu lakonicky poznamenal, že 
v Česku, kde firma zaměstnává více než dva ti-
síce lidí, přes dvacet let neviděl zástupce okresu, 
zástupce kraje pak nikdy za celých třicet let 
podnikání… 

Snažím se, ale…


ci června sledovaly napínavou podívanou 
v pražské hale O2 universum tři tisícovky fanoušků 
League of Legends. Další se pak dívali na všechna 
víkendová klání na Twitch kanále Petra „Xnapyho“ 
Jiráka. Stream trval přes 20 hodin, za víkend vysí-
lání zaznamenalo více než 200 tisíc zhlédnutí a fi-
nálový zápas Dynamo Eclot vs. Entropiq sledovalo 
zároveň skoro pět a půl tisíce diváků. Ano, šlo 
o klání těch nejlepších esportových týmů u nás 
s mnohatisícovými výhrami. Pro doplnění, turnaj 
Prague Champs přinesl do tuzemska poprvé v his-
torii turnaj v League of Legends světového formá-
tu. Nadšenci fandili svým oblíbeným hráčům, kte-
ří se utkali na obřím 22metrovém pódiu 
s pohyblivými LED obrazovkami. Přišli ale i proto, 
aby se mohli osobně potkat se svými oblíbenými 
hráči a požádat je o autogram. V rámci doprovod-



NOVINKA

90 %

NOVINKA

90 90 

Díky velmi pomalému vaření ve vlastní 
šťávě si maso uchovává přirozené 

aroma a šťavnatost.

PŘIPRAVENO METODOU

1 balení Vepřové pečeně 
sous-vide Krásno
Omáčka:
150 g majonézy
4 lžíce dijonské hořčice
1 lžička worcesterské omáčky

2 lžíce kečupu
1 jarní cibulka
1 malá sladkokyselá okurka
Na dokončení:
burgerová houska
sýr a rajčata

BURGER V HOUSCE S TRHANOU 
VEPŘOVOU PEČENÍ SOUS - VIDE

Dejte péct maso. Celý kus masa i se šťávou, která je v sáčku, dejte do pekáče a přiklopte víkem. Pečte na 160 °C 
přibližně 45 minut až hodinu. Občas nakoukněte, maso můžete otočit a podle potřeby podlít trochou vody. Maso 
potom natrhejte vidličkou na kousky a nechejte odležet v pekáči se šťávou. Připravte si omáčku. Jarní cibulku i okurku nakrájejte 
velice najemno. Promíchejte se zbylými surovinami a podle chuti ještě lehce osolte a ochuťte pepřem. Zkompletujte burger. 
Spodní část housky namažte omáčkou, na ni dejte natrhané maso, sýr a rajčata. Před podáváním můžete ještě řeznou stranu 
housky opéct na grilu. Přiklopte horní částí housky a podávejte. 

Recept na křupavou domácí 
housku najdete zde:

TIP

Další recepty se šťavnatými masy 
SOUS - VIDE a mnoho dalších receptů 
najdete na www.krasno.cz/recepty

potom natrhejte vidličkou na kousky a nechejte odležet v pekáči se šťávou. Připravte si omáčku. Jarní cibulku i okurku nakrájejte 

Recept na křupavou domácí 
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ného žebříčku Kantar BrandZ Most Valuable Glo-
bal Brands 2022 se umístila společnost Apple a je 
na nejlepší cestě stát se první značkou s hodnotou 
bilionu dolarů. Celková hodnota 100 nejhodnot-
nějších značek světa se za poslední rok zvýšila 
o 23 % na 8,7 bilionu dolarů, což poukazuje na 
význam síly značky pro orientaci v neklidné globál-
ní ekonomice. S hodnotou značky 947,1 miliardy 
dolarů vyniká Apple vysokou mírou diferenciace 
a pokračující diverzifikací napříč portfoliem hard-
waru, softwaru a služeb. Společnost Google se 
posunula na druhé místo a je jedním z nejrychleji 

rostoucích subjektů v žebříčku, když zvý-
šila hodnotu své značky o 79 % na 

819,6 miliardy dolarů. Letos si 
polepšilo třicet sedm značek, 

více než tři čtvrtiny sledo-
vaných značek jsou vlast-
něny americkými spo-
lečnostmi a více než 
polovinu celkové hod-
noty žebříčku Top 
100 tvoří kategorie 
médií a zábavy, po-
skytovatelů podniko-

vých řešení a techno-
logií a maloobchodu. 

Jen pro připomínku, bi-
lion (1 000 000 000 000) 

je přirozené číslo rovné milio-
nu milionů, tedy tisíci miliard! 

Vtip měsíce
 Úspěšný podnikatel prohání po krajině svůj 
nový džíp a najednou zahlédne klasického bezdo-
movce. Ten si jen tak sedí, pak natáhne ruku, lusk-
ne prsty a objeví se před ním čerstvě natočené 
pivo. Vyzunkne ho a zase natáhne ruku, luskne 
a objeví se pivo. Podnikatel přijde k němu a ptá se, 
jak to dělá. No víte, jednou jsem prohrabával po-
pelnice, našel jsem takovou divnou lampu, a jak 
jsem ji začal čistit, objevil se džin… No a tak si teď 
dávám pivko. Podnikatel si v duchu říká „blbá soc-
ka“, a nahlas povídá: A neprodal bys mi tu lampu? 
Tady ti dám klíče od nového džípu, tady jsou klíče 
od nové vily, tady je bankovní karta, na účtu je 
milion. Bezdomovec odvětí: No, když chcete… 
A plácnou si. Sotva bezdomovec odjede, podnika-
tel začne leštit lampu, objeví se džin a podnikatel 
spustí: Chci vrtulník, zámek, kontrolní balík akcií 
firmy… Zadrž, zvolá džin. I mezi námi džiny došlo 
ke specializaci, neděláme všichni všechno. Takže, 
co si dáš, Gambrinus, nebo Radegast? 

Ne/dobrovolně?
 Ke konci letošního roku by měla skončit elek-
tronická evidence tržeb (EET). Koncem června 
poslanci v prvním čtení podpořili vládní návrh, 
který ji bez náhrady ruší. Evidence byla stejně kvů-
li pandemii přerušena a stala se prakticky dobro-
volnou. Zajímavé je, že samotní podnikatelé chtě-
jí, aby EET zůstala zachována. Ještě zajímavější 
jsou čísla: její vybudování stálo zhruba půl miliar-
dy korun, dvě a půl miliardy spolkl provoz systému 
od spuštění v prosinci 2016 a podle odhadů by 
jeho fungování na dobrovolné bázi stálo až sto 
milionů korun ročně… 

Radost i smutek
 V newsletteru časopisu Forbes mě zaujal člá-
nek o obrovském zájmu Američanů o české gra-
mofonové desky. Mám k bývalému podniku Gra-
mofonové závody Loděnice, dnes GZ Media, více 
než vřelý vztah, a tak mě potěšilo, že se 
mu daří čím dál tím lépe. Tento nej-
větší výrobce vinylů na světě jich 
loni vyrobil 56,5 milionů, do 
dvou let chce navýšit výro-
bu na 140 milionů ročně 
a dosahuje téměř čtyř-
miliardového obratu. 
Obliba jeho produktů 
za velkou louží stojí za 
nedávným otevřením 
už třetí lisovny na se-
veroamerickém konti-
nentu. Ke kanadskému 
Burlingtonu a americ-
kému Memphisu se nově 
připojila metropole count-
ry hudby Nashville. Na ote-
vření továrny s investicí asi 
dvacet milionů dolarů a 250 pra-
covními místy poslal svého zástupce 
sám guvernér státu Tennessee a osobně byl 
přítomen primátor města i další zástupci stát-
ních organizací. Zakladatel a většinový vlastník 
Zdeněk Pelc k tomu lakonicky poznamenal, že 
v Česku, kde firma zaměstnává více než dva ti-
síce lidí, přes dvacet let neviděl zástupce okresu, 
zástupce kraje pak nikdy za celých třicet let 
podnikání… 

Snažím se, ale…
 Podle zprávy pro tisk o víkendu na kon-

ci června sledovaly napínavou podívanou 
v pražské hale O2 universum tři tisícovky fanoušků 
League of Legends. Další se pak dívali na všechna 
víkendová klání na Twitch kanále Petra „Xnapyho“ 
Jiráka. Stream trval přes 20 hodin, za víkend vysí-
lání zaznamenalo více než 200 tisíc zhlédnutí a fi-
nálový zápas Dynamo Eclot vs. Entropiq sledovalo 
zároveň skoro pět a půl tisíce diváků. Ano, šlo 
o klání těch nejlepších esportových týmů u nás 
s mnohatisícovými výhrami. Pro doplnění, turnaj 
Prague Champs přinesl do tuzemska poprvé v his-
torii turnaj v League of Legends světového formá-
tu. Nadšenci fandili svým oblíbeným hráčům, kte-
ří se utkali na obřím 22metrovém pódiu 
s pohyblivými LED obrazovkami. Přišli ale i proto, 
aby se mohli osobně potkat se svými oblíbenými 
hráči a požádat je o autogram. V rámci doprovod-

Pro, nebo proti?
 Právo na potrat ano, či ne? Ame-
rický nejvyšší soud zrušil tuto normu 
danou verdiktem starým skoro 50 let. 
Interrupce nebudou automaticky pova-
žované za nelegální, ale bude záležet 
na přístupu jednotlivých států. Podle 
mě by toto výsostné rozhodnutí mělo 
náležet jenom ženám. 

 Kontaktujte Petra:
petr.hribal@atoz.cz
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TÉMA VYDÁNÍ

Rostoucí inflace, ceny ener-
gií, pozvolné ochlazování 
spotřebitelského nákup-
ního apetitu a velmi nejisté 
prognózy do budoucna 
dopadají plnou vahou i na 
obchodní centra. Ačkoli to 
ale někdy z celostátních 
médií vypadá, že do nákup-
ních center bude třeba vyra-
zit v zimní bundě, s baterkou 
a na místě vybírat z omezené 
nabídky, protože většina 
obchodů zkrachuje, nic tomu 
podle odborníků nenasvěd-
čuje. Odliv a příliv nových 
značek je průměrný a žádné 
velké otřesy se nedějí.

Obchodní centra
na energetické
 křižovatce
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

tičního a provozního ředitele pro střední Evropu 
společnosti Unibail-Rodamco-Westfield, už probí-
hají přípravné práce a zprovoznění fotovoltaiky se 
na Černém Mostě čeká během dubna až května 
následujícího roku. O něco málo později bude pro-
voz zahájen i na Chodově. Elektrárny tak doplní 
řadu aktivit, které už obě centra v rámci energe-
tických úspor řeší léta.

Zátěžová zkouška 
je výzva pro ještě 
lepší řízení

Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu 
maloobchodních prostor pro střední a východní 
Evropu společnosti Cushman & Wakefield, se do-
mnívá, že maloobchodní trh prochází další zátěžo-
vou zkouškou. Tu první v posledních dvou a půl le-
tech představovala pandemie. Donutila nájemce 
více diverzifikovat své prodejní kanály, aby byli 
schopni uspokojit poptávku zákazníků a udržet si 
dostatečný obrat pro plnění svých závazků: „V této 
zkoušce se ukázalo, že klasický retail v kamenných 
prodejnách má své místo a zákazníci zde stále rádi 
nakupují. Nicméně mnoho obchodníků a společ-
ností muselo sáhnout hluboko do svých rezerv.“ 
Aktuálně řeší Cushman & Wakefield se svými 
klien ty zejména optimalizaci vytápění a chlazení, 
nahrazování svítidel efektivnějšími. Obvykle jde 
o LED technologie místo standardních svítidel a zá-
řivek, například na parkovištích a ve společných 
prostorách. Optimalizují se elektrická zařízení a na-
sazuje se sofistikovanější řízení budov, které vede 
k optimalizaci využití energií a větrání. A většina 
vlastníků projektů si podle Jana Kotrbáčka buduje 
nebo plánuje budovat vlastní fotovoltaické elek-

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

trárny na střechách nebo v rámci pozemků. Právě 
optimalizace nákladů na hospodaření s energiemi, 
v rámci revitalizace projektů i mimo plán, patří 
k hlavním trendům, které Jan Kotrbáček v prostře-
dí obchodních center vnímá. Druhým je pak budo-
vání multifukčních projektů, které propojují  několik 
funkcí dohromady – maloobchodní, kancelářskou 
a rezidenční. „Stále také zůstává důležitá bezpeč-
nost a komfort zákazníků,“ dodává k trendům.

Loni přibylo na tuzemském trhu nejvíce ploch retail 
parků za pět let, Česká republika tak celkově dis-
ponuje více než 1 100 000 m² těchto ploch. Býva-
jí hodnoceny jako vítězové pandemie a jejich po-
pularita neklesá. Neobsazenost vykazují minimální, 
podle analýz společnosti Cushman & Wakefield tu 
lze ale očekávat zvýšení nájemného.

„Vysoká obsazenost v segmentu retail parků trvá 
a lze ji očekávat i v budoucnu, jelikož většinu nájem-
ců tvoří silné české nebo mezinárodní společnosti, 
které by měly současnou situaci zvládnout. Nicmé-
ně v posledních měsících je na trhu cítit ochlazení 
poptávky po nových prostorech, řada nájemců od-
kládá rozhodnutí na začátek příštího roku, kdy oče-
kávají jasnější představu o vývoji. Současná situace 
je příliš rozkolísaná,“ uvádí Jiří Čížek, vedoucí týmu 
retail parků společnosti Cushman & Wakefield. Stá-
le se však daří uzavírat transakce a otevírat nové 
projekty. Ceny energií se samozřejmě propisují i do 
jednání o nájemních podmínkách. Obě strany se 
vzájemně potřebují pro vytváření zisku, proto hle-
dají cesty, které jim umožní tuto situaci zvládnout. 
„Ve střednědobém horizontu je ale reálné očekávat 
pokračování  trendu navyšování nájemného vzhle-
dem k nízké neobsazenosti,“ míní.

O 

bchodní centra, ale i retailové 
parky, které dlouhodobě těží 
z nižších nákladů na provoz, 
stojí před řadou otázek, z nichž 
ta, jak najít další úspory, samo-

zřejmě rezonuje. Na jedné straně je to totiž kom-
fort zákazníka, který významně přispívá k jeho 
ochotě nakupovat a trávit v nákupních centrech 
svůj čas, proto je třeba ho v maximální možné míře 
zachovat. Na straně druhé je ale třeba přijímat ta-
ková opatření, která umožní obchodním centrům 
rostoucí náklady vybalancovat. Pomoct by mělo 
i zastropování maximálních cen elektřiny a plynu, 
na kterém se dohodla vláda ČR v polovině září. 
Podobně budou postupovat i další státy EU.

Extrémně drahé energie 
trh sám nevyřeší

Zdeněk Hausvater, ředitel asset managementu 
společnosti AEV, majitele Nákupní galerie Mysl-
bek, upozorňuje, že už se nepohybujeme v pro-
středí tržních podmínek. Platí to především pro 
oblast energií, která dopadá na všechny složky 
maloobchodu: od výroby potravin a jídel v restau-
racích přes logistiku po samotný prodej, nemluvě 
o nákupním košíku a chování spotřebitelů. „Bě-
hem dvou a půl roku jde o druhou zásadní turbu-
lenci, s citelným dopadem na celou společnost, 
byznys nevyjímaje. Nedomnívám se, že bez systé-
mu subvencí nebo garancí na státní úrovni může 
projít touto krizí trh nepoznamenaný,“ říká. V My-
slbeku kombinují několik opatření, ať už jde o sni-
žování teploty, či úsporné osvětlení doprovázené 
ofenzivním nákupem energií a obecně médií. „Ve 
střednědobém výhledu uvažujeme o zapojení so-
fistikovaných obnovitelných zdrojů energie. Od 
hybridních FVE membrán na fasádě přes tepelná 
čerpadla až po další alternativní zdroje pasující do 
historického centra města,“ vysvětluje Zdeněk 
Hausvater. Dlouhodobá řešení v podobě fotovol-
taických systémů ale podle něj naráží na neochotu 
instalovat je v centrech měst.

„Aktuálně nemáme v našich centrech žádné sig-
nály, že by nájemci pod tíhou růstu cen energií 
plánovali zavírání svých prodejen. Nicméně situace 
je samozřejmě složitá a s napětím vyhlížíme zejmé-
na příští rok, ve kterém by se měly rostoucí energie 
projevit naplno, a to jak u domácností, tak firem,“ 
přibližuje situaci Pavel Urban, vedoucí správy ob-
chodních center a retail marketingu společnosti 
CBRE. Intervence ze strany vlády a EU je tedy na 
místě. Aktuální situace je totiž podle něj pro eko-
nomiku neúnosná a pomoc ze strany státu, re-
spektive evropských institucí, nezbytná. „Cenám, 
kterých energie dosáhly v posledních dnech, se trh 
zkrátka přizpůsobit nemůže,“ míní.

CBRE založilo speciální pracovní skupinu, která má 
pomoci spravovaným obchodním centrům udržet 
provozní náklady na únosné úrovni. Řeší se inves-
tice do osvětlení, regulace vzduchotechniky, 
v rámci dlouhodobých projektů jde většinou o in-
stalace fotovoltaických elektráren.

Ty se teď chystají třeba v Centru Černý Most nebo 
Westfield Chodov. Podle Martina Makovce, inves-

Ehrmann_HighProteinNEBBIA_2022_inz_155x130_ZboziProdej_01.indd   1 12.09.2022   10:30:54
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Obchodní centra
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 křižovatce
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Obchodní centra 
na energetické...

TÉMA VYDÁNÍ

Zvýšení nájemného očekává i Michael Tauwinkl, 
managing director společnosti Trei Real Estate, kte-
rá v tuzemsku provozuje retailové Vendo Parky. 
Potvrzuje, že všechny jsou obsazeny vždy ode dne 
otevření, zájem obchodníků se spíše zvyšuje: 
„Vzhledem k současné situaci a konceptu retail 
parku nás to nepřekvapuje. Komfort pro zákazníky, 
kteří tu naleznou vše potřebné bez nutnosti delšího 
cestování a s tím spojených výdajů, je společně 
s významně nižšími náklady na provoz oproti vět-
ším nákupním centrům pro nájemce velmi atraktiv-
ní a poptávka po těchto prostorech tak stále roste.“ 
Zvýšení nájemného je ale vzhledem k situaci na 
trhu nevyhnutelné, a to nejen kvůli zvýšené po-
ptávce, ale především z důvodu podstatně vyšších 
nákladů na výstavbu. Při realizaci nových projektů 
tak firma ke zvýšení nájemného přistoupit musí.

Jiří Čížek doplňuje, že nové projekty retail parků 
aktuálně vznikají hlavně v menších městech. Maji-
telé parků i nájemci chtějí být co nejblíže zákazní-
kům. S tím, jak se retail parky posouvají do men-
ších měst, přizpůsobuje se těmto místům i jejich 
velikost. Stejně jako v případě obchodních center 
jdou i retail parky s aktuálním trendem a investoři 
a pronajímatelé plánují umístění fotovoltaických 
elektráren na střechy nových i stávajících projektů 
pro optimalizaci nákladů.

Žádné drama se nekoná

Že se na trhu, kromě hledání úspor v rámci ener-
getické krize, neděje nic dramatického, se domní-
vá zakladatel a CEO společnosti Shopingy Jan 
Hübner. Na základě analýz z on-line dat, které jeho 
platforma Mall Analyser zpracovává, lze vidět, že 
obchody přicházejí i odcházejí v podobném tem-
pu, jako tomu bylo v předchozích letech a proza-
tím k žádným dramatickým změnám nedochází.

„Během pandemie panovala obava, že řada ob-
chodníků zmizí z nákupních center natrvalo, nako-
nec k tomu ale nedošlo. Očekávali jsme poměrně 
velkou nezaměstnanost a ani ta nepřišla,“ shrnuje. 

Obchodníci se podle něj adaptovali na nové pod-
mínky a rychle pochopili, že jejich hlavní zbraní 
proti internetovým hráčům je nákupní zážitek. 
„Značky provádí facelifty interiérů, vymýšlí nové 
koncepty, propojují je a lákají zákazníky na nákup-
ní zážitek. To je to, co z podstaty věci on-line není 
schopen nabídnout,“ míní Jan Hübner. E-commer-
ce si podle něj bude sice stále ukusovat svůj díl 
z retailového koláče, 80 % všech prodejů se ale 
bude pořád realizovat v kamenných obchodech.

Boom levnějších a diskontních značek, které na 
tuzemském trhu představují třeba KiK, Pepco, Ac-
tion či TEDi, neočekává: „V nejisté době to svádí 
k myšlence, že teď budou hrát prim levné značky, 
ale takhle trh obvykle nefunguje. Jde o obchody, 
které mají a budou mít svého zákazníka, mohou 
určitě těžit i z příchodu nových zákazníků, trh prav-
děpodobně výrazně nezmění.“ Potvrzuje ale, že se 
těmto obchodům daří napříč celou Evropou. Pol-
ské Pepco už otevřelo několik obchodů v Rakousku 
a také v Německu. Daří se ale i tuzemským hrá-
čům. Například značka Fruitissimo se v letošním 
roce chystá po předchozí expanzi na Slovensko 
a Maďarsko také na německý a rakouský trh.

Zástupci několika firem, které se zaměřují na 
obchodní centra a retail parky, se s námi po-
dělili o detailnější pohledy na aktuální situaci.

„Hledáme společně 
optimální řešení.“

Jakub Vychodil,
vedoucí provozu obchodních center, CBRE

Speciální pracovní skupinu jsme v CBRE založili z dů-
vodu turbulentní situace na poli energií a jejich str-

mého růstu v uplynulé době. Cílem je pomocí boha-
tých zkušeností a aktivního přístupu našich kolegů 
identifikovat další oblasti a možnosti, díky kterým 
budeme schopni ušetřit či zcela eliminovat obrovské 
nárůsty nákladů. A to jak na provozní úrovni, tak 
i v rámci investic; počínaje například snížením in-
tenzity osvětlení a utlumením nočního svícení přes 
regulaci vzduchotechniky, vytápění či chlazení, tedy 
snížení spotřeby chlazení v letních dnech až po ná-
kladnější investice. Mezi ty patří třeba fotovoltaic-
ké elektrárny, výměny osvětlení za úspornější LED 
technologie, ale i personální optimalizace.

„Bude záležet na ochotě 
zákazníků utrácet.“

Jan Kotrbáček,
partner a vedoucí týmu pronájmu 

maloobchodních prostor pro střední 
a východní Evropu, Cushman & Wakefield

Stávající situace s rekordním nárůstem energií 
a s tím spojeným dopadem na růst dalších nákla-
dů, jako je logistika, skladování a provoz obchodů 
a podobně ve spojení s rekordní inflací a související 
nárůst cen nájmů – to vše může být pro některé 
obchodníky dost nepříjemné. Pokud nejsou při-
praveni a v dobré kondici a stále jsou vyčerpaní 
z předcházejících let, mohou být v ohrožení. Bude 
záležet na chuti a schopnosti zákazníků utrácet 
v obchodech tak, aby nájemci dosáhli odpovída-
jících obratů a byli schopni plnit své závazky vůči 
pronajímatelům, kteří logicky mají dále závazky 
směrem k financujícím bankám, jež musí plnit. 
Všichni společně si uvědomují, že snížení nákla-
dů na provoz obchodů a celých obchodních cen-
ter jim umožní tuto situaci lépe zvládnout. Jsou 
tedy zapotřebí revize všech nákladů spojených 
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s  odběrem energií a optimalizace jejich využití, 
stejně jako hledání alternativních zdrojů. Obecně 
si však myslím, že retailový trh je zdravý, není nikte-
rak přesaturovaný. A pokud by nějaký nájemce na 
trhu musel skončit, tak se jeho místo podaří zaplnit 
jiným konceptem nebo společností, která využije 
této příležitosti a bude na situaci lépe připravena.

„Za řízením energetické 
náročnosti je spousta 

technologií.“

Martin Makovec,
investiční a provozní ředitel pro střední 

Evropu, Unibail-Rodamco-Westfield

V budovách dlouhodobě využíváme energii z ob-
novitelných zdrojů, jsou zde instalována čidla pro 
monitoring a řízení energetické náročnosti budo-
vy. Systém ovládá cirkulaci vzduchu a osvětlení 
tím nejefektivnějším způsobem, vždy v závislosti 
na aktuálním počasí, intenzitě venkovního světla 
nebo zaplněnosti centra. Optimalizovali jsme také 
provozní hodiny systému větrání objektů a techno-
logie chlazení a topení. V zimě využíváme techno-
logii tzv. free-cooling, což je systém ochlazování 
vody pomocí chladného venkovního vzduchu. Na-
opak k jeho ohřevu používáme technologii rekupe-
race neboli zpětného získávání tepla z odpadního 
vzduchu. Eskalátory fungují v úsporných režimech 
a spouští se pomocí pohybového senzoru, vypíná-
me vzduchové clony, usilujeme o výrazné snížení 
spotřeby klimatizace a vytápění. Dlouhodobě také 
využíváme úspornější LED osvětlení. Zároveň jsme 
si v loňském roce nechali zpracovat energetický 
audit všech budov v ČR a implementovali část na-
vržených opatření již proaktivně.

„Pomůže legislativa 
a finanční stimuly.“

Zdeněk Hausvater,
ředitel asset managementu, 

AEV (Nákupní galerie Myslbek)

Dlouhodobý horizont je určován energetickou po-
litikou hlavního města, potažmo státu. Je zřejmé, 
že tady nám zbytečně uteklo několik let, během 
nichž se dalo pracovat na systému FVE a dalších 
obnovitelných zdrojů, bateriových řešení, potažmo 
lokálních distribučních soustav. Tři roky již pracuje-
me na FVE a baterkách na střeše, ale narážíme na 
neochotu instalace FVE v centru města. Uvědomuji 
si rozdíl mezi objekty v centru a retail parky na 
okrajích měst s plochými, a tedy vhodným zastře-
šením a statikou budovy. Ale stejně jako činíme 
ústupky z hlediska dočasné substituce plynu uh-
lím a jeho derivátů nebo dokonce mazutem, měli 
bychom urychleně přijmout potřebnou legislativu: 

energetická společenství, fotovoltaika a změna je-
jího účtování a podobně, a finanční stimuly pro její 
co nejrychlejší rozšíření na maximum ploch a ob-
jektů. V kontextu debat o potřebě nové výstavby 
bytů v Praze se skromně domnívám, že mnohem 
žádanější brzy budou právě nezávislé energetické 
zdroje. Nemám pocit, že by toto téma na úrovni 
hlavního města rezonovalo.

„Značky investují 
do nákupního zážitku.“

Jan Hübner,
zakladatel a CEO, Shopingy

Trendem jsou zejména koncepty pop-up stores, 
které přinášejí zákaznický zážitek, a jednoduchý 
nákup stylu „vezmi, zaplať a odejdi“. Pro jejich pro-
vozovatele představují dobrou finanční dostupnost 
a krátkodobý úvazek a podporu spontánních náku-
pů, testování a experimentování a budování a pro-
hlubování povědomí o značce. Koncept pop-up sto-
res využívají i velké značky, velmi často v odletech, 
ale objevují se i v nákupních centrech. Příkladem 
může být pop-up store značky Sephora, který byl 
otevřen v Alfa centru v Bialystoku v Polsku.

„O úspornější řešení 
usilujeme průběžně.“

Michael Tauwinkl,
managing director, 

Trei Real Estate (Vendo Parky)

Koncept retail parku představuje pro nájemce ná-
kladově příznivé řešení. Absence velkých vytápě-
ných a osvětlených společných prostor, na jejichž 
provozu by se musel nájemce podílet, i nízké ná-
klady na správu a marketing, jsou jednou z velkých 
předností a výhodou proti klasickému nákupnímu 
centru. Naši nájemci mají možnost řešit svou vlast-
ní spotřebu energií přímo se svým dodavatelem 
v rámci celé své pobočkové sítě. Tam, kde jsou 
dodávky závislé na nás, máme v současnosti za-
fixované výhodné ceny až do konce příštího roku. 
O energeticky úspornější řešení budov usilujeme 
průběžně – od instalace úsporných LED svítidel až 
po upuštění od způsobu vytápění plynem a jeho 
nahrazení například tepelnými čerpadly. Do bu-
doucna počítáme také s větším využitím obnovi-
telných zdrojů energie, třeba s umístěním fotovol-
taických panelů na střechy objektů.

Brick Food potraviny

www.brick.cz

NOVINKY

Nové 
výrobky
značky
BRICK

Tradiční záruka
kvality.
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Obchodní centra 
na energetické...

TÉMA VYDÁNÍ

Zvýšení nájemného očekává i Michael Tauwinkl, 
managing director společnosti Trei Real Estate, kte-
rá v tuzemsku provozuje retailové Vendo Parky. 
Potvrzuje, že všechny jsou obsazeny vždy ode dne 
otevření, zájem obchodníků se spíše zvyšuje: 
„Vzhledem k současné situaci a konceptu retail 
parku nás to nepřekvapuje. Komfort pro zákazníky, 
kteří tu naleznou vše potřebné bez nutnosti delšího 
cestování a s tím spojených výdajů, je společně 
s významně nižšími náklady na provoz oproti vět-
ším nákupním centrům pro nájemce velmi atraktiv-
ní a poptávka po těchto prostorech tak stále roste.“ 
Zvýšení nájemného je ale vzhledem k situaci na 
trhu nevyhnutelné, a to nejen kvůli zvýšené po-
ptávce, ale především z důvodu podstatně vyšších 
nákladů na výstavbu. Při realizaci nových projektů 
tak firma ke zvýšení nájemného přistoupit musí.

Jiří Čížek doplňuje, že nové projekty retail parků 
aktuálně vznikají hlavně v menších městech. Maji-
telé parků i nájemci chtějí být co nejblíže zákazní-
kům. S tím, jak se retail parky posouvají do men-
ších měst, přizpůsobuje se těmto místům i jejich 
velikost. Stejně jako v případě obchodních center 
jdou i retail parky s aktuálním trendem a investoři 
a pronajímatelé plánují umístění fotovoltaických 
elektráren na střechy nových i stávajících projektů 
pro optimalizaci nákladů.

Žádné drama se nekoná

Že se na trhu, kromě hledání úspor v rámci ener-
getické krize, neděje nic dramatického, se domní-
vá zakladatel a CEO společnosti Shopingy Jan 
Hübner. Na základě analýz z on-line dat, které jeho 
platforma Mall Analyser zpracovává, lze vidět, že 
obchody přicházejí i odcházejí v podobném tem-
pu, jako tomu bylo v předchozích letech a proza-
tím k žádným dramatickým změnám nedochází.

„Během pandemie panovala obava, že řada ob-
chodníků zmizí z nákupních center natrvalo, nako-
nec k tomu ale nedošlo. Očekávali jsme poměrně 
velkou nezaměstnanost a ani ta nepřišla,“ shrnuje. 

Obchodníci se podle něj adaptovali na nové pod-
mínky a rychle pochopili, že jejich hlavní zbraní 
proti internetovým hráčům je nákupní zážitek. 
„Značky provádí facelifty interiérů, vymýšlí nové 
koncepty, propojují je a lákají zákazníky na nákup-
ní zážitek. To je to, co z podstaty věci on-line není 
schopen nabídnout,“ míní Jan Hübner. E-commer-
ce si podle něj bude sice stále ukusovat svůj díl 
z retailového koláče, 80 % všech prodejů se ale 
bude pořád realizovat v kamenných obchodech.

Boom levnějších a diskontních značek, které na 
tuzemském trhu představují třeba KiK, Pepco, Ac-
tion či TEDi, neočekává: „V nejisté době to svádí 
k myšlence, že teď budou hrát prim levné značky, 
ale takhle trh obvykle nefunguje. Jde o obchody, 
které mají a budou mít svého zákazníka, mohou 
určitě těžit i z příchodu nových zákazníků, trh prav-
děpodobně výrazně nezmění.“ Potvrzuje ale, že se 
těmto obchodům daří napříč celou Evropou. Pol-
ské Pepco už otevřelo několik obchodů v Rakousku 
a také v Německu. Daří se ale i tuzemským hrá-
čům. Například značka Fruitissimo se v letošním 
roce chystá po předchozí expanzi na Slovensko 
a Maďarsko také na německý a rakouský trh.

Zástupci několika firem, které se zaměřují na 
obchodní centra a retail parky, se s námi po-
dělili o detailnější pohledy na aktuální situaci.

„Hledáme společně 
optimální řešení.“

Jakub Vychodil,
vedoucí provozu obchodních center, CBRE

Speciální pracovní skupinu jsme v CBRE založili z dů-
vodu turbulentní situace na poli energií a jejich str-

mého růstu v uplynulé době. Cílem je pomocí boha-
tých zkušeností a aktivního přístupu našich kolegů 
identifikovat další oblasti a možnosti, díky kterým 
budeme schopni ušetřit či zcela eliminovat obrovské 
nárůsty nákladů. A to jak na provozní úrovni, tak 
i v rámci investic; počínaje například snížením in-
tenzity osvětlení a utlumením nočního svícení přes 
regulaci vzduchotechniky, vytápění či chlazení, tedy 
snížení spotřeby chlazení v letních dnech až po ná-
kladnější investice. Mezi ty patří třeba fotovoltaic-
ké elektrárny, výměny osvětlení za úspornější LED 
technologie, ale i personální optimalizace.

„Bude záležet na ochotě 
zákazníků utrácet.“

Jan Kotrbáček,
partner a vedoucí týmu pronájmu 

maloobchodních prostor pro střední 
a východní Evropu, Cushman & Wakefield

Stávající situace s rekordním nárůstem energií 
a s tím spojeným dopadem na růst dalších nákla-
dů, jako je logistika, skladování a provoz obchodů 
a podobně ve spojení s rekordní inflací a související 
nárůst cen nájmů – to vše může být pro některé 
obchodníky dost nepříjemné. Pokud nejsou při-
praveni a v dobré kondici a stále jsou vyčerpaní 
z předcházejících let, mohou být v ohrožení. Bude 
záležet na chuti a schopnosti zákazníků utrácet 
v obchodech tak, aby nájemci dosáhli odpovída-
jících obratů a byli schopni plnit své závazky vůči 
pronajímatelům, kteří logicky mají dále závazky 
směrem k financujícím bankám, jež musí plnit. 
Všichni společně si uvědomují, že snížení nákla-
dů na provoz obchodů a celých obchodních cen-
ter jim umožní tuto situaci lépe zvládnout. Jsou 
tedy zapotřebí revize všech nákladů spojených 
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SETKÁNÍ

Holding Rosa market, který zastřešuje maloobchodní sítě 
Enapo a Pramen CZ v ČR, letos změnil vlastnickou strukturu. 
Jeho jednatelem se stal Miloň Miller, jehož cílem je holding 
revitalizovat a připravit ke spojení s dalšími obchodními řetězci.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

jednatel, holding Rosa market
Miloň Miller
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O holding Rosa market má 
zájem maďarský investiční 
fond Oriens, který už dříve 
investoval do jihočeského 

FF Holdingu. Roste na tuzemském trhu další 
silný mezinárodní hráč, který svůj byznys za-
loží na tradičních českých kořenech?

V čem spočívá revitalizace, kterou provádíte?

Maďarsko-česká investiční skupina Oriens má zá-
jem pouze o retailové aktivity holdingu Rosa mar-
ket. Zaměřuji se tedy na revitalizaci společnosti 
spočívající jednak v odprodeji aktiv nesouvisejících 
s retailem, dále v zeštíhlení celé skupiny a ve zlep-
šení ekonomické výkonnosti obchodní sítě.

V jaké kondici se teď tedy holding nachází 
a jak se mu vedlo v posledních letech?

Původní majitel Radek Horák založil firmu před 30 
lety a vytvořil holding, který velmi slušně prospero-
val. V minulosti dostal řadu nabídek na prodej spo-
lečnosti, ale to nebyl jeho cíl. Soustředil svou po-
zornost mimo retail, investoval do gastronomie, 
hotelů a také dvou pivovarů v Břeclavi a v Kutné 
Hoře. Ty se mu podařilo prakticky znovuzrodit díky 
investicím do nových technologií a filozofii řemesl-
ného piva. Doba tomu ale příliš nepřála a stále 
nepřeje. Covidová pandemie postihla gastro, ces-
tovní ruch, prakticky všechny provozy utrpěly ně-
jakou ztrátu, ačkoli zrovna pivovarům se během 
covidu dařilo. Poslední ranou je uzavřený ruský trh 
kvůli válce na Ukrajině, protože právě ten byl pro 
pivovary významným odběratelem. Celý holding 
v posledním roce generoval ztrátu a Radek Horák 
se rozhodl firmu zachránit. Řešení jsme našli právě 
s fondem Oriens, a pokud se revitalizace podaří, 
fond firmu převezme.

V roce 2019 investoval Oriens 
prostřednictvím dceřiné firmy Central 

European Supermarkets do společnosti FF 
Holding, tedy do maloobchodní sítě Flosman, 
PF Potraviny a Lahůdky Vavřík. Rosa market 
tedy půjde ve stopách Flosmana?

Oriens se netají tím, že má na tuzemském retailo-
vém trhu další ambice, takže zamýšlené budoucí 
převzetí holdingu Rosa market je logickým kro-
kem. Navíc tu jde o regionálně komplementární 
byznys. Enapo je zejména na Moravě, Pramen CZ 
v Čechách a Flosman dominuje jižním Čechám.

Poměrně nedávno ale několik prodejen 
Pramen CZ skončilo pod křídly 
českobudějovické Jednoty. Proč?

Udělali jsme kalkulaci ziskovosti jednotlivých pro-
dejen a identifikovali jsme několik, které měly 
z různých důvodů slabou výkonnost a logistické 
náklady na zásobování byly vysoké. To jsou právě 
ty prodejny v Táboře a Českých Budějovicích, kte-
ré převzala Jednota, spotřební družstvo České 
Budějovice.

Máte v plánu prodávat prodejny i v dalších 
regionech?

V současné chvíli máme rozhodnuto v řádu jedno-
tek prodejen o jejich prodeji nebo uzavření. Ani 
jedno ale není naším dlouhodobým cílem. Tím je 
revitalizace celé sítě a zvýšení obratu a ziskovosti 
jednotlivých prodejen. Chystáme se i převzít další 
prodejny tam, kde vidíme perspektivu.

Takže se budete orientovat především na 
ziskové prodejny?

Určitě ano. Máme ještě některé prodejny, které 
jsou ztrátové a původně jsme je vyhodnotili jako 
neperspektivní. Nakonec jsme se ale rozhodli si je 
ponechat a budeme investovat do jejich moderni-
zace a rozvoje.

Je právě modernizace to, co prodejny nejvíce 
potřebují?

Nejen. Vnímám to tak, že některé prodejny jsou 
podinvestované, tam se to dá napravit relativně 
jednoduše. Samozřejmě pokud na to budeme mít 
dostatek zdrojů. A věřím, že budeme, je to otázka 
měsíců. Vitalitu prodejen pak ovlivňuje konkuren-
ce, ať už lokální, nebo ta v okresních městech. 
Pokud máme ve stometrové vzdálenosti nadnárod-
ní řetězec, kterému konkurujeme těžko, tak je to 
problém. V minulosti jsme bohužel nebyli moc 
konkurenceschopní ani na trhu práce, těžko jsme 
sháněli kvalitní personál. To je ale část, která už se 
stává minulostí. Zavádíme nový motivační systém, 
měníme řadu procesů. Zaměstnanci jsou pro mě 
prioritou, protože právě oni s námi budují celý ob-
chod a jsou v kontaktu se zákazníky. V nastavová-
ní procesů jsme se mimochodem inspirovali také 
v síti Flosman.

Čím přesně jste se inspirovali?

Právě v oblasti motivace zaměstnanců, kde se od-
měňování odvíjí od výkonnosti a prosperity prodej-
ny. Obrovská hodnota, kterou Rosa market má, je 
informační systém a snadno dostupná data. Teď se 
na ně díváme z takového úhlu pohledu, aby nám 
významně pomáhala při řízení firmy. Už dnes pra-
cujeme na tom, že v budoucnu dojde k propojení 
s Flosmanem a systémy řízení budou společné. Ta 
cesta je samozřejmě dlouhá a náročná, ale je to cíl.

Investice 
zamíří do 
modernizace 
a technologií.

... /...

Enapo, Pramen CZ 
a Flosman míří 

pod jednu značku

SETKÁNÍ

Holding Rosa market, který zastřešuje maloobchodní sítě 
Enapo a Pramen CZ v ČR, letos změnil vlastnickou strukturu. 
Jeho jednatelem se stal Miloň Miller, jehož cílem je holding 
revitalizovat a připravit ke spojení s dalšími obchodními řetězci.

Jitka Hemolová, jitka.hemolova@atoz.cz

jednatel, holding Rosa market
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jednatel, holding Rosa market
Miloň Miller
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SETKÁNÍ

Takže vznikne jeden velký řetězec pod 
jednou značkou?

Je to téma, které je na stole a logicky se nabízí. 
Otevřeně o tom debatujeme, zvažujeme různé 
možnosti, řešíme nastavení ochranných známek. 
Zároveň to je ale běh na dlouhou trať a já se teď 
soustředím hlavně na revitalizaci Rosa marketu.

Kolik prodejen máte aktuálně v obou 
maloobchodních sítích?

Obě značky, tedy Enapo a Pramen CZ, jich před-
stavují 185. Více než 500 prodejen s námi koope-
ruje na bázi franšízové spolupráce. Franšízová síť 
byla v posledních měsících pod obrovským tlakem 
konkurence, řada chyb byla na naší straně. Jsem 
ale rád, že to s námi partneři ustáli a franšízovou 
síť budeme dál rozvíjet. Jen do konce tohoto roku 
přijmeme do sítě další partnery. Pevný základ hol-
dingu ovšem stále tvoří naše vlastní prodejny, kte-
ré jsou pilířem hospodaření a významněji se podílí 
na zisku.

Kam hlavně zamíří investice? 
Do modernizace?

Máme prodejny, které jsou krásné, ty, které neu-
razí, a pak takové, které už neodpovídají moderní 
kultuře prodeje a požadavkům dnešního zákazní-
ka. Takže investice se budou částečně týkat mo-
dernizace do hezčího prostředí, ale i úpravy oteví-
rací doby na míru lokalitám, kde se prodejna 
nachází. Investice půjdou také do informačního 
systému. Máme velmi dobrá a snadno dostupná 
data, která již dnes umíme lépe vytěžit. V moder-
ním retailu už jsou standardem třeba automatické 
objednávky na sklad velkoobchodu, ale my s tím 
ještě bojujeme. Změníme to.

Úprava otevírací doby je určitě výzva. 
Jak to chcete řešit?

Snažíme se držet otevírací dobu tak, aby byla atrak-
tivní pro zákazníka, ale je to, zejména pro malé 
regionální prodejny, opravdu problém. Sledujeme 
různé směry a budeme reagovat na trendy i nové 
technologie. To je určitě jedno z řešení, prodlouže-
ní otevírací doby. Dalším řešením je užší spolupráce 
s lokálními obyvateli. Aktuálně cílíme naši náboro-
vou kampaň na seniory. Jsou to lidé plní energie, 
rádi si povídají a rádi si přilepší ke svému důchodu. 
A protože mají volný čas, nevadí jim přijít třeba na 
pár hodin ráno nebo večer. Sázíme na ně hlavně 
v sídlištních lokalitách, ale i jinde. Naším mottem je 
„Blízko vašeho domova“ a „Váš dobrý soused“, tak 
to spolu logicky hezky sedí. Podobně to funguje 
v zahraničí a věříme, že bude i tady.

Jaká je vaše vize prodejen Enapo a Pramen 
CZ, možná tedy pod jinou společnou 
značkou, za pár let?

Doufám, že to bude dřív než za pár let. Vidím je 
jako přitažlivé, moderní obchody, kde vždy seže-

nete čerstvé pečivo, ovoce a zeleninu ve výborné 
kvalitě a vždy tam budou k dispozici ty nejzáklad-
nější položky, kterých je zhruba kolem dvou set. 
Prodejny musí být otevřené dostatečně brzo a zá-
roveň dostatečně dlouho. A pak je tu věrnostní 
program Yes Pass, který předběhl dobu, je velmi 
dobře propracovaný a orientovaný na zákazníky. 
Třeba to, že s věrnostní kartou nepotřebujete tiš-
těnou účtenku, už u nás funguje spoustu let, za-
tímco moderní trh s tím přišel nedávno.

O cílech optimalizace sortimentu 
čtěte na www.zboziaprodej.cz

Jak nejčastěji 
nakupuji:

Obvykle jednou týdně 
zajdu do kamenného 

obchodu. Moje žena ale 
nakupuje často on-line, 

i potraviny.Jaký jsem 
zákazník:

Dřív mě to nezajímalo, 
ale dnes už se dívám, 
jak je zboží v obchodě 

prezentované, co a jak je 
vystavené. Je to pro mne 

zdroj inspirace.

Co mě na 
nakupování nebaví:

Když obchod 
přeorganizuje kategorie 
a já nemohu najít to, pro 

co jsem přišel.

Můj oblíbený 
obchod:

Sportovní prodejna 
v ulici Dlážděná, 
kde mají nabídku 

hokejového vybavení. 
Kupuji ho pro syna.

Má oblíbená 
značka:

Kanec. To je značka piva 
ze Zámeckého pivovaru 
Břeclav, který patří do 
holdingu Rosa market.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Pivo, pivo, pivo
Pivo je důležitou součástí 
maloobchodních tržeb v prodejnách 
tradičního maloobchodu. Důležité je 
mít pestrý výběr národních 
i regionálních značek.

Kultura nakupování 
se změnila
Moderní zákazník chce nakupovat 
v moderních prostorách. Design 
prodejen se tomu při postupné 
modernizaci přizpůsobuje.

Široké uličky a jasná navigace
I menší prodejny musí vytvořit takový 
prostor, který bude pro zákazníky 
komfortní a bude lákat k impulznímu 
nákupu. 

Akce jsou stále v kurzu
Akční čela lákají obvykle na sezonní 
sortiment, případně na novinky 
privátních značek.

Čerstvost na první pohled
Na kvalitě čerstvého ovoce a zeleniny je 
třeba hodně pracovat. Klíčový je kvalitář 
na počátku celého procesu a pak vedoucí 
prodejen, kteří o čerstvý sortiment pečují.

Lokální pečivo se nepřejí
Nabídka lokálních pekařů, 
cukrářů, mléčného sortimentu 
a uzenin je pro zákazníky 
spolehlivým magnetem.

„Blízko Vašeho domova“
Slogan „Blízko Vašeho domova“ 
odkazuje na hlavní benefity, 
které prodejny Enapo a Pramen 
CZ nabízejí zákazníkům.

Na prodejní ploše s Miloněm Millerem

I domácí mazlíčci 
mají svůj kout
Sortiment pro domácí mazlíčky 
se rozrůstá, zákazníci jim rádi 
dopřejí to nejlepší.

jednatel, holding Rosa market
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SETKÁNÍ

Takže vznikne jeden velký řetězec pod 
jednou značkou?

Je to téma, které je na stole a logicky se nabízí. 
Otevřeně o tom debatujeme, zvažujeme různé 
možnosti, řešíme nastavení ochranných známek. 
Zároveň to je ale běh na dlouhou trať a já se teď 
soustředím hlavně na revitalizaci Rosa marketu.

Kolik prodejen máte aktuálně v obou 
maloobchodních sítích?

Obě značky, tedy Enapo a Pramen CZ, jich před-
stavují 185. Více než 500 prodejen s námi koope-
ruje na bázi franšízové spolupráce. Franšízová síť 
byla v posledních měsících pod obrovským tlakem 
konkurence, řada chyb byla na naší straně. Jsem 
ale rád, že to s námi partneři ustáli a franšízovou 
síť budeme dál rozvíjet. Jen do konce tohoto roku 
přijmeme do sítě další partnery. Pevný základ hol-
dingu ovšem stále tvoří naše vlastní prodejny, kte-
ré jsou pilířem hospodaření a významněji se podílí 
na zisku.

Kam hlavně zamíří investice? 
Do modernizace?

Máme prodejny, které jsou krásné, ty, které neu-
razí, a pak takové, které už neodpovídají moderní 
kultuře prodeje a požadavkům dnešního zákazní-
ka. Takže investice se budou částečně týkat mo-
dernizace do hezčího prostředí, ale i úpravy oteví-
rací doby na míru lokalitám, kde se prodejna 
nachází. Investice půjdou také do informačního 
systému. Máme velmi dobrá a snadno dostupná 
data, která již dnes umíme lépe vytěžit. V moder-
ním retailu už jsou standardem třeba automatické 
objednávky na sklad velkoobchodu, ale my s tím 
ještě bojujeme. Změníme to.

Úprava otevírací doby je určitě výzva. 
Jak to chcete řešit?

Snažíme se držet otevírací dobu tak, aby byla atrak-
tivní pro zákazníka, ale je to, zejména pro malé 
regionální prodejny, opravdu problém. Sledujeme 
různé směry a budeme reagovat na trendy i nové 
technologie. To je určitě jedno z řešení, prodlouže-
ní otevírací doby. Dalším řešením je užší spolupráce 
s lokálními obyvateli. Aktuálně cílíme naši náboro-
vou kampaň na seniory. Jsou to lidé plní energie, 
rádi si povídají a rádi si přilepší ke svému důchodu. 
A protože mají volný čas, nevadí jim přijít třeba na 
pár hodin ráno nebo večer. Sázíme na ně hlavně 
v sídlištních lokalitách, ale i jinde. Naším mottem je 
„Blízko vašeho domova“ a „Váš dobrý soused“, tak 
to spolu logicky hezky sedí. Podobně to funguje 
v zahraničí a věříme, že bude i tady.

Jaká je vaše vize prodejen Enapo a Pramen 
CZ, možná tedy pod jinou společnou 
značkou, za pár let?

Doufám, že to bude dřív než za pár let. Vidím je 
jako přitažlivé, moderní obchody, kde vždy seže-

nete čerstvé pečivo, ovoce a zeleninu ve výborné 
kvalitě a vždy tam budou k dispozici ty nejzáklad-
nější položky, kterých je zhruba kolem dvou set. 
Prodejny musí být otevřené dostatečně brzo a zá-
roveň dostatečně dlouho. A pak je tu věrnostní 
program Yes Pass, který předběhl dobu, je velmi 
dobře propracovaný a orientovaný na zákazníky. 
Třeba to, že s věrnostní kartou nepotřebujete tiš-
těnou účtenku, už u nás funguje spoustu let, za-
tímco moderní trh s tím přišel nedávno.

O cílech optimalizace sortimentu 
čtěte na www.zboziaprodej.cz

Jak nejčastěji 
nakupuji:

Obvykle jednou týdně 
zajdu do kamenného 

obchodu. Moje žena ale 
nakupuje často on-line, 

i potraviny.Jaký jsem 
zákazník:

Dřív mě to nezajímalo, 
ale dnes už se dívám, 
jak je zboží v obchodě 

prezentované, co a jak je 
vystavené. Je to pro mne 

zdroj inspirace.

Co mě na 
nakupování nebaví:

Když obchod 
přeorganizuje kategorie 
a já nemohu najít to, pro 

co jsem přišel.

Můj oblíbený 
obchod:

Sportovní prodejna 
v ulici Dlážděná, 
kde mají nabídku 

hokejového vybavení. 
Kupuji ho pro syna.

Má oblíbená 
značka:

Kanec. To je značka piva 
ze Zámeckého pivovaru 
Břeclav, který patří do 
holdingu Rosa market.
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NA TRADIČN ÍM TRHU

U rekonstrukcí hraje stále větší roli efektivita a udržitelnost. 
I další znovuotevřená prodejna potvrzuje, že když jsou zákazníci 
spokojeni, rádi se opakovaně vracejí. A konkurenceschopnost 
tradičních obchodníků potvrzují i jejich obraty. 

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky: 

Coop Tip 
Astra znovu 
otevřena
Znovuotevření  prodejny Coop Tip Astra 
v Sezimově Ústí II proběhlo 1. září 2022. 
Během léta prošla rekonstrukcí hlavně in-
teriéru, bylo pozměněno prostorové uspo-
řádání. Kompletně nové vybavení zahrnu-
je i rozpékací pec pro rozšířený sortiment 
pečiva. 

Zaměstnanci rekonstruované prodejny Coop Tip 
Astra v Sezimově Ústí II měli již 14 dní před ote-
vřením spoustu práce. Připravovali ji od podlahy 
až po strop od brzkého rána do pozdních večer-
ních hodin. Přesto byli v den otevření usměvaví 
a na své zákazníky už se moc těšili. Podle slov 
nové vedoucí Ireny Ivanovové ji v práci nejvíce 
baví komunikace se zákazníky a má radost, když 
odcházejí spokojení a do prodejny se opakovaně 
vrací. Nakupující si změnu celkově chválí, prodej-
na podle nich prokoukla jak zvenku, tak zevnitř, 
oceňují prodloužení pracovní doby o víkendu 
a jsou spokojení se sortimentem a službami, kte-
ré Coop standardně nabízí. Během otevření 
ochutnali vybrané pochoutky z Lahůdek ze Slap 
u Tábora, které Jednota, obchodní družstvo Tá-
bor, také provozuje. Doprovodný program nabí-
dl i zábavného klauna Huga, který bavil všechny 
přítomné i kolemjdoucí, dětský skákací hrad pro 
děti, ochutnávky pečiva, kávy a drobné dárky 
k nákupu. Navíc k nákupu nad tři sta korun to-
čené pivo a klobása zdarma.

Skupina Coop
dosáhla obratu 33,1 miliardy
Obrat Skupiny Coop dosáhl v roce 2021 výše 33,1 miliardy korun. Výsledek kopíruje obrat 
z roku 2020, který se oproti předchozímu roku zvýšil o více než dvě miliardy korun. V ná-
vaznosti na aktuální výši inflace a zdražování potravin očekává řetězec letos další nárůst 
obratu, s ohledem na rostoucí náklady však bude mírně horší ziskovost. Subjekt v tomto 
roce slaví 175 let od založení první družstevní prodejny na území dnešní České republiky.

Skupina Coop provozuje v České republice ko-
lem 2 400 prodejen. „Klíčové jsou pro hospo-
dářský výsledek naše větší prodejny, které 
úspěšně konkurují prodejnám velkých nadná-
rodních řetězců. Takových prodejen máme při-
bližně polovinu. Jde na jednu stranu o super-
markety a na druhou stranu o formáty klasických 
samoobsluh ve střediskových obcích či v cen-
trech měst,“ vysvětluje předseda představen-
stva Pavel Březina. Prodejny v malých obcích se 
podílí na celkovém obratu jen malým procentem 
a jejich počet v minulosti klesal, v posledních 
letech se však pokles podařilo zastavit. Těchto 
prodejen je podle Pavla Březiny přibližně třetina, 
na celkovém obratu sítě se však podílejí jen 
zhruba 10 %. „Co se týká prodejen v malých 
obcích, do blízké budoucnosti nyní hledíme 
s velkými obavami. Dramaticky se zvyšující ceny 
energií a dalších nákladů mohou vést k další vlně 
zavírání těchto obchodů. Stejně tak se nyní obá-
váme i o osud některých lokálních dodavatelů, 
s nimiž úzce spolupracujeme,“ komentuje Pavel 

Březina aktuální situaci. Případné rozsáhlejší za-
vírání prodejen v malých obcích by podle vedení 
Skupiny Coop mělo na celkové hospodaření pa-
radoxně spíše pozitivní vliv, velmi negativně by 
se však dotklo kvality života místních obyvatel. 
„Stát, kraje i řada obcí prodejny v nejmenších 
sídlech podporují, ani to však nemusí nyní stačit. 
Nejsme klasická firma, a i když to ne vždy je fi-
nančně výhodné, snažíme se dělat pro jejich 
záchranu maximum,“ dodává Pavel Březina.

Za svoje strategické výhody Skupina Coop pova-
žuje to, že řada jeho prodejen je v obcích i ve 
městech v pěší dostupnosti a výraznou orientaci 
na lokální dodavatele. Podle jejího vedení odpo-
vídá jednoduchá dostupnost měnícím se potře-
bám zákazníků, kteří chtějí spořit čas a stále čas-
těji i náklady na pohonné hmoty. Přes problémy, 
kterým nyní čelí prodejny v nejmenších obcích, 
hodnotí Pavel Březina průběžné výsledky za rok 
2022 zatím pozitivně. A to zejména s ohledem 
na výsledky ve druhém a třetím čtvrtletí.

Remodeling
udržitelně a ekonomicky 
Dne 15. června 2022 otevřela zrekonstruovaná prodejna Coop Tip sítě Coop družstva HB 
v Třebíči. „Rekonstrukci předcházel audit zařízení, kde jsme se spolu s naším partnerem, 
společností RN servis EU, zaměřili na udržitelný a ekonomický koncept rekonstrukce,“ při-
bližuje předseda představenstva Vladimír Stehno.

K otevření remodelované prodejny Coop Tip sítě 
Coop družstva HB v Třebíči předseda předsta-
venstva Vladimír Stehno uvádí: „Po vzájemné 
diskuzi jsme vyhodnotili, že chladicí vitríny 
a mrazicí vany jsou provozně i designově i po 
šesti letech provozu vyhovující a splňují energe-
tické požadavky – nedošlo tedy k jejich obměně. 
Rovněž u pokladních boxů jsme zvolili cestu re-
novace. Zbytek již proběhl v souladu s naším 
konceptem a standardním řešením. V prodejně 
jsme obměnili regály, částečně osvětlení, in-sto-
re komunikaci, marketing, truhlářské prvky 
a podlahu. V současné době máme velice 
dobrou odezvu – např. na našem facebookovém 
účtu se nás zákazníci ptají, zda jsme prodejnu 
zvětšili, a kvitovali s povděkem snazší orientaci. 
V prodejně však ke stavebním úpravám nedošlo 
a těší nás, že lepším uspořádáním a novými prv-
ky dosahujeme lepší vzdušnosti a zákazník má 
pocit většího prostoru při nezměněné podlaho-

vé ploše. Potvrdilo se nám, že ne vždy je nezbyt-
ně nutné měnit všechna zařízení a technologie. 
Je možné starší a funkční prvky spojovat s no-
vými. Pokud v tomto postupujeme koncepčně 
a máme jasnou představu, zákazníci mix nového 
a stávajícího vybavení nevnímají a my můžeme 
uspořené prostředky investovat při dalších pře-
stavbách. Rád bych tímto pozval všechny čtená-
ře časopisu Zboží&Prodej na návštěvu.“



Novinky 
v Emco portfoliu

 KOMERČNÍ PREZENTACE

SUPER KAŠE BEZ PŘIDANÉHO CUKRU
Rovnou dvě novinky rozšířily portfolio 
Emco Super kaší bez přidaného cukru. 
Jedná se o 2 atraktivní příchutě: 2 druhy 
čokolády a jahody & smetana.

Čokoládová kaše obsahuje dva druhy 
unikátní mléčné a hořké čokolády bez 
přidaného cukru s vlákninou z kořene 
čekanky, zatímco jahodová příchuť při-
chází v oblíbené kombinaci se smetanou. 
Kousky datlí v obou kaších receptuře do-
dávají příjemně sladkou chuť. 

SUPER OŘECHOVÉ TYČINKY 
BEZ PŘIDANÉHO CUKRU
Nová příchuť přichází i do produktové 
řady ořechových tyčinek bez přidaného 
cukru. Na trh byla uvedena tyčinka 
Super ořechy v příchuti Pekanový 
ořech. Super ořechové tyčinky neobsa-

hují přidaný cukr ani náhradní sladidla, 
a i přesto jsou příjemně sladké. Naopak 
obsahují poctivou dávku ořechů, které 
zasytí a dodají tělu potřebnou energii, 
a to s chutí pekanového ořechu, který je 
velmi oblíbený napříč kategoriemi.

Kontakt:

Emco spol. s r. o.

Türkova 2319/5b

149 00 Praha 4

www.emco.cz

Obě kategorie výrobků 
lze zakoupit v e-shopu na:
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NA TRADIČN ÍM TRHU

U rekonstrukcí hraje stále větší roli efektivita a udržitelnost. 
I další znovuotevřená prodejna potvrzuje, že když jsou zákazníci 
spokojeni, rádi se opakovaně vracejí. A konkurenceschopnost 
tradičních obchodníků potvrzují i jejich obraty. 

Petr Hříbal, petr.hribal@atoz.cz

Partner 
rubriky: 

Coop Tip 
Astra znovu 
otevřena
Znovuotevření  prodejny Coop Tip Astra 
v Sezimově Ústí II proběhlo 1. září 2022. 
Během léta prošla rekonstrukcí hlavně in-
teriéru, bylo pozměněno prostorové uspo-
řádání. Kompletně nové vybavení zahrnu-
je i rozpékací pec pro rozšířený sortiment 
pečiva. 

Zaměstnanci rekonstruované prodejny Coop Tip 
Astra v Sezimově Ústí II měli již 14 dní před ote-
vřením spoustu práce. Připravovali ji od podlahy 
až po strop od brzkého rána do pozdních večer-
ních hodin. Přesto byli v den otevření usměvaví 
a na své zákazníky už se moc těšili. Podle slov 
nové vedoucí Ireny Ivanovové ji v práci nejvíce 
baví komunikace se zákazníky a má radost, když 
odcházejí spokojení a do prodejny se opakovaně 
vrací. Nakupující si změnu celkově chválí, prodej-
na podle nich prokoukla jak zvenku, tak zevnitř, 
oceňují prodloužení pracovní doby o víkendu 
a jsou spokojení se sortimentem a službami, kte-
ré Coop standardně nabízí. Během otevření 
ochutnali vybrané pochoutky z Lahůdek ze Slap 
u Tábora, které Jednota, obchodní družstvo Tá-
bor, také provozuje. Doprovodný program nabí-
dl i zábavného klauna Huga, který bavil všechny 
přítomné i kolemjdoucí, dětský skákací hrad pro 
děti, ochutnávky pečiva, kávy a drobné dárky 
k nákupu. Navíc k nákupu nad tři sta korun to-
čené pivo a klobása zdarma.

Skupina Coop
dosáhla obratu 33,1 miliardy
Obrat Skupiny Coop dosáhl v roce 2021 výše 33,1 miliardy korun. Výsledek kopíruje obrat 
z roku 2020, který se oproti předchozímu roku zvýšil o více než dvě miliardy korun. V ná-
vaznosti na aktuální výši inflace a zdražování potravin očekává řetězec letos další nárůst 
obratu, s ohledem na rostoucí náklady však bude mírně horší ziskovost. Subjekt v tomto 
roce slaví 175 let od založení první družstevní prodejny na území dnešní České republiky.

Skupina Coop provozuje v České republice ko-
lem 2 400 prodejen. „Klíčové jsou pro hospo-
dářský výsledek naše větší prodejny, které 
úspěšně konkurují prodejnám velkých nadná-
rodních řetězců. Takových prodejen máme při-
bližně polovinu. Jde na jednu stranu o super-
markety a na druhou stranu o formáty klasických 
samoobsluh ve střediskových obcích či v cen-
trech měst,“ vysvětluje předseda představen-
stva Pavel Březina. Prodejny v malých obcích se 
podílí na celkovém obratu jen malým procentem 
a jejich počet v minulosti klesal, v posledních 
letech se však pokles podařilo zastavit. Těchto 
prodejen je podle Pavla Březiny přibližně třetina, 
na celkovém obratu sítě se však podílejí jen 
zhruba 10 %. „Co se týká prodejen v malých 
obcích, do blízké budoucnosti nyní hledíme 
s velkými obavami. Dramaticky se zvyšující ceny 
energií a dalších nákladů mohou vést k další vlně 
zavírání těchto obchodů. Stejně tak se nyní obá-
váme i o osud některých lokálních dodavatelů, 
s nimiž úzce spolupracujeme,“ komentuje Pavel 

Březina aktuální situaci. Případné rozsáhlejší za-
vírání prodejen v malých obcích by podle vedení 
Skupiny Coop mělo na celkové hospodaření pa-
radoxně spíše pozitivní vliv, velmi negativně by 
se však dotklo kvality života místních obyvatel. 
„Stát, kraje i řada obcí prodejny v nejmenších 
sídlech podporují, ani to však nemusí nyní stačit. 
Nejsme klasická firma, a i když to ne vždy je fi-
nančně výhodné, snažíme se dělat pro jejich 
záchranu maximum,“ dodává Pavel Březina.

Za svoje strategické výhody Skupina Coop pova-
žuje to, že řada jeho prodejen je v obcích i ve 
městech v pěší dostupnosti a výraznou orientaci 
na lokální dodavatele. Podle jejího vedení odpo-
vídá jednoduchá dostupnost měnícím se potře-
bám zákazníků, kteří chtějí spořit čas a stále čas-
těji i náklady na pohonné hmoty. Přes problémy, 
kterým nyní čelí prodejny v nejmenších obcích, 
hodnotí Pavel Březina průběžné výsledky za rok 
2022 zatím pozitivně. A to zejména s ohledem 
na výsledky ve druhém a třetím čtvrtletí.

Remodeling
udržitelně a ekonomicky 
Dne 15. června 2022 otevřela zrekonstruovaná prodejna Coop Tip sítě Coop družstva HB 
v Třebíči. „Rekonstrukci předcházel audit zařízení, kde jsme se spolu s naším partnerem, 
společností RN servis EU, zaměřili na udržitelný a ekonomický koncept rekonstrukce,“ při-
bližuje předseda představenstva Vladimír Stehno.

K otevření remodelované prodejny Coop Tip sítě 
Coop družstva HB v Třebíči předseda předsta-
venstva Vladimír Stehno uvádí: „Po vzájemné 
diskuzi jsme vyhodnotili, že chladicí vitríny 
a mrazicí vany jsou provozně i designově i po 
šesti letech provozu vyhovující a splňují energe-
tické požadavky – nedošlo tedy k jejich obměně. 
Rovněž u pokladních boxů jsme zvolili cestu re-
novace. Zbytek již proběhl v souladu s naším 
konceptem a standardním řešením. V prodejně 
jsme obměnili regály, částečně osvětlení, in-sto-
re komunikaci, marketing, truhlářské prvky 
a podlahu. V současné době máme velice 
dobrou odezvu – např. na našem facebookovém 
účtu se nás zákazníci ptají, zda jsme prodejnu 
zvětšili, a kvitovali s povděkem snazší orientaci. 
V prodejně však ke stavebním úpravám nedošlo 
a těší nás, že lepším uspořádáním a novými prv-
ky dosahujeme lepší vzdušnosti a zákazník má 
pocit většího prostoru při nezměněné podlaho-

vé ploše. Potvrdilo se nám, že ne vždy je nezbyt-
ně nutné měnit všechna zařízení a technologie. 
Je možné starší a funkční prvky spojovat s no-
vými. Pokud v tomto postupujeme koncepčně 
a máme jasnou představu, zákazníci mix nového 
a stávajícího vybavení nevnímají a my můžeme 
uspořené prostředky investovat při dalších pře-
stavbách. Rád bych tímto pozval všechny čtená-
ře časopisu Zboží&Prodej na návštěvu.“
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E-COMMERCE

Na doručování zásilek měl 
v posledních letech vliv 
nejen prudký rozmach 
e-commerce, ale i pandemie. 
Ze dne na den se objevila 
poptávka po doručení 
prakticky čehokoliv 
a firmy z oboru na to ihned 
reagovaly. Tím nastavily 
nové zrcadlo a změny 
pokračují nadále. Zároveň 
myslí na udržitelnou 
budoucnost, a proto v této 
oblasti rozvíjí své projekty.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

R 

ozšiřování počtu výdejen, vý-
dejních samoobslužných boxů, 
vylepšování rozvozu v rámci 
poslední míle, nebo vznik no-
vých kurýrních služeb. To jsou 

v posledních měsících hlavní trendy, které se udá-
ly na poli rozvozu zásilek ke koncovým zákazní-
kům. Pandemie a s ní spojené uzavírání prodejen 
skokově posunuly balíkový trh zhruba o dva roky 
vpřed. Vzniklo mnoho dlouhodobých efektů, ať 
již založením nových on-line prodejních kanálů 
u doposud striktně kamenných prodejen, nebo 
změnou v chování řady zákazníků. „Pokud si na-
kupující nevybere některé z našich více než tisí-
covky výdejních míst přímo v nákupním košíku, 
musíme být na poslední míli stále více flexibilní 

Doprava zboží by měla 
  být vždy kvalitní 
         a dostupná

a schopni stále lépe s příjemci komunikovat, zásil-
ky jim doručovat kamkoliv, a to včetně výdejních 
automatů,“ shrnuje Pavel Včela, ředitel společ-
nosti GLS Česká republika.

Výdejny sníží emise

Je prokazatelné, že spotřebitelé si během pandemie 
vytvořili nové návyky, a proto i poptávka po pře-
pravních službách mnohdy převyšovala nabídku. 
Doručování na poslední míli se tím pádem stalo 
konkurenceschopnější a přepravci museli v poměr-
ně krátkém čase začít splňovat stále vyšší nároky 
svých zákazníků, a to včetně požadavků na doruče-
ní s co nejmenším kontaktem v souvislosti s one-
mocněním. „Posunuli jsme se o velký kus dopředu, 
v rámci zkvalitnění služeb jsme investovali milionové 
částky do posílení kapacit naší sítě od modernizace 
technologií na současných depech přes zprovozně-
ní nových cyklodep až po stavby nových dep. Teď 
na podzim nás čeká otevření nového centrálního 
překladiště v Hradci Králové,“ prozrazuje Milan 
 Loidl, ředitel marketingu a business developmentu 
společnosti PPL CZ. Dále do provozu uvedli elek-
trododávky, pro řidiče nakoupili moderní skenery 
a bezpapírové platební terminály, což zvyšuje spo-
třebitelský komfort, ale ve výsledku pomáhá snižo-
vat náklady a také čas strávený při doručování.

„V současné době jsou pro nás aktuální výzvou 
zásilky doručované do výdejních míst. Jak se svět 
vzdaluje pandemické situaci, zákazník vyžaduje 
vedle doručení zásilky řidičem na adresu i jiné al-
ternativy pro vyzvedávání, stejně tak i pro vracení 
zboží zpět. Proto investujeme do míst pro podej 
a výdej zásilek v prodejnách Parcelshop nebo Par-

celboxech, kde si zákazníci mohou vyzvednout či 
podat své balíky v podstatě kdykoliv, což mimo jiné 
snižuje počet neúspěšně doručených zásilek,“ uvá-
dí Milan Loidl. Právě Parcelboxy, jejichž síť nadále 
rozšiřují, znamenají z pohledu kapacitních mož-
ností dodávek, optimalizace dopravy na poslední 
míli a samozřejmě i z pohledu životního prostředí 
velkou výhodu. Místo rozvozu 30 balíků na 30 za-
stávek doručí řidič vše na jedno místo. Uspoří tím 
najeté kilometry a emise, ale benefitem je samo-
zřejmě i o to, že příjemce/zákazník může se svým 
časem pracovat flexibilněji. Udržitelnost, smyslupl-
né využití a šetření přírodních zdrojů patří mezi 
základní hodnoty i logistické společnosti Gebrüder 
Weiss, která má za cíl stát se do roku 2030 uhlíko-
vě neutrální. „V letošním roce jsme například před-
stavili nový program Zero Emission, do nějž se 
může okamžitě zapojit každý z obchodních part-
nerů,“ podotýká ředitel obchodu a marketingu Jan 
Kodada. Cílem projektu je kompenzace emisí CO

2
, 

které vznikly v důsledku přepravy zásilek participu-
jících společností.

Efektivitu zvyšuje 
automatizace 
a digitalizace

Trend doručování do samoobslužných boxů začala 
využívat i Česká pošta. „Dnes, kdy se již život vrací 
do normálních kolejí, je trendem vyzvedávat zásilky 
tam, kde se zákazník právě nachází. Tedy buď na 
nejbližší Balíkovně, kam si může nechat zásilku do-
ručit, nebo právě do samoobslužných Balíkoven,“ 
upřesňuje tiskový mluvčí Matyáš Vitík. I tato státní 
firma je společensky odpovědná, proto testuje 
možnosti doručování elektromobily. Ty mají vý-
znam především ve větších městech, kde jsou krat-
ší doručovací trasy, ale s více zastávkami. Otázka 
udržitelnosti je však velké téma pro e-shopy, které 
často v obalových materiálech přepravují vzduch. 
Byť je jasné, že v současné době z pohledu třídění 
a dopravy některé typy zboží nelze zabalit jinak. Ale 
to je otázka pro budoucnost, jak se e-shopy s tím-
to poperou. „V budoucnu lze očekávat sdílení vý-
dejních a přepravních kapacit jednotlivých společ-
ností. Je nesmysl, aby před hypermarketem stálo 
více podobných výdejních boxů, každý polepený 
jiným brandem,“ dodává Matyáš Vitík.

Logistika je rychlé odvětví a v oblasti maloobchod-
ního prodeje elektrospotřebičů je klíčovou strategií. 
Zákazníci chtějí mít objednané zboží rychle, nechtě-
jí na něj čekat, tím nabývá logistika poslední míle na 
významu. „Moderní systémy, automatizace a digi-
talizace podporují logistiku poslední míle, zvyšují 
efektivitu přípravy zboží k odeslání a rychlou reakci 
na objednávky zboží. Díky vlastnímu vozovému par-
ku jsme schopni zavážet prodejny každý den tak, 



 Pokud chcete prezentovat své novinky v této rubrice, kontaktujte naše obchodní oddělení: tel.: +420 605 296 739, pavel.kotrbacek@atoz.cz

SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

aby v rámci služby Rychlart, vyzvednutí zboží do 30 
minut na prodejně, bylo zboží pro zákazníky vždy 
připraveno včas,“ říká Olga Dolínková, tisková mluv-
čí značky Datart. I ta se prostřednictvím optimaliza-
ce přepravy snaží, aby nedocházelo k negativním 
vlivům na životní prostředí. Proto využívá systémy 
GPS pro efektivní plánování přepravních tras. Výhle-
dově počítá s využitím elektromobilů ve vozovém 
parku. „Budoucnost v logistice bude souviset s roz-
vojem robotizace a využitím umělé inteligence, 
s automatizací při kompletaci zásilek, se sledováním 
procesů a jejich efektivním řízením,“ vysvětluje Olga 
Dolínková. Nutností je zaměřit se na inteligentní 
řízení a technologie, které snižují provozní náklady 
a zajistí základní požadavek logistiky, tedy spokoje-
nost zákazníků.

Rozvoz jako přidaná 
služba

Zájem o nákupy v e-shopech a tím i o kurýrní služ-
by během pandemie skutečně prudce vzrostl, ná-
sledně se situace stabilizovala. „Domníváme se, že 
určitá korekce v tempu růstu, kterou nyní vidíme, 
je pouze dočasná. Velká část zákazníků už se do 

kamenných obchodů nevrací, zájem o nakupování 
na internetu a tím i o kurýrní služby proto zůstane 
velmi silný. Proto jsme se na tento zájem připravili 
tím, že jsme spustili nové centrální překladiště 
v Ostředku, které výrazně navýšilo naši kapacitu 

a jsme tak připraveni zvládnout silnou poptávku po 
kurýrních službách nejen letos, ale i v dalších le-
tech,“ dokládá Daniel Mareš, generální ředitel spo-
lečnosti WeDo CZ. Podle něj se rovněž mění způ-
sob doručování zásilek, protože dochází k rychlému 
růstu zájmu o výdejní boxy. 

V on-line supermarketu Košík.cz řeší poslední míli 
především z pohledu zákaznické zkušenosti. Cílem 
je, aby byla pro jakéhokoli zákazníka doprava zbo-
ží až domů vždy kvalitní a dostupná, ať bydlí kde-
koliv. Tou největší výzvou je tedy najít propozice 
pro různé trhy, metropolitní nebo regionální, které 
budou zároveň vyhovovat různým typům zákazní-
ků. A zároveň, aby tuto službu každý z nich vnímal 
jako jasnou přidanou hodnotu, která mu jeho 
situa ci maximálně zjednodušuje. „V tomto ohledu 
nám mimo jiné nahrávají rostoucí ceny pohonných 
hmot. Už nyní pracujeme například s novými typy 
časových slotů, které nám umožní vozit zdarma 
i menší nákupy. Zpřesňujeme informace o doruče-
ní tak, aby zákazník přesně věděl v řádu minut, kdy 
mu nákup dorazí. Do nové generace naší aplikace 
jsme implementovali pokročilé sledování nákupu 
včetně přehledu, v kolika taškách nákup dorazí,“ 
popisuje CEO Ivan Utěšil. Zákazníci zároveň vidí, 
kolik adres musí kurýr navštívit ještě před nimi.

„Zapojuje 
se celý 

ekosystém.“

Princip udržitelné logistiky se prolíná všemi 
našimi procesy od plánování doručovacích 
tras po výstavbu nových budov. Dlouhodo-
bě a velmi důsledně sledujeme a snižujeme 
naši uhlíkovou stopu na jeden doručený 
balík a provádíme kompenzaci vzniklých 
emisí v rámci externě certifikovaného 
systému. V loňském roce jsme naši českou 
flotilu pilotně rozšířili o 15 elektrododá-
vek, které rozvážejí zásilky již ve dvanácti 
městech Česka. Letos jsme zprovoznili 
300kilowattovou fotovoltaickou elektrárnu 
v našem třídicím centru v Jihlavě a zařa-
zujeme do provozu další dodávky a cargo 
kola na elektrický pohon.

Pavel Včela,
ředitel, GLS Česká republika

INSTANTNÍ POTRAVINY

Premium Ovesná kaše Brusnice 
magnézium a inulin 55 g
Premium Ovesná kaše Brusnice obsahuje
•  74 % celozrnných ovesných vloček
•  Syrovátku
•  Inulin = vlákninu z kořene čekanky
•  Mrazem sušené brusinky
•  Je zdrojem vlákniny a magnézia
•  Má nízký obsah soli a cukru
•  Je zdrojem bílkovin

Dr.Oetker, spol. s. r. o.

Americká 2335

272 01  Kladno

+420 844 638 537

www.oetker.cz

TĚSTOVINY

Vaječné nudle Quick 
Cooking P.R.B. 500 g  
Firma F.W. Tandoori rozšířila svůj sortiment 
o vaječnou variantu pšeničných nudlí Quick 
Cooking 500 g. K dostání od podzimu 
v maloobchodní síti. 

F.W. Tandoori, s. r. o. 

Vonoklasy 155

252 28 

+420 257 712 918 

office@fwtandoori.cz 

www.fwtandoori.cz 

INSTANTNÍ POTRAVINY

Premium Ovesná kaše 
Belgická čokoláda 55 g
Premium Ovesná kaše Belgická Čokoláda & kakaové boby obsahuje:
•  67 % celozrnných ovesných vloček
•  Syrovátku
•  Pravou belgickou čokoládu
•  Drcené kakaové boby
•  Certifikované kakao z udržitelných zdrojů
•  Je zdrojem vlákniny a magnézia
•  Má nízký obsah soli a cukru
•  Je zdrojem bílkovin

Dr.Oetker, spol. s. r. o.

Americká 2335

272 01  Kladno

+420 844 638 537

www.oetker.cz
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E-COMMERCE

Na doručování zásilek měl 
v posledních letech vliv 
nejen prudký rozmach 
e-commerce, ale i pandemie. 
Ze dne na den se objevila 
poptávka po doručení 
prakticky čehokoliv 
a firmy z oboru na to ihned 
reagovaly. Tím nastavily 
nové zrcadlo a změny 
pokračují nadále. Zároveň 
myslí na udržitelnou 
budoucnost, a proto v této 
oblasti rozvíjí své projekty.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

R 

ozšiřování počtu výdejen, vý-
dejních samoobslužných boxů, 
vylepšování rozvozu v rámci 
poslední míle, nebo vznik no-
vých kurýrních služeb. To jsou 

v posledních měsících hlavní trendy, které se udá-
ly na poli rozvozu zásilek ke koncovým zákazní-
kům. Pandemie a s ní spojené uzavírání prodejen 
skokově posunuly balíkový trh zhruba o dva roky 
vpřed. Vzniklo mnoho dlouhodobých efektů, ať 
již založením nových on-line prodejních kanálů 
u doposud striktně kamenných prodejen, nebo 
změnou v chování řady zákazníků. „Pokud si na-
kupující nevybere některé z našich více než tisí-
covky výdejních míst přímo v nákupním košíku, 
musíme být na poslední míli stále více flexibilní 

Doprava zboží by měla 
  být vždy kvalitní 
         a dostupná

a schopni stále lépe s příjemci komunikovat, zásil-
ky jim doručovat kamkoliv, a to včetně výdejních 
automatů,“ shrnuje Pavel Včela, ředitel společ-
nosti GLS Česká republika.

Výdejny sníží emise

Je prokazatelné, že spotřebitelé si během pandemie 
vytvořili nové návyky, a proto i poptávka po pře-
pravních službách mnohdy převyšovala nabídku. 
Doručování na poslední míli se tím pádem stalo 
konkurenceschopnější a přepravci museli v poměr-
ně krátkém čase začít splňovat stále vyšší nároky 
svých zákazníků, a to včetně požadavků na doruče-
ní s co nejmenším kontaktem v souvislosti s one-
mocněním. „Posunuli jsme se o velký kus dopředu, 
v rámci zkvalitnění služeb jsme investovali milionové 
částky do posílení kapacit naší sítě od modernizace 
technologií na současných depech přes zprovozně-
ní nových cyklodep až po stavby nových dep. Teď 
na podzim nás čeká otevření nového centrálního 
překladiště v Hradci Králové,“ prozrazuje Milan 
 Loidl, ředitel marketingu a business developmentu 
společnosti PPL CZ. Dále do provozu uvedli elek-
trododávky, pro řidiče nakoupili moderní skenery 
a bezpapírové platební terminály, což zvyšuje spo-
třebitelský komfort, ale ve výsledku pomáhá snižo-
vat náklady a také čas strávený při doručování.

„V současné době jsou pro nás aktuální výzvou 
zásilky doručované do výdejních míst. Jak se svět 
vzdaluje pandemické situaci, zákazník vyžaduje 
vedle doručení zásilky řidičem na adresu i jiné al-
ternativy pro vyzvedávání, stejně tak i pro vracení 
zboží zpět. Proto investujeme do míst pro podej 
a výdej zásilek v prodejnách Parcelshop nebo Par-

celboxech, kde si zákazníci mohou vyzvednout či 
podat své balíky v podstatě kdykoliv, což mimo jiné 
snižuje počet neúspěšně doručených zásilek,“ uvá-
dí Milan Loidl. Právě Parcelboxy, jejichž síť nadále 
rozšiřují, znamenají z pohledu kapacitních mož-
ností dodávek, optimalizace dopravy na poslední 
míli a samozřejmě i z pohledu životního prostředí 
velkou výhodu. Místo rozvozu 30 balíků na 30 za-
stávek doručí řidič vše na jedno místo. Uspoří tím 
najeté kilometry a emise, ale benefitem je samo-
zřejmě i o to, že příjemce/zákazník může se svým 
časem pracovat flexibilněji. Udržitelnost, smyslupl-
né využití a šetření přírodních zdrojů patří mezi 
základní hodnoty i logistické společnosti Gebrüder 
Weiss, která má za cíl stát se do roku 2030 uhlíko-
vě neutrální. „V letošním roce jsme například před-
stavili nový program Zero Emission, do nějž se 
může okamžitě zapojit každý z obchodních part-
nerů,“ podotýká ředitel obchodu a marketingu Jan 
Kodada. Cílem projektu je kompenzace emisí CO

2
, 

které vznikly v důsledku přepravy zásilek participu-
jících společností.

Efektivitu zvyšuje 
automatizace 
a digitalizace

Trend doručování do samoobslužných boxů začala 
využívat i Česká pošta. „Dnes, kdy se již život vrací 
do normálních kolejí, je trendem vyzvedávat zásilky 
tam, kde se zákazník právě nachází. Tedy buď na 
nejbližší Balíkovně, kam si může nechat zásilku do-
ručit, nebo právě do samoobslužných Balíkoven,“ 
upřesňuje tiskový mluvčí Matyáš Vitík. I tato státní 
firma je společensky odpovědná, proto testuje 
možnosti doručování elektromobily. Ty mají vý-
znam především ve větších městech, kde jsou krat-
ší doručovací trasy, ale s více zastávkami. Otázka 
udržitelnosti je však velké téma pro e-shopy, které 
často v obalových materiálech přepravují vzduch. 
Byť je jasné, že v současné době z pohledu třídění 
a dopravy některé typy zboží nelze zabalit jinak. Ale 
to je otázka pro budoucnost, jak se e-shopy s tím-
to poperou. „V budoucnu lze očekávat sdílení vý-
dejních a přepravních kapacit jednotlivých společ-
ností. Je nesmysl, aby před hypermarketem stálo 
více podobných výdejních boxů, každý polepený 
jiným brandem,“ dodává Matyáš Vitík.

Logistika je rychlé odvětví a v oblasti maloobchod-
ního prodeje elektrospotřebičů je klíčovou strategií. 
Zákazníci chtějí mít objednané zboží rychle, nechtě-
jí na něj čekat, tím nabývá logistika poslední míle na 
významu. „Moderní systémy, automatizace a digi-
talizace podporují logistiku poslední míle, zvyšují 
efektivitu přípravy zboží k odeslání a rychlou reakci 
na objednávky zboží. Díky vlastnímu vozovému par-
ku jsme schopni zavážet prodejny každý den tak, 
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SLEDUJTE INTERNETOVOU DATABÁZI NOVINEK NA WWW.ZAPNOVINKY.CZ

KRMIVA

PrimaDog Rough Chews – 
žvýkací kosti vyrobené v Evropě
Rough Chews jsou chutné žvýkací kosti, které poskytnou 
psovi přirozenou zábavu a zároveň podpoří zdraví ústní dutiny 
a zubů. Výběr zahrnuje žvýkací kosti s masovou náplní 
a chutné dentální kosti. Složení je bez obilovin, s vysokým 
obsahem bílkovin, nízkým obsahem tuku a bez obsahu 
konzervačních látek. Severské superpotraviny dodávají 
žvýkacím kostem přirozenou dávku vitamínů. 
Rough Chews jsou vyráběny v Evropě a mají 
prvotřídní kvalitu.

KRMIVA

Vita Naturals – 
čistě z přírody
Lahodné tyčinky pro psy a kočky jsou ze 100% přírodních 
ingrediencí s extra porcí masa. Neobsahují žádné umělé 
přísady, obiloviny, cukr nebo zvýrazňovače chuti. Tyčinky jsou 
jemně uzené nad bukovým dřevem, takže jsou lákavě vonící 
a pro naše mazlíčky zcela neodolatelné.

VAFO praha s.r.o.

K Brůdku 94

252 19  Chrášťany

+420 601 377 370

primadog@vafo.cz

www.primadog.com

CHOVATELSKÉ POTŘEBY

FINE CAT White Fresh hrudkující stelivo s vůní
FINE CAT White Fresh je voňavé přírodní hrudkující stelivo pro kočky 
s vynikajícími absorpčními vlastnostmi. Svěží vůně, 100% přírodní, 
VYSOKÁ absorpční schopnost, pohlcuje zápachy, minimální prašnost, 
drobná struktura. Taška steliva o hmotnosti 6 kg vystačí při správném 
dávkování cca 1 měsíc.

RAPA-DOG s. r. o.

Židovská 68

Jičín  506 01

+420 493 524 744

info@rapa-dog.cz

www.rapa-dog.cz

EKO DROGERIE

Jen čisté nádobí 
a dobrý pocit
Účinné, udržitelné a uživatelsky komfortní 
tablety do myčky se v přírodě snadno odbourají. 
Poradí si s mastnotou (hrnce, pánve) i odolnými 
skvrnami (čaj, káva, ovocné šťávy). Neobsahují 
žádné syntetické vůně, které by ulpívaly na 
nádobí. Díky šetrnému složení vyhovují i čistírnám 
odpadních vod. Jednotlivé tablety nejsou balené, 
takže nevzniká zbytečný odpad. Navíc splňují 
náročná kritéria předního evropského certifikátu 
Ecogarantie.

TIERRA VERDE s.r.o.

Vintrovna 482/5d

664 41  Popůvky 

+420 511 119 820

info@tierraverde.cz

www.tierraverde.cz

KÁVA

Lavazza Qualità Oro 1kg kávová zrna
Zrnková káva Lavazza Qualità Oro: dokonalá symfonie v šálku

Cílem společnosti Lavazza je zajistit co nejautentičtější 
a nejkvalitnější zážitek z kávy v České republice. Symbol prvotřídní 
italské chuti Lavazza Qualità Oro představuje dokonalou symfonii 
šesti odrůd vzácných kávových zrn Arabica, odborně zpracovaných 
a dokonale namíchaných pro nezaměnitelnou středoamerickou 
chuť s ovocnými tóny a sladkým brazilským aroma. Díky jemné 
a aromatické chuti nabízí Lavazza Qualità Oro vždy vynikající chuť 
pro domácí konzumaci, a to již od roku 1956.

www.lavazza.cz

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Ovesné čtyřlístky 
s čokoládou jsou 
povinnou výbavou 
každé kabelky
Ovesné čtyřlístky plné luxusní čokolády jsou 
základním vybavením každé kabelky. Obsahují 
zdraví prospěšný klíčený oves a lahodnou čokoládu. 
Tato kombinace spolehlivě zažene hlad i touhu 
po něčem dobrém.

• vyrobeno z klíčeného ovsa
• s hořkou čokoládou
• s vysokým obsahem vlákniny

Klíčená ovesná zrna jsou příznivější pro lidské 
zažívání. Mají lepší nutriční vlastnosti než zrna 
nenaklíčená a také 
delší trvanlivost. 
Výrobek je bez lepku, 
bez palmového oleje 
a obsahuje kakao 
certifikované od 
Rainforest Alliance.

Semix Pluso, spol. s r.o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 734 768 427

janosikova@semix.cz

www.semix.cz, www.zdravyzivot.com

Vitakraft CHOVEX s. r. o.

Třanovice 287

739 53  Hnojník

+420 558 412 611

sekretariat@vitakraft.cz

www.vitakraft.cz
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Ceny, objemy, prodeje

VAŠE DATABÁZE RYCHLOOBRÁTKOVÉHO 
A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

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

www.zapnovinky.cz

Mnoho dalších novinek 
najdete na:

www.zapnovinky.cz

Trendy,
vývoj,

statistiky

Každý měsíc všechny 
zajímavé novinky 
v regálech

KOSMETIKA

Krém na ruce 
a pomáda na rty 
JELENÍ LŮJ – 
WOMAN 2v1
Pomáda na rty a krém na ruce jako jeden výro-
bek v designově vydařeném a praktickém obalu, 
to je nový produkt kosmetiky REGINA. Ideální 
velikost výrobku, který se hravě vejde do každé 
kabelky, ocení ženy stejně tak, jako jeho složení 
a kvalitu použitých surovin. Pomáda, která ob-
sahuje  arganový a ricinový olej a je obohacena 
o vitamín E, rty vyživuje, zvláčňuje a zanechává je 
pevné a pružné. Krém 
na ruce kombinuje 
účinky panthenolu 
a měsíčku zahradního, 
společně s vitamíny 
C a E. Pokožku rukou 
regeneruje, zklidňuje 
a vyživuje. Krém má 
velmi příjemnou vůni, 
lehce se roztírá a je 
určen pro každodenní 
péči o vaše ruce.

MASO A UZENINY

Pečený bok 
Novinka z libového boku bez kůže a do 
zlatova zapečená. To je Pečený bok, který je 
na povrchu posypaný kmínem a dotváří tak 
celkovou chuť výrobku. Pečený bok je bez 
lepku a obsah vepřového boku je 95%. 

SUŠENKY A OPLATKY

Brick Cookies
Nové cookies s karamelem, oříšky 
a čokoládovou polevou 

• Skvělé cookies 
• Celé nedrcené ořechy
• Karamel – zamražený, tak aby držel tvar
• Čokoládová poleva – litá v horkém stavu  
• bez „Éček“

MP Krásno, a. s.

Hranická 430/34

Krásno nad Bečvou

757 01  Valašské Meziříčí 

Comperio s.r.o.

Dobronická 1257

148 00  Praha-Kunratice

800 311 100

+420 571 855 115 

objednavka@krasno.cz 

www.krasno.cz

+420 261 213 120

info@comperio.cz 

www.comperio.cz

ČAJE

Nová řada ovocných čajů Lipton
Lipton představuje novou řadu ovocných čajů, 
do kterých patří i exotické mango & černý rybíz. 
Mezi další kombinace patří: šťavnatá jahoda & 
kyselá rebarbora, osvěžující grapefruit & sladký 
pomeranč, sladkokyselá lahůdka malina – černý 
bez a klasická kombinace malina & brusinka. Každý 
si najde tu svou příchuť díky odstupňování chutě 
od sladší ke kyselé. Receptura vychází ze 100 % 
přírodních ingrediencí.

Lipton má plně rostlinné čajové sáčky a obaly bez plastů.

Značka Lipton má více než 125letou historii a milovníkům čaje 
nabízí jen to nejlepší. Čaje značky Lipton jsou zárukou vysoké 
jakosti a kvality. 

Orbico, s. r. o.

Vinohradská 1597/174

130 00  Praha 3

info.cz@orbico.com

www.orbico-cz.cz

REGINA kosmetika, Detecha ch.v.d.

Husovo náměstí 1208

549 01  Nové Město nad Metují

+420 737 218 111

reginakosmetika@detecha.cz

jeleniluj.cz  reginakosmetika.cz

EKO DROGERIE

FeelEco Odstraňovač skvrn na praní
Novinka tekutý FeelEco Odstraňovač skvrn na praní je dalším produktovým rozšířením 
FeelEco prostředků na praní. FeelEco Odstraňovač skvrn na praní má 95% podíl 
přírodního původu a je výjimečně účinný, ale zároveň šetrný k prádlu i ke zdraví. 
Prostředek je ideální pro rozsáhlejší skvrny od různých potravin, mastnoty, kosmetiky, 
bláta a trávy. Prostředek je lehce parfémovaný, vhodný pro bílé i barevné prádlo 
v plně recyklovatelném obalu.

FeelEco – Umění výjimečnosti

Fosfa s.s., FeelEco 

Hraniční 268/120

691 41  Břeclav 

+420 519 306 394 

info@feeleco.com 

www.feeleco.com
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KRMIVA

PrimaDog Rough Chews – 
žvýkací kosti vyrobené v Evropě
Rough Chews jsou chutné žvýkací kosti, které poskytnou 
psovi přirozenou zábavu a zároveň podpoří zdraví ústní dutiny 
a zubů. Výběr zahrnuje žvýkací kosti s masovou náplní 
a chutné dentální kosti. Složení je bez obilovin, s vysokým 
obsahem bílkovin, nízkým obsahem tuku a bez obsahu 
konzervačních látek. Severské superpotraviny dodávají 
žvýkacím kostem přirozenou dávku vitamínů. 
Rough Chews jsou vyráběny v Evropě a mají 
prvotřídní kvalitu.

KRMIVA

Vita Naturals – 
čistě z přírody
Lahodné tyčinky pro psy a kočky jsou ze 100% přírodních 
ingrediencí s extra porcí masa. Neobsahují žádné umělé 
přísady, obiloviny, cukr nebo zvýrazňovače chuti. Tyčinky jsou 
jemně uzené nad bukovým dřevem, takže jsou lákavě vonící 
a pro naše mazlíčky zcela neodolatelné.

VAFO praha s.r.o.

K Brůdku 94

252 19  Chrášťany

+420 601 377 370

primadog@vafo.cz

www.primadog.com

CHOVATELSKÉ POTŘEBY

FINE CAT White Fresh hrudkující stelivo s vůní
FINE CAT White Fresh je voňavé přírodní hrudkující stelivo pro kočky 
s vynikajícími absorpčními vlastnostmi. Svěží vůně, 100% přírodní, 
VYSOKÁ absorpční schopnost, pohlcuje zápachy, minimální prašnost, 
drobná struktura. Taška steliva o hmotnosti 6 kg vystačí při správném 
dávkování cca 1 měsíc.

RAPA-DOG s. r. o.

Židovská 68

Jičín  506 01

+420 493 524 744

info@rapa-dog.cz

www.rapa-dog.cz

EKO DROGERIE

Jen čisté nádobí 
a dobrý pocit
Účinné, udržitelné a uživatelsky komfortní 
tablety do myčky se v přírodě snadno odbourají. 
Poradí si s mastnotou (hrnce, pánve) i odolnými 
skvrnami (čaj, káva, ovocné šťávy). Neobsahují 
žádné syntetické vůně, které by ulpívaly na 
nádobí. Díky šetrnému složení vyhovují i čistírnám 
odpadních vod. Jednotlivé tablety nejsou balené, 
takže nevzniká zbytečný odpad. Navíc splňují 
náročná kritéria předního evropského certifikátu 
Ecogarantie.

TIERRA VERDE s.r.o.

Vintrovna 482/5d

664 41  Popůvky 

+420 511 119 820

info@tierraverde.cz

www.tierraverde.cz

KÁVA

Lavazza Qualità Oro 1kg kávová zrna
Zrnková káva Lavazza Qualità Oro: dokonalá symfonie v šálku

Cílem společnosti Lavazza je zajistit co nejautentičtější 
a nejkvalitnější zážitek z kávy v České republice. Symbol prvotřídní 
italské chuti Lavazza Qualità Oro představuje dokonalou symfonii 
šesti odrůd vzácných kávových zrn Arabica, odborně zpracovaných 
a dokonale namíchaných pro nezaměnitelnou středoamerickou 
chuť s ovocnými tóny a sladkým brazilským aroma. Díky jemné 
a aromatické chuti nabízí Lavazza Qualità Oro vždy vynikající chuť 
pro domácí konzumaci, a to již od roku 1956.

www.lavazza.cz

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Ovesné čtyřlístky 
s čokoládou jsou 
povinnou výbavou 
každé kabelky
Ovesné čtyřlístky plné luxusní čokolády jsou 
základním vybavením každé kabelky. Obsahují 
zdraví prospěšný klíčený oves a lahodnou čokoládu. 
Tato kombinace spolehlivě zažene hlad i touhu 
po něčem dobrém.

• vyrobeno z klíčeného ovsa
• s hořkou čokoládou
• s vysokým obsahem vlákniny

Klíčená ovesná zrna jsou příznivější pro lidské 
zažívání. Mají lepší nutriční vlastnosti než zrna 
nenaklíčená a také 
delší trvanlivost. 
Výrobek je bez lepku, 
bez palmového oleje 
a obsahuje kakao 
certifikované od 
Rainforest Alliance.

Semix Pluso, spol. s r.o.

Rybníčky 338

747 81  Otice

+420 734 768 427

janosikova@semix.cz

www.semix.cz, www.zdravyzivot.com

Vitakraft CHOVEX s. r. o.

Třanovice 287

739 53  Hnojník

+420 558 412 611

sekretariat@vitakraft.cz

www.vitakraft.cz



CATSCAN
V tomto vydání:

28

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CS #1

CITLIVOST 
NA CENU KRMIV 
ZŘEJMĚ POROSTE

CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: ROSTLINNÉ ALTERNATIVY
CS #4: EKO DROGERIE

P
odle společnosti NielsenIQ má 
krmivo pro psy vyšší důležitost 
v objemu (55 % vs. 45 % koč-
ky), za krmivo pro kočky však 
čeští spotřebitelé utratí více 

(57 % vs. 43 % psy) a jeho významnost mezi-
ročně roste – tržby se zvýšily o 8‚6 %. Je to tedy 
právě krmivo pro kočky, které má meziročně 
rostoucí trend v hodnotě i objemu (oproti psí-
mu krmivu, které klesá v prodaném objemu), 
a táhne tržby celého pet food trhu.

Přesun 
k privátním značkám

V Česku se nakupuje krmivo pro psy a kočky 
především ve větších prodejních formátech – 
hypermarketech (40 % tržeb) a supermarke-

tech (39 % tržeb). Protože supermarkety 
nabízejí krmivo s nižší průměrnou cenou, 

v prodaném objemu je tento kanál důle-
žitější (45 % vs. 38 % hypermarkety). 
Důležitost kanálů se mění v závislosti 
na druhu krmiva. „Například droge-
rie zaujímají pro celou kategorii 
pouze osm procent tržeb, ale po-
choutky pro kočky zde nakupuje 
více než pětina zákazníků, mléko 
pro kočky pak dokonce více než po-
lovina zákazníků,“ deklaruje konzul-

tantka Rita Vachková. Průměrná cena 
kategorie za kilogram meziročně vý-

razně vzrostla, a to o 8‚5 %. Krmivo pro 

spotřebitelů měsíčně 
zakoupí 1–2 balení 
krmení pro kočky.

Zdroj: NielsenIQ, 6/21–5/22

29,8 %

Jak potvrzují data společnosti NielsenIQ, mezi 
červencem 2021 a červnem 2022 čeští spotřebitelé 
za krmivo pro psy a kočky utratili téměř 6‚3 miliardy 
korun. Maloobchodní tržby zaznamenaly meziroční 
nárůst o 5‚6 %, objemově však klesly o 2‚6 % na 
107 tisíc prodaných tun. Úbytek byl tažen suchým 
a mokrým psím krmivem, zatímco pochoutky a produkty 
ke žvýkání pro psy meziročně vzrostly.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
k privátním značkám
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kategorie za kilogram meziročně vý-
razně vzrostla, a to o 8‚5 %. Krmivo pro 

29,

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

k privátním značkám

V Česku se nakupuje krmivo pro psy a kočky 
především ve větších prodejních formátech – 
hypermarketech (40 % tržeb) a supermarke-

tech (39 % tržeb). Protože supermarkety 
nabízejí krmivo s nižší průměrnou cenou, 

v prodaném objemu je tento kanál důle-
žitější (45 % vs. 38 % hypermarkety). 

razně vzrostla, a to o 8‚5 %. Krmivo pro 

29,



29

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

psy zaznamenalo rychlejší růst průměrné ceny 
než krmivo pro kočky (8‚9 % vs. 6‚0 %).

Privátní značky jsou v kategorii pet food vý-
znamně zastoupeny, představují 33 % tržeb, 
v objemu pak téměř polovinu (49 %). V rámci 
segmentů je to krmivo pro psy, kde zaujímají 
větší hodnotový i objemový podíl. Vlhké krmivo 
je nejvýznamnějším druhem krmiva jak u psů, 
tak koček, přičemž kočičí přispívá meziročně 
nejvíce k růstu tržeb celé kategorie. Z hlediska 
tržeb je jediným klesajícím druhem krmiva suché 
psí krmivo.

„Dlouhodobým trendem je růst prodejů po-
choutek pro psy i kočky, kterými našim mazlíč-
kům dopřáváme něco navíc. Je potřeba i zmínit, 
že prodeje kategorie krmiva pro psy a kočky se 
přesouvají do on-line prostředí, kde tržby rostou 
dvojcifernými čísly,“ specifikuje Rita Vachková. 
Rostoucí ceny ovlivňují chování zákazníků. Jed-
ním z trendů, které lze vidět u kategorie krmiv, 
ale i u dalších FMCG kategorií, je přesun prode-
jů k privátním značkám. „Pokud porovnáme rok 
2021 a 2020, tak tržby privátních značek v pří-
padě krmiv rostly jen o necelá dvě procenta 
a prodané objemy dokonce klesaly,“ vypočítává 
Rita Vachková. Při porovnání prvního pololetí 
2022 s předchozím (první pololetí 2021) však 
tržby privátních značek rostou o 15 %, objemy 
prodejů získaly pozitivní vývoj a rostou o nece-
lých 5 %, zatímco značkové krmivo přešlo z pů-
vodního růstu do klesajícího objemu prodejů.

Poptávka je 
po místních výrobcích

Počet domácích zvířat, která spotřebitelé chova-
jí, se neustále zvyšuje a přibývá těch spotřebite-
lů, kteří chtějí svým mazlíčkům dopřát lepší 
a kvalitnější krmivo. Při porovnání různých kate-
gorií produktů se zdá, že nejsilnější růst v sou-
časné době zažívají mokrá krmiva. „V minulosti 
spotřebitelé krmili své psy a kočky buď suchým, 
nebo mokrým krmivem, ale nyní se stává velmi 
populární krmení smíšené. Další nárůst vidíme 
u pamlsků a žvýkacích kostí. Zároveň pozoruje-
me trend, kdy spotřebitelé ztrácejí zájem o asij-
ský dovoz a stále více chtějí výrobky vyrobené 
v Evropské unii,“ poukazuje Tereza Alvarez 
Sone, marketingová manažerka společnosti 
Vafo Praha. Ta právě na to vsadila a rozšířila vý-

robní kapacity ve všech svých závodech, aby 
byla připravena uspokojit potřeby svých zákaz-
níků. Odstřihnutím od dovozu z Asie ušetří až 
240 tun CO

2
 ročně. Právě lokální suroviny a udr-

žitelné chování výrobců jsou aspekty, které spo-
třebitelé sledují.

Odolnost vůči krizím

Jak se ukazuje, v důsledku rozvolňování proti-
pandemických opatření mírně zpomalil trend 
nárůstu počtu domácích mazlíčků v domácnos-
tech, spotřebitelé jim ale věnují v průměru více 
času než před pandemií. „Domácnosti si ve vět-
ší míře uvědomují pozitivní vliv kvalitního krmiva 
na zdraví domácích mazlíčků, jejich specifické 
potřeby, plnohodnotný a aktivní život do vyso-
kého věku,“ sděluje Jakub Nymsa, Purina cate-
gory manager společnosti Nestlé Česko. I proto 
krmiva pro domácí mazlíčky patří k největším 
a nejpromovanějším nepotravinářským katego-
riím. Zákazníci sice přecházejí k prémiovějším 
segmentům a značkám, ale jsou, a stále více 
pravděpodobně budou, i velmi citliví na cenu. 
Nakupují častěji ve slevě a zhodnocování kate-
gorie je taženo především strukturou poptávky, 
nikoli inflací. „Pokud jde o prodejny do čtyři sta 
metrů čtverečních, tak by se měly zaměřit na 
dobře rotující, maržovější a impulznější položky, 
především kapsičky, konzervy a pochoutky. ... /...

Z granulí je vhodná orientace na menší prémio-
vé a středně velké mainstreamové pytle. Šíře 
a hloubka sortimentu by měla odpovídat lokaci 
a kupní síle,“ radí Jakub Nymsa.

Kategorie pet food je stále jednou z nejvíce ros-
toucích, a to je dobrá zpráva, protože spotřebi-
telé zatím na svých mazlíčcích nešetří. „Otázkou 
zůstává, jak současná makroekonomická situa-
ce pod vlivem rostoucí inflace a klesající spotře-
bitelské důvěry kategorii ovlivní v následujících 
měsících. Je potřeba však uvést, že krmiva byla 
historicky vždy krizím odolná,“ podotýká Michal 
Riegel, marketingový ředitel společnosti Partner 
in Pet Food CZ.

Chovatelé jsou 
zodpovědní

Covidové období sortimentu krmiv nahrávalo. 
Celé rodiny zůstaly doma a pořídily si různé 
domácí mazlíčky. Veškeré obchody s tímto sor-
timentem zůstaly otevřené, velká část nákupů 
se přenesla do e-shopů. „V současné době za-
číná být situace spíše opačná. Politický i eko-
nomický vývoj nutí rodiny šetřit, tedy nakupo-
vat pouze nezbytná krmiva, pokud možno co 

KVALITNÍ VÝŽIVA
Z PŘÍRODNÍCH
INGREDIENCÍ
S VYSOKÝM OBSAHEM 
ŽIVOČIŠNÝCH BÍLKOVIN

BEZ UMĚLÝCH
KONZERVANTŮ

PODPORUJE VITALITU
VAŠÍ KOČKY

NOVINKA

inzerce

               Spotřebitelé 
prozatím na 

potravě pro své 
mazlíčky nešetří.
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P
odle společnosti NielsenIQ má 
krmivo pro psy vyšší důležitost 
v objemu (55 % vs. 45 % koč-
ky), za krmivo pro kočky však 
čeští spotřebitelé utratí více 

(57 % vs. 43 % psy) a jeho významnost mezi-
ročně roste – tržby se zvýšily o 8‚6 %. Je to tedy 
právě krmivo pro kočky, které má meziročně 
rostoucí trend v hodnotě i objemu (oproti psí-
mu krmivu, které klesá v prodaném objemu), 
a táhne tržby celého pet food trhu.

Přesun 
k privátním značkám

V Česku se nakupuje krmivo pro psy a kočky 
především ve větších prodejních formátech – 
hypermarketech (40 % tržeb) a supermarke-

tech (39 % tržeb). Protože supermarkety 
nabízejí krmivo s nižší průměrnou cenou, 

v prodaném objemu je tento kanál důle-
žitější (45 % vs. 38 % hypermarkety). 
Důležitost kanálů se mění v závislosti 
na druhu krmiva. „Například droge-
rie zaujímají pro celou kategorii 
pouze osm procent tržeb, ale po-
choutky pro kočky zde nakupuje 
více než pětina zákazníků, mléko 
pro kočky pak dokonce více než po-
lovina zákazníků,“ deklaruje konzul-

tantka Rita Vachková. Průměrná cena 
kategorie za kilogram meziročně vý-

razně vzrostla, a to o 8‚5 %. Krmivo pro 

spotřebitelů měsíčně 
zakoupí 1–2 balení 
krmení pro kočky.

Zdroj: NielsenIQ, 6/21–5/22

29,8 %

Jak potvrzují data společnosti NielsenIQ, mezi 
červencem 2021 a červnem 2022 čeští spotřebitelé 
za krmivo pro psy a kočky utratili téměř 6‚3 miliardy 
korun. Maloobchodní tržby zaznamenaly meziroční 
nárůst o 5‚6 %, objemově však klesly o 2‚6 % na 
107 tisíc prodaných tun. Úbytek byl tažen suchým 
a mokrým psím krmivem, zatímco pochoutky a produkty 
ke žvýkání pro psy meziročně vzrostly.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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nejlevnější,“ uvádí Jana Klodová, sales ma-
nager společnosti Vitakraft Chovex. Právě 
v této kategorii se zvýšení cen zemědělských 
komodit projevilo velmi výrazně.

Podle Jiřího Švihálka, zakladatele a jednatele 
společnosti Yoggies, zdražování v pandemii ne-
bylo tolik markantní a potřebné jako v současné 
době, i když některé komodity stoupaly na ce-
nách kontinuálně. Důležitější však bylo, že ma-
jitelé psů si jak v pandemii, tak v současné době 
již uvědomují potřebu zdravého krmení a posi-

lování imunity. „A díky tomu je stále dostatek 
zodpovědných chovatelů, kteří krmí své psy kva-
litně a zdravě krmivy bez chemie. A proto je 
tento trend stále na vzestupu, i když je třeba se 
připravovat na horší časy, které mohou přijít 
a které nás nenechávají usnout na vavřínech,“ 
upřesňuje. Proto v Yoggies vymýšlejí a postupně 
budou v průběhu roku 2022 přinášet nejen 
nové akce pro věrné zákazníky, ale i mnoho no-
vinek, které bezesporu prokáží, že tato značka 
to ve zdravém krmení psů i koček myslí vážně.

V lepší pozici budou 
známé značky

Vliv pandemie tak evidentně již není zcela zásad-
ní, protože trh je ovlivněn konfliktem na Ukrajině 
a s tím souvisejícím zdražováním energií a vyso-
kou inflací. Část zákazníků začíná nakupovat 
pouze nezbytné produkty a snižuje se tedy pro-
dej pochoutek a pamlsků. Na trhu je navíc v této 
oblasti velká konkurence. „V posledním půl roce 
jsme se obávali všeobecného posunu spíše 
k méně kvalitním krmivům, nicméně pokud se 
to děje, tak zatím pouze v malé míře. U naší nej-
exkluzivnější a cenově nejdražší řady Fitmin Pu-
rity dlouhodobě pozorujeme v meziročním srov-
nání růsty. Stagnaci pozorujeme u prémiové řady 
For Life pro psy, kde část zákazníků začíná vyhle-
dávat levnější varianty nejen ve specializovaných 
obchodech, ale i v supermarketech,“ prozrazuje 
Tomáš Janota, obchodní manažer značky Fitmin 
(Dibaq) pro Českou republiku. Dodává, že situa-
ce v daném odvětví není stabilní. Je to dáno roz-
kolísaným trhem surovin, kterých není dostatek 
a jsou stále dražší, stejně jako vysokými cenami 
energií a dalších vstupů. „Proto jsme v letošním 
roce museli přistoupit ke zdražování produktů, 
a to již dvakrát,“ popisuje.

Inflace razantně navyšuje domácnostem výdaje 
na pokrytí základních potřeb, jako jsou potravi-
ny a bydlení. Krmiva pro mazlíčky, kteří jsou 
vnímáni jako členové domácnosti, budou naku-
povány stále dál a spotřebitelé budou chtít za-
chovat nakupovanou kvalitu. „V lepší pozici 
budou značky, které jsou známé, mají vybudo-
vanou důvěru a dokáží na změny v chování spo-
třebitelů správně reagovat,“ vyzdvihuje Martin 
Šámal, had OF marketing společnosti Vafo Pra-
ha. Je potřeba si uvědomit i to, že na jednu stra-
nu v kategorii probíhá dlouhodobější trend pre-
miumizace, na druhou stranu jsou spotřebitelé 
zvlášť v současné době cenově velmi citliví a ros-
te podíl promočního prodeje. „Důkazem pre-
miumizace je vývoj naší nejmladší kočičí značky 
Shelma, která podle společnosti NielsenIQ me-
ziročně roste o 94 procent. Tento rok uvádíme 
na trh nový prémiový koncept značky Propesko, 
a to Propesko Mistr, který je postavený na třech 
pilířích, vysoký obsah masa, lokálnost a přírod-
nost,“ konkretizuje Michal Riegel. Pevně věří, že 
i v náročné době si tento koncept najde své spo-
třebitele a pomůže tak maloobchodníkům bu-
dovat celou kategorii pet foodu.

CATSCAN
V tomto vydání:

KOMERČNÍ PREZENTACE

Krmivo pro psy 
PrimaDog: Maso 
na prvním místě 
a žádná pšenice 

PrimaDog je značka finského výrobce s více 
než dvacetiletou historií Prima Pet Pre mium 
Oy, který je součástí české skupiny VAFO 
Group. V krmivech, které pod značkou Prima-
Dog produkuje, hraje hlavní roli maso. To po-
chází ze severských a pobaltských států, jeh-
něčí pak z Nového Zélandu a losos se dováží 
z Norska či Skotska. Špičková kvalita krmiv Pri-
maDog je podmíněna nejen pečlivou výrobou 
surovin, ale i přísným monitoringem všech vý-
robních procesů.

MASO NA PRVNÍM MÍSTĚ
Nejdůležitější složkou krmiv PrimaDog je maso. 
Pro psa je maso zdrojem aminokyselin, které 
jsou nezbytné pro výstavbu těla a správné funk-
ce metabolismu. Důležité jsou i živočišné tuky 
sloužící jako zdroj energie. Pes potřebuje kr-
mivo vysoce stravitelné s vyváženým obsahem 
proteinů i energie. Základem krmiv PrimaDog 
je proto kvalitní maso a živočišné tuky v množ-
ství, které zajistí optimální výživu psa. 

SUPERPOTRAVINY A ŽÁDNÁ PŠENICE
Maso je v psí misce nejdražší ingrediencí, pro-
to místo něj někteří výrobci používají náhražky, 
nejčastěji sóju. Ta ale patří mezi časté alergeny, 
proto se v krmivu PrimaDog nepoužívá. Jako 
zdroj sacharidů slouží brambory, sušená jablka, 
hrachový škrob a kukuřice. Tyto komponenty 
jsou vhodně upravené, aby je psí organismus 
mohl dobře strávit a co nejefektivněji využít. 

V krmivech PrimaDog nejsou použita umělá 
sladidla či barviva. V suchých krmivech znač-
ky jsou obsaženy superpotraviny, severské by-
liny a bobule jako brusinky, rakytník, ostruži-
ník moruška, kopr nebo rakytník řešetlákový. 
 Krmiva PrimaDog jsou tak vhodná i pro psy 
s citlivým zažíváním, se sklony k potravním 
alergiím a jejich složení přispívá ke zdravému 
a šťastnému životu zvířete.

SORTIMENT PRIMADOG
Produkty PrimaDog zahrnují jak suchá krmi-
va bez pšenice a v Grain Free variantách, tak 
salámy a kapsičky, pamlsky či žvýkací kosti. 
Představují komplexní výživu pro psy bez roz-
dílu plemene, věku a zátěže. Široký sortiment 
výrobků PrimaDog přináší kompletní nabíd-
ku pro každodenní i specifické potřeby psů. 
 Krmiva PrimaDog jsou v nabídce hypermarke-
tu Albert, v prodejnách Rossmann a ve vybra-
ných e-shopech např. Alza a Košík.

ŽÁDNÁ PŠENICE, ZATO VÍCE MASA
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Vysoký podíl mají 
doplňky stravy

Podle společnosti GfK Czech v prvním 
půlroce 2022 nakoupilo v ČR krmivo 
pro domácí mazlíčky 6 z 10 domác-
ností, přičemž se pro něj vydaly něco 
málo přes dvakrát měsíčně a utratily 
1 700 Kč. V této kategorii obecně 
převládají značkové produkty oproti 
privátním značkám. Zhruba dvě pětiny 
všech výdajů českých domácností za 
tuto kategorii jde na výrobky v akci. 
„Nejdůležitějšími nákupními kanály pro 
nákup jsou hypermarket, specializované 
prodejny pro domácí zvířata a diskont-
ní prodejny,“ deklaruje konzultantka 
Monika Pikhartová. Nejvíce českých 
domácností nakupuje krmivo pro psy, 
a to přibližně 4 z 10. To znamená, že 
dvě třetiny domácností, které nakupují 
krmivo pro domácí zvířata, nakupují 
krmivo pro psy. Průměrná česká do-
mácnost v daném období utratila okolo 
1 300 Kč. Nejvíce výdajů za krmivo pro 
psy šlo na suchá krmiva, jako jsou napří-
klad granule a jiné.

Vysoký podíl na celkových výdajích 
měly také doplňky stravy. Na nákup 
krmiva pro psy se domácnosti vydávaly 
každý druhý měsíc. Hned 3 z 10 českých 
domácností v daném období alespoň 
jedenkrát zakoupily nějaké krmivo pro 
kočky. Průměrná domácnost utratila 
okolo 1 600 Kč, v průměrů šla však kaž-
dá druhá koruna na nákup v promoci. 
„Nejvíce výdajů na krmivo pro kočky šlo 
na mokré krmivo, mezi které patří vý-
robky, jako jsou různé konzervy, masové 
kapsičky či mléka,“ specifikuje Moni-
ka Pikhartová. Z nákupu si průměrná 
česká domácnost domů přinesla nějaké 
kočičí krmivo dvakrát do měsíce. Nějaké 
krmivo pro ostatní domácí zvířata, jako 
jsou ptáci, malí hlodavci a podobně, 
zakoupily 2 z 10 českých domácností. 
Toto krmivo domácnosti zakoupily 
třikrát a utratily za něj přibližně 280 Kč. 
Největší část těchto výdajů šla na suchá 
krmiva a jiné doplňky stravy.

CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: ROSTLINNÉ ALTERNATIVY
CS #4: EKO DROGERIE
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

... /...

V recepturách 
nechybí bylinky

Pandemie a válečný konflikt na Ukrajině mohou 
mít za následek přeliv nákupní síly zpět k eko-
nomičtějším produktům, a to nejen v pet foodu. 
„V současnosti pozorujeme slábnoucí trend pre-
miumizace a opětovný návrat k ekonomickému 
segmentu. V blízké budoucnosti tak očekáváme 
rozevírání nůžek mezi ekonomicky zaměřenými 
zákazníky a kategorií zákazníků, kteří jsou 
ochotni nejen do základních, ale i zcela nadstan-
dardních potřeb mazlíčků investovat velké část-
ky,“ poodhaluje Pavla Bubák, ředitelka produk-
tu a vývoje společnosti Akinu CZ. V letošním 
roce proběhl v Německu největší veletrh pet 
foodu Interzoo, kde byly viditelné nové trendy, 
kterými jsou zdraví a udržitelnost. „Část zákaz-
níků se zaměřuje na prevenci a zdraví svých zví-
řat, a kromě klasických produktů, jako je krmivo 
či pamlsky, nakupují pro své mazlíčky i doplňky 
stravy ve formě různých kapslí, olejů, prášků 
a podobně,“ zmiňuje Pavla Bubák.

Pokračuje i humanizace odvětví. Stále více se 
odráží v celém sortimentu péče o mazlíčky, 
nejen v krmivech. „Majitelé více podávají svým 
zvířecím mazlíčkům stravu inspirovanou tím, co 
by si dali sami, a protože se spotřebitelé o výživu 
více zajímají, ovlivňuje to i to, co a jak podávají 
svým mazlíčkům,“ vysvětluje Martina Mačková, 
product development & marketing manager 

společnosti Plaček Pet Products. Hledají co mož-
ná nejpřírodnější produkty bez zbytečných nebo 
nezdravých složek. „Kromě dávno známých 
bezobilných krmiv se hodně prodávají třeba 
hypo alergenní krmiva, která využívají kvalitnější 
zdroje bílkovin,“ zdůrazňuje. Do receptur se 
přidávají nejrůznější bylinky, ovoce či superpo-
traviny. Výrobci všech druhů krmiv přicházejí 
s novými způsoby, jak se mezi sebou odlišit. 

Investuje se do nových technologií i do způsobů 
balení, řízení a kontroly kvality, vylepšují se vlast-
nosti produktů a vznikají nová krmiva, která se 
stále více inspirují stylem, vzhledem či názvem 
lidského jídla.

„V krmivech pro psy a kočky najdete oblíbená 
jednoporcová krmiva v kapsičkách a různých 
vaničkách. Také inovace kapsičky s uzávěrem, 
jako mají přesnídávky pro děti, které jsou napl-
něny chutnými masovými pastami či třeba pu-
dingem. Dále polévky a drinky, které pomáhají 
hydrataci mazlíků. I v krmivech pro králíky a hlo-
davce objevíte zajímavější sortiment než před 
pár lety, například chutné snacky, které vypada-
jí jako květinové koláčky, müsli tyčinky, sušené 
zeleninové a ovocné saláty a mnoho dalšího,“ 
informuje Martina Mačková. Rozvíjí se i způsoby 
podávání krmiva. Dnes už nejde jen o to zvířát-
ko doma nakrmit, ale i o to, aby se na nějakou 
dobu i zabavilo a rozvíjelo, třeba tím, že  dobrotu 

inzerce

Změny 
se dotkly obalů.
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nejlevnější,“ uvádí Jana Klodová, sales ma-
nager společnosti Vitakraft Chovex. Právě 
v této kategorii se zvýšení cen zemědělských 
komodit projevilo velmi výrazně.

Podle Jiřího Švihálka, zakladatele a jednatele 
společnosti Yoggies, zdražování v pandemii ne-
bylo tolik markantní a potřebné jako v současné 
době, i když některé komodity stoupaly na ce-
nách kontinuálně. Důležitější však bylo, že ma-
jitelé psů si jak v pandemii, tak v současné době 
již uvědomují potřebu zdravého krmení a posi-

lování imunity. „A díky tomu je stále dostatek 
zodpovědných chovatelů, kteří krmí své psy kva-
litně a zdravě krmivy bez chemie. A proto je 
tento trend stále na vzestupu, i když je třeba se 
připravovat na horší časy, které mohou přijít 
a které nás nenechávají usnout na vavřínech,“ 
upřesňuje. Proto v Yoggies vymýšlejí a postupně 
budou v průběhu roku 2022 přinášet nejen 
nové akce pro věrné zákazníky, ale i mnoho no-
vinek, které bezesporu prokáží, že tato značka 
to ve zdravém krmení psů i koček myslí vážně.

V lepší pozici budou 
známé značky

Vliv pandemie tak evidentně již není zcela zásad-
ní, protože trh je ovlivněn konfliktem na Ukrajině 
a s tím souvisejícím zdražováním energií a vyso-
kou inflací. Část zákazníků začíná nakupovat 
pouze nezbytné produkty a snižuje se tedy pro-
dej pochoutek a pamlsků. Na trhu je navíc v této 
oblasti velká konkurence. „V posledním půl roce 
jsme se obávali všeobecného posunu spíše 
k méně kvalitním krmivům, nicméně pokud se 
to děje, tak zatím pouze v malé míře. U naší nej-
exkluzivnější a cenově nejdražší řady Fitmin Pu-
rity dlouhodobě pozorujeme v meziročním srov-
nání růsty. Stagnaci pozorujeme u prémiové řady 
For Life pro psy, kde část zákazníků začíná vyhle-
dávat levnější varianty nejen ve specializovaných 
obchodech, ale i v supermarketech,“ prozrazuje 
Tomáš Janota, obchodní manažer značky Fitmin 
(Dibaq) pro Českou republiku. Dodává, že situa-
ce v daném odvětví není stabilní. Je to dáno roz-
kolísaným trhem surovin, kterých není dostatek 
a jsou stále dražší, stejně jako vysokými cenami 
energií a dalších vstupů. „Proto jsme v letošním 
roce museli přistoupit ke zdražování produktů, 
a to již dvakrát,“ popisuje.

Inflace razantně navyšuje domácnostem výdaje 
na pokrytí základních potřeb, jako jsou potravi-
ny a bydlení. Krmiva pro mazlíčky, kteří jsou 
vnímáni jako členové domácnosti, budou naku-
povány stále dál a spotřebitelé budou chtít za-
chovat nakupovanou kvalitu. „V lepší pozici 
budou značky, které jsou známé, mají vybudo-
vanou důvěru a dokáží na změny v chování spo-
třebitelů správně reagovat,“ vyzdvihuje Martin 
Šámal, had OF marketing společnosti Vafo Pra-
ha. Je potřeba si uvědomit i to, že na jednu stra-
nu v kategorii probíhá dlouhodobější trend pre-
miumizace, na druhou stranu jsou spotřebitelé 
zvlášť v současné době cenově velmi citliví a ros-
te podíl promočního prodeje. „Důkazem pre-
miumizace je vývoj naší nejmladší kočičí značky 
Shelma, která podle společnosti NielsenIQ me-
ziročně roste o 94 procent. Tento rok uvádíme 
na trh nový prémiový koncept značky Propesko, 
a to Propesko Mistr, který je postavený na třech 
pilířích, vysoký obsah masa, lokálnost a přírod-
nost,“ konkretizuje Michal Riegel. Pevně věří, že 
i v náročné době si tento koncept najde své spo-
třebitele a pomůže tak maloobchodníkům bu-
dovat celou kategorii pet foodu.

CATSCAN
V tomto vydání:

KOMERČNÍ PREZENTACE

Krmivo pro psy 
PrimaDog: Maso 
na prvním místě 
a žádná pšenice 

PrimaDog je značka finského výrobce s více 
než dvacetiletou historií Prima Pet Pre mium 
Oy, který je součástí české skupiny VAFO 
Group. V krmivech, které pod značkou Prima-
Dog produkuje, hraje hlavní roli maso. To po-
chází ze severských a pobaltských států, jeh-
něčí pak z Nového Zélandu a losos se dováží 
z Norska či Skotska. Špičková kvalita krmiv Pri-
maDog je podmíněna nejen pečlivou výrobou 
surovin, ale i přísným monitoringem všech vý-
robních procesů.

MASO NA PRVNÍM MÍSTĚ
Nejdůležitější složkou krmiv PrimaDog je maso. 
Pro psa je maso zdrojem aminokyselin, které 
jsou nezbytné pro výstavbu těla a správné funk-
ce metabolismu. Důležité jsou i živočišné tuky 
sloužící jako zdroj energie. Pes potřebuje kr-
mivo vysoce stravitelné s vyváženým obsahem 
proteinů i energie. Základem krmiv PrimaDog 
je proto kvalitní maso a živočišné tuky v množ-
ství, které zajistí optimální výživu psa. 

SUPERPOTRAVINY A ŽÁDNÁ PŠENICE
Maso je v psí misce nejdražší ingrediencí, pro-
to místo něj někteří výrobci používají náhražky, 
nejčastěji sóju. Ta ale patří mezi časté alergeny, 
proto se v krmivu PrimaDog nepoužívá. Jako 
zdroj sacharidů slouží brambory, sušená jablka, 
hrachový škrob a kukuřice. Tyto komponenty 
jsou vhodně upravené, aby je psí organismus 
mohl dobře strávit a co nejefektivněji využít. 

V krmivech PrimaDog nejsou použita umělá 
sladidla či barviva. V suchých krmivech znač-
ky jsou obsaženy superpotraviny, severské by-
liny a bobule jako brusinky, rakytník, ostruži-
ník moruška, kopr nebo rakytník řešetlákový. 
 Krmiva PrimaDog jsou tak vhodná i pro psy 
s citlivým zažíváním, se sklony k potravním 
alergiím a jejich složení přispívá ke zdravému 
a šťastnému životu zvířete.

SORTIMENT PRIMADOG
Produkty PrimaDog zahrnují jak suchá krmi-
va bez pšenice a v Grain Free variantách, tak 
salámy a kapsičky, pamlsky či žvýkací kosti. 
Představují komplexní výživu pro psy bez roz-
dílu plemene, věku a zátěže. Široký sortiment 
výrobků PrimaDog přináší kompletní nabíd-
ku pro každodenní i specifické potřeby psů. 
 Krmiva PrimaDog jsou v nabídce hypermarke-
tu Albert, v prodejnách Rossmann a ve vybra-
ných e-shopech např. Alza a Košík.

ŽÁDNÁ PŠENICE, ZATO VÍCE MASA
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Vysoký podíl mají 
doplňky stravy

Podle společnosti GfK Czech v prvním 
půlroce 2022 nakoupilo v ČR krmivo 
pro domácí mazlíčky 6 z 10 domác-
ností, přičemž se pro něj vydaly něco 
málo přes dvakrát měsíčně a utratily 
1 700 Kč. V této kategorii obecně 
převládají značkové produkty oproti 
privátním značkám. Zhruba dvě pětiny 
všech výdajů českých domácností za 
tuto kategorii jde na výrobky v akci. 
„Nejdůležitějšími nákupními kanály pro 
nákup jsou hypermarket, specializované 
prodejny pro domácí zvířata a diskont-
ní prodejny,“ deklaruje konzultantka 
Monika Pikhartová. Nejvíce českých 
domácností nakupuje krmivo pro psy, 
a to přibližně 4 z 10. To znamená, že 
dvě třetiny domácností, které nakupují 
krmivo pro domácí zvířata, nakupují 
krmivo pro psy. Průměrná česká do-
mácnost v daném období utratila okolo 
1 300 Kč. Nejvíce výdajů za krmivo pro 
psy šlo na suchá krmiva, jako jsou napří-
klad granule a jiné.

Vysoký podíl na celkových výdajích 
měly také doplňky stravy. Na nákup 
krmiva pro psy se domácnosti vydávaly 
každý druhý měsíc. Hned 3 z 10 českých 
domácností v daném období alespoň 
jedenkrát zakoupily nějaké krmivo pro 
kočky. Průměrná domácnost utratila 
okolo 1 600 Kč, v průměrů šla však kaž-
dá druhá koruna na nákup v promoci. 
„Nejvíce výdajů na krmivo pro kočky šlo 
na mokré krmivo, mezi které patří vý-
robky, jako jsou různé konzervy, masové 
kapsičky či mléka,“ specifikuje Moni-
ka Pikhartová. Z nákupu si průměrná 
česká domácnost domů přinesla nějaké 
kočičí krmivo dvakrát do měsíce. Nějaké 
krmivo pro ostatní domácí zvířata, jako 
jsou ptáci, malí hlodavci a podobně, 
zakoupily 2 z 10 českých domácností. 
Toto krmivo domácnosti zakoupily 
třikrát a utratily za něj přibližně 280 Kč. 
Největší část těchto výdajů šla na suchá 
krmiva a jiné doplňky stravy.

CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: ROSTLINNÉ ALTERNATIVY
CS #4: EKO DROGERIE



32

S
P

O
JU

JE
, 

O
V

L
IV

Ň
U

JE
, 

V
T
A

H
U

JE
..
.

CATSCAN
V tomto vydání:

bude hledat, nebo vymýšlet, jak ji dostat ven 
z nějaké interaktivní hračky nebo krmítka, ču-
chací dečky nebo alespoň misky proti hltání.

Zákazníci kupující 
nižší řady jsou citlivější 
na ceny

Velmi důležitou roli vždy hraje především kvalita 
v kombinaci s cenou. V popředí je ale stále 
 kvalita. Proto je třeba vymýšlet nové a neotřelé 
věci. „Levné produkty samozřejmě mají rovněž 
své místo na trhu, ale protože jsme národ 
pejskařů, ze kterých si mnoho uvědomuje, že 
zdraví začíná v misce, tak jejich podíl na trhu je 
stále menší a v popředí se stále drží kvalitní kr-
miva. Jednou z důležitých věcí je i papírový obal 
v kombinaci s kvalitou naší značky a servisu pro 
zákazníky,“ deklaruje Jiří Švihák. A protože je 
důležité zákazníkům poskytovat dostatek kvalit-
ních informací, vzdělávat je, ale také dělat pro 
zvířata různé akce, připravuje Yoggies v blízké 
době velkou reklamně-vzdělávací kampaň.

„Trend, který jsme v nedávně době pozorovali, 
byl přechod na kvalitnější krmiva a důraz na je-
jich složení, a to bez ohledu na cenu. Výrazný 
nárůst byl znát především u mokrých krmiv. To 
se ale nyní kvůli inflaci částečně vrací do starých 
kolejí. U nejvyšších řad problém zatím nevidíme, 
naopak u těch nižších už menší změny pozoru-

případně stagnuje. Jakékoliv predikce do bu-
doucna jsou v tuto chvíli nesnadné až nemožné. 
Uvidíme, co se stane s cenami surovin i energií 
na podzim letošního roku,“ uzavírá.

Pet food rozhodně směřuje nejen ke zdravé stra-
vě, ale také udržitelnosti. „I proto vyvíjíme nové 
obaly s menším podílem plastů a upouštíme od 
plastových kbelíků, které nahrazujeme recyklo-
vatelnou fólií. Všechny nové výrobky jsou bez 
barviv a ochucovadel, většinou i bez konzervan-
tů,“ zmiňuje Jana Klodová. Jedním z velkých 
trendů je recyklovatelnost a udržitelnost obalů 
a obalového materiálu. „Snažíme se reagovat 
a naplňovat požadavky zákazníků, pro které 
jsou tyto aspekty stále žádanější. Snažíme se 
omezovat množství použitých plastů a balit pro-
dukty do kartonových obalů. V letošním roce 
jsme uvedli na trh zcela novou řadu krmiv pro 
malé hlodavce Fitmin For Friends, která je celá 
v ekologických a stoprocentně recyklovatelných 
obalech,“ představuje Tomáš Janota. S rostou-
cími nároky na udržitelnost a ekologii však stou-
pají i náklady vynaložené na dosažení kýženého 
ekologického efektu.

Udržitelnost se projevuje i v obalech, kde se dá 
spatřit odklon od vícedruhových plastů k těm 
recyklovatelným a podobně. „Dalším projevem 
udržitelnosti je snaha hledat alternativní zdroje 
bílkovin, například využívání hmyzího proteinu 
v recepturách krmiv,“ odhaluje Pavla Bubák. 
A Martina Mačková k tomu dodává, že kromě 
proteinu z hmyzu se jako zdroj začínají využívat 
i mořské řasy a další ingredience. Značný posun 
je vidět i v tematice obalů krmiv. „Výrobci po-
stupně zařazují recyklovatelné flexibilní obaly 
pro suchá krmiva a snacky. Pracuje se i na řeše-
ních na recyklovatelné obaly pro mokrou stravu 
v kapsičkách,“ popisuje Martina Mačková.

Zápach z úst 
řeší novinky

K dlouhodobě rostoucím segmentům na trhu 
krmiv pro psy a kočky patří segment pochoutek. 
Dentální pochoutky tvoří téměř 40 % segmentu 
trhu pochoutek pro psy a meziročně roste dvoj-
ciferně. Podle průzkumu značky Purina se až 

#NASOKAMZIKSTESTI

SPOLEČNĚ SE 
UDRŽOVAT V KONDICI

#NASOKAMZIKSTESTI

UDRŽOVAT V KONDICI
...delá radost!ˇ

UDRŽOVAT V KONDICI

ZŮSTAT ZDRAVÝ A
AKTIVNÍ

...PROTOŽE TO JE TA 
NEJLEPŠÍ ODMĚNA!

VITAKRAFT.
S LÁSKOU.

VITAKRAFT.CZ

inzerce

jeme,“ shrnuje Tomáš Janota. Zákazníci kupují-
cí nižší řady jsou citlivější na ceny. A jak dodává 
Jana Klodová, promoakce mají na nákup samo-
zřejmě vliv. Pokud je na výrobku zajímavá akční 
sleva, stojí za to si udělat doma i zásobu. Finanč-
ní úspora je často značná. Obal je potom vždy 
velmi důležitý, musí zákazníka upoutat jako 
první. „Troufám si říci, že naše obaly jsou v tom-
to sortimentu na špičce,“ sděluje. 

Podle Pavly Bubák dochází ke zvedání pro-
moshare, zákazníci hodně nakupují v akcích, 
stejně tak volí k nákupu ekonomický sortiment. 
Kupující se však nebojí vydat větší částky peněz 
jednorázově, pokud se jim to z dlouhodobého 
hlediska vyplatí. Proto kupují multipacky a velká 
balení produktů. „Dále pozorujeme odliv zákaz-
níků z e-shopů a jejich návrat do kamenných 
prodejen. E-commerce tedy tento rok padá, 
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u 80 % domácích mazlíčků během středního 
věku objeví problémy se zuby. „Každodenní 
péče o ústní dutinu je proto velmi důležitá pro 
zdraví psů. Čím dál více majitelů psů se tak za-
jímá o dentální hygienu psa, zároveň ale chtějí 
jednoduché a efektivní řešení,“ uvádí Markéta 
Karasová, brand manager Purina Dentalife spo-
lečnosti Nestlé Česko. Značka Dentalife postup-
ně získává svoje místo na trhu v segmentu den-
tálních pochoutek a v roce 2022 přichází 
s novinkou Dentalife ActivFresh, která se nesna-
ží zápach z ústní dutiny jen překrývat, ale pomá-
há řešit příčinu jeho vzniku, a to díky svému 
složení. Obsahuje spirulinu, která je dobrým 
antioxidantem a má mnoho prospěšných vlast-
ností, a med, který je známý pro své antioxidač-
ní účinky a zároveň posiluje imunitu.

Z průzkumu pro značku Purina dále vyplývá, že 
stále více majitelů koček volí tzv. kombinované 
krmení (krmení kapsičkami a granulemi), které 
je vhodné pro naplnění výživových potřeb ko-
ček. Studie ukázaly, že tato kombinace se nejví-
ce přibližuje stravě v přirozeném prostředí ve 
volné přírodě. „Těmto vědeckým poznatkům 
jsou přizpůsobeny naše produkty z řady Purina 
One pro kočky,“ představuje Veronika Wilhel-
mová, brand manažer Purina One společnosti 
Nestlé Česko. Mají křupavou texturu vhodnou 
na čištění zubů a Purina One kapsičky dodávají 
hydrataci. Jsou vyrobeny z přírodních ingredien-
cí a poskytují výživu, která vede k viditelným 
rozdílům ve zdraví kočky. 

„V letošním roce jsme na trh rovněž uvedli Pu-
rina One Difficult Appetite, kapsičku speciálně 
vyvinutou pro kočky, které jsou velmi náročné 
a vybíravé a nemají chuť k jídlu, a dále Purina 
One Sensitive, vysoce stravitelnou kapsičku pro 
kočky s citlivým zažíváním,“ uzavírá k trendům 
v krmivech pro kočky a novinkám Veronika 
Wilhelmová.

ŽÁDNÁ PŠENICE, 
ZATO VÍCE MASA
Superprémiové granule
s vysokým obsahem
masa a s prídavkem
severských bobulí
a bylin.

www.primadog.com

22235_Prima DOG_2x_inzerce_Zbozi a Prodej_155x260mm_4mm spad_K1.indd   122235_Prima DOG_2x_inzerce_Zbozi a Prodej_155x260mm_4mm spad_K1.indd   1 13.09.22   11:0913.09.22   11:09

inzerce

„Na počtu 
ingrediencí 

záleží.“

V posledních letech zákazníci více čtou 
složení výrobků na obalech. Stejně jako 
v lidské výživě je pro ně důležité, aby 
i výrobky pro zvířata obsahovaly co 
nejméně chemie. Čím méně ingredien-
cí ve výrobku, tím je to pro zákazníka 
přijatelnější. Přestože v posledních letech 
nebyla cena hlavním faktorem, obávám 
se, že aktuální situace se změní.

Jana Klodová, 
sales manager, Vitakraft Chovex
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bude hledat, nebo vymýšlet, jak ji dostat ven 
z nějaké interaktivní hračky nebo krmítka, ču-
chací dečky nebo alespoň misky proti hltání.

Zákazníci kupující 
nižší řady jsou citlivější 
na ceny

Velmi důležitou roli vždy hraje především kvalita 
v kombinaci s cenou. V popředí je ale stále 
 kvalita. Proto je třeba vymýšlet nové a neotřelé 
věci. „Levné produkty samozřejmě mají rovněž 
své místo na trhu, ale protože jsme národ 
pejskařů, ze kterých si mnoho uvědomuje, že 
zdraví začíná v misce, tak jejich podíl na trhu je 
stále menší a v popředí se stále drží kvalitní kr-
miva. Jednou z důležitých věcí je i papírový obal 
v kombinaci s kvalitou naší značky a servisu pro 
zákazníky,“ deklaruje Jiří Švihák. A protože je 
důležité zákazníkům poskytovat dostatek kvalit-
ních informací, vzdělávat je, ale také dělat pro 
zvířata různé akce, připravuje Yoggies v blízké 
době velkou reklamně-vzdělávací kampaň.

„Trend, který jsme v nedávně době pozorovali, 
byl přechod na kvalitnější krmiva a důraz na je-
jich složení, a to bez ohledu na cenu. Výrazný 
nárůst byl znát především u mokrých krmiv. To 
se ale nyní kvůli inflaci částečně vrací do starých 
kolejí. U nejvyšších řad problém zatím nevidíme, 
naopak u těch nižších už menší změny pozoru-

případně stagnuje. Jakékoliv predikce do bu-
doucna jsou v tuto chvíli nesnadné až nemožné. 
Uvidíme, co se stane s cenami surovin i energií 
na podzim letošního roku,“ uzavírá.

Pet food rozhodně směřuje nejen ke zdravé stra-
vě, ale také udržitelnosti. „I proto vyvíjíme nové 
obaly s menším podílem plastů a upouštíme od 
plastových kbelíků, které nahrazujeme recyklo-
vatelnou fólií. Všechny nové výrobky jsou bez 
barviv a ochucovadel, většinou i bez konzervan-
tů,“ zmiňuje Jana Klodová. Jedním z velkých 
trendů je recyklovatelnost a udržitelnost obalů 
a obalového materiálu. „Snažíme se reagovat 
a naplňovat požadavky zákazníků, pro které 
jsou tyto aspekty stále žádanější. Snažíme se 
omezovat množství použitých plastů a balit pro-
dukty do kartonových obalů. V letošním roce 
jsme uvedli na trh zcela novou řadu krmiv pro 
malé hlodavce Fitmin For Friends, která je celá 
v ekologických a stoprocentně recyklovatelných 
obalech,“ představuje Tomáš Janota. S rostou-
cími nároky na udržitelnost a ekologii však stou-
pají i náklady vynaložené na dosažení kýženého 
ekologického efektu.

Udržitelnost se projevuje i v obalech, kde se dá 
spatřit odklon od vícedruhových plastů k těm 
recyklovatelným a podobně. „Dalším projevem 
udržitelnosti je snaha hledat alternativní zdroje 
bílkovin, například využívání hmyzího proteinu 
v recepturách krmiv,“ odhaluje Pavla Bubák. 
A Martina Mačková k tomu dodává, že kromě 
proteinu z hmyzu se jako zdroj začínají využívat 
i mořské řasy a další ingredience. Značný posun 
je vidět i v tematice obalů krmiv. „Výrobci po-
stupně zařazují recyklovatelné flexibilní obaly 
pro suchá krmiva a snacky. Pracuje se i na řeše-
ních na recyklovatelné obaly pro mokrou stravu 
v kapsičkách,“ popisuje Martina Mačková.

Zápach z úst 
řeší novinky

K dlouhodobě rostoucím segmentům na trhu 
krmiv pro psy a kočky patří segment pochoutek. 
Dentální pochoutky tvoří téměř 40 % segmentu 
trhu pochoutek pro psy a meziročně roste dvoj-
ciferně. Podle průzkumu značky Purina se až 
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VITAKRAFT.
S LÁSKOU.

VITAKRAFT.CZ

inzerce

jeme,“ shrnuje Tomáš Janota. Zákazníci kupují-
cí nižší řady jsou citlivější na ceny. A jak dodává 
Jana Klodová, promoakce mají na nákup samo-
zřejmě vliv. Pokud je na výrobku zajímavá akční 
sleva, stojí za to si udělat doma i zásobu. Finanč-
ní úspora je často značná. Obal je potom vždy 
velmi důležitý, musí zákazníka upoutat jako 
první. „Troufám si říci, že naše obaly jsou v tom-
to sortimentu na špičce,“ sděluje. 

Podle Pavly Bubák dochází ke zvedání pro-
moshare, zákazníci hodně nakupují v akcích, 
stejně tak volí k nákupu ekonomický sortiment. 
Kupující se však nebojí vydat větší částky peněz 
jednorázově, pokud se jim to z dlouhodobého 
hlediska vyplatí. Proto kupují multipacky a velká 
balení produktů. „Dále pozorujeme odliv zákaz-
níků z e-shopů a jejich návrat do kamenných 
prodejen. E-commerce tedy tento rok padá, 
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CS #2

ZRNKA NAVÝŠILA 
SVOU DŮLEŽITOST
Alespoň jedenkrát si podle GfK Spotřebitelského 
panelu v prvním pololetí roku 2022 nějaký teplý nápoj 
zakoupila téměř každá česká domácnost. Nějaký 
produkt z kategorie teplých nápojů si domácnosti 
koupily v průměru dvakrát za měsíc. Za tuto kategorii 
přitom průměrná domácnost utratila přibližně 
1 150 korun. Nejpoptávanější jsou kávy, konkrétně 
instantní, avšak zrnková razantně roste.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz
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CS #3: ROSTLINNÉ ALTERNATIVY
CS #4: EKO DROGERIE

domácností za tuto kategorii,“ doplňuje kon-
zultantka Monika Pikhartová.

Čtvrtina výdajů
jde na čaje

Kávu si v prvním pololetí roku 2022 zakoupilo 9 
z 10 českých domácností. Za více než dvěma tře-
tinami z celkových výdajů domácností na teplé 
nápoje stojí právě káva. Největší podíl na útratě 
domácností za kávu měly kávy instantní. „Zrnko-
vé kávy zaznamenaly jak razantní nárůst celko-
vých vynaložených výdajů domácností, tak celko-
vého zakoupeného objemu,“ konstatuje Monika 
Pikhartová. Na tomto pozitivním trendu se podí-
lela zvýšená frekvence nákupů zrnkové kávy.

Nějaký druh čaje si v první půlce roku 2022 kou-
pilo něco přes 8 z 10 domácností. Čaje se na 
celkových výdajích domácností za teplé nápoje 
podílely jednou čtvrtinou. Průměrně si domác-
nost koupila nějaký čaj přibližně jednou za mě-
síc. Nejvíce nakupovanými byly bylinné a ovoc-
né, za které domácnosti utratily více než třetinu 
celkových výdajů za čaje. Bylinný čaj navíc za-
znamenal nárůst celkových výdajů, které za něj 
domácnosti utratily. Kakao si v daném období 
zakoupilo 4 z 10 domácností, obecně kakao 
zaznamenalo negativní vývoj.

Supermarkety 
přebíjejí 
hypermarkety

Podle společnosti NielsenIQ čeští spotře-
bitelé utratili od 06/21 do 05/22 za kate-

gorii kávy celkem téměř 7‚5 miliardy korun. 

Z
dat společnosti 
GfK Czech vy-
plývá, že nejvy-
užívanějším ná-
kupním kanálem 

pro teplé nápoje jsou hypermar-
kety, kde končí asi třetina výdajů 
domácností za teplé nápoje. „Dru-
hým nejpopulárnějším nákupním 
kanálem pro nákup teplých nápojů 
jsou diskontní prodejny, kde končí 
více než čtvrtina celkové útraty 
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Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz vých vynaložených výdajů domácností, tak celko-
vého zakoupeného objemu,“ konstatuje Monika 
Pikhartová. Na tomto pozitivním trendu se podí-
lela zvýšená frekvence nákupů zrnkové kávy.

Nějaký druh čaje si v první půlce roku 2022 kou-
pilo něco přes 8 z 10 domácností. Čaje se na 
celkových výdajích domácností za teplé nápoje 
podílely jednou čtvrtinou. Průměrně si domác-
nost koupila nějaký čaj přibližně jednou za mě-
síc. Nejvíce nakupovanými byly bylinné a ovoc-
né, za které domácnosti utratily více než třetinu 
celkových výdajů za čaje. Bylinný čaj navíc za-
znamenal nárůst celkových výdajů, které za něj 
domácnosti utratily. Kakao si v daném období 
zakoupilo 4 z 10 domácností, obecně kakao 
zaznamenalo negativní vývoj.

Supermarkety 
přebíjejí 
hypermarkety

Podle společnosti NielsenIQ čeští spotře-
bitelé utratili od 06/21 do 05/22 za kate-

gorii kávy celkem téměř 7‚5 miliardy korun. 

Z
dat společnosti 
GfK Czech vy-
plývá, že nejvy-
užívanějším ná-
kupním kanálem 

pro teplé nápoje jsou hypermar-
kety, kde končí asi třetina výdajů 
domácností za teplé nápoje. „Dru-
hým nejpopulárnějším nákupním 
kanálem pro nákup teplých nápojů 
jsou diskontní prodejny, kde končí 
více než čtvrtina celkové útraty 

39,1 %
spotřebitelů pije 
kávu 2–3x denně.

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/IV−22/I
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Oproti předchozímu období však zaznamenaly 
maloobchodní tržby meziroční pokles o 0‚5 %, 
podobně jako objem (0‚6 %), který dosahuje 
úrovně téměř 25 tisíc prodaných tun kávy. Nej-
důležitějším segmentem z hlediska tržeb je na 
českém trhu instantní čistá rozpustná káva, kte-
rá tvoří 32 % z celkového obratu. Ale vzhledem 
k tomu, že dosahuje po kávových kapslích nej-
vyšší jednotkovou cenu, ukrajuje si z koláče spo-
třeby pouze 19 %. Následuje mletá káva, která 
zaujímá více než čtvrtinu tržeb a 42 % objemu 
prodejů.

„Oba tyto vedoucí segmenty kávy však meziroč-
ně ztrácejí na důležitosti jak v tržbách, tak v pro-
daném objemu. Kávovými segmenty, které na-
opak meziročně výrazně posilují svou důležitost, 
jsou zrnková káva a kapsle,“ komentuje výsled-
ky konzultantka Rita Vachková. Zrno zaujímá 
pětinu prodejů (19 % v hodnotě, 22 % v obje-
mu), kapsle mají obratový podíl 15 % (4 % 
v objemu). Zrnková káva navýšila svou důležitost 
o šest procentních bodů ve srovnání s podílem 
před dvěma lety a zaujímá nyní pětinu maloob-
chodních tržeb kávy. Zároveň je jediným seg-
mentem, který v absolutních číslech vykazuje 
růst (v meziročním srovnání jí narostly tržby 
o 16 %). Kávové speciality a mixy – například 
směsi rozpustné kávy a mléka (2v1, 3v1, cap-
puccino atd.) tvoří 6% podíl a kávové substituty 
pak představují zbylé 2 % hodnoty celé katego-
rie. Co se týče maloobchodního trhu, Češi na-
kupují kávu především ve větších prodejních 
formátech, přičemž supermarkety (46 % tržeb) 
jsou obratově významnější než hypermarkety 
(41 % tržeb).

Zvyšování průměrné ceny kávy se v meziročním 
porovnání zatím neprojevilo – průměrná cena za 
jednotku se zvýšila o zanedbatelných 0‚1 %. 
„Pokud se však podíváme detailněji na jednot-
livé kávové segmenty, zjistíme, že vývoj jejich 
průměrných cen se významně liší. Nejrychleji 
rostoucí segment zrnkové kávy navýšil svou prů-
měrnou cenu meziročně téměř o pět procent,“ 
vyzdvihuje Rita Vachková. Při porovnání se stej-
ným obdobím v předešlém roku je u zrnkové 
kávy nárůst průměrné ceny ještě vyšší, 10 %. 
Růst cen kávových segmentů zrychluje, výjim-
kou jsou pouze kapsle a substituty, které svou 
průměrnou cenu snižují.

Růst odráží nabídku 
větších balení

Zvyklosti zákazníků se mění a kávová zrna jsou 
nyní vnímána jako prémiový, čistý produkt. „Vý-
voj spotřebitelských trendů následují i ti naši. 
Uvědomují si velký potenciál této produktové 
kategorie, registrují rostoucí poptávku, a díky 
tomu začínají zrnkové kávě věnovat více prosto-
ru v regálech,“ říká Massimo Pepe, Eastern Eu-

rope & export markets director společnosti La-
vazza. Trend spotřeby potvrzují i čísla této firmy. 
Růst segmentu kávových zrn je dán především 
nárůstem objemu, tedy jejich širší dostupností, 
trendem zvětšování balení produktů a nárůstem 
prodejů: průměrný počet prodaných kusů vzros-
tl o 7 %. Trendem se u kávových zrn stávají 
větší balení (1 kg), průměrná velikost balení činí 
688 g, přičemž kilogramová balení kávových zrn 
jsou dostupná ve všech typech obchodů.

„Růst hodnoty značky Lavazza v kategorii kávo-
vých zrn je přímo úměrný jejímu přechodu k na-
bídce větších balení, především kilogramových, 

Výborná chuť čajů ve spojení se 100% BIO Výborná chuť čajů ve spojení se 100% BIO Výborná chuť čajů ve spojení se 100% BIO 
kvalitou. Všechny tyto čaje řady BIO podléhají kvalitou. Všechny tyto čaje řady BIO podléhají kvalitou. Všechny tyto čaje řady BIO podléhají 

přísným normám BIO certikací. Kontrola kvality přísným normám BIO certikací. Kontrola kvality přísným normám BIO certikací. Kontrola kvality 
a šetrnosti k životnímu prostředí se nevztahuje a šetrnosti k životnímu prostředí se nevztahuje a šetrnosti k životnímu prostředí se nevztahuje 

jen na vypěstování, nýbrž i na zpracování. jen na vypěstování, nýbrž i na zpracování. jen na vypěstování, nýbrž i na zpracování. jen na vypěstování, nýbrž i na zpracování. jen na vypěstování, nýbrž i na zpracování. jen na vypěstování, nýbrž i na zpracování. jen na vypěstování, nýbrž i na zpracování. 
Vychutnejte si nezaměnitelnou chuť a plnou Vychutnejte si nezaměnitelnou chuť a plnou Vychutnejte si nezaměnitelnou chuť a plnou Vychutnejte si nezaměnitelnou chuť a plnou Vychutnejte si nezaměnitelnou chuť a plnou 
vůni připravené z těch nejkvalitnějších lístků vůni připravené z těch nejkvalitnějších lístků vůni připravené z těch nejkvalitnějších lístků vůni připravené z těch nejkvalitnějších lístků vůni připravené z těch nejkvalitnějších lístků 

čaje, kousků sušených bylinek a ovoce.čaje, kousků sušených bylinek a ovoce.čaje, kousků sušených bylinek a ovoce.čaje, kousků sušených bylinek a ovoce.čaje, kousků sušených bylinek a ovoce.

inzerce

které jsou ideální pro zachování kvality produk-
tu. Tato gramáž je naší nejprodávanější napříč 
všemi značkami portfolia Lavazza, tedy od nej-
prémiovějších a nejvzácnějších směsí stopro-
centní arabiky, jako jsou Lavazza Qualità Oro 
a Espresso, až po produkty se směsí arabiky 
a robusty, jako je řada Lavazza Crema,“ vyjme-
novává Massimo Pepe. Na druhé straně sehrálo 
zásadní roli v růstu kávových zrn této značky 
rozšíření distribuce, zejména v hyper- a super-
marketech, které jsou dvěma největšími a nej-
rychleji rostoucími kanály.

„Nejpromovanější kávou je mletá.“

 V kategorii teplých nápojů se v prvních sedmi měsících letošního roku 
zvýšil počet slevových akcí o 18 procent. Zároveň se však o 16 pro-
cent zvýšila i průměrná akční cena. Celé kategorii absolutně dominují 
instantní kávy, ale zvyšuje se podíl zrnkových, a hlavně kapslových káv. 
Jednoznačným skokanem je mletá káva Jihlavanka Standard, u níž došlo 
k patnáctiprocentnímu poklesu počtu akcí, přesto však uhájila pozici nej-
promovanější kávy. Nejčastěji se nabízí v kilogramové verzi za 112 korun, 
což je oproti běžné ceně až jednapadesátiprocentní sleva. Na druhém 
místě se umístila instantní káva Nescafé Classic a trojici uzavírá instantní 
nápoj Granko.

Aneta Kapuciánová, manažer komunikace, Kupi.cz

CATSCAN
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CS #2

ZRNKA NAVÝŠILA 
SVOU DŮLEŽITOST
Alespoň jedenkrát si podle GfK Spotřebitelského 
panelu v prvním pololetí roku 2022 nějaký teplý nápoj 
zakoupila téměř každá česká domácnost. Nějaký 
produkt z kategorie teplých nápojů si domácnosti 
koupily v průměru dvakrát za měsíc. Za tuto kategorii 
přitom průměrná domácnost utratila přibližně 
1 150 korun. Nejpoptávanější jsou kávy, konkrétně 
instantní, avšak zrnková razantně roste.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: ROSTLINNÉ ALTERNATIVY
CS #4: EKO DROGERIE

domácností za tuto kategorii,“ doplňuje kon-
zultantka Monika Pikhartová.

Čtvrtina výdajů
jde na čaje

Kávu si v prvním pololetí roku 2022 zakoupilo 9 
z 10 českých domácností. Za více než dvěma tře-
tinami z celkových výdajů domácností na teplé 
nápoje stojí právě káva. Největší podíl na útratě 
domácností za kávu měly kávy instantní. „Zrnko-
vé kávy zaznamenaly jak razantní nárůst celko-
vých vynaložených výdajů domácností, tak celko-
vého zakoupeného objemu,“ konstatuje Monika 
Pikhartová. Na tomto pozitivním trendu se podí-
lela zvýšená frekvence nákupů zrnkové kávy.

Nějaký druh čaje si v první půlce roku 2022 kou-
pilo něco přes 8 z 10 domácností. Čaje se na 
celkových výdajích domácností za teplé nápoje 
podílely jednou čtvrtinou. Průměrně si domác-
nost koupila nějaký čaj přibližně jednou za mě-
síc. Nejvíce nakupovanými byly bylinné a ovoc-
né, za které domácnosti utratily více než třetinu 
celkových výdajů za čaje. Bylinný čaj navíc za-
znamenal nárůst celkových výdajů, které za něj 
domácnosti utratily. Kakao si v daném období 
zakoupilo 4 z 10 domácností, obecně kakao 
zaznamenalo negativní vývoj.

Supermarkety 
přebíjejí 
hypermarkety

Podle společnosti NielsenIQ čeští spotře-
bitelé utratili od 06/21 do 05/22 za kate-

gorii kávy celkem téměř 7‚5 miliardy korun. 

Z
dat společnosti 
GfK Czech vy-
plývá, že nejvy-
užívanějším ná-
kupním kanálem 

pro teplé nápoje jsou hypermar-
kety, kde končí asi třetina výdajů 
domácností za teplé nápoje. „Dru-
hým nejpopulárnějším nákupním 
kanálem pro nákup teplých nápojů 
jsou diskontní prodejny, kde končí 
více než čtvrtina celkové útraty 

39,1 %
spotřebitelů pije 
kávu 2–3x denně.

Zdroj: Median, MML-TGI, 21/IV−22/I
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Bodovala funkčnost 
a přidaná hodnota

Podle informací společnosti Vitar jsou v katego-
rii nápojů stále v kurzu nápoje s přidanou hod-
notou, tedy například obohacené o vitaminy 
a jiné tělu prospěšné látky. Důraz je tedy kladen 
na zdravější životní styl. „Rostoucí poptávka po 
udržitelnosti produktů a jejich obalů se po dvou 
covidových letech lehce zastavila a začala stag-
novat. Což dokládá i propad prodejů v bezoba-
lových obchodech,“ dodává projektový a pro-
duktový manažer Ondřej Janů. Preference 
zákazníků se podle něj změnily. Pozorovat lze 
návrat spíše do let před covidem. Stále ale zá-
kazníci vnímají lépe, pokud jsou výrobky ozna-
čovány jako přírodní, bez umělých barviv, kon-
zervantů a sladidel. Rovněž roste popularita 
výrobků označovaných jako vegan.

„V posledním období jsme zaznamenali zvýše-
ný zájem o funkční čaje a čaje s přidanou hod-
notou, například s obsahem vitaminů. V našem 
případě o celou řadu čajů Zázvor a také funkč-

ní čaje Imunita s vitaminem C, D a zinek a čaj 
Moringa na podporu metabolismu,“ uvádí Ro-
man Drobena, obchodní ředitel společnosti 
Bercoff Klember CZ. Podotýká, že zákazníci 
aktuálně stále více sahají po akčních produk-
tech, což je v této době vzhledem k neustálému 
zdražování logické, ale také se prodávají ty 
s přidanou hodnotou.

Přechod k levnějším 
variantám

Poté, co společnost Unilever v posledním kvar-
tále minulého roku předala značky Lipton 
a Pukka firmě Ekaterra, vstoupila do kategorie 
čajů společnost Orbico, která se stala distribu-
torem těchto značek pro Českou i Slovenskou 
republiku. „Po úspěchu se značkou slaných 
snacků Pringles si věříme, že i Lipton dokáže-
me vrátit mezi lídry kategorie čajů. A protože 
v posledních letech roste segment ovocných, 
bylinných a funkčních čajů, tak do těchto seg-
mentů vstupujeme s novinkami, které svojí 
recepturou a chutí osloví velkou skupinu zá-
kazníků,“ zmiňuje Michaela Musilová, busi-
ness unit manager společnosti Orbico. Spolu 
s uvedením novinek proto přichází i u černých 
a zelených čajů se změnou obalů. Byla odstra-
něna vrchní fólie a čajové sáčky jsou nově vy-
robeny z PLA (polymer z rostlin). Udržitelnost 
je a bude pro značku Lipton jedním ze zásad-
ních pilířů. Těmi dalšími jsou kvalita, chuť, bu-
dování a zacílení značky.

Podle informací společnosti Jemča pandemie 
neovlivnila změnu spotřebitelských priorit 
s ohledem na čaje. „Před pandemií a částečně 
během ní jsme ze strany zákazníků cítili velký 
tlak na udržitelnost, ať už navýšení zájmu o FSC 
obaly, o typy balení bez zbytečných obalů, fil-
trační papíry bez mikroplastů a podobně. A také 
zvýšený zájem o bio čaje. Nicméně velký vliv na 
spotřebitelské chování vidíme nyní v době infla-
ce ve zvyšování cen,“ popisuje obchodní ředitel-
ka Petra Vaverková. A tak je podle ní patrný 
jasný přechod k levnějším kategoriím a balením, 
a ruku v ruce s tím opadá zájem právě o zmíně-
nou udržitelnost a bio čaje.

Promoce a privátní 
značky posilují

Z dat společnosti Kaufland Česká republika vy-
plývá, že kategorie čajů je stabilní, bez větších 
změn v zákaznickém chování. „V posledních 
letech jsme však zaznamenali posun zákaznické 
poptávky a nárůst obratu směrem k zrnkové 
kávě a kávovým kapslím. Instantní káva je v mír-
ném poklesu, přesto zůstává největší obratovou 
skupinou. Zájem o mletou kávu je stabilní,“ sdě-
luje tisková mluvčí Renata Maierl. Zástupci spo-
lečnosti Nestlé Česko k tomu dodávají, že pozo-
rují zrychlení růstu mainstreamové kategorie 
s nižší cenou za šálek. Naopak kategorie, které 
rychle rostly v posledních dvou letech ovlivně-
ných pandemií, procházejí nyní korekcí. „Kávo-
vá kategorie se obecně vyznačuje vysokým po-
dílem výrobků prodaných v promoci,“ 
upřesňuje tisková mluvčí Tereza Skrbivá, při-
čemž očekává, že tento trend bude nadále po-
silovat. „Pokud se však podíváme konkrétně na 
kategorii kávových zrn, nejrychleji roste hodno-
ta prémiového segmentu, což potvrzuje také 
lokální vnímání zrnkové kávy jako prémiového 
produktu. Zde vidíme velký potenciál, který zá-
roveň podporuje kulturu espresso kávy,“ dopl-
ňuje Massimo Pepe.

Zákazníci preferují velká kilogramová balení zrn-
kové kávy. „Tomuto trendu jsme přizpůsobili 
nabídku v našich prodejnách, rozšířili jsme sor-
timent zrnkové kávy a současně i nabídku kávo-
vých kapslí. Pro podporu prodeje pracujeme 
s druhotným vystavením ve formě prodejních 
displejů. V kávové kategorii u nás zákazníci na-
jdou bio kávu či fairtrade kávu,“ konkretizuje 
Renata Maierl. Promoce hrají významnou roli 
v nákupním chování zákazníků. A proto tento 
trend řetězec Kaufland očekává i v budoucnu. 
Vidět je i obliba privátní značky K-Classic napříč 
všemi segmenty kávy, kde nabízí dobrou kvalitu 
za výhodnou cenu.
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kávových 
segmentů 
zrychluje.
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Lavazza plánuje více než 
zdvojnásobit svůj podíl 
na českém trhu v segmentu 
maloobchodního prodeje kávy

 KOMERČNÍ PREZENTACE

ČR je pro společnost Lavazza klíčovou 
geografi ckou oblastí s velkým potenciá-
lem, a to jak v oblasti stravovacích služeb 
(FS), tak v maloobchodě, vedle segmen-
tu kancelářského kávového servisu (OCS) 
a nápojových automatů. Ambicí společ-
nosti Lavazza v rámci maloobchodního 
segmentu je do tří let více než zdvojná-
sobit svůj podíl na trhu, získat vedoucí 
postavení v prémiovém segmentu a re-
levantní roli v rámci hlavní kategorie RG. 
Klíčovými faktory tohoto růstu jsou roz-
šíření distribuce a spolupráce s českými 
zákazníky. Cílem je zvýšit podíl produk-
tů Lavazza v regálech českých obchodů 
a přiblížit se spotřebitelům s optimální 
nabídkou výrobků, která splní jejich ná-
ročná očekávání v oblasti kvality.

„S využitím bezkonkurenčních odbor-
ných znalostí, jedinečného dědictví 
a vrozeného inovačního ducha soustře-
dí Lavazza úsilí na zlepšení své pozice na 
trhu v návaznosti na spolupráci s místní-
mi spolehlivými partnery: COFFEE BRE-
AK v segmentech maloobchodu, v oblas-
ti FS a OCS: Café Klub, Automatic Café 
System a Very Goodies v segmentu pro-
dejních automatů a vždy se také přizpů-
sobuje potřebám a preferencím spotřebi-
telů,“ dodává Massimo Pepe.

V segmentu HoReCa se značce podaři-
lo v roce 2021 dosáhnout v kategorii RG 
nárůstu 2 procenta.3 Její ambicí je při-
nést své hodnoty – prémiovost, italskost 
a kvalitu – do popředí na prémiovém 
trhu HoReCa a stát se tak vedoucí spo-
lečností s nabídkou prémiových produk-
tů. Pro realizaci ambiciózního plánu pra-
cuje Lavazza na dvou různých úrovních: 
ve spolupráci s lokálními odbornými 
partnery se zaměřuje na propagaci nej-
lepších prodejních míst a udržováním své 
reputace zaručuje zákazníkům tu nejau-
tentičtější chuť italské kávy ve všech je-
jích podobách.

Prodejní kanál nápojových automatů je 
dobře rozvinutý s relevantním podílem 
v prémiovém segmentu – především díky 

nejnovějšímu trendu prioritizace výbě-
ru prémiové kvality. Také kanál s nabíd-
kou OCS je dobře zaveden, a to díky ob-
libě kapslové kávy – což vede k poměrně 
konkurenčnímu scénáři. S využitím pově-
domí o značce, jejích hodnotách a pré-
miové přidané hodnotě výrobků usiluje 
Lavazza o zvýšení svého podílu na trhu 
v kanálu OCS: záměrem je skutečně při-
blížit italskou kávovou kulturu a podpořit 
pokročilejší přístup ke spotřebě.

V současné době má značka silnou po-
zici v segmentu prodejních automatů 
s více než 41procentním nárůstem hod-
noty v roce 2021 ve srovnání s předcho-
zím rokem (kávová zrna a kapsle).4 Na-
dále maximalizuje své výsledky a zvyšuje 
penetraci kávových kapslí. Více se zamě-
řuje na OCS jako tržní prioritu číslo jed-
na, přičemž využívá odborných znalostí 
místních partnerů a distributorů, aby za-
jistila přístupy šité na míru.

www.lavazza.cz
Zdroje:
1 Nielsen RMS, MAT, konec dubna 2022
2 Nielsen, MAT květen 2022

3 Global Data Source, 2021
4 EVA Report, 2021

Čtvrtinu trhu s nealko nápoji tvoří právě káva. Zatímco ještě před několika lety byla instantní káva součástí 
ranního rituálu mnoha Čechů, v současné době segment trhu s kávou klesá – za poslední dva roky došlo 
k poklesu prodeje instantní kávy, a to až o 272 milionů Kč.1 Opačně je na tom kategorie pražené a mleté kávy, 
která za poslední tři roky vzrostla o 7 procent.2 Nárůst táhnou zejména kvalitní zrna (růst 23 procent za 
poslední 3 roky).2  Růst v této kategorii zaznamenala také Lavazza – za poslední tři roky byl dvakrát rychlejší 
(+32 procent CAGR).2 Tyto statistiky a skutečnost, že mnoho českých domácností vlastní automatické 
kávovary, potvrzují tento rostoucí trend.

„Zvyklosti českých spotřebitelů se rozhodně mění, kávová zrna 
jsou nyní vnímána jako prémiový, „čistý“ produkt. V očích spo-
třebitelů nejsou zrna zpracována, a proto přináší sofi stikova-
nější výsledný chuťový požitek. Na vývoj trendů reagují také 
naši zákazníci. Uvědomují si velký potenciál této produktové 
kategorie, uznávají její rostoucí poptávku a díky tomu začínají 
zrnkové kávě věnovat více prostoru v regálech,“ komentuje 
Massimo Pepe, Eastern Europe & Export Markets Director 
ze společnosti Lavazza.

Produkt 
pro segment 
HoReCa

Produkt pro 
maloobchodní 
kanály Produkt pro 

kancelářský 
kávový servis

CATSCAN
V tomto vydání:

Bodovala funkčnost 
a přidaná hodnota

Podle informací společnosti Vitar jsou v katego-
rii nápojů stále v kurzu nápoje s přidanou hod-
notou, tedy například obohacené o vitaminy 
a jiné tělu prospěšné látky. Důraz je tedy kladen 
na zdravější životní styl. „Rostoucí poptávka po 
udržitelnosti produktů a jejich obalů se po dvou 
covidových letech lehce zastavila a začala stag-
novat. Což dokládá i propad prodejů v bezoba-
lových obchodech,“ dodává projektový a pro-
duktový manažer Ondřej Janů. Preference 
zákazníků se podle něj změnily. Pozorovat lze 
návrat spíše do let před covidem. Stále ale zá-
kazníci vnímají lépe, pokud jsou výrobky ozna-
čovány jako přírodní, bez umělých barviv, kon-
zervantů a sladidel. Rovněž roste popularita 
výrobků označovaných jako vegan.

„V posledním období jsme zaznamenali zvýše-
ný zájem o funkční čaje a čaje s přidanou hod-
notou, například s obsahem vitaminů. V našem 
případě o celou řadu čajů Zázvor a také funkč-

ní čaje Imunita s vitaminem C, D a zinek a čaj 
Moringa na podporu metabolismu,“ uvádí Ro-
man Drobena, obchodní ředitel společnosti 
Bercoff Klember CZ. Podotýká, že zákazníci 
aktuálně stále více sahají po akčních produk-
tech, což je v této době vzhledem k neustálému 
zdražování logické, ale také se prodávají ty 
s přidanou hodnotou.

Přechod k levnějším 
variantám

Poté, co společnost Unilever v posledním kvar-
tále minulého roku předala značky Lipton 
a Pukka firmě Ekaterra, vstoupila do kategorie 
čajů společnost Orbico, která se stala distribu-
torem těchto značek pro Českou i Slovenskou 
republiku. „Po úspěchu se značkou slaných 
snacků Pringles si věříme, že i Lipton dokáže-
me vrátit mezi lídry kategorie čajů. A protože 
v posledních letech roste segment ovocných, 
bylinných a funkčních čajů, tak do těchto seg-
mentů vstupujeme s novinkami, které svojí 
recepturou a chutí osloví velkou skupinu zá-
kazníků,“ zmiňuje Michaela Musilová, busi-
ness unit manager společnosti Orbico. Spolu 
s uvedením novinek proto přichází i u černých 
a zelených čajů se změnou obalů. Byla odstra-
něna vrchní fólie a čajové sáčky jsou nově vy-
robeny z PLA (polymer z rostlin). Udržitelnost 
je a bude pro značku Lipton jedním ze zásad-
ních pilířů. Těmi dalšími jsou kvalita, chuť, bu-
dování a zacílení značky.

Podle informací společnosti Jemča pandemie 
neovlivnila změnu spotřebitelských priorit 
s ohledem na čaje. „Před pandemií a částečně 
během ní jsme ze strany zákazníků cítili velký 
tlak na udržitelnost, ať už navýšení zájmu o FSC 
obaly, o typy balení bez zbytečných obalů, fil-
trační papíry bez mikroplastů a podobně. A také 
zvýšený zájem o bio čaje. Nicméně velký vliv na 
spotřebitelské chování vidíme nyní v době infla-
ce ve zvyšování cen,“ popisuje obchodní ředitel-
ka Petra Vaverková. A tak je podle ní patrný 
jasný přechod k levnějším kategoriím a balením, 
a ruku v ruce s tím opadá zájem právě o zmíně-
nou udržitelnost a bio čaje.

Promoce a privátní 
značky posilují

Z dat společnosti Kaufland Česká republika vy-
plývá, že kategorie čajů je stabilní, bez větších 
změn v zákaznickém chování. „V posledních 
letech jsme však zaznamenali posun zákaznické 
poptávky a nárůst obratu směrem k zrnkové 
kávě a kávovým kapslím. Instantní káva je v mír-
ném poklesu, přesto zůstává největší obratovou 
skupinou. Zájem o mletou kávu je stabilní,“ sdě-
luje tisková mluvčí Renata Maierl. Zástupci spo-
lečnosti Nestlé Česko k tomu dodávají, že pozo-
rují zrychlení růstu mainstreamové kategorie 
s nižší cenou za šálek. Naopak kategorie, které 
rychle rostly v posledních dvou letech ovlivně-
ných pandemií, procházejí nyní korekcí. „Kávo-
vá kategorie se obecně vyznačuje vysokým po-
dílem výrobků prodaných v promoci,“ 
upřesňuje tisková mluvčí Tereza Skrbivá, při-
čemž očekává, že tento trend bude nadále po-
silovat. „Pokud se však podíváme konkrétně na 
kategorii kávových zrn, nejrychleji roste hodno-
ta prémiového segmentu, což potvrzuje také 
lokální vnímání zrnkové kávy jako prémiového 
produktu. Zde vidíme velký potenciál, který zá-
roveň podporuje kulturu espresso kávy,“ dopl-
ňuje Massimo Pepe.

Zákazníci preferují velká kilogramová balení zrn-
kové kávy. „Tomuto trendu jsme přizpůsobili 
nabídku v našich prodejnách, rozšířili jsme sor-
timent zrnkové kávy a současně i nabídku kávo-
vých kapslí. Pro podporu prodeje pracujeme 
s druhotným vystavením ve formě prodejních 
displejů. V kávové kategorii u nás zákazníci na-
jdou bio kávu či fairtrade kávu,“ konkretizuje 
Renata Maierl. Promoce hrají významnou roli 
v nákupním chování zákazníků. A proto tento 
trend řetězec Kaufland očekává i v budoucnu. 
Vidět je i obliba privátní značky K-Classic napříč 
všemi segmenty kávy, kde nabízí dobrou kvalitu 
za výhodnou cenu.
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CATSCAN
V tomto vydání:

Při nákupu 
je důležitá kvalita

Jedno je však jasné, čeští spotřebitelé si ve stále 
větší míře vychutnávají kávu připravenou v pl-
noautomatickém kávovaru. Proto i v letošním 
roce pokračuje dvouciferný růst zrnkové kávy, 
a to i přes to, že zdražování se bohužel nevyhnu-
lo ani kávě, především kvůli výraznému růstu 
cen surové kávy. „Vidíme, že v případě nákup-
ního chování stále větší roli hraje udržitelnost 
pěstování kávy. Například prodeje kávy s certifi-
kací fairtrade každoročně rostou. V meziročním 
srovnání se v České republice vloni prodalo o 37 
procent více fairtradové kávy, konkrétně 1 326 
tun, což odpovídá zhruba 151 milionům šálků 
espressa,“ deklaruje Jan Kolafa, marketing ma-
nager coffee společnosti Tchibo Praha.

Jak však zmiňuje Ondřej Janů, důležitým fakto-
rem při nákupu je určitě osobní zkušenost 
a vztah k dané značce. Velmi často se ale taky 
jedná o impulzní nákup podpořený akční cenou. 
„S růstem cen si zákazníci počkají, až je zboží 
v akci. Více se tedy nakupuje v akci. Vzhledem 
k celkovému růstu nákladů tak spíše začali pre-
ferovat levnější položky, případně privátní znač-
ky,“ specifikuje. 

Toto potvrzuje v případě kávy i Jan Kolafa, který 
dodává, že kromě znalosti značky rozhoduje 
kvalita a předchozí zkušenost (především to, 
jestli káva naplnila chuťová očekávání). „S všu-
dypřítomnou inflací můžeme očekávat rostoucí 
prodeje hlavně v cenových akcích, které už nyní 
tvoří velkou část prodejů kávových produktů,“ 
předpokládá. Ve firmě Jemča vidí jednoznačný 
návrat k levným čajům a ruku v ruce s tím se 
prohlubuje zájem o zboží v promoakcích. Draž-
ší produkty se podle jejích zástupců prodávají 
také, ale poptávka, která se neustále zvyšovala 
a kterou nezastavila ani pandemie, se právě za-
stavila kvůli ekonomické situaci.

Od limitky ke stálici

Firma Bercoff Klember CZ v letošním roce uvedla 
na trh novou řadu funkčních čajů Collagen Boos-
ter, Slim, Energie a vitalita a Trávení Detox. Za 
posledně jmenovaný získala v kategorii čajů oce-
nění programu Volba spotřebitelů – Nejlepší no-
vinka 2022. „V našem případě lze říci, že se dlou-
hodobě zvedá zájem o bylinné čaje, a to jak 
jednodruhové, tak vícedruhové. Stálicemi v na-
šem portfoliu jsou nadále oblíbené ovocné čaje 
a samozřejmě Pigi čaj,“ informuje Radka Baštý-
řová. Společnost Jemča v uplynulých letech hod-
ně investovala do inovace strojního vybavení. 
Především proto, aby uspokojila poptávku po 
udržitelných produktech, po zajímavějších typech 
balení a tak dále. Rozšířila nabídku o bio čaje, 
sezonní Ledový čaj a zavedla novou řadu černých 
čajů v ekologičtějším balení, které se vyznačuje 
především eliminací zbytečných obalů a plně 

kompostovatelnými čajovými sáčky. Ve stejném 
typu balení bude letos na podzim zavádět něko-
lik ovocných čajů a těší se, že díky příznivé ceně 
a zmíněným výhodám zákazníky zaujmou.

Společnosti Tchibo Praha v poslední době uděla-
la velkou radost zrnková káva Tchibo Barista Co-
lombia, která patřila k nejúspěšnějším novinkám 
celé kávové kategorie. „Původně jsme ji pláno-
vali uvést jen jako limitovanou edici, ale zatím ji 
v portfoliu necháváme. Velmi se daří také naše-
mu kávovému příslušenství, které nabízíme 
v   obchodech Tchibo a v e-shopu Tchibo.cz,“
prozrazuje Jan Kolafa. Spotřebitelé oceňují, že 
si mohou na jednom místě koupit kávu spolu 
s produkty určenými na její přípravu.

Novinky jdou napříč 
celým portfoliem

I přes vysokou spotřebitelskou základnu pan-
demických let si i nadále drží slibný nárůst 
značky Starbucks, zejména v kategorii kapslí 

kompatibilních s kávovary Nespresso. „Nejob-
líbenější variantou je Blonde Roast, proto jsme 
v září uvedli do obchodů novinku Starbucks by 
Nespresso Guatemala,“ poodkrývá Tereza 
Skrbková. Tato pražená káva se vyznačuje vy-
váženou chutí, která vyzdvihuje svěží tóny kan-
dovaného citronu a sladkého karamelu. „No-
vinky zákazníkům můžeme nabídnout napříč 
celým portfoliem kávy od značkových produk-
tů po naše privátní značky K-Classic nebo K-
-Favourites,“ informuje Renata Maierl. Oblíbe-
né jsou především kávové kapsle K-Classic 
Dolce Gusto, které jsou plně kompatibilní s ká-
vovary Dolce Gusto.

„Novinky v sektoru horkých nápojů letos žádné 
nechystáme,“ zdůrazňuje Ondřej Janů. Všechny 
tři druhy horkých nápojů, které společnost Vitar 
aktuálně nabízí, jsou kombinací přírodních ex-
traktů a vitaminů, obsahují čistě přírodní aroma 
s příchutí černého rybízu, čaje a citronu nebo 
brusinky. Neobsahují lepek, laktózu ani konzer-
vanty. Nejoblíbenějším druhem je přitom Maxi 
Vita Horký nápoj Zázvor s extraktem z rakytníku 
a zázvoru.

CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: ROSTLINNÉ ALTERNATIVY
CS #4: EKO DROGERIE
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CATSCAN
V tomto vydání:

Při nákupu 
je důležitá kvalita

Jedno je však jasné, čeští spotřebitelé si ve stále 
větší míře vychutnávají kávu připravenou v pl-
noautomatickém kávovaru. Proto i v letošním 
roce pokračuje dvouciferný růst zrnkové kávy, 
a to i přes to, že zdražování se bohužel nevyhnu-
lo ani kávě, především kvůli výraznému růstu 
cen surové kávy. „Vidíme, že v případě nákup-
ního chování stále větší roli hraje udržitelnost 
pěstování kávy. Například prodeje kávy s certifi-
kací fairtrade každoročně rostou. V meziročním 
srovnání se v České republice vloni prodalo o 37 
procent více fairtradové kávy, konkrétně 1 326 
tun, což odpovídá zhruba 151 milionům šálků 
espressa,“ deklaruje Jan Kolafa, marketing ma-
nager coffee společnosti Tchibo Praha.

Jak však zmiňuje Ondřej Janů, důležitým fakto-
rem při nákupu je určitě osobní zkušenost 
a vztah k dané značce. Velmi často se ale taky 
jedná o impulzní nákup podpořený akční cenou. 
„S růstem cen si zákazníci počkají, až je zboží 
v akci. Více se tedy nakupuje v akci. Vzhledem 
k celkovému růstu nákladů tak spíše začali pre-
ferovat levnější položky, případně privátní znač-
ky,“ specifikuje. 

Toto potvrzuje v případě kávy i Jan Kolafa, který 
dodává, že kromě znalosti značky rozhoduje 
kvalita a předchozí zkušenost (především to, 
jestli káva naplnila chuťová očekávání). „S všu-
dypřítomnou inflací můžeme očekávat rostoucí 
prodeje hlavně v cenových akcích, které už nyní 
tvoří velkou část prodejů kávových produktů,“ 
předpokládá. Ve firmě Jemča vidí jednoznačný 
návrat k levným čajům a ruku v ruce s tím se 
prohlubuje zájem o zboží v promoakcích. Draž-
ší produkty se podle jejích zástupců prodávají 
také, ale poptávka, která se neustále zvyšovala 
a kterou nezastavila ani pandemie, se právě za-
stavila kvůli ekonomické situaci.

Od limitky ke stálici

Firma Bercoff Klember CZ v letošním roce uvedla 
na trh novou řadu funkčních čajů Collagen Boos-
ter, Slim, Energie a vitalita a Trávení Detox. Za 
posledně jmenovaný získala v kategorii čajů oce-
nění programu Volba spotřebitelů – Nejlepší no-
vinka 2022. „V našem případě lze říci, že se dlou-
hodobě zvedá zájem o bylinné čaje, a to jak 
jednodruhové, tak vícedruhové. Stálicemi v na-
šem portfoliu jsou nadále oblíbené ovocné čaje 
a samozřejmě Pigi čaj,“ informuje Radka Baštý-
řová. Společnost Jemča v uplynulých letech hod-
ně investovala do inovace strojního vybavení. 
Především proto, aby uspokojila poptávku po 
udržitelných produktech, po zajímavějších typech 
balení a tak dále. Rozšířila nabídku o bio čaje, 
sezonní Ledový čaj a zavedla novou řadu černých 
čajů v ekologičtějším balení, které se vyznačuje 
především eliminací zbytečných obalů a plně 

kompostovatelnými čajovými sáčky. Ve stejném 
typu balení bude letos na podzim zavádět něko-
lik ovocných čajů a těší se, že díky příznivé ceně 
a zmíněným výhodám zákazníky zaujmou.

Společnosti Tchibo Praha v poslední době uděla-
la velkou radost zrnková káva Tchibo Barista Co-
lombia, která patřila k nejúspěšnějším novinkám 
celé kávové kategorie. „Původně jsme ji pláno-
vali uvést jen jako limitovanou edici, ale zatím ji 
v portfoliu necháváme. Velmi se daří také naše-
mu kávovému příslušenství, které nabízíme 
v   obchodech Tchibo a v e-shopu Tchibo.cz,“
prozrazuje Jan Kolafa. Spotřebitelé oceňují, že 
si mohou na jednom místě koupit kávu spolu 
s produkty určenými na její přípravu.

Novinky jdou napříč 
celým portfoliem

I přes vysokou spotřebitelskou základnu pan-
demických let si i nadále drží slibný nárůst 
značky Starbucks, zejména v kategorii kapslí 

kompatibilních s kávovary Nespresso. „Nejob-
líbenější variantou je Blonde Roast, proto jsme 
v září uvedli do obchodů novinku Starbucks by 
Nespresso Guatemala,“ poodkrývá Tereza 
Skrbková. Tato pražená káva se vyznačuje vy-
váženou chutí, která vyzdvihuje svěží tóny kan-
dovaného citronu a sladkého karamelu. „No-
vinky zákazníkům můžeme nabídnout napříč 
celým portfoliem kávy od značkových produk-
tů po naše privátní značky K-Classic nebo K-
-Favourites,“ informuje Renata Maierl. Oblíbe-
né jsou především kávové kapsle K-Classic 
Dolce Gusto, které jsou plně kompatibilní s ká-
vovary Dolce Gusto.

„Novinky v sektoru horkých nápojů letos žádné 
nechystáme,“ zdůrazňuje Ondřej Janů. Všechny 
tři druhy horkých nápojů, které společnost Vitar 
aktuálně nabízí, jsou kombinací přírodních ex-
traktů a vitaminů, obsahují čistě přírodní aroma 
s příchutí černého rybízu, čaje a citronu nebo 
brusinky. Neobsahují lepek, laktózu ani konzer-
vanty. Nejoblíbenějším druhem je přitom Maxi 
Vita Horký nápoj Zázvor s extraktem z rakytníku 
a zázvoru.
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CS #3 OBLIBA
ROSTLINNÝCH 
VARIANT STOUPÁ

Ž
e se u nás rostlinným alternati-
vám daří a jejich prodeje stoupají, 
potvrzují i data společnosti Euro-
monitor International. Mimo jiné 
z nich vyplývá, že loni v porovnání 

s rokem 2020 stoupla hodnota prodejů rostlin-
ných náhrad mléčných produktů o 27‚4 %, při-
čemž velký růst zaznamenaly rostlinné náhrady 
jogurtů, jejichž meziroční zvýšení hodnoty pro-
dejů činilo 41‚6 %. Ještě vyššího nárůstu pak 
dosáhly rostlinné sýry, konkrétně o 43‚9 %. Vel-
mi dynamický rozvoj zaznamenal také segment 
rostlinných náhrad masa a plodů moře, který co 
do hodnoty meziročně vzrostl o 44‚6 %.

Jak uvádí generální ředitel společnosti Emco 
Martin Jahoda, uvedená kategorie je ještě mla-
dá a největším aktuálním tématem je její před-
stavení a přiblížení spotřebitelům, kteří o rost-
linné stravě uvažují, ale zatím se tak stravují jen 
okrajově. Zároveň poukazuje na to, že navzdory 
růstu jednotlivých segmentů rostlinných alterna-
tiv stále máme v porovnání se zahraničím hodně 
co dohánět: „Trh v subkategoriích rostlinného 
masa či sýrů roste dvouciferně, nicméně podíl 
oslovené populace či výběr jednotlivých výrobků 
výrazně zaostává za západními zeměmi. Je to 
dobře vidět na mezinárodních výstavách typu 
Anuga či SIAL, kde tyto kategorie reprezentují 
velmi pokrokoví zahraniční výrobci.“

Na rozvoj kategorie a zároveň její rezervy upo-
zorňuje Hana Dytrtová, category & BI team lead 
CZ/SK společnosti Danone: „Za rok 2021 v po-
rovnání s rokem předchozím evidujeme její ná-
růst v hodnotě o 28 procent. V současnosti je 
penetrace rostlinné kategorie, kterou za Dano-
ne sledujeme, tedy alternativ nápojů, jogurtů, 
dezertů a smetan, na úrovni 30 procent. To 
znamená, že třetina českých domácností koupí 
za rok alespoň jeden produkt z těchto alternativ. 
Jde o poměrně malé číslo už i v porovnání se 
Slovenskem, kde je v současnosti penetrace na 
úrovni 37 procent. V západních nebo sever-
ských státech se čísla pohybují nad 50 procenty. 

Zdroj: FMCG Gurus, 4/22

CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: ROSTLINNÉ ALTERNATIVY
CS #4: EKO DROGERIE

Přestože se dynamicky rozvíjí, má stále velký potenciál růstu. Řeč je o kategorii 
rostlinných alternativ živočišných produktů. Okruh jejich konzumentů roste, stejně 
jako se rozšiřuje jejich nabídka, i když ne ve všech segmentech je stejně bohatá.

Markéta Grulichová, marketa.grulichova@atoz.cz

V porovnání se 
zahraničím je stále
co dohánět

Podle Terezy Skrbkové, tiskové mluvčí společ-
nosti Nestlé Česko, která má v portfoliu i vege-
tariánské pokrmy značky Garden Gourmet, je 
motorem kategorie rostlinných potravin trend 
zdravého stravování: „Lidé věnují větší pozor-
nost tomu, co jedí, a výživové hodnotě výrobků, 
které si vybírají. Je ale také pravda, že spotřebi-
telé stále nemají o rostlinných produktech do-

statečné povědomí, i když 
se to v souvislosti s je-

jich rostoucí nabíd-
kou na pultech 

prodejen 
zlepšuje.“

do hodnoty meziročně vzrostl o 44‚6 %. Anuga či SIAL, kde tyto kategorie reprezentují 
velmi pokrokoví zahraniční výrobci.“

Na rozvoj kategorie a zároveň její rezervy upo-
zorňuje Hana Dytrtová, category & BI team lead 
CZ/SK společnosti Danone: „Za rok 2021 v po-
rovnání s rokem předchozím evidujeme její ná-
růst v hodnotě o 28 procent. V současnosti je 
penetrace rostlinné kategorie, kterou za Dano-
ne sledujeme, tedy alternativ nápojů, jogurtů, 
dezertů a smetan, na úrovni 30 procent. To 
znamená, že třetina českých domácností koupí 
za rok alespoň jeden produkt z těchto alternativ. 
Jde o poměrně malé číslo už i v porovnání se 
Slovenskem, kde je v současnosti penetrace na 
úrovni 37 procent. V západních nebo sever-
ských státech se čísla pohybují nad 50 procenty. 

telé stále nemají o rostlinných produktech do-
statečné povědomí, i když 

se to v souvislosti s je-
jich rostoucí nabíd-

kou na pultech 
prodejen 
zlepšuje.“

činil nárůst počtu 
spotřebitelů, kteří 
omezují konzumaci 
živočišných produktů, 
od konce roku 2020.

10 %
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Proto vidíme v souvislosti s touto kategorií stále 
velký potenciál růstu a snažíme se ji neustále 
budovat a pracovat na ní.“

Zdravotní aspekty 
hrají prim

Podle letošního dubnového průzkumu FMCG 
Gurus pro organizaci ProVeg konzumuje alter-
nativy mléčných produktů již 35 % Čechů. Nej-
častěji uváděným důvodem jejich konzumace je 
názor, že jsou zdravější než mléčné produkty 
(76 %), lepší pro životní prostředí (71 %), lépe 
chutnají (64 %) a jsou důvěryhodnější (61 %). 
Kvůli dobrým podmínkám krav je kupuje 46 % 
z konzumentů, 31 % z nich kvůli alergiím.

„Pro české spotřebitele a spotřebitelky je při je-
jich nákupu nejdůležitějším faktorem zdravotní 
tvrzení a benefity, 83 procent, chuť, 82 procent, 
tvrzení o udržitelnosti, 77 procent, ale také 
cena, 68 procent. Pokud jde o samotné ingre-
dience, je zajímavé, že stále vede sója, 67 pro-
cent, následovaná mandlemi, 59 procent, rýží, 
50 procent, a ovsem, 45 procent,“ komentuje 
výsledky průzkumu Eva Hemmerová, komuni-
kační manažerka organizace ProVeg Česko.

Ve zmíněném průzkumu se rovněž ukázalo, že 
počet spotřebitelů, kteří nějakým způsobem 
omezují konzumaci živočišných produktů, od 
konce roku 2020 vzrostl o 10 %, přičemž 3 % 
z nich se stravují vegansky, 7 % vegetariánsky, 
25 % flexitariánsky a 4 % jí z masa pouze ryby. 
„Celkem se tak jedná už o 39 procent české 
populace, což je o 10 procent více než koncem 
roku 2020. Osob, které konzumují maso jen 
občas, je v Česku aktuálně 27 procent. Nejčas-
těji uváděným důvodem omezování konzumace 
masa je názor, že nejíst maso je zdravější, 86 
procent, dotázaní také vyjadřovali své obavy 
o životní prostředí, 78 procent, dobré životní 
podmínky zvířat, 63 procent, důvodem však 
může být i hubnutí, 47 procent, i rostoucí cena 
masa, 42 procent,“ zmiňuje Eva Hemmerová.

Podle Michala Kuzmiaka, external communica-
tions managera společnosti Tesco Stores ČR, je 
zájem zákazníků o rostlinné alternativy živočiš-
ných produktů čím dál větší, přičemž zájem 
o zdravější stravování a zmírnění negativního 
dopadu stravování na naši planetu se umocnil 
v době pandemie covidu-19. „Proto se snažíme 
nabídku uvedených produktů neustále rozšiřo-
vat a také se snažíme naše zákazníky v těchto 
směrech edukovat a nastínit jim benefity zdra-
vějšího stravování,“ dodává.

Jiří Peroutka, manažer komunikace dm drogerie 
markt, zase poukazuje na to, že pro nákup rost-
linných alternativ se spotřebitelé mohou rozho-
dovat na základě svého etického přesvědčení, 

roli pro ně může hrát také trvale udržitelné hle-
disko nejen samotné výroby, ale i dopravy nebo 
obalu produktů. „Je tedy zřejmé, že i toto bude 
jedním z aspektů, na které budou spotřebitelé 
klást důraz. Zákazníci, kteří ve stravování prefe-
rují rostlinné alternativy, se zpravidla také velmi 
dobře orientují ve složení jednotlivých produk-
tů,“ vyzdvihuje.

Které produkty patří 
k nejoblíbenějším

Podle Hany Dytrtové jsou v poslední době nej-
větším hitem high protein produkty v rostlin-
ných variantách. Monika Vokřínková, marketin-
gová ředitelka společnosti Semix Pluso, 
připomíná velkou oblibu hrachového proteinu. 

„Velký zájem je o veganský burger ve formě 
sypké směsi. Je trvanlivá, cenově dostupná 
a vhodná k dotvoření podle chuti. Velmi dyna-
micky roste také segment ne-jogurtů stejně jako 
segment klíčených luštěnin i veganských pro-
duktů obecně,“ vyjmenovává dále.

Jiří Mareček, ředitel komunikace společnosti Al-
bert Česká republika, poukazuje na to, že v po-
sledních letech narůstá popularita bezmasých 
výrobků, a stejně tak se rozrůstá sortiment al-
ternativních zdrojů bílkovin rostlinného původu. 
„Motivem k alternativní bezmasé stravě bývá 
často i obava o životní prostředí a snižování uh-
líkové stopy. Potvrzují to také zvýšené prodeje 
tofu a dalších rostlinných bílkovin v různých va-
riantách. Z veganské kategorie jsou oblíbené 
rostlinné náhražky mléka či různé alternativy 
mouky,“ popisuje.

•  VYROBENO Z KLÍČENÉHO OVSA
•  S HOŘKOU ČOKOLÁDOU
•  S VYSOKÝM OBSAHEM VLÁKNINY

Müsli kousky s ovocem a čokoládou ve tvaru čtyřlístku. Plná 
čokoládová chuť s kombinací ovesných vloček vás mile překvapí.

SEMIX PLUSO, spol. s r.o. I Rybníčky 338, 747 81 Otice-Rybníčky I Tel: +420 553 789 980 I semix@semix.cz I www.semix.cz

inzerce

„Nejčastěji konzumované 
jsou alternativy mléka.“

 Na českém trhu jsou již dostupné rostlinné alternativy většiny klasických 
mléčných produktů, přičemž podle průzkumu jsou nejčastěji konzumova-
né náhražky mléka. Jsou dostupné v mnoha variantách. U dalších alterna-
tiv mléčných produktů je již nabídka výrazně menší hlavně v případě, že 
konzumenti a konzumentky vyhledávají produkty obohacené o minerály 
a vitaminy.

Eva Hemmerová, komunikační manažerka, ProVeg Česko
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CS #3 OBLIBA
ROSTLINNÝCH 
VARIANT STOUPÁ

Ž
e se u nás rostlinným alternati-
vám daří a jejich prodeje stoupají, 
potvrzují i data společnosti Euro-
monitor International. Mimo jiné 
z nich vyplývá, že loni v porovnání 

s rokem 2020 stoupla hodnota prodejů rostlin-
ných náhrad mléčných produktů o 27‚4 %, při-
čemž velký růst zaznamenaly rostlinné náhrady 
jogurtů, jejichž meziroční zvýšení hodnoty pro-
dejů činilo 41‚6 %. Ještě vyššího nárůstu pak 
dosáhly rostlinné sýry, konkrétně o 43‚9 %. Vel-
mi dynamický rozvoj zaznamenal také segment 
rostlinných náhrad masa a plodů moře, který co 
do hodnoty meziročně vzrostl o 44‚6 %.

Jak uvádí generální ředitel společnosti Emco 
Martin Jahoda, uvedená kategorie je ještě mla-
dá a největším aktuálním tématem je její před-
stavení a přiblížení spotřebitelům, kteří o rost-
linné stravě uvažují, ale zatím se tak stravují jen 
okrajově. Zároveň poukazuje na to, že navzdory 
růstu jednotlivých segmentů rostlinných alterna-
tiv stále máme v porovnání se zahraničím hodně 
co dohánět: „Trh v subkategoriích rostlinného 
masa či sýrů roste dvouciferně, nicméně podíl 
oslovené populace či výběr jednotlivých výrobků 
výrazně zaostává za západními zeměmi. Je to 
dobře vidět na mezinárodních výstavách typu 
Anuga či SIAL, kde tyto kategorie reprezentují 
velmi pokrokoví zahraniční výrobci.“

Na rozvoj kategorie a zároveň její rezervy upo-
zorňuje Hana Dytrtová, category & BI team lead 
CZ/SK společnosti Danone: „Za rok 2021 v po-
rovnání s rokem předchozím evidujeme její ná-
růst v hodnotě o 28 procent. V současnosti je 
penetrace rostlinné kategorie, kterou za Dano-
ne sledujeme, tedy alternativ nápojů, jogurtů, 
dezertů a smetan, na úrovni 30 procent. To 
znamená, že třetina českých domácností koupí 
za rok alespoň jeden produkt z těchto alternativ. 
Jde o poměrně malé číslo už i v porovnání se 
Slovenskem, kde je v současnosti penetrace na 
úrovni 37 procent. V západních nebo sever-
ských státech se čísla pohybují nad 50 procenty. 

Zdroj: FMCG Gurus, 4/22

CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: ROSTLINNÉ ALTERNATIVY
CS #4: EKO DROGERIE

Přestože se dynamicky rozvíjí, má stále velký potenciál růstu. Řeč je o kategorii 
rostlinných alternativ živočišných produktů. Okruh jejich konzumentů roste, stejně 
jako se rozšiřuje jejich nabídka, i když ne ve všech segmentech je stejně bohatá.

Markéta Grulichová, marketa.grulichova@atoz.cz

V porovnání se 
zahraničím je stále
co dohánět

Podle Terezy Skrbkové, tiskové mluvčí společ-
nosti Nestlé Česko, která má v portfoliu i vege-
tariánské pokrmy značky Garden Gourmet, je 
motorem kategorie rostlinných potravin trend 
zdravého stravování: „Lidé věnují větší pozor-
nost tomu, co jedí, a výživové hodnotě výrobků, 
které si vybírají. Je ale také pravda, že spotřebi-
telé stále nemají o rostlinných produktech do-

statečné povědomí, i když 
se to v souvislosti s je-

jich rostoucí nabíd-
kou na pultech 

prodejen 
zlepšuje.“

činil nárůst počtu 
spotřebitelů, kteří 
omezují konzumaci 
živočišných produktů, 
od konce roku 2020.

10 %
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CS #4V EKO DROGERII
SE PROSAZUJÍ 
NOVÉ TECHNOLOGIE 
A INOVACE
Šetrná drogerie je důležitá pro většinu Čechů. 
Produktům ohleduplným k životnímu prostředí 
důvěřují, více než polovina si za ně neváhá připlatit. 
Jejich nákupní chování se však může nejen vlivem 
inflace brzy změnit.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Č
eši u nákupu z pře-
vážné většiny uvažují 
nad environmentální-
mi dopady produktů. 
Odkrývá to průzkum 

společnosti dm drogerie markt, 
podle kterého se tři čtvrtiny 
respondentů domnívají, že je 
u drogistických výrobků dů-
ležité dbát na ohleduplnost 
k životnímu prostředí a na 
stopu, kterou na planetě 
zanechávají. Opačný názor 
má pouze jedna desetina 
z nich. Pětina dotazovaných 
osob dále uvedla, že pro-
dukty šetrné k životnímu 
prostředí nakupuje často, 
dalších 49 % pak alespoň 
občas. Zájem o tyto výrob-
ky přitom u Čechů roste 
zejména v poslední době. 

CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: ROSTLINNÉ ALTERNATIVY
CS #4: EKO DROGERIE

10 %
spotřebitelů má 
špatnou zkušenost 
s šetrnou drogerií.

Zdroj: dm drogerie markt, 8/22
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eši u nákupu z pře-
vážné většiny uvažují 
nad environmentální-
mi dopady produktů. 
Odkrývá to průzkum 

společnosti dm drogerie markt, 
podle kterého se tři čtvrtiny 
respondentů domnívají, že je 
u drogistických výrobků dů-
ležité dbát na ohleduplnost 
k životnímu prostředí a na 
stopu, kterou na planetě 
zanechávají. Opačný názor 
má pouze jedna desetina 
z nich. Pětina dotazovaných 
osob dále uvedla, že pro-
dukty šetrné k životnímu 
prostředí nakupuje často, 
dalších 49 % pak alespoň 
občas. Zájem o tyto výrob-
ky přitom u Čechů roste 
zejména v poslední době. 

10
Zdroj: dm drogerie markt, 8/22

Více než polovina dotázaných totiž uvedla, že 
v letech 2021 a 2022 dbala na nákup šetrných 
drogistických produktů více než v předchozích 
letech. „I proto jsme v prodejnách již v roce 
2018 zavedli zelené cenovky, podle nichž se mo-
hou zákazníci snadněji orientovat. Naši nabídku 
neustále rozšiřujeme o produkty, které jsou šetr-
né k životnímu prostředí,“ komentuje manažer 
komunikace Jiří Peroutka.

Šetrné výrobky častěji 
nakupují ženy

Stejně vysoká jako ochota si produkty šetrné 
k životnímu prostředí kupovat je i důvěra zákaz-
níků v ně, což potvrdilo hned 73 % dotázaných 
uvedeného průzkumu. Necelá jedna pětina do-
tázaných naopak v neutrální dopady na planetu 
u těchto výrobků nevěří. Výrobci by se proto 
měli snažit zákazníky o procesu výroby svého 
zboží co nejlépe informovat. V řetězci dm napří-
klad pomocí symbolu čtyřlístku přímo na obalu 
produktu jasně deklarují to, čím je ohleduplný 
k přírodě, ať jsou to použité suroviny, či napří-
klad obal z recyklovaného papíru. Podle průzku-
mu má špatnou zkušenost s šetrnými produkty 
jen desetina spotřebitelů. Polovinu z nich zkla-
mal hlavně slabý nebo nulový účinek, pro 13 % 
jedinců je zklamáním vysoká cena. „Je však nut-
né zdůraznit, že například u přírodní kosmetiky 
se účinek oproti konvenční kosmetice dostaví až 
po delší době, zato je dlouhodobější,“ upozor-
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ňuje Michaela Zikmundová, manažerka sorti-
mentu společnosti dm drogerie markt.

Průzkum dále ukázal, že více než třetina respon-
dentů není příliš ochotna si za udržitelné pro-
dukty připlatit. Podstatně větší části dotázaných 
(60 %) však do produktů šetrných k životnímu 
prostředí nevadí investovat více peněz. Převažu-
jí mezi nimi zejména mladší zákazníci, pro které 
je téma životního prostředí velmi důležité. Udr-
žitelným produktům jsou podle průzkumu kro-
mě mladší generace obecně více nakloněny 
ženy. Právě ony také častěji tyto typy produktů 
nakupují a mají o nich lepší povědomí. Zatímco 
více než polovina spotřebitelů si vybaví zejména 
šetrné produkty značek Nivea, Frosch a alverde, 
ženy jmenovaly častěji než muži rovněž značky 
Tierra Verde, Weleda či Pro Climate, produkto-
vou řadu dm drogerie markt.

„Řadu Pro Climate, která je nejen klimaticky 
neutrální, ale i neutrální k životnímu prostředí, 
jsme na trh uvedli teprve minulý rok. O to více 
nás těší, že se již etablovala v povědomí zájemců 
o šetrné drogistické zboží,“ uzavírá Jiří Perout-
ka. V každém krajském městě se nachází pro-
dejna dm, která disponuje plnicí stanicí pro ná-
kup čisticích a pracích prostředků značky Tierra 
Verde. Plničky zkouší i společnost Alza.cz. V pi-
lotním režimu zprovoznila samoobslužný auto-
mat pro nákup eko drogerie AlzaEco. Návštěv-
níci holešovického showroomu si mohou do 
přinesených nádob natočit prací gel, aviváž, 
prostředek na mytí nádobí či mýdlo. Pro zájem-
ce jsou na místě k dispozici lahve o objemu 
0‚75 l určené k opakovanému použití.

kaznickou skupinu. Češi postupně mění své 
prio rity a stávají se uvědomělejšími spotřebiteli, 
zejména v otázkách udržitelného života a výhod 
výrobků šetrných k planetě a lidem. A to se týká 
i samotných obalů. „Jde o čím dál větší téma 
a zákazníků upřednostňujících ekologické obaly 
strmě přibývá. Zvlášť v eko segmentu, kde je to, 
řekl bych, až vyžadováno,“ uvádí Alexandr Ře-
háček, zakladatel společnosti Ayeto Eco.

Prodej houbiček 
z celulózy klesá

Téma ekologie v kategorii drogerie stále rezo-
nuje a mnoho výrobců svoji produkci přizpůso-
buje trendům směřujícím k udržitelnosti. Zejmé-
na se jedná o inovace do výrobních technologií, 
které nezatěžují životní prostředí. „V případě sa-
motných výrobků, konkrétně u výrobků  papírové 
hygieny, nakupujeme surovinu z evropských 
zdrojů a snižujeme tím zátěž z dopravy. Recy-
klovatelné obaly jsou pro nás samozřejmostí. 

„Spotřebitelé budou stát 
před rozhodnutím.“

V posledních letech trhem hýbalo téma ekologie. Nicméně vše nasvěd-
čuje tomu, že spotřebitelé se teď budou rozmýšlet nad svými nákupy 
důkladněji a raději budou sahat po levnějších alternativách.

Karolína Šimonová, associate manager brand activation, Mapa Spontex CE

inzerce

Přednost dostávají 
ekologické obaly

Jak průzkum dokazuje, eko drogerie je obecně 
vnímána zákazníky nejen jako ekologičtější, ale 
i dražší alternativa. „Ač v mnoha případech 
dražší není, těžko se tohoto stigmatu zbavuje 
a tím pádem klesá poptávka po eko drogerii 
vždy, když vzniká tlak na rodinné finance,“ do-
plňuje Jan Čillík, ředitel společnosti Tierra Verde. 
Dalším významným faktorem, který negativně 
ovlivňuje poptávku po tomto zboží, je přesmě-
rování pozornosti zákazníka na jiná (naléhavější) 
témata akcentovaná médii (pandemie, válka 
atd.). I v tomto segmentu dochází neustále ke 
zdražování vstupních surovin pro výrobu. „Jako 
trend vnímáme potřebu neustálého vývoje pro-
duktů a obalů. Proto hledáme suroviny, které 
jsou zjednodušeně řečeno ještě více ekologické. 
Zároveň se snažíme minimalizovat obaly a na-
hrazovat obalový materiál takovým, který dává 
skutečně ekologický smysl, aby byly obaly vyrá-
běné z recyklátu a z jednoho druhu materiálu 
pro snadnou recyklaci,“ informuje Jan Čillík. 
A dodává, že kategorie obecně cílí na širší zá-
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CS #4V EKO DROGERII
SE PROSAZUJÍ 
NOVÉ TECHNOLOGIE 
A INOVACE
Šetrná drogerie je důležitá pro většinu Čechů. 
Produktům ohleduplným k životnímu prostředí 
důvěřují, více než polovina si za ně neváhá připlatit. 
Jejich nákupní chování se však může nejen vlivem 
inflace brzy změnit.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Č
eši u nákupu z pře-
vážné většiny uvažují 
nad environmentální-
mi dopady produktů. 
Odkrývá to průzkum 

společnosti dm drogerie markt, 
podle kterého se tři čtvrtiny 
respondentů domnívají, že je 
u drogistických výrobků dů-
ležité dbát na ohleduplnost 
k životnímu prostředí a na 
stopu, kterou na planetě 
zanechávají. Opačný názor 
má pouze jedna desetina 
z nich. Pětina dotazovaných 
osob dále uvedla, že pro-
dukty šetrné k životnímu 
prostředí nakupuje často, 
dalších 49 % pak alespoň 
občas. Zájem o tyto výrob-
ky přitom u Čechů roste 
zejména v poslední době. 

CS #1: KRMIVA
CS #2: TEPLÉ NÁPOJE
CS #3: ROSTLINNÉ ALTERNATIVY
CS #4: EKO DROGERIE

10 %
spotřebitelů má 
špatnou zkušenost 
s šetrnou drogerií.

Zdroj: dm drogerie markt, 8/22

Více než polovina dotázaných totiž uvedla, že 
v letech 2021 a 2022 dbala na nákup šetrných 
drogistických produktů více než v předchozích 
letech. „I proto jsme v prodejnách již v roce 
2018 zavedli zelené cenovky, podle nichž se mo-
hou zákazníci snadněji orientovat. Naši nabídku 
neustále rozšiřujeme o produkty, které jsou šetr-
né k životnímu prostředí,“ komentuje manažer 
komunikace Jiří Peroutka.

Šetrné výrobky častěji 
nakupují ženy

Stejně vysoká jako ochota si produkty šetrné 
k životnímu prostředí kupovat je i důvěra zákaz-
níků v ně, což potvrdilo hned 73 % dotázaných 
uvedeného průzkumu. Necelá jedna pětina do-
tázaných naopak v neutrální dopady na planetu 
u těchto výrobků nevěří. Výrobci by se proto 
měli snažit zákazníky o procesu výroby svého 
zboží co nejlépe informovat. V řetězci dm napří-
klad pomocí symbolu čtyřlístku přímo na obalu 
produktu jasně deklarují to, čím je ohleduplný 
k přírodě, ať jsou to použité suroviny, či napří-
klad obal z recyklovaného papíru. Podle průzku-
mu má špatnou zkušenost s šetrnými produkty 
jen desetina spotřebitelů. Polovinu z nich zkla-
mal hlavně slabý nebo nulový účinek, pro 13 % 
jedinců je zklamáním vysoká cena. „Je však nut-
né zdůraznit, že například u přírodní kosmetiky 
se účinek oproti konvenční kosmetice dostaví až 
po delší době, zato je dlouhodobější,“ upozor-



 Krabičky papírových kapesníků jsou vyrobeny 
pouze z papíru, jsou opatřeny vodou rozpust-
ným lakem, a tudíž jsou stoprocentně recyklo-
vatelné,“ konkretizuje Jana Rázgová, brand ac-
tivation manager společnosti Moracell. 
V případě obalových fólií u toaletního papíru vy-
užívají až z 30 % již recyklovaný materiál.

Podle informací firmy Mapa Spontex CE je mezi 
spotřebiteli nadále oblíbený PU materiál, který 
tvoří drtivou většinu prodejů. U houbiček z ce-
lulózy je za první dva kvartály tohoto roku po-
zorovatelný dramatický pokles; důvodem bude 
patrně cena. „Spotřebitelé hledají levnější alter-
nativy,“ doplňuje associate manager brand ac-
tivation Karolína Šimonová.

Kritériem je vztah ke 
značce, složení a cena

Přestože jsme nástup eko drogerie zaznamena-
li už na počátku 21. století, v posledních letech 
nabírá tento trend a snad i životní postoj na síle. 
Eko produkty již nejsou na okraji zájmu úzké 
skupiny spotřebitelů, z „garážových“ výrobců se 
stávají silní hráči na trhu se stále viditelnějším 
zastoupením v regálech. „Oproti běžným pro-
duktům spotřebitelé hledají více informací o vý-
robku nebo výrobci samotném. Bohužel, u spo-
třebitelů je patrný mírný pokles zájmu o ekologii, 
a to v souvislosti s palčivějšími tématy, která se 
nás v dnešní době bytostně dotýkají, jako jsou 
dozvuky pandemie, inflace či rostoucí ceny 
energií,“ shrnuje Jana Rázgová.

Jak však zmiňuje Jan Čillík, nákup je obvykle ini-
ciován vlastní motivací fungovat v domácnosti 
ekologičtěji a kritériem výběru je vztah ke kon-
krétní značce, složení výrobků a cena. „Myslím, 
že v této kategorii více než u běžných výrobků 
fungují reference z přímého okolí nakupujícího,“ 
domnívá se. Podle sdělení společnosti Ayeto Eco 
se velké procento zákazníků rozhoduje hlavně 
na základě samotného složení, které by jedno-
duše nemělo obsahovat nic navíc, tedy nerozho-
dují se pouze na základě ceny. Dalším aspektem 
pro koupi může být i dobře cílená reklama a po-
zitivní recenze v blízkém okolí.

Mladší nakupující 
si připlatí

Český spotřebitel je tradiční a velice citlivý na 
cenu, což se propisuje i do této kategorie. Co se 
obalových inovací týče, ve Francii již značka 
Spontex uvedla na trh houbičky v recyklovaném 
měkkém papíru, který by měl postupně nahradit 
fólii. Otázkou však zůstává, zda dnešní krize ten-
to vývoj nepozastaví, a to především na poli 
ekologie a udržitelnosti. „Tyto inovace jsou spo-
jeny i s vyšší cenou pro spotřebitele, kterou nyní 
nemusí být ochotni akceptovat,“ připouští Ka-
rolína Šimonová. Udržitelnost se samozřejmě 

projevuje i v materiálech houbiček, a to zejména 
v abrazivních částech, ve kterých se používají 
recyklovaná vlákna; příkladem je produkt Spon-
tex Supermax+.

Pilířem cenové strategie společnosti dm droge-
rie markt je tzv. garance dm dlouhodobých cen. 
To znamená, že každá změna ceny v dm je plat-
ná minimálně po dobu čtyř měsíců. Zákazníci 
tak mají jistotu, že zvolené produkty pořídí vždy 
výhodně a v momentě, kdy je skutečně potře-
bují. „Z toho důvodu nenabízíme běžné slevové 
akce obvyklé na českém trhu. Průzkum, který 
jsme uskutečnili, ukázal, že větší části dotáza-
ných nevadí investovat více peněz do produktů 
šetrných k životnímu prostředí,“ konstatuje Jiří 
Peroutka. Mezi nimi převažují zejména mladší 
spotřebitelé, pro které je téma životního pro-
středí velmi důležité.

Barevné kódování obalů 
má svoje specifika

Dá se říci, že zákazníci v této kategorii dlouho-
době sledují kvalitu a složení více než běžný 
spotřebitel. „Vztah ke konkrétní značce nebo 
výrobci je proto jedno z dalších kritérií. Co je 
možné pozorovat zejména v poslední době, je 
citlivost na cenu. Pro nás konkrétně je snižování 
ceny na úkor kvality našich produktů nepřijatel-
né,“ přiznává Jan Čillík. Podobně jako v jiných 
odvětvích, tak i v ekologické drogerii existuje 
barevné kódování obalů a má svá specifika. 
„Spotřebitelé jsou u eko výrobků zvyklí na barvy 
evokující přírodu, čistotu a udržitelnost. Větší 
pozornost věnují materiálům, ze kterých jsou 
vyrobeny obaly. Obecně se očekává i výroba 
z materiálu s maximálním podílem recyklátu 
a jejich následná stoprocentní recyklovatel-
nost,“ sděluje Jana Rázgová. A podotýká, že 
cenové akce jsou samozřejmě generátorem vyš-
ších prodejů, stejně jako u jiných produktů. 
„Vždy se snažíme nabídnout spotřebiteli natolik 
široké portfolio, abychom pokryli všechny ceno-
vé hladiny, a i rozdílné nároky na kvalitu výrob-
ku,“ popisuje Karolína Šimonová.

Společnost Ayeto Eco se během vývoje inspiro-
vala color marketingem. Díky tomu se jí podaři-
lo vytvořit značku, kterou lze vnímat jako dopl-
něk a součást interiéru, a to považují za krok 
správným směrem. 
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                Eko produkty 
již nejsou na 
okraji zájmu 
úzké skupiny 
spotřebitelů.
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Umění výjimečnosti

Účinné na skvrny, šetrné k prádlu.
Nové odstraňovače skvrn

 Krabičky papírových kapesníků jsou vyrobeny 
pouze z papíru, jsou opatřeny vodou rozpust-
ným lakem, a tudíž jsou stoprocentně recyklo-
vatelné,“ konkretizuje Jana Rázgová, brand ac-
tivation manager společnosti Moracell. 
V případě obalových fólií u toaletního papíru vy-
užívají až z 30 % již recyklovaný materiál.

Podle informací firmy Mapa Spontex CE je mezi 
spotřebiteli nadále oblíbený PU materiál, který 
tvoří drtivou většinu prodejů. U houbiček z ce-
lulózy je za první dva kvartály tohoto roku po-
zorovatelný dramatický pokles; důvodem bude 
patrně cena. „Spotřebitelé hledají levnější alter-
nativy,“ doplňuje associate manager brand ac-
tivation Karolína Šimonová.

Kritériem je vztah ke 
značce, složení a cena

Přestože jsme nástup eko drogerie zaznamena-
li už na počátku 21. století, v posledních letech 
nabírá tento trend a snad i životní postoj na síle. 
Eko produkty již nejsou na okraji zájmu úzké 
skupiny spotřebitelů, z „garážových“ výrobců se 
stávají silní hráči na trhu se stále viditelnějším 
zastoupením v regálech. „Oproti běžným pro-
duktům spotřebitelé hledají více informací o vý-
robku nebo výrobci samotném. Bohužel, u spo-
třebitelů je patrný mírný pokles zájmu o ekologii, 
a to v souvislosti s palčivějšími tématy, která se 
nás v dnešní době bytostně dotýkají, jako jsou 
dozvuky pandemie, inflace či rostoucí ceny 
energií,“ shrnuje Jana Rázgová.

Jak však zmiňuje Jan Čillík, nákup je obvykle ini-
ciován vlastní motivací fungovat v domácnosti 
ekologičtěji a kritériem výběru je vztah ke kon-
krétní značce, složení výrobků a cena. „Myslím, 
že v této kategorii více než u běžných výrobků 
fungují reference z přímého okolí nakupujícího,“ 
domnívá se. Podle sdělení společnosti Ayeto Eco 
se velké procento zákazníků rozhoduje hlavně 
na základě samotného složení, které by jedno-
duše nemělo obsahovat nic navíc, tedy nerozho-
dují se pouze na základě ceny. Dalším aspektem 
pro koupi může být i dobře cílená reklama a po-
zitivní recenze v blízkém okolí.

Mladší nakupující 
si připlatí

Český spotřebitel je tradiční a velice citlivý na 
cenu, což se propisuje i do této kategorie. Co se 
obalových inovací týče, ve Francii již značka 
Spontex uvedla na trh houbičky v recyklovaném 
měkkém papíru, který by měl postupně nahradit 
fólii. Otázkou však zůstává, zda dnešní krize ten-
to vývoj nepozastaví, a to především na poli 
ekologie a udržitelnosti. „Tyto inovace jsou spo-
jeny i s vyšší cenou pro spotřebitele, kterou nyní 
nemusí být ochotni akceptovat,“ připouští Ka-
rolína Šimonová. Udržitelnost se samozřejmě 

projevuje i v materiálech houbiček, a to zejména 
v abrazivních částech, ve kterých se používají 
recyklovaná vlákna; příkladem je produkt Spon-
tex Supermax+.

Pilířem cenové strategie společnosti dm droge-
rie markt je tzv. garance dm dlouhodobých cen. 
To znamená, že každá změna ceny v dm je plat-
ná minimálně po dobu čtyř měsíců. Zákazníci 
tak mají jistotu, že zvolené produkty pořídí vždy 
výhodně a v momentě, kdy je skutečně potře-
bují. „Z toho důvodu nenabízíme běžné slevové 
akce obvyklé na českém trhu. Průzkum, který 
jsme uskutečnili, ukázal, že větší části dotáza-
ných nevadí investovat více peněz do produktů 
šetrných k životnímu prostředí,“ konstatuje Jiří 
Peroutka. Mezi nimi převažují zejména mladší 
spotřebitelé, pro které je téma životního pro-
středí velmi důležité.

Barevné kódování obalů 
má svoje specifika

Dá se říci, že zákazníci v této kategorii dlouho-
době sledují kvalitu a složení více než běžný 
spotřebitel. „Vztah ke konkrétní značce nebo 
výrobci je proto jedno z dalších kritérií. Co je 
možné pozorovat zejména v poslední době, je 
citlivost na cenu. Pro nás konkrétně je snižování 
ceny na úkor kvality našich produktů nepřijatel-
né,“ přiznává Jan Čillík. Podobně jako v jiných 
odvětvích, tak i v ekologické drogerii existuje 
barevné kódování obalů a má svá specifika. 
„Spotřebitelé jsou u eko výrobků zvyklí na barvy 
evokující přírodu, čistotu a udržitelnost. Větší 
pozornost věnují materiálům, ze kterých jsou 
vyrobeny obaly. Obecně se očekává i výroba 
z materiálu s maximálním podílem recyklátu 
a jejich následná stoprocentní recyklovatel-
nost,“ sděluje Jana Rázgová. A podotýká, že 
cenové akce jsou samozřejmě generátorem vyš-
ších prodejů, stejně jako u jiných produktů. 
„Vždy se snažíme nabídnout spotřebiteli natolik 
široké portfolio, abychom pokryli všechny ceno-
vé hladiny, a i rozdílné nároky na kvalitu výrob-
ku,“ popisuje Karolína Šimonová.

Společnost Ayeto Eco se během vývoje inspiro-
vala color marketingem. Díky tomu se jí podaři-
lo vytvořit značku, kterou lze vnímat jako dopl-
něk a součást interiéru, a to považují za krok 
správným směrem. 
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VYBAVENÍ OBCHODU

Není tajemstvím, že Česko – co se bezkontaktních plateb 
týče – patří léta k evropským premiantům. V poslední 
době roste díky chytrým zařízením i počet mobilních 
plateb. V případě platebních metod má maloobchodník na 
výběr různá řešení od mnoha subjektů, nejen bank. Ruku 
v ruce s tím jdou nové technologie, které zákazníkům 
nabízejí self-scanning a samoobslužné objednávky 
s možností bezkontaktních plateb.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Na pořadu dne je
volba technologií

Z 

atímco před pěti lety si zákazní-
ci nedokázali představit, že by 
v obchodě nebo v restauraci pla-
tili svým mobilním telefonem či 
hodinkami, dnes je situace úplně 

jiná. Každý třetí Čech už svůj chytrý mobil k za-
placení útraty použil, a kdo už si na placení mobi-
lem zvykl, používá ho v průměru při každé druhé 
transakci. Přesto ale možností číslo jedna pro na-
šince zůstávají fyzické platební karty. Z průzkumu 
společnosti Mastercard vyplývá, že spotřebitelé 
u sebe mají častěji svůj chytrý mobil (86 %) spíš 
než platební kartu (75 %) nebo peněženku s ho-
tovostí (73 %).

Přístup k bezhotovostním 
platbám se změnil

Není tak divu, že obliba placení pomocí chytrého 
mobilu v Česku roste. Až 32 % spotřebitelů si už 
uložilo svou platební kartu do mobilního telefo-
nu. Chválí si na tom to, že mobil mají vždy při 
ruce, platba s ním je rychlá, pohodlná a nemusí 
vytahovat peněženku. Dvě třetiny zákazníků 
(68 %) tvrdí, že fyzickou kartu rozhodně stále 
potřebují. A i ti, kteří využívají k placení hlavně 
nositelná zařízení, většinou chtějí mít plastovou 
platební kartu k dispozici jako záložní řešení 
(21 % zákazníků). Podíl bezhotovostních plateb 
u nás rychle nabývá na oblibě. Podle společnosti 
Mastercard Češi platí kartou v 59 % případů. 
A mohlo by to být až 75 %, kdyby zákazníci ne-
naráželi na obchodníky, kteří bezhotovostní plat-
by nepřijímají. Češi patří ve využívání bezkontakt-
ních plateb k nejlepším na světě. Oblíbenost 
plateb pouhým přiložením karty, mobilu nebo 
hodinek přitom výrazně umocnila pandemie. 
Rozvoj bezkontaktního placení je v Česku umož-
něn velmi hustou sítí platebních terminálů, z nichž 
prakticky všechny podporují bezkontaktní platby 
pouhým přiložením.

S tím, jak se rozšiřují platby kartou, klesá jejich 
průměrná hodnota. Zákazníci se naučili i menší 
nákupy platit bezhotovostně. Letošní částečné na-
rušení tohoto vývoje lze přisuzovat zdražování. 
„U hotovostních plateb je naopak vidět opačný 
trend, který vesměs kopíruje vývoj inflace. V roce 
2019 byla průměrná útrata pod 200 korun, loni to 
bylo už 221 korun a letos v červenci 233 korun,“ 
sděluje Petr Menclík, ředitel společnosti Dotykač-
ka. Z uvedených čísel je vidět, že za poslední roky 
se přístup podnikatelů k bezhotovostním platbám 
výrazně proměnil. To, co ve velkém nastartovala 
pandemie, pokračuje dál. Zrychluje se odbavení 
zákazníků, což významně vítají i samotní spotřebi-
telé, odpadá chybovost. Nyní už rozhodování není 
ani tak o tom, jestli bezhotovostní platby vůbec 
přijímat, ale spíše jaké technologie zvolit, aby to 
bylo co nejefektivnější. V tomto směru je třeba si 
uvědomit, že když dva dělají totéž, nemusí to být 
totéž. Platební terminál má podnikateli jeho práci 
usnadňovat, ne ji komplikovat.
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Diskutujte 
a kontaktujte 

nás na 
sociálních 

sítích:

Self-scanning není 
samoobslužná pokladna

Dnešní doba a současná situace v ČR výrazně na-
pomáhá rozšiřování bezkontaktních plateb. Ochota 
zákazníků platit bezkontaktně za produkty a služby 
bezesporu roste. Napomáhá tomu nejen neustále 
se opakující epidemiologická situace, ale i dostup-
nost NFC technologií, které jsou implementovány 
do většiny mobilních telefonů či chytrých hodinek, 
kterými pak lze jednoduše bezkontaktně platit jako 
platební kartou. „Za poslední dva roky u nás kvůli 
opakujícím se vlnám epidemie covid-19 vzrostla po-
ptávka po bezobslužných platebních řešeních na 
více než dvojnásobek. Tato zařízení umožňují díky 
modernímu způsobu bezkontaktní platby rychlejší 
odbavení zákazníků, nepřetržitý provoz a snížení 
nákladů na personál,“ informuje Kamila Dmitruko-
vá, marketingová manažerka společnosti Sonet. 
V této době je samozřejmě hlavním benefitem sa-
moobslužných zařízení i jejich bezpečnost. A to 
nejen zákazníků, ale i samotného personálu.

A že tomu tak je, potvrzuje i Robert Klíma, key 
account manager společnosti Novum Global, podle 
kterého je platba přes terminál dlouhodobě rostou-
cím trendem. To se odráží i na chování obchodníků, 
kteří nechtějí o tyto zákazníky přijít a platby touto 
formou nabízejí. „Self-scanning je sice hodně roz-
šířený ve velkých supermarketech a obchodníci na 
tento typ rádi marketingově lákají zákazníky, ale jak 
ukazují data z celého světa, zákazníky přesto moc 
netáhne. Jde o nízké jednotky procent z celkového 
počtu nákupů,“ říká Robert Klíma. Dodává, že na-
opak samoobslužným pokladnám se daří lépe. Zde 
se procenta prodejů pohybují ve dvouciferných 
číslech a stále rostou. „Nejvíce je dodáváme na čer-
pací stanice a do supermarketů. U nich jsou výhody 
zřejmé, nakupující nemusí stát frontu u pokladen, 
šetří jim čas i nervy. A obchodníkům zase mzdové 
náklady,“ dokládá Ondřej Holoubek, tiskový mluv-
čí společnosti Global Payments.

Průnik do dalších odvětví

Trh s platebními terminály bohužel také postihla 
polovodičová krize, která způsobila nedostatek 
skladových zásob. Situace trvá již třetím rokem 
a negativně dopadá na požadavky obchodníků. 
Platební terminály se nadále technologicky vyvíje-
jí a služby přijímání karet od ČSOB s nimi. „Minulý 
rok jsme úspěšně uvedli do provozu nový typ pla-
tebního terminálu, který je založen na operačním 
systému Android. Tento terminál je nejen rychlejší 
a technologicky vyspělejší, přináší uživatelsky zná-
mé prostředí Android, které výrazně zjednodušuje 
obsluze ovládání terminálu,“ informuje Patrik 
Madle, tiskový mluvčí skupiny ČSOB.

Aktuálně pracují na rozšíření doplňkových služeb 
pro Android terminály, které je umožní využít i pro 
další služby neplatební povahy. Navíc podle ČSOB 

samoobslužné zóny zažívají nevídaný boom 
a s ním i nároky na platební terminály, které jsou 
často primární formou placení. „Naše produkty 
jsou na tuto poptávku připraveny a poskytovány 
jednotlivým dodavatelům těchto řešení, aby jej 
technologicky zakomponovali. V nejbližších letech 
očekáváme pokračování tohoto trendu a zároveň 
rozšíření samoobslužných řešení i do dalších ob-
lastí,“ uvádí Patrik Madle. Již nyní lze zaplatit na 
samoobslužném terminálu při tankování, parková-
ní, nakupování v hypermarketech, ve stravovacích 
zařízeních či gastro automatech.

Pro prodej ve stánku jsou 
speciální řešení

Zatímco samoobslužné terminály na čerpacích sta-
nicích nelze nijak podvést, protože bez platby ne-
natankujete, v supermarketech to vypadá jinak. 
„Vždycky se najdou nepoctivci, kteří si budou chtít 
odnést nějaké zboží bez placení, a je úplně jedno, 
zda přes klasickou či samoobslužnou pokladnu. 
Supermarkety proto mají pečlivě vypracovanou 
strategii, jak těmto nenechavcům čelit,“ sděluje 
Ondřej Holoubek. Díky novým technologiím budou 
prodejny budoucnosti ještě bezpečnější, v Čechách 
se už nacházejí první plně samoobslužné obchody.

V případě prodeje ve stánku jsou u platebního ter-
minálu klíčové především jeho výdrž a datové při-
pojení. Baterie platebního terminálu musí bez pro-
blémů na jedno nabití zvládnout i mnohahodinový 
provoz. Také je třeba, aby terminál nebyl závislý 
pouze na Wi-Fi. Ideálně by měl zvládat všechny 
možnosti připojení (přes SIM kartu, 4G LTE, Wi-Fi 
nebo ethernet) tak, aby platby odcházely rychle 
v jakékoliv lokalitě a za jakéhokoliv počasí. Ve stán-
ku je rovněž zásadní šetřit místo. „Ideální tedy je, 
když platební terminály umí nejen platby přijímat, 
ale jsou multifunkční, aby suplovaly celý pokladní 
systém a byly odolné,“ zdůrazňuje Petr Menclík. 
Hardware bývá vystaven velmi náročným podmín-
kám (výrazné výkyvy teplot, prašné prostředí, ne-
čistoty a podobně). Terminály se proto vyplatí po-
rovnávat i podle kvality zpracování. Pokud už na 
první pohled zařízení připomíná dětské chrastítko, 
nebude to správná volba.

V budoucnu by mohla 
platit auta

U samoobslužných zařízení je nyní velký zájem 
i o objednávkové systémy, které jsou již nějakou 
dobu vidět ve fast foodech. „Tato oblast se stává 
velkým trendem, mnohé restaurace tím významně 
šetří náklady na provoz a mohou si dovolit i pro-
dloužit otevírací dobu dané provozovny. Stačí se 
pouze rozhodnout a posunout koncept dané re-
staurace na vyšší technologický stupínek na bez-
obslužný,“ shrnuje Kamila Dmitruková. Moderní 
funkcionality bezkontaktních plateb lze do objed-

návkových systémů snadno integrovat. Provozova-
tel se spojí s firmou, která samoobslužná zařízení 
dodává. „Společně s tímto dodavatelem neboli 
integrátorem jsme poté schopni jejich stávající sys-
tém o platební technologii doplnit,“ informuje 
Kamila Dmitruková.

V Česku a na Slovensku takové systémy nabízí tře-
ba společnosti T - Solutions, Inver či HaSaM. Spo-
lečnost Sonet tak nedávno realizovala platební 
terminály pro objednávkový systém v pražské ital-
ské restauraci Golosona či v restauraci a samoob-
služném bistru Luční bouda, která je nejvyšší po-
loženou restaurací v České republice. Na obou 
samoobslužných zařízeních si osobně nabrané 
jídlo lze zvolit na přehledné dotykové obrazovce 
a pohodlně bezhotovostně uhradit. Číšníků a ob-
sluhy tedy netřeba.

Kvůli stálému nedostatku pracovních sil se budou 
samoobslužné pokladny objevovat stále častěji. 
„Velmi oblíbené jsou i naše samoobslužné dárcov-
ské terminály, díky kterým můžete kartou darovat 
například kostelu nebo charitě příspěvek. Zamýšlí-
me se také nad univerzálnějším řešením pro place-
ní za nabíjení elektromobilů, kde v současnosti 
musíte mít aplikace nebo čipy pro různé firmy,“ 
vysvětluje Ondřej Holoubek. Stejně tak prověřují 
možnosti kompletního placení autem, kdy by ne-
bylo nutné vytahovat kartu vůbec, a auto by za-
platilo samo. Ve spolupráci s partnery by placení 
kartou rádi zjednodušili a zavedli všude.

„Každým rokem rostou počty transakcí provedené 
platební kartou, čímž se zvyšují nároky na ekosys-
tém a jeho infrastrukturu. Každým rokem investu-
jeme nemalé úsilí do rozšíření kapacit jednotlivých 
součástí, abychom zajistili maximální dostupnost 
našich služeb,“ konstatuje Patrik Madle. Jejich nej-
populárnější novinkou je aktuálně platební aplika-
ce typu SoftPOS, kterou lze nainstalovat na mobil-
ní zařízení s operačním systémem Android 
a přijímat bezkontaktní platby bez použití plateb-
ního terminálu. Služba je určena primárně pro ob-
chodníky, kteří přijímají platby nárazově a nechtě-
jí mít terminál neustále po ruce. Obdobné řešení 
bezkontaktních plateb přes mobilní aplikaci vytvo-
řila v minulém roce společnost Sonet a svým zá-
kazníkům ji v Česku i na Slovensku nabízí společ-
nost UniCredit Bank. Předpokladem je, že se tato 
technologie díky mezinárodnímu propojení Sone-
tu s finanční skupinou Payten zanedlouho dostane 
do dalších bank a rozšíří se do dalších zemí Evropy.

Terminál má 
podnikateli 
jeho práci 

usnadňovat, ne ji 
komplikovat.

Vybavenost platebními terminály (propojenými přímo s pokladnou) 
u podniků využívajících pokladní systém Dotykačka

Velikost průměrné útraty kartou u podniků využívajících 
pokladní systém Dotykačka

 Zdroj: Dotykačka, 8/22

7/19 7/20 7/21 7/22

Celkem 31 % 45 % 53 % 59 %

Gastro 28 % 43 % 50 % 55 %

Maloobchod 39 % 51 % 59 % 63 %

7/19 7/20 7/21 7/22

Celkem 357 Kč 330 Kč 321 Kč 328 Kč

Gastro 308 Kč 281 Kč 277 Kč 289 Kč

Maloobchod 491 Kč 407 Kč 399 Kč 384 Kč
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VYBAVENÍ OBCHODU

Není tajemstvím, že Česko – co se bezkontaktních plateb 
týče – patří léta k evropským premiantům. V poslední 
době roste díky chytrým zařízením i počet mobilních 
plateb. V případě platebních metod má maloobchodník na 
výběr různá řešení od mnoha subjektů, nejen bank. Ruku 
v ruce s tím jdou nové technologie, které zákazníkům 
nabízejí self-scanning a samoobslužné objednávky 
s možností bezkontaktních plateb.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Na pořadu dne je
volba technologií

Z 

atímco před pěti lety si zákazní-
ci nedokázali představit, že by 
v obchodě nebo v restauraci pla-
tili svým mobilním telefonem či 
hodinkami, dnes je situace úplně 

jiná. Každý třetí Čech už svůj chytrý mobil k za-
placení útraty použil, a kdo už si na placení mobi-
lem zvykl, používá ho v průměru při každé druhé 
transakci. Přesto ale možností číslo jedna pro na-
šince zůstávají fyzické platební karty. Z průzkumu 
společnosti Mastercard vyplývá, že spotřebitelé 
u sebe mají častěji svůj chytrý mobil (86 %) spíš 
než platební kartu (75 %) nebo peněženku s ho-
tovostí (73 %).

Přístup k bezhotovostním 
platbám se změnil

Není tak divu, že obliba placení pomocí chytrého 
mobilu v Česku roste. Až 32 % spotřebitelů si už 
uložilo svou platební kartu do mobilního telefo-
nu. Chválí si na tom to, že mobil mají vždy při 
ruce, platba s ním je rychlá, pohodlná a nemusí 
vytahovat peněženku. Dvě třetiny zákazníků 
(68 %) tvrdí, že fyzickou kartu rozhodně stále 
potřebují. A i ti, kteří využívají k placení hlavně 
nositelná zařízení, většinou chtějí mít plastovou 
platební kartu k dispozici jako záložní řešení 
(21 % zákazníků). Podíl bezhotovostních plateb 
u nás rychle nabývá na oblibě. Podle společnosti 
Mastercard Češi platí kartou v 59 % případů. 
A mohlo by to být až 75 %, kdyby zákazníci ne-
naráželi na obchodníky, kteří bezhotovostní plat-
by nepřijímají. Češi patří ve využívání bezkontakt-
ních plateb k nejlepším na světě. Oblíbenost 
plateb pouhým přiložením karty, mobilu nebo 
hodinek přitom výrazně umocnila pandemie. 
Rozvoj bezkontaktního placení je v Česku umož-
něn velmi hustou sítí platebních terminálů, z nichž 
prakticky všechny podporují bezkontaktní platby 
pouhým přiložením.

S tím, jak se rozšiřují platby kartou, klesá jejich 
průměrná hodnota. Zákazníci se naučili i menší 
nákupy platit bezhotovostně. Letošní částečné na-
rušení tohoto vývoje lze přisuzovat zdražování. 
„U hotovostních plateb je naopak vidět opačný 
trend, který vesměs kopíruje vývoj inflace. V roce 
2019 byla průměrná útrata pod 200 korun, loni to 
bylo už 221 korun a letos v červenci 233 korun,“ 
sděluje Petr Menclík, ředitel společnosti Dotykač-
ka. Z uvedených čísel je vidět, že za poslední roky 
se přístup podnikatelů k bezhotovostním platbám 
výrazně proměnil. To, co ve velkém nastartovala 
pandemie, pokračuje dál. Zrychluje se odbavení 
zákazníků, což významně vítají i samotní spotřebi-
telé, odpadá chybovost. Nyní už rozhodování není 
ani tak o tom, jestli bezhotovostní platby vůbec 
přijímat, ale spíše jaké technologie zvolit, aby to 
bylo co nejefektivnější. V tomto směru je třeba si 
uvědomit, že když dva dělají totéž, nemusí to být 
totéž. Platební terminál má podnikateli jeho práci 
usnadňovat, ne ji komplikovat.
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SLUŽBY PRO OBCHOD

P 

rodejny jsou místem, kde dochá-
zí ke kumulaci velkého množství 
nakupujících a kde zboží volně 
vystavené v regálech láká ke 
krádežím. V obchodech často 

působí organizované skupiny. Jejich členové hrají 
připravené scénáře za účelem odlákat pozornost 
obsluhy tak, aby další jedinci nepozorovaně odci-
zili zboží nebo rovnou finanční hotovost z poklad-
ny. Jiní zloději neváhají využívat různě upravená 
zavazadla nebo oděvy, do kterých zboží uschovají, 
a to pak při průchodu bezpečnostním rámem ne-
vydává poplašný signál.

Riziko často představují i neloajální zaměstnanci, 
pro které není problém odcizit zboží ve skladu, od-
nést finanční hotovost nebo dát tip samotným zlo-
dějům. „Kromě ztrát zboží se v prodejnách musí 
řešit i agresivita nakupujících. Zejména drogově 
závislé osoby, spotřebitelé bez domova nebo s psy-
chickými problémy mohou být agresivní, útočit slov-
ně nebo i fyzicky na ostatní nakupující, na zaměst-
nance i na ostrahu,“ vyjmenovává Václav Pasák, 
regionální ředitel společnosti Top security. V České 
republice bylo podle dat Mapakriminality.cz
 v období červenec 2019–2020 vykradeno 4‚5 ob-
chodu denně. Krádeží vloupáním se do prodejen 
je přitom každým rokem zaznamenáno více.

Mnohostranné využití

Jak dokazuje statistika, je v zájmu provozovatele 
zabezpečit prodejnu jednak jako objekt proti nežá-
doucímu vniknutí, tak i jím nabízené zboží, mini-
málně to cennější. A samozřejmě musí myslet i na 
bezpečnost zákazníků a personálu. „K základnímu 
bezpečnostnímu vybavení proto patří poplachové 
zabezpečovací a tísňové systémy, kamerové systé-
my s uzavřeným okruhem a elektronické zabezpe-
čení zboží, nejčastěji spojované s bezpečnostními 
branami,“ deklaruje Josef Purnoch, obchodní ma-
nažer společnosti Novatec Sicherheitstechnik. Bez-
pečnost personálu je potom možné posílit napoje-
ním na pulty centralizované ochrany, nebo 
například použitím bezpečnostní mlhy Bandit, kte-
rá maximálně do 15 vteřin vytvoří v celé provozov-
ně neproniknutelnou mlhovou clonu.

Není tedy překvapením, že v rámci retailu je stále 
větší zájem o chytrá kamerová řešení. Ta se osvěd-
čila jak v době proticovidových opatření, kdy do-

Správné a důkladné zabezpečení prodejny se vyplatí nejen z důvodu ochrany majetku. 
Přispívá k řešení vandalství, různých střetů, okrádání nakupujících, chrání zaměstnance, 
působí preventivně a v neposlední řadě poskytuje cenná data. Stále přitom platí, že 
případné zloděje či různé živly ve většině případů odradí už pouhý pohled na zabezpečovací 
systém nebo ostrahu prodejny.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Hrozbou jsou zákazníci 
i zaměstnanci

kázala v reálném čase počítat zákazníky v prodej-
nách, tak i nyní, kdy nabízejí komplexní data 
o zákaznících a jejich chování. Zajištění bezpečnos-
ti je dnes u chytrých kamer naprostý základ. Upo-
zornit přitom dovedou jak na neoprávněný vstup 
do celého prostoru, tak i třeba na přítomnost ne-
povolané osoby v určitém místě. „Díky funkci vy-
hodnocení věku nebo konkrétního obličeje mohou 
kamery hlídat přístup do předem definovaného 
prostoru například pouze pro personál nebo zleti-
lé zákazníky. Prostřednictvím funkce termovize 
pak dovedou například kontrolovat správný chod 
chladicích zařízení nebo naopak sledovat možné 
přehřívání přístrojů a včas upozornit na případný 
požár,“ vyzdvihuje Michal Šotek, head of video 
solution services společnosti Konica Minolta Busi-

ness Solutions Czech. Data zákaznického chování 
– jejich pohyb po obchodě, počty, věkové složení, 
nálada, pohlaví a podobně – lze rovněž využít 
k optimalizaci personálu, marketingu nebo k efek-
tivnějšímu uzpůsobení prostoru obchodů.

U trezorů se podceňuje 
jejich ukotvení

Kromě uvedeného je zapotřebí v obchodě chránit 
také hotovost. Přestože v dnešní době velké pro-
cento plateb probíhá elektronicky, stále existuje 
početná část zákazníků, kteří platí v hotovosti. 
Řešením je odnášet tržbu vždy při uzavření provo-
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zovny, ale mnohem praktičtějším a stále funkčním 
řešením je použít trezor. „Jde o nedílnou součást 
obchodu, a platí to i pro dnešní dobu. Je potřeba 
si totiž uvědomit, že vedle hotovosti tu jsou stále 
věci, které je potřeba chránit, například důležité 
dokumenty, různé telefonní a jiné kreditem nabité 
karty nebo losy,“ poodkrývá Jakub Charvát, maji-
tel a jednatel společnosti Charvát.

Trezory tak zůstávají nedílnou součástí obchodů, 
ale v mnoha případech nejsou správně ukotvené. 
Takto zabezpečené je má málokdo. Provozovate-
lé si myslí, že trezory jsou tak těžké, že je stačí 
pouze položit na zem. Jak však vysvětluje Jakub 
Charvát, opak je pravdou. „Pro trezory si chodí 
lupiči jak na běžícím pásu, každý týden čtu něko-
lik zpráv typu ‚z prodejny odcizil trezor‘ nebo 
‚z obchodu odnesl příruční trezor‘. A já se vždy 
ptám, proboha, jak byly ukotvené?“ K trezorům 
se váže ještě jedna důležitá věc. Korpus je sice 
trvalý, ale pozornost je potřeba věnovat přede-
vším jeho pohyblivým částem – pantům, rozvoro-
vým mechanismům a zejména zámkům. „Ze zku-
šeností servisních techniků víme, že zákazníci 
volají nejčastěji ve vypjatých chvílích, typicky před 

Nakupující nesmí být 
omezován
A jak se zabezpečením začít? „Určitě bych nejprve 
provedl bezpečnostní analýzu, tedy začal se zjiště-
ním aktuálního stavu zabezpečení, kde se jasně 
ukáže, kde vznikají ztráty a v kterém momentu 
k tomu dochází. Zda je to na prodejní ploše nebo 
ještě před tím, než se tam zboží dostane. Výstupem 
by mělo být, zda jsou krádeže úmyslné, které se 
rozlišují na externí a interní, tedy zákazníci a za-
městnanci, nebo neúmyslné v důsledku administra-
tivních nebo logistických chyb. A na základě těchto 
informací poté implementovat zabezpečení a pro-
cesy,“ doporučuje Lukáš Převrátil, ředitel dohledo-
vého centra M2C Space společnosti M2C. Dodává, 
že vzhledem k dlouholetým zkušenostem na to 
mají zpracovanou podrobnou metodiku a dokáží 
s tím zákazníkovi pomoci. Samozřejmě vždy hodně 
záleží na typu maloobchodu, jinak je řešeno zabez-
pečení klenotnictví a jinak prodejna potravin.

Vždy je však potřeba si uvědomit, že obecným 
trendem je zpříjemňování nákupní zkušenosti zá-
kazníkům, nikoli jejich omezování. Proto je i po-
měrně drahá moderní přenosná elektronika vysta-
vována k možnému fyzickému odzkoušení 
kupujícím. O její zabezpečení je postaráno kombi-
nací elektronického a mechanického zabezpečení 
na předváděcích pultech. Jinak drtivá většina zbo-
ží bývá chráněna v rámci vymezeného nákupního 
prostoru prostřednictvím elektronických AM/RF/
RFID etiket v kombinaci s pokladními deaktivátory 
a bezpečnostními anténami. K mechanickému za-
bezpečení některého typu zboží slouží pevné štít-
ky – na bázi magnetického nebo mechanického 
zabezpečení –, spidery (slouží k omotání krabice, 
ze které nemůže být vytažen její obsah) nebo sa-
fery (plastové krabice znemožňující jednoduché 
ukrytí drobného, ale cenného zboží). „Všechny 
tyto ochranné prvky vyžadují odstranění u pokla-
den. Nejnovější kamerové systémy už dokáží s po-
mocí umělé inteligence vyhodnocovat i podezřelé 
chování návštěvníků prodejny u regálů, na základě 
kterého může případně zakročit i ochranka dané 
prodejny,“ informuje Josef Purnoch.

Velká část zabezpečení se dá dnes řešit už také 
vzdáleně z dohledového centra. Takovým místem 
je i centrum M2C Space. A nejde jen o centraliza-
ci záznamů z kamer. „Pro sekci retailu jsme vyvi-
nuli několik unikátních technologií a softwarů, 
díky kterým dokážeme detekovat a následně sni-
žovat ztráty našich klientů. Bez fyzické ostrahy se 
ale v mnohých případech stále neobejdeme. Ale 
spíše než plošné nasazení strážných, kteří mnoh-
dy pracují za minimální mzdy, se nám osvědčilo 
cílené nasazení lépe placených a vybavených 
týmů ostrahy u užšího okruhu rizikových, tedy 
ztrátových prodejen v kombinaci se vzdáleným 
dohledem a všemi dostupnými technologiemi,“ 
doplňuje Lukáš Převrátil. Když jsou poté využity 
všechny prostředky zacílené na konkrétní problé-
my dané prodejny, lze tím získat vysoce efektivní 
bezpečnostní systém.

zavírací dobou, při předávání hotovosti bezpeč-
nostní agentuře nebo třeba při kontrole správních 
orgánů,“ prozrazuje Jakub Charvát.

Zapojen je systém, 
agentury a pracovníci

Pokud se podíváme do praxe, výše popsané se 
opravdu používá. Například v řetězci společnosti 
Penny Market využívají dostupné prostředky nejen 
k efektivnímu zabezpečení majetku, ale i pro zajiš-
tění bezpečného pracovního prostředí pro své za-
městnance. „Správně nastavený mix všech opatře-
ní, která se vzájemně doplňují, nám zajišťuje 
stabilní výsledky, relevantní data, ale i možnost 
rychle a adekvátně reagovat na změnu rizika. Kaž-
dá z více než 400 prodejen má standardizovaný set 
bezpečnostních opatření, mezi nejdůležitější z nich 
patří elektronický zabezpečovací systém, elektro-
nické zabezpečení zboží, kamerový systém a per-
sonál,“ zmiňuje tiskový mluvčí Tomáš Kubík. Jejich 
základem je zabezpečovací systém napojený na 
pult centrální ochrany. Dále využívají elektronické 
zabezpečení zboží proti krádežím, především dra-
hého zboží, jako je alkohol. V prodejnách jsou za-
pojené i kamerové systémy. Primárním cílem je 
dohled nad zbožím a majetkem. Dají se ale využít 
i ke zvýšení zákaznického komfortu a zefektivnění 
práce zaměstnanců. V průběhu covidových opat-
ření využívali kamerové systémy například ke kon-
trole obsazenosti prodejen na základě stanove-
ných pravidel, dále umožňují hlídat velikost front 
na pokladnách, nebo mohou personál upozornit 
například na docházející pečivo v regálech. Proto 
do kamerových systémů v posledních letech výraz-
ně investovali, mají vlastní dohledové centrum 
a také úzce spolupracují s Policií ČR.

„Bezpečnostní opatření doplňuje pracovník ostra-
hy, který pomáhá chránit zboží, stará se o funkč-
nost technologií v prodejně a vykonává další úkoly, 
které nám pomáhají minimalizovat ztráty. Pro říze-
ní bezpečnostních pracovníků používáme na míru 
vytvořený on-line systém pro efektivní plánování, 
řízení a kontrolu,“ dodává Tomáš Kubík. Součástí 
zajištění bezpečnosti a preventivních opatření jsou 
také samotní zaměstnanci. Proto aktivně pracují 
mimo jiné na zjednodušování a digitalizaci procesů 
či jednotlivých činností, aby aktivně předcházeli 
vzniku ztrát a zaměstnancům se dobře pracovalo.

I společnost Lidl Česká republika na zabezpečení 
svých prodejen klade velký důraz, a proto jsou 
všechny zabezpečené v maximální možné míře. 
„Tím pádem se nám daří eliminovat množství krá-
deží. Využíváme přitom nejen techniku, ale také 
pracovníky ostrahy. Jejich přítomnost působí pre-
ventivně a samozřejmě zajišťují bezpečnost zákaz-
níků i zaměstnanců prodejny,“ uvádí tiskový mluv-
čí Tomáš Myler.

„Se zabezpečením pomáhají všichni.“

 Bezpečnost a ostrahu v našich prodejnách zajišťují dodavatelé z řad bezpeč-
nostních agentur. Jejich pracovníci jsou vyškoleni, aby přesně znali své pra-
vomoci. V případě incidentu je pak přivolaná Policie ČR. Co se týče pokladní 
zóny, zde je zapojena vždy jedna prodavačka či prodavač, který pomáhá s ob-
sluhou pokladen a dohlíží na bezpečné odbavení nákupu. V případě používání 
služby Albert scan kontrolujeme nákupy náhodně na základě upozornění 
a výběru elektronickým systémem.

Jiří Mareček, ředitel komunikace, Albert Česká republika

Kamery v retailu 
slouží nejen 
k hlídání.
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SLUŽBY PRO OBCHOD

P 

rodejny jsou místem, kde dochá-
zí ke kumulaci velkého množství 
nakupujících a kde zboží volně 
vystavené v regálech láká ke 
krádežím. V obchodech často 

působí organizované skupiny. Jejich členové hrají 
připravené scénáře za účelem odlákat pozornost 
obsluhy tak, aby další jedinci nepozorovaně odci-
zili zboží nebo rovnou finanční hotovost z poklad-
ny. Jiní zloději neváhají využívat různě upravená 
zavazadla nebo oděvy, do kterých zboží uschovají, 
a to pak při průchodu bezpečnostním rámem ne-
vydává poplašný signál.

Riziko často představují i neloajální zaměstnanci, 
pro které není problém odcizit zboží ve skladu, od-
nést finanční hotovost nebo dát tip samotným zlo-
dějům. „Kromě ztrát zboží se v prodejnách musí 
řešit i agresivita nakupujících. Zejména drogově 
závislé osoby, spotřebitelé bez domova nebo s psy-
chickými problémy mohou být agresivní, útočit slov-
ně nebo i fyzicky na ostatní nakupující, na zaměst-
nance i na ostrahu,“ vyjmenovává Václav Pasák, 
regionální ředitel společnosti Top security. V České 
republice bylo podle dat Mapakriminality.cz
 v období červenec 2019–2020 vykradeno 4‚5 ob-
chodu denně. Krádeží vloupáním se do prodejen 
je přitom každým rokem zaznamenáno více.

Mnohostranné využití

Jak dokazuje statistika, je v zájmu provozovatele 
zabezpečit prodejnu jednak jako objekt proti nežá-
doucímu vniknutí, tak i jím nabízené zboží, mini-
málně to cennější. A samozřejmě musí myslet i na 
bezpečnost zákazníků a personálu. „K základnímu 
bezpečnostnímu vybavení proto patří poplachové 
zabezpečovací a tísňové systémy, kamerové systé-
my s uzavřeným okruhem a elektronické zabezpe-
čení zboží, nejčastěji spojované s bezpečnostními 
branami,“ deklaruje Josef Purnoch, obchodní ma-
nažer společnosti Novatec Sicherheitstechnik. Bez-
pečnost personálu je potom možné posílit napoje-
ním na pulty centralizované ochrany, nebo 
například použitím bezpečnostní mlhy Bandit, kte-
rá maximálně do 15 vteřin vytvoří v celé provozov-
ně neproniknutelnou mlhovou clonu.

Není tedy překvapením, že v rámci retailu je stále 
větší zájem o chytrá kamerová řešení. Ta se osvěd-
čila jak v době proticovidových opatření, kdy do-

Správné a důkladné zabezpečení prodejny se vyplatí nejen z důvodu ochrany majetku. 
Přispívá k řešení vandalství, různých střetů, okrádání nakupujících, chrání zaměstnance, 
působí preventivně a v neposlední řadě poskytuje cenná data. Stále přitom platí, že 
případné zloděje či různé živly ve většině případů odradí už pouhý pohled na zabezpečovací 
systém nebo ostrahu prodejny.

Pavel Gregor, pavel.gregor@atoz.cz

Hrozbou jsou zákazníci 
i zaměstnanci

kázala v reálném čase počítat zákazníky v prodej-
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kamery hlídat přístup do předem definovaného 
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lé zákazníky. Prostřednictvím funkce termovize 
pak dovedou například kontrolovat správný chod 
chladicích zařízení nebo naopak sledovat možné 
přehřívání přístrojů a včas upozornit na případný 
požár,“ vyzdvihuje Michal Šotek, head of video 
solution services společnosti Konica Minolta Busi-

ness Solutions Czech. Data zákaznického chování 
– jejich pohyb po obchodě, počty, věkové složení, 
nálada, pohlaví a podobně – lze rovněž využít 
k optimalizaci personálu, marketingu nebo k efek-
tivnějšímu uzpůsobení prostoru obchodů.

U trezorů se podceňuje 
jejich ukotvení

Kromě uvedeného je zapotřebí v obchodě chránit 
také hotovost. Přestože v dnešní době velké pro-
cento plateb probíhá elektronicky, stále existuje 
početná část zákazníků, kteří platí v hotovosti. 
Řešením je odnášet tržbu vždy při uzavření provo-
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NAKLÁDÁNÍ 
S PALETAMI 
je v kompetenci 
obchodních společností 
i jejich dodavatelů. 
Smysluplný outsourcing 
přitom představuje 
dlouhodobé řešení 
a k jeho většímu 
rozšíření přispívá stále 
cílenější orientace firem 
na snižování nákladů.

POSTŘEHY 
ŠÉFREDAKTORA tvoří 
Poznámky z Petrova blogu.

AGENDA představuje 
plánované retailové akce.

SETKÁNÍ S MILONĚM 
MILLEREM, jednatelem 
holdingu Rosa market, se 
kromě jiného zaměřuje na 
revitalizaci.

V našem dalším čísle

VÁHOVÉ SYSTÉMY 
jsou nepostradatelnými 

pomocníky všech 
obchodníků. 

Procházejí neustálou 
evolucí a udržují 

krok s moderními 
technologickými 

pokroky, aby zajistily 
rychlejší, efektivnější 

a bezproblémové 
vážení zboží.

ODLOŽENÉ PLATBY získávají na popularitě. Hlavním 
důvodem k využití této služby je pro zákazníky možnost 
si vybrané zboží vyzkoušet, smysl jim tak dává především 
u elektroniky či oblečení. Za odloženou platbu by si 60 % lidí 
dokonce připlatilo.

SLANÉ POCHUTINY 
i letos v hlavní sezoně 
vsadí na velikost balení, 
promoakce, ovšem už 
ne tak na experimenty 
s příchutěmi nebo 
speciálními produkty. 
Novinky se však přece 
jen objeví a budou chtít 
tyto pochutiny především 
ozvláštnit.
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NAKLÁDÁNÍ 
S PALETAMI 
je v kompetenci 
obchodních společností 
i jejich dodavatelů. 
Smysluplný outsourcing 
přitom představuje 
dlouhodobé řešení 
a k jeho většímu 
rozšíření přispívá stále 
cílenější orientace firem 
na snižování nákladů.

POSTŘEHY 
ŠÉFREDAKTORA tvoří 
Poznámky z Petrova blogu.

AGENDA představuje 
plánované retailové akce.

SETKÁNÍ S MILONĚM 
MILLEREM, jednatelem 
holdingu Rosa market, se 
kromě jiného zaměřuje na 
revitalizaci.

V našem dalším čísle

VÁHOVÉ SYSTÉMY 
jsou nepostradatelnými 

pomocníky všech 
obchodníků. 

Procházejí neustálou 
evolucí a udržují 

krok s moderními 
technologickými 

pokroky, aby zajistily 
rychlejší, efektivnější 

a bezproblémové 
vážení zboží.

ODLOŽENÉ PLATBY získávají na popularitě. Hlavním 
důvodem k využití této služby je pro zákazníky možnost 
si vybrané zboží vyzkoušet, smysl jim tak dává především 
u elektroniky či oblečení. Za odloženou platbu by si 60 % lidí 
dokonce připlatilo.

SLANÉ POCHUTINY 
i letos v hlavní sezoně 
vsadí na velikost balení, 
promoakce, ovšem už 
ne tak na experimenty 
s příchutěmi nebo 
speciálními produkty. 
Novinky se však přece 
jen objeví a budou chtít 
tyto pochutiny především 
ozvláštnit.
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