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•	 prostor na webu
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Čaje jsou na vzestupu, dejte jim v baru místo  •  Další díl skript Molekulární mixologie přímo do ruky

KOUPEL JAKO 
ZÁŽITEK

Místo studené sprchy 
perfektní hotelová koupelna
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E-shopy: prostor pro 

nové hráče stále je

www.gastro-hotel.cz
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Svět barmanů
Jak bude vypadat nové centrum CBA

Co musí umět, jak ji vybrat, koupit, nebo půjčit?

Dokonalé sklo potřebuje 
dokonalou myčku

prodej inzerce: 
Jarka Chudá, gsm: 776 591 940, e-mail: chuda@1prg.cz

Martin Kolesár, gsm: 724 990 646,  e-mail: kolesar@1prg.cz
Ladislava Zaklová, gsm: 604 917 068, e-mail: zaklova@1prg.cz

www.svetobchodu.cz
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V
 obchodech může zákazník narazit na dva 
druhy lidí. Prodavače a podavače. V písmen-
kách tyto dva pojmy odlišuje jen jedno jediné 
písmenko. V realitě nakupování je rozdíl 

mezi nimi asi tisíc světelných let. Podavač prostě 
podá zákazníkovi jím požadované zboží. Prodavač 
zákazníkovi fundovaně poradí, pokud se sám nemůže 
rozhodnout a řeší dilema, po jakém produktu sáh-
nout, případně ho nenásilně navede i k myšlence, že 
když už kupuje tuhle věc, možná by mohl obětovat 
peníze i na další, která se k ní moc dobře hodí...
Platí to i v „sámošce“. Ve většině prodejen velkých ře-
tězců fungují obslužné pulty – například v sortimentu 
uzenin či lahůdek. I tady lze narazit na podavače 
nebo prodavače. Těch druhých je podstatně méně, 
než těch prvních. Narazit na ně je ale pro zákazníka 
radost. Takové ale nevyprodukuje sebelepší školení – 
i když bez něj to samozřejmě nejde. Na to je potřeba 
i určitá míra přirozeného talentu.

Stál jsem takhle u pultu uzenin v prodejně jednoho 
z nejmenovaných řetězců. Poměrně početná fronta 
lidí, u pultu obsluhovali dva pracovníci – usměvavý 
muž ve středním věku a zmateně působící, o něco 
starší paní. Vyšla na mě paní. Nechtěl jsem nic 

světoborného – dvacet deka šunky od kosti a jednu 
klobásu. Paní nejprve zmateně bloudila v sortimen-
tu, nakonec požadovanou šunku s mou výraznou 
navigační pomocí našla, poté bojovala s automa-
tickou váhou, kde ať mačkala, co mačkala, vždycky 
vyskočila anglická slanina. Její kolega, který mezitím 
obsloužil pět lidí, na něž se během toho ještě stihl 
celou dobu usmívat a zvládl s nimi i vydatně a přiro-
zeně komunikovat ( a několik z nich přivést i k tomu, 
že nakonec od pultu kromě původně zamýšlené ob-
jednávky odcházeli i s nějakou tou uzenou dobrůtkou 
navíc), zaznamenal koutkem oka problém a pár 
stisky potřebné kombinace kláves na váze – zatímco 
obsluhoval dalšího zákazníka – problém vyřešil. 
Zkrátka – člověk na svém místě. Problém je, že 
podobných lidí se – i vzhledem ke mzdovým podmín-
kám, které v retailu panují – do téhle práce asi moc 
nehrne. Je pravda, že ne každý může být skutečný 
prodavač. O to víc je nutné trénovat podavače, aby 
dokázali aspoň pořádně podávat. A pak se snažit, 
aby ti zkušenější neutíkali za chvíli jinam. Jak je to 
ve vašich prodejnách s prodavači a podavači?

Pište nám na peterka@1prg.cz.
Váš šéfredaktor

ROMAN PETERKA
šéfredaktor
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Dodavatelům 
vadí šikana ze 
strany řetězců

„Pokud více než polovina dodavatelů 
řekne, že při jednání s řetězci se necítí 
jako rovnocenný obchodní partner, tak 
něco není v pořádku. Nicméně je jasné, 
že na zlepšení vztahu obchodník-doda-
vatel musí pracovat obě zainteresované 
strany,“ řekl ministr zemědělství Marian 
Jurečka.
Průzkum, který měl zmapovat vztah 
velkých obchodních řetězců a jejich do-
davatelů, byl rozdělený na dvě části. Do 
kvantitativního výzkumu se zapojilo 164 
dodavatelů maloobchodních řetězců pů-
sobících na českém trhu, kvalitativní část 
sestávala z 10 hloubkových rozhovorů 
se zástupci středních a velkých doda-
vatelů. Cílem bylo zjistit praktiky řetězců 
při vyjednávání a změny, které nastaly 
v důsledku novely zákona o významné 
tržní síle.
Dobrou zprávou je, že na tři čtvrtiny 
dodavatelů nebyl v posledních dvou 
letech vyvíjen tlak na snížení kvality 
dodávaného zboží. Řada řetězců navíc 
v současnosti projevuje zvýšený zájem 
o české suroviny a české potraviny. Tlak 
na cenu však obecně kvalitu potravin 
v obchodech snižuje, na vině jsou však 
dle tuzemských dodavatelů dovozy ze 
zahraničí, především z Polska.
„Dodavatelům se nelíbí, že obchodní 
řetězce často přenášejí veškeré riziko na 
ně. Podle smluv například může řetězec 
objednat jakékoliv množství a dodavatel 
jej musí v krátkém čase pod hrozbou 
sankce dodat. Přitom do smluv často 
nemají ani šanci zasáhnout, musí ji pode-
psat tak, jak ji předloží obchodní řetězec,“ 
uvedl ministr Jurečka.
Z pohledu férového a oboustranně 
vyváženého přístupu vůči dodavatelům 
byly nejlépe hodnoceny řetězce Coop, 
Globus a Billa, naopak nejhůře hodnotili 
dodavatelé Lidl a Kaufland. (MZE)

4

Čtyři z pěti dodavatelů potravin a nápojů 
se domnívají, že maloobchodní řetězce 
zneužívají své dominantní postavení na 
trhu. Ukázal to rozsáhlý průzkum, který 
si nechalo zpracovat Ministerstvo země-
dělství. Třetina dodavatelů má osobní 
zkušenost s vydíráním, vulgárním či jinak 
nevhodným nátlakovým jednáním.

Provozovatel outletů 
vstupuje do Česka

NEINVER, přední evropský developer, investor a asset manager pokračuje ve svém růstu 
v rámci Evropy vstupem na český trh; osmý, na kterém působí. Spojil se se společností The 
Prague Outlet, aby společně otevřeli pod značkou Prague The Style Outlets první prémiový 
outlet v České republice.

NEINVER bude mít u  tohoto unikátního 
projektu na starosti leasing, obchod i sprá-

vu projektu. Posiluje tak vlastní dlouhodobou 
obchodní strategii k  rozšíření své působnos-
ti v  Evropě a  dosažení vedoucího postavení 
na evropském outletovém trhu.
V  rámci dohody, která byla uzavřena v  srpnu 
2016, se outletové centrum, ležící pět minut 
od Letiště Václava Havla Praha, stane nejčer-
stvějším přírůstkem do  portfolia společnosti 
NEINVER a  její značky The Style Outlets – 
evropské prémiové outletové platformy, která 
v  současnosti úspěšně operuje v  pěti zemích: 
Německu, Itálii, Portugalsku, Francii a  Špa-
nělsku. Nové partnerství posiluje dlouhodo-
bou obchodní strategii společnosti NEINVER, 
jímž je posílení a rozšíření působnosti v rámci 
Evropy. „Naše partnerství s The Prague Outlet 
představuje vynikající příležitost zkombinovat 
znalost lokálního trhu s naší expertizou z out-
letového sektoru. Spolu s výjimečnou polohou 
v dynamickém a rostoucím prostředí hlavního 
města s vysokou kupní silou a značným turis-
tickým potenciálem, je prémiový outlet skvě-
lou příležitostí k  rozšíření našeho podnikání 
i  o  český trh. Jsme hrdí na  to, že společnost 
The Prague Outlet vložila důvěru do  našich 
zkušeností, know-how i manažerského modelu 
k vedení centra pod hlavičkou evropské znač-
ky společnosti NEINVER - The Style Outlets. 
Toto spojení nejenom že posiluje pozici spo-
lečnosti NEINVER jako klíčového partnera 
v  outletovém sektoru, ale také upevňuje naši 
strategii mezinárodní expanze a náš cíl dostat 
se do vedoucího postavení na outletovém trhu 
v Evropě,“ říká Carlos González, generální ře-
ditel společnosti NEINVER.
Martin Kubišta, ředitel společnosti The Prague 
Outlet, dodává: „Výrazně se těšíme na naší na-

stávající spolupráci se společností NEINVER 
a  na  to, co toto přinese pro naše outletové 
centrum. Již jsme v  rámci prací na  projektu 
provedli některé významné změny a těšíme se 
na to, až společně uvidíme konečnou přeměnu 
na The Style Outlets. Víme, že s odbornou zna-
lostí a  podporou našeho nového partnera se 
Prague The Style Outlets stane hlavní nákup-
ní destinací Prahy a okolních regionů, lákající 
jak místní návštěvníky, tak i turisty.“ Otevření 
outletového centra je naplánováno na podzim 
2017
The Prague Outlet a  NEINVER v  současné 
době pracují na designu a přestavbě interiéru 
a  exteriéru centra. Vzhled interiéru vychází 
z tradiční pražské architektury Starého Města 
a jeho ambicí je poskytnout zážitek outletové-
ho nakupování v  duchu slavných pražských 
nákupních tříd s  prémiovými značkami pod 
jednou střechou.
Stavební práce budou zcela dokončeny na pod-
zim 2017, kdy Prague The Style Outlets přivítá 
své první zákazníky v  přibližně 100 obchod-
ních jednotkách na více než 20 000 m2 prodejní 
plochy, a stane se první prémiovou outletovou 
destinaci v  České republice. Druhá fáze, dal-
ších až 10 000 m2 prodejní plochy, bude uvede-
na do provozu v následujících 2-4 letech. 

Mezi hlavní předností centra patří jeho lokalita 
v těsné blízkosti Letiště Václava Havla, které je 
odtud vzdáleno necelých 5 minut jízdy autem; 
centrum Prahy je pak dostupné za  25 minut. 
Devadesátiminutová spádová oblast zahrnuje 
více než 4,5 milionu obyvatel s průměrnou ná-
kupní silou o  40 % větší, než jakou disponuje 
typický zákazník regionu střední a  východní 
Evropy. Vedle toho Prahu ročně navštíví 6,6 
milionu turistů a toto číslo neustále narůstá.
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MAKRO posiluje 
komunikaci na 
sociálních sítích

Do MAKRO přišla Martina Žemličková 
z digitální agentury Dark Side, kde měla 
na starosti jako account managerka di-
gitální komunikaci a věrnostní program 
Centra Černý Most. Vedla zde kampaň 
pro Calvin Klein (COTY), tvořila obsah 
na Instagram pro Lentilky a starala se 
o sociální sítě Zásilkovny. Začínala jako 
PR Executive ve stejné agentuře, kdy 
jejím hlavním projektem bylo kompletní 
zajištění pilotního ročníku soutěže CBRE 
Zasedačka roku.
Martina Žemličková vystudovala marke-
tingovou komunikaci a public relations 
na Univerzitě Karlově v Praze. 
Ve volném čase nejraději cestuje za jíd-
lem po České republice i do zahraničí.

O sociální média společností MAKRO 
ČR a METRO SK se nyní stará Martina 
Žemličková. Jejím úkolem na nově 
vytvořené pozici je příprava obsahu, 
správa kampaní a péče o zákazníky na 
sociálních sítích těchto velkoobchodů, 
zejména na Facebooku, Twitteru a 
Instagramu.

Zvýšení minimální mzdy dopadne 
zejména na malé podnikatele
Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017 na 11 tisíc korun může mít pro malé podnikatele 
v maloobchodě či cestovním ruchu až likvidační dopady. Svaz obchodu a cestovního ruchu 
(SOCR ČR) upozorňuje zejména na situaci malých provozoven na venkově. Ty již dnes 
podnikají na hranici ziskovosti a schválené navýšení minimální mzdy může v praxi vést k jejich 
uzavření.

Poptávka po bezobilninových krmivech 
pro domácí mazlíčky roste
Data společnosti GfK ukazují, že přírodní krmivo ovládlo americký trh se specializovanými 
produkty pro domácí mazlíčky. Poptávka po tomto typu produktů roste i v Česku.

V USA má přírodní krmivo na celkovém pro-
deji v  hodnotě 13 miliard dolarů více než 

poloviční podíl (konkrétně 58 procent). Krmi-
vo bez obsahu obilovin se pak těsně přiblížilo 
hranici 30 procent. Také ve Velké Británii, Čes-
ké republice a Řecku je po tomto typu produk-
tů výrazná poptávka.
V Británii se přírodní krmivo v roce 2015 podí-
lelo na celkové útratě 38 procenty, krmivo bez 
obilovin potom dalšími 15 procenty. V Řecku 
mělo přírodní krmivo 20procentní podíl a bez-
obilninové dosáhlo 11 procent. V  Česku je to 
22 procent v  případě přírodního krmiva a  12 
procent u bezobilninového.
Pushan Tagore, který v GfK řídí oddělení glo-
bálního marketingu se zaměřením na produk-

ty pro domácí zvířata, vysvětluje: „Spotřebite-
lé si už několik let uvědomují, jaký zdravotní 
přínos pro nás mají přírodní potraviny. Nyní 
začínají podobně uvažovat také při výběru kr-
miva pro své čtyřnohé přátele. I na trzích, kde 
je podíl přírodního a  bezobilninového krmiva 
nízký, jsme zaznamenali výrazný růst, což zna-
čí, že tato oblast má velký potenciál. 
Na většině trhů očekáváme rychlý vzestup to-
hoto typu produktů, protože stále více spotře-
bitelů bude chtít dopřát zdravou stravu nejen 
sobě, ale také svým domácím mazlíčkům. 
Tento trend se projevil i  na  letošním veletrhu 
Interzoo konaném v Norimberku, kde bylo pří-
rodní krmivo pro domácí zvířata zastoupeno 
v nebývalé míře.“

„Malé prodejny na vesnicích jsou už nyní často na hranici ziskovosti, či dokonce jsou mírně ztrá-
tové. Zvýšení minimální mzdy to ještě prohloubí. Na druhou stranu ale hrají důležitou sociální roli 
a představují jediné možné místo nákupu pro starší a imobilní obyvatele. Zavření těchto prodejen 
povede ke  zhoršení obslužnosti venkova,“ uvedla Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu 
a  cestovního ruchu ČR. „Z  hlediska velkých podnikatelů má růst minimální mzdy dopad hlavně 
na zvyšování tzv. zaručené mzdy, která se dotýká výrazně širší skupiny zaměstnanců než mzda mini-
mální a představuje pro podnikatele velký nárůst celkových nákladů,“ dodala M. Nováková.

Podle prezidentky SOCR ČR je nárůst minimální mzdy spojen i s vyššími odvody do státní poklad-
ny. Proto by se měl v této souvislosti zvýšit zájem a pozornost právě o veřejné finance. „Je dobré 
připomenout výši daňového zatížení práce, které je v Česku abnormálně vysoké. Vyšší odměny pro 
zaměstnance by neměly souviset s nárůstem odvodů státu,“ zdůraznila M. Nováková. (SOCR)
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IKEA v ČR spustila 
online nakupování

Zákazníci si v rámci nové služby „Klikni 
a dovezeme“ vybírají, platí a objednávají 
dovoz bytového zařízení prostřednic-
tvím online platformy na internetových 
stránkách www.IKEA.cz. Online nakupo-
vání je k dispozici zákazníkům po celé 
České republice od 1. září.
Společnost IKEA Česká republika tímto 
krokem spouští prodej svých produktů 
a bytového zařízení prostřednictvím 
nového prodejního kanálu. „V IKEA si 
vážíme všech zákazníků po celé České 
republice, chceme jim být vždy co nej-
blíže a nabízet jim pohodlné nakupování 
a vysoký standard služeb. Naším cílem 
je také neustále rozšiřovat podnikání 
a nabízet naše bytová řešení a produkty 
prostřednictvím více prodejních kanálů, 
aby si každý zákazník mohl podle svých 
individuálních potřeb a požadavků sám 
rozhodnout jak, kdy a kde si bytové 
zařízení nakoupí, vyzvedne či nechá 
doručit,“ říká Marek Feltl, generální 
ředitel IKEA Česká republika, Maďarsko 
a Slovensko. A dodává: „Naši zákazníci 
se dlouhodobě a velmi silně dožado-
vali možnosti nakoupit výrobky IKEA 
prostřednictvím internetu, a proto jsme 
všichni rádi, že jim ji nyní můžeme nabíd-
nout.“ „V červnu jsme ve všech obchod-
ních domech v ČR spustili službu „Klikni 
a vyzvedni“, kterou v několika prvních 
týdnech využilo téměř 500 zákazníků. 
Naši zákazníci zároveň projevili velký 
zájem o možnost objednat si online 
i transportní služby, a proto jsme v uply-
nulém období urychlili proces přípravy, 
abychom těmto požadavkům vyšli co 
nejrychleji vstříc,“ dodává Nina Malá-
ková, manažerka e-commerce v IKEA 
Česká republika, Maďarsko a Slovensko. 

Zákazníci švédské společnosti IKEA 
mohou v České republice nakupovat 
také online. IKEA Česká republika k dříve 
představené online službě „Klikni a vy-
zvedni“ nyní nabízí i transportní služby.

Nákupní zvyklosti 2016
19 % Čechů už nakupovalo potraviny on-line a 2 % z nich takto nakupují potraviny pravidelně. 
Pro třetinu nakupujících zůstává u potravin rozhodující cena, jejich počet se ale snižuje. Naku-
pující se naopak stále častěji řídí složením potravin. U mladých lidí roste obliba potravin z EU. 
To jsou hlavní závěry, které vyplývají ze čtvrtého ročníku průzkumu KPMG Nákupní zvyklosti 
v České republice.

Značku Klasa nakupující 
uvádějí jako výrobce
„Za zajímavé zjištění považuji umístění znač-
ky Klasa na šestém místě mezi českými výrob-
ci potravin, přesto že o  výrobce nejde. Důraz 
na  český původ potravin je u  nakupujících 
silný napříč generacemi. Mladí lidé jsou k pů-
vodu o něco lhostejnější a roste u nich obliba 
potravin vyrobených v  EU. Tyto své nákupní 
zvyky ohledně složení a  původu potravin si 
určitě přenesou i  do  dospělosti. V  ostatních 
ukazatelích ale i u nich nakonec zvítězí ekono-
mická stránka věci, jak to vidíme u současných 
starších generací,“ říká Karel Růžička, partner 
KPMG Česká republika odpovědný za  sektor 
potravinářství a nápojářství.

Hlavní zjištění Nákupních zvyklostí 2016
19 % Čechů už nakoupilo potraviny on-line. 
2 % Čechů nakupuje potraviny on-line pra-
videlně, ve  velkých městech takto potraviny 
nakupuje alespoň občas pětina z nich. Od ná-
kupu potravin on-line nejvíce odrazuje cena 
za dopravu, největší výhodu spatřují nakupu-
jící v pohodlí.
18 % Čechů si na prvním místě mezi českými 
výrobci potravin vybaví značku Madeta. Kaž-
dého desátého napadne Olma nebo Hamé. 
Pořadí na prvních třech místech se nezměnilo 
od roku 2014.
Pro třetinu nakupujících zůstává u  potravin 
rozhodující cena, jejich počet se ale snižuje. 
Zákazníci se naopak stále častěji řídí složením 
potravin. Opačný trend než cena má složení 

potravin. Letos složení jako hlavní kritérium 
uvádí 18 % nakupujících, což je nejvíce za po-
slední čtyři ročníky průzkumu.
Téměř 90 % obyvatel ČR sleduje alespoň čás-
tečně původ potravin, které kupuje. Roste ob-
liba potravin pocházejících ze zemí EU, prefe-
ruje je téměř desetina respondentů.
Mladí Češi pak mají zboží pocházející z  EU 
výrazně radši než starší generace. Zatímco po-
travinám s původem v EU dává přednost pěti-
na Čechů mezi 15 a 24 lety, v kategorii 55 až 
64 let jsou to pouhá 2 %. Muži jsou k původu 
potravin o něco lhostejnější než ženy (nezáleží 
na něm 15 % mužů, resp. 10 % žen).
Většina (71 %) Čechů používá nákupní sezna-
my. Velká část z nich však nakupuje nad jejich 

rámec (66 % z  těch, co používají nákupní se-
znamy; 47 % ze všech respondentů). 6 z  10 
Čechů si už někdy koupilo prošlé nebo zkaže-
né potraviny. Polovina z nich je však nechodí 
reklamovat.

O průzkumu
Čtvrtý ročník průzkumu společnosti KPMG 
Česká republika Nákupní zvyklosti v  České 
republice provedla nezávislá výzkumná agen-
tura Data Collect. Sběr dat probíhal on-line 
formou ve  dnech 10.–15. února 2016 mezi 
1000 respondenty v  reprezentativním zastou-
pení podle věku a  kraje. Ve  vzorku bylo 70 % 
zastoupení žen a 30 % mužů. Dotazovaní byli 
ti, kteří rozhodují o nákupech potravin pro do-
mácnost. (KPMG)

Foto: IKEA
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BILLA nabízí novou značku
Společnost BILLA nově ve všech svých prodejnách nabízí širokou škálu bioproduktů pod 
značkou Alnatura. Rozsáhlou nabídku biopotravin v BILLE v současnosti doplnilo více než 
120 produktů od proslulé značky Alnatura. Ucelená nabídka biopotravin od Alnatury zahrnuje 
všechny základní kategorie. Zákazníci mohou vybírat z řady původních obilovin, čokoládových 
specialit, pomazánek, přírodních olejů, křupavých müsli, těstovin či chutných džusů a čajů.

Alnatura: bio značka, která vyrostla 
přirozeně
Kvalitní produkty Alnatura již přesvědčily tisí-
ce zákazníků, zejména díky svému závazku pro 
udržitelnost. Každý výrobek Alnatura je vyro-
ben s důrazem na přísné principy bio produkce. 
Výrobky jsou vyráběny co nejjemněji a obsahu-
jí jen tolik přísad, kolik je nezbytné nutných. 
Zpracovávané plodiny jsou získávány pouze 
z bio zemědělské produkce, kdy jsou prefero-
vány ty s bio certifikáty Demeter, Bioland nebo 
Naturland. Partneři Alnatury si stanovili vyšší 
standardy na  odpovědné zemědělství a  chov 
zvířat, než nařizuje ekologická směrnice EU. 
V souladu se svou filosofií výroby si Alnatura 
zakládá na naprosté transparentnosti, která se 
týká jak přesného složení všech produktů, tak 
informací o původu každé suroviny.

Novinky Alnatura v nabídce BILLA
Všechny prodejny BILLA nyní nabízejí širokou 
škálu chutných bioproduktů Alnatura. Výbor-
né müsli mixy, sladké i  pikantní pomazánky, 

čokoládové speciality, cereálie a  těstoviny, 
omáčky na těstoviny, přírodní sladidla jako si-
rup z agáve a třtinový cukr, čaje a různé džusy 
a šťávy jsou pouhým zlomkem výběru produk-
tů Alnatura v BILLE. BILLA si přeje tento sor-
timent ve spolupráci s novým partnerem ještě 
rozšířit a zákazníkům nabídnout ucelenou na-
bídku bioproduktů pod značkou Alnatura

Alnatura v číslech
Společnost Alnatura byla založena v  roce 
1984. Němec Götz Rehn je dodnes jejím ge-
nerálním ředitelem a  jediným vlastníkem. 
Produktové portfolio Alnatury tvoří přes 1200 
různých bioproduktů. Ty jsou prodávány nejen 
ve  speciálních vlastních obchodech Alnatura 
po  celém Německu, ale jsou také k  dispozici 
ve ca 4 000 prodejnách rozličných retailových 
partnerů napříč Evropou. Společnost v  této 
chvíli zaměstnává kolem 2 400 zaměstnanců. 
Ve finančním roce 2013/2014 Alnatura dosáh-
la obratu ve výši 689 mil. eur, což představuje 
meziroční 16% nárůst.

Prodejny Alzy 
budou otevřené 
i v sobotu a neděli

„Rozšíření otevírací doby v celé prodejní 
síti je významnou změnou, na kterou 
jsme se dlouho připravovali. Abychom 
mohli tento komfort zákazníkům nabíd-
nout, bylo zapotřebí navýšit naše logis-
tické kapacity a přijmout téměř stovku 
nových zaměstnanců,“ uvedl Miroslav 
Tesař, manažer prodejní sítě Alzy. 
Nově bude Alza v sobotu a v neděli 
zboží také doručovat na adresu zákazní-
ka. „Naším cílem je, aby zákazník na své 
zboží nečekal. Proto doručíme objed-
návky až domů také o víkendu,“ doplnil 
Tesař. Rozšiřováním prodejní a výdejní 
doby v České republice i na Slovensku 
jde Alza vstříc poptávce zákazníků, kteří 
si chtějí produkty osobně vyzvednout 
v čase nejvíce vyhovující jejich časovým 
možnostem. Prodejní a výdejní síť Alzy 
aktuálně čítá 44 prodejen a 46 výdejních 
samoobslužných AlzaBoxů. 
„V červnu jsme v našem centrálním 
showroomu v Praze Holešovicích 
zavedli non-stop výdej, takže si zákazníci 
mohou své objednávky vyzvednout 
třeba i o půlnoci,“ dodal Tesař. 
Víkendový provoz se týká také obřího 
showroomu na velkou bílou techniku 
v Horních Počernicích. Zde Alza vysta-
vuje téměř šest stovek produktů velké 
bílé techniky, tedy praček, chladniček, 
sporáků, myček a dalších velkých spotře-
bičů, které si zákazníci mohou na místě 
prohlédnout.

Největší internetový prodejce Alza 
přichází se začátkem sezóny hned 
s několika novinkami ve své prodejní síti. 
Největší změnou je rozšíření otevírací 
doby všech prodejen a doručování 
i v sobotu a neděli. 

Datart otevřel v Ostravě svou 
nejmodernější prodejnu
Český elektro prodejce Datart přestavil nově zrekonstruovanou prodejnu v Ostravě, v centru 
Avion Shopping Park. Prodejna se tak stala nejmodernější prodejnou Datartu, první ucelenou 
realizací konceptu Prodejna 21. století na Moravě a prvním kuchyňským studiem mimo Prahu.

„Prodejnu 21. století“ představil Datart po-
prvé loni na podzim v pražském Centru Cho-
dov. Hlavním motivem unikátního konceptu je 
humanizace prostoru. Důraz je kladen na po-
lidštění prostoru, přehlednost vystaveného 
zboží, snazší orientaci a pohyb v prodejně při 
použití nových materiálů a  technologií. „Zá-
kazníkům chceme čas strávený v naší prodejně 
co nejvíce zpříjemnit. V novém designu použí-
váme přírodní odstíny zelené, více dřevěných 
prvků. Výrazně jsme také rozšířili uličky a vy-
členili prostor pro odpočinek. Novinkou je spe-
ciální vůně Datart, kterou zákazníci ucítí v celé 
prodejně,“ říká Martin Heřmánek, ředitel pro-
deje v Datartu.

V ostravské prodejně jsou také dva nové vstup-
ní portály, zmodernizované pokladní místo, 
přívětivější místo výdeje zboží s  místem pro 
reklamace, přepracovaný systém regálů a pre-
zentace zboží. Nový koncept také více využívá 
interaktivní prvky. U vybraných produktů jsou 
například interaktivní popisky. „Prodejna je 
nyní také šetrnější k životnímu prostředí. Díky 
novému LED osvětlení ušetří třetinu elektrické 
energie, navíc jsou světla poskládána do  zají-
mavého designu,“ dodává Martin Heřmánek.

Nově je součástí ostravské prodejny Datart 
kuchyňské studio, nabízející vedle propojení 
s prodejnou také samostatný vstup. Již v pátém 

studiu si mohou zákazníci pořídit kompletní 
kuchyň, od  všech spotřebičů až po  nábytek 
a vybavení.

Rekonstrukce trvala 5 měsíců a jako vždy pro-
bíhala za chodu prodejny. Prodejna nyní zabírá 
plochu 1 300 m2.  Prodejna v Avion Shopping 
Park patří mezi TOP 5 prodejen Datartu.

Úspěšnost nového konceptu „Prodejny 21. 
století“ potvrzuje nárůst tržeb v  pražském 
Centru Chodov. „Po modernizaci se meziročně 
zvýšily tržby o více než 30 %,“ upřesňuje Mar-
tin Heřmánek.
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Platba pomocí 
otisku prstu a selfie 
zvyšuje bezpečnost 
online nakupování 
i bankovnictví

V Česku považuje 57 procent oslove-
ných spotřebitelů biometrické ověření 
plateb za bezpečné, i když je zatím pou-
žívají pouhá tři procenta z nich, vyplývá 
z nedávno zveřejněné „Studie společ-
nosti Mastercard o vlivech inovací“.
Nová aplikace Mastercard Identity 
Check Mobile je postupně zaváděna 
ve 12 zemích Evropy. Eliminuje nutnost 
pamatovat si hesla, což podstatně zrych-
luje proces objednávky a platby v online 
prostředí. Kvůli zapomenutému heslu 
musí jedna třetina spotřebitelů rušit ná-
kup. Více než 40 procent lidí zase třeba 
obtěžuje nutnost časté aktualizace hesel. 
Při použití Identity Check Mobile se mís-
to hesel ověřuje totožnost držitele karet 
pomocí čtečky otisků prstů na chytrém 
mobilním telefonu nebo technologií 
rozpoznávání obličeje, když držitel karty 
vyfotí „selfie“. „Při ověřování plateb se 
nic nepřepisuje, jednoduše se přiloží 
prst,“ přibližuje posun k pohodlnějšímu 
placení produktový manažer Mastercard 
Luděk Slouka.
Nová technologie má výhody i pro další 
účastníky. „Pro obchodníka to znamená 
přenesení odpovědnosti za realizaci 
transakce na vydavatele karty, jelikož je 
ověřena. Nespornou výhodnou bude 
i vyšší míra dokončení nákupu. Pro vy-
davatele to pak znamená pochopitelně 
vyšší míru bezpečnosti u takto realizova-
ných transakcí,“ doplnil Luděk Slouka.
Po úspěšném pilotním provozu v Nizo-
zemí, Spojených státech a Kanadě se 
nová technologie stává v Evropě skuteč-
ností kromě ČR ještě ve Velké Británii, 
Rakousku, Belgii, Dánsku, Finsku, Ně-
mecku, Maďarsku, Nizozemsku, Norsku, 
Španělsku a Švédsku. Do dalších zemí 
bude technologie postupně zaváděna 
během roku 2017.
Společnost Mastercard se rozhodla pro 
tuto technologii poté, co testy a prů-
zkumy ukázaly, že zákazníci v Evropě 
dávají přednost biometrickým platbám 
oproti v současnosti užívaným způ-
sobům, které vyžadují zadávání hesla. 
Aplikace Mastercard Identity Check Mo-
bile je dalším krokem v úsilí Mastercard 
soustavně zvyšovat standard zabezpe-
čení online plateb.

Platební technologie Mastercard vyu-
žívající k identifikaci otisky prstů nebo 
rozpoznávání obličeje, která bude nově 
dostupná i v ČR, zvyšuje bezpečnost 
online nakupování. Bezpečnější biome-
trické ověření uživatele lze využívat i 
pro aplikace mobilního či internetového 
bankovnictví nebo při komunikaci na call 
centrech.

Při výběru jablek rozhoduje 
vzhled, odrůda i cena
Podle aktuálního průzkumu řetězce Albert je do svého jídelníčku zařazuje 92 procent Čechů. 
Téměř polovina je dokonce konzumuje minimálně jednou týdně. O tom, které jablko skončí v 
nákupním košíku, nejčastěji rozhoduje vzhled (54 procent), odrůda a cena (53 procent). Domá-
cí produkce oblíbeného ovoce je nyní k dostání v obchodech Albert od českých dodavatelů, 
společností VISS a EB Fruit, které mají sady v Českém ráji.

Češi žádají červená jablka
Aktuální průzkum obchodního řetězce Albert 
ukázal, že nejraději u nás máme sladké odrů-
dy. Má je v oblibě 67 procent Čechů. Naopak 
kyselejší varianty vyhledává jen pětina naku-
pujících. Tyto výsledky pak potvrzují i prodej-
ní čísla obchodníků. „Jablka patří mezi vůbec 
nejoblíbenější druhy ovoce. Naši zákazníci 
vkládají do nákupních košíků nejčastěji odrů-
dy Gala a Golden delicious, které se vyznaču-
jí sladkou chutí. Oblíbená je ale také odrůda 
Jonagold, říká Annamária Demeterová, ma-
nažerka nákupu ovoce v  obchodním řetězci 
Albert, a  zároveň dodává: „Co se týče barvy, 
žádanější variantou jsou pro zákazníky určitě 
červená jablka, která mají také v našich obcho-
dech převahu.“
Právě vzhled je hlavním rozhodovacím kri-
tériem při výběru jablek. Zohledňuje ho 54 
procent Čechů. Stejně důležitá je ale podle 
aktuálního průzkumu také odrůda a  její chuť 
(53 %) a cena (53 %). Necelou třetinu respon-
dentů zajímá také původ ovoce. „Jsme rádi, že 
v  sortimentu jablek můžeme zákazníkům na-
bídnout produkci z lokálních sadů, a to od čes-
kých dodavatelů, společností VISS a EB Fruit, 
které mají sady v Českém ráji,“ upřesňuje De-
meterová.

Místo štrúdlu čerstvě lisovaná šťáva
Jídelníček překvapivě opouští kompoty a  ani 
pro pečení už jablka nevítězí. Pouze sedm pro-
cent respondentů v průzkumu uvedlo, že toto 
ovoce nejraději konzumuje v podobě sladkých 
dezertů nebo zavařované. Naopak čerstvé jabl-
ko si nejraději dopřeje 86 procent z nás. Dal-
ších sedm procent lidí označilo za  oblíbenou 

formu spotřeby jablek šťávy a  takzvaná smo-
othie. „Sortiment za studena lisovaných čers-
tvých šťáv, které v našich obchodech nabízíme, 
značně nabývá na  popularitě. Jejich prodeje 
rostou meziročně v řádu desítek procent. Oblí-
bená je například kombinace jablka s hruškou 
nebo červenou řepou,“ doplňuje Annamária 
Demeterová.

Oblibu jablek potvrzuje i  fakt, že si je Češi 
zvykli kupovat do  zásoby. Podle průzkumu si 
tři čtvrtiny respondentů kupují jablka na  tý-
den, necelá desetina dokonce i  na  měsíc do-
předu. V den nákupu je naopak konzumuje jen 
šestina Čechů.

Jablka pro zdraví
Jablka jsou skvělým doplňkem jídelníčku, kte-
rý zažene malý hlad a poslouží jako zdravá sva-
činka pro děti i dospělé. Není proto divu, že se 
v naší stravě objevují už odpradávna ve všech 
podobách i  úpravách. A  celkově jsou vůbec 
jedním z  nejpopulárnějších ovocných plodů 
na světě. Původní odrůdy jablek mají dokonce 
svůj mezinárodní den, a to 21. říjen. Tento svá-
tek je inspirován dnem zvaným „Apple Day“, 
který se slaví ve Velké Británii.

„Jablka jsou zajímavá i  z  hlediska medicíny 
a lidského zdraví. Obsahují vitaminy, rozpust-
nou i  nerozpustnou vlákninu a  vysoký podíl 
vody dle odrůdy, u některých odrůd dokonce až  
91 %. Evropská medicína zařazuje jablka mezi 
vůbec nejzdravější ovoce na  našem talíři,“ 
upřesňuje RNDr.  Pavel Suchánek, odborník 
na výživu a spolupracovník programu Zdravá 
5 Nadačního fondu Albert.
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Kvalita pomáhá obchodníkům růst
Český zákazník stále ochotněji otevírá peněženku, ale chce za to od obchodníků stále více. 
Trochu skrytě za všudypřítomnou diskusí o akčních cenách, letácích a o tom, jak promoce 
deformují trh, se odehrává tvrdá bitva o kvalitu a příjemný nákupní zážitek – klíčové cesty 
vedoucí k získání náročného nakupujícího. Přitom českému obchodu jiná cesta k růstu 
nezbývá, jak ukazují poslední čísla ze studie GfK Supermarket-Diskont-Hypermarket 2016.

Obchod s  potravinami prochází tak velkou 
proměnou, že je srovnatelná s  druhou 

polovinou devadesátých let, kdy se na českém 
trhu začaly prosazovat hypermarkety. Příčin 
je více: změna životního stylu českých zákaz-
níků a růst ekonomiky v posledních letech; ale 
jedním z hlavních faktorů je proměna obchodu 
samotného. Jen největší řetězce přidaly za po-
sledních 10 let 77 procent nových obchodních 
ploch – ovšem v  posledních letech se nárůst 
počtu prodejen prakticky zastavil.

A  zatímco bylo donedávna otevírání nových 
prodejen pro řetězce hlavním zdrojem růstu, 
dnes už nové prodejní plochy přinášejí jen 
málo nového obratu. V letech 2002-2004 ote-
vřely největší řetězce 30 procent nových pro-
dejen a  získaly tak o  20 procent vyšší obrat; 
po  deseti letech, mezi roky 2012-2016 tytéž 
řetězce celkem zvýšily počet prodejen o 1 pro-
cento - ale jejich obrat rostl celkově o 10 pro-
cent. Zdroje růstu tedy obchodníci našli jinde 
– samozřejmě s různou mírou úspěchu.

Vedle otvírání prodejen je možné získat vyš-
ší obrat i  řadou dalších způsobů, ale většina 
z  nich na  českém trhu nefunguje, nebo jen 
omezeně. Růst objemu spotřebovaných po-
travin je minimální a  poptávka je v  zásadě 
nasycená (spíše má tendenci se zdravějším ži-
votním stylem klesat). Akce a slevy jsou v ČR 
nejintenzivnější v Evropě, takže promoční tlak 
udržuje určitou konkurenční rovnováhu, ale 
k  růstu nepřispívá. Zvyšovat šíři sortimentu 
na regálech také nejde – zákazník si stále více 

přeje rychlý jednoduchý nákup a nadměrný vý-
běr zboží ho spíše zpomaluje. Sortiment tedy 
musí být spíše „správný“ než „široký“. Zbývá 
prakticky jediná cesta a  ti nejúspěšnější se jí 
už vydali: získat zákazníka kvalitnějším zbo-
žím, s  vyšší přidanou hodnotou, které se dá 
prodat za rozumně vyšší cenu a dále v prodejně 
samotné udělat nákupní zážitek příjemný, aby 
zákazník neměl problém přihodit do  košíku 
nějaké zboží navíc.

Otázka samozřejmě je, zda je po letech tvrdé-
ho promočního marketingu český zákazník 
na tuto cestu připravený. Poslední čísla ze stu-
die GfK Supermarket-Diskont-Hypermarket 
jsou optimistická: od konce ekonomické krize 
výrazně vzrostl počet lidí, kteří si vybírají pro-
dejnu podle kvality a čerstvosti potravin a do-
konce mírně poklesl vliv akcí a cen. Na prvních 
místech jsou samozřejmě tradičně blízkost 
prodejny a šíře sortimentu. V současnosti ten-
to trend pomáhá v růstu například i prodejnám 
pečiva či kvalitním řeznictvím.

Novým požadavkům zákazníků se již dnes při-
způsobuje i  komunikace obchodníků, včetně 
nového stylu letáků, které jsou stále více na-
bídkou inspirace namísto pouze seznamu slev.

Pro obchodníky je tu silný signál, že nový styl 
budování retailových značek jde správným 
směrem: komunikovat kvalitu a inspirativnost 
nabídky potravin, příjemný nákupní zážitek 
(zde má velkou roli personál) a bezproblémový 
nákup. (GfK)

Expanze parku 
Prologis

Prologis, Inc., globální lídr v oblasti 
logistických nemovitostí, oznámil, že 
z důvodu vysoké regionální poptávky 
zahájí spekulativní výstavbu nové haly 
o velikosti 21 140 metrů čtverečních 
ve svém parku Prologis Park Bratislava.

Budova DC15 se bude nacházet na po-
zemku o velikosti 22,6 hektarů. Ten 
získala společnost Prologis ve druhém 
čtvrtletí tohoto roku a umožňuje další 
výstavbu o celkové rozloze 66 000 me-
trů čtverečních. Na akvizici pozemku se 
podílela společnost Modesta Real Estate.
Tato nová budova nabídne nejnovější 
technologické standardy a její výstavba 
proběhne v souladu s principy udržitel-
ného rozvoje. Stejně jako všechny nové 
haly v portfoliu společnosti Prologis 
bude usilovat o certifikát BREEAM.
„Náš největší park v regionu, Prologis 
Park Bratislava, je stále velmi oblíbený 
jak u našich stávajících, tak i nových 
zákazníků,“ říká ředitel pro pronájem 
a výstavbu společnosti Prologis v České 
republice/Slovensku Martin Baláž. „Díky 
své poloze a stále vysoké poptávce 
po průmyslových prostorách je park 
ideální volbou pro společnosti působící 
v regionu střední a východní Evropy 
a v Rakousku. Proto jsme si jisti, že tato 
budova, kterou stavíme spekulativně, si 
rychle najde své nájemce, kteří hledají 
prostory pro další rozvoj svého byznysu,“ 
dodává Martin Baláž. 

(BEST COMMUNICATIONS)

Prologis, Inc., globální lídr v oblasti 
logistických nemovitostí, dnes oznámil, 
že z důvodu vysoké regionální poptávky 
zahájí spekulativní výstavbu nové haly 
o velikosti 21 140 metrů čtverečních ve 
svém parku Prologis Park Bratislava.

Čím rostly největší řetězce před deseti lety a dnes

Prodejní plocha řetězců (potraviny)
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ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ 
TRŽEB ZA DVEŘMI

Ostrý start EET se blíží. Už v prosinci dopadne povinnost evidovat tržby 
v režimu EET na první skupiny podnikatelských subjektů – provozovatele 
stravovacích a ubytovacích zařízení. V březnu by pak měli přijít na řadu 

provozovatelé maloobchodních i velkoobchodních prodejen. Včetně 
e-shopů. Zároveň je ve hře návrh TOP 09 na odklad systému do roku 2019, 

což by bylo po dalších parlamentních volbách.
TEXT: ROMAN PETERKA
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P
řestože ale mnozí z těch, na které by EET již brzy měla dopadnout, 
z  představy, že finančí správa bude mít on-line přehled o  každé 
koruně jejich hotovostních tržeb, nijak nadšeni nejsou, profesní 
organizace, které zastupují různé skupiny „povinných subjektů“, 

jsou ve většině pro EET. A bojují za to, aby dopadla na všechny a bez vý-
jimek. A některé i za to, aby tak bylo co nejdříve. Třeba Asociace českého 
tradičního obchodu, která je striktně proti jakýmkoli snahám posou-
vat účinnost elektronické evidence tržeb o  dva roky. „Takový krok totiž 
v žádném případě nemůže prospět poctivým podnikatelům, zejména pak 
nezávislým českým obchodníkům, kteří na jakoukoliv právní normu, jež 
by narovnala pokřivené prostředí českého trhu, čekají už roky. Proč? 
Zdaleka ne všichni obchodníci se chovají mravně a férově, zejména pak 
co se týká plateb DPH a přiznaného obratu. Ti poctiví, kteří řádně platí, 
jsou za to ještě biti,“ píše se v oficiálním prohlášení Asociace tradičního 
obchodu (AČTO). Podle AČTO představuje EET účinný nástroj pro na-
rovnání podmínek v podnikání díky tomu, že ztíží obcházení povinnosti 
stát se plátcem DPH po dosažení zákonem dané výše obratu. „AČTO se 
již několik let snaží vysvětlit odpovědným činitelům, že povinnost platby 
DPH závisí pouze a výhradně na dobrovolnosti a významně tak nahrává 
těm, kteří nehodlají hrát podle pravidel. Není totiž prostředku, kromě při-
pravované EET, který by zcela objektivně a neodvolatelně prokázal výši 
obratu jakéhokoliv obchodníka. Jsme přesvědčeni o tom, že z uvedené-
ho důvodu v ČR funguje úspěšně a bez problémů několik tisíc prodejen, 
které neplatí DPH, přestože dlouhodobě překračují zákonem stanovený 
limit pro odvod daně,“ uvádí AČTO.

Na koho to slovo padne
Na druhé straně výjimky se najdou i nadále. Třeba výjimka pro stánkový 
prodej občerstvení bez vybavení – tedy bez stolů a židlí. Ten by měl z lo-
giky věci spadat už do první vlny EET. Nakonec ale na něj přijde řada až 
za rok. „Asociace hotelů a restaurací České republiky vnímala zavedení 
EET jako jeden z nástrojů k narovnání podmínek na trhu. „Upřesnění“ 
Ministerstva financí, které již obsahuje výjimku i  pro stánkový prodej, 

a to na více než jeden rok, bude mít zcela opačný dopad. Jedná se o další 
krok k  likvidaci českého pohostinství,“ míní prezident Asociace Václav 
Stárek. Podle AHR ČR jde o  zcela nesystémové opatření, které ukládá 
pouze jedné skupině podnikatelů při stejném předmětu podnikání, tedy 
veřejné stravování, více povinností než skupině jiné. „V praxi to zname-
ná nerovné podmínky podnikání a ne jejich narovnání, jak nám po celou 
dobu tvrdil ministr financí Andrej Babiš. Pokud bude na stejném místě 
nabízet své služby restaurace a stánkové občerstvení, přičemž stánky ne-
budou muset evidovat tržby a vydávat účtenky, je to jen další cesta k da-
ňovým únikům a  nekalé konkurenci,“ míní prezident AHR ČR, Václav 
Stárek, který vnímá tento krok spíše jako předvolební snahu o  získání 
voličů, než deklarovaný zájem o zefektivnění výběru daní. Podle něj stán-
kový prodej realizuje nemalé tržby a jeho kontrola je již v současné době 
velmi problematická. Z opatření také vyplývá, že restaurace, která bude 
část svých produktů prodávat na  stánku, nemusí tyto tržby také evido-
vat. Takže kontrolní činnost bude ještě problematičtější a otvírá jen cestu 
k nekalým praktikám.

Jak podotýká Michal Wantulok ze společnosti Dotykačka, může toto 
„zpřesnění“ ohledně stánkového prodeje, který EET nepodléhá, od toho, 
který EET podléhá hned v první fázi, přinést v praxi další rozlišovací pro-
blémy. „I přes toto vymezení u některých provozoven možná bude proble-
matické určit, kdo kam spadá. Příkladem mohou být fastfoodové řetězce 
v  obchodních centrech, kde jednotlivé provozovny mají povahu stánku 
a židle a stoly náleží obchodnímu centru,“ míní.

Jako velký problém vidí AHR ČR i  úplné osvobození některých sub-
jektů od EET. Jako např. školní jídelny ve „státních“ školách, nebo tzv. 
veřejně prospěšní poplatníci a  neziskové organizace. „Běžná hospůdka 
tak musí evidovat tržby, ale sportovní spolek na fotbalovém hřišti, který 
je zřízen veřejně prospěšnou organizací, evidovat nebude. Přitom mnoho 
let upozorňují provozovatelé venkovských restaurací na nekalou konku-
renci právě ze strany hasičských spolků, sportovních klubů apod.,“ říká 
Stárek. Nicméně - pokud nezisková organizace poskytuje v  rámci své 
hospodářské činnosti stravovací služby (např. fotbalový spolek, který 

inzerce
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na fotbalových zápasech prodává občerstvení v podobě grilovaných klo-
bás, točí pivo apod.), je tato činnost podnikatelskou. V takovém případě 
se bude muset i tato „nezisková organizace“ zaregistrovat do EET – tedy 
pokud v rámci této „vedlejší činnosti“ překročí obrat 175 tisíc korun roč-
ně.

Znáte svoji vlnu?
I samotné nafázování EET do jednotlivých vln podle oborů činnosti „po-
vinných subjektů“ vše poněkud zamotalo. Původně se mluvilo o hospod-
ských, kteří, jak v počátcích úvah o zavádění EET Andrej Babiš vysvět-
loval (aby pak své výroky zpětně mírnil) „neplatí daně“. Pak se přidali 
obchodníci s tím, že pro další skupiny podnikatelů není EET na pořadu 
dne a o jejich zařazení se bude uvažovat až podle toho, jak bude vyhodno-
ceno fungování EET v prvních dvou vlnách. V té době ještě ministerstvo 
financí označovalo za zbytečné poplašné zprávy obavy z toho, že i řeme-

slník bude muset obohatit přinejmenším svůj mobilní telefon pokladním 
systémem a  ještě si pořídit přenosnou tiskárnu, aby mohl zákazníkům 
tisknout účtenky. Postupem času ale začalo být stále jasnější, že systém 
má dopadnout skutečně na  všechny podnikatele, kteří přijímají platby 
v hotovosti a dnes už je i celkem přesný „jízdní řád“, kdy se k EET budou 
muset, chtíc nechtíc, připojit i podnikatelé z dalších oborů.
První na  řadě budou od  prosince hotely a  restaurace. V  březnu přijde 
na řadu maloobchodní i velkoobchodní prodej, o rok později pak všichni 
další – v březnu 2018 podnikatelé a živnostníci, kteří nespadají do stravo-
vacích a ubytovacích služeb a velkoobchodu a maloobchodu, s výjimkou 
řemeslníků, ti by přišli na řadu jako poslední v červnu 2018. Toto na první 
pohled relativně jasné rozdělení se ale postupem času začalo kompliko-
vat. 

O  blížící se EET se aktuálně mluví zejména v  souvislosti s  hoteliéry 
a provozovateli restaurací, pro které je závazná již od letošního prosince. 
Podnikatelé z ostatních oborů zatím spíše vyčkávají. Rozdělení do jednot-
livých fází EET však zdaleka nemusí být tak jednoznačné, jak by se mohlo 
zdát. Například některé kadeřnice se snadno mohou ocitnout ve skupině, 
na kterou se vztahuje již první fáze EET – byť se těžko mohou považovat 
za provozovatele restaurace.  „Vše se odvíjí od toho, jaké služby kadeřnice 
poskytuje. Pokud pouze pečuje o vlasy, spadá až do poslední, čtvrté fáze 
EET. Pokud však prodává také vlasovou kosmetiku či jiné produkty, jde 
o maloobchodní prodej a v takovém případě musí tržby z něj evidovat již 
v druhé fázi. Zvláštní pozornost by EET měly věnovat kadeřnice, které 
svým zákazníkům účtují nápoje či drobné občerstvení. Jde o  gastrono-
mické služby a ty budou muset být elektronicky evidovány již od 1. pro-
since, i když jde jen o doplňkovou činnost,“ upozorňuje Michal Wantu-
lok, manažer pro vnější komunikaci společnosti Dotykačka.

Podobně to platí i  pro další podnikatelské obory. Například cukrá-
ři, kteří coby podnikatelé ve  výrobě spadají podle základního dělení až 
do třetí fáze EET (účinné od března 2018), budou muset již od letošní-
ho prosince evidovat tržby za zboží, které zákazníci zkonzumují rovnou 
na místě. Půjde tedy o výrobny, které zároveň fungují i jako klasická cuk-
rárna. V druhé fázi pak do evidence přibudou tržby za prodej jiných než 
vlastních výrobků – například dárkových košů, lahvového vína apod. 
Zvláštní situace pak může vzniknout u  hotelů - jejich provozovatelé 
budou muset hned v první fázi začít evidovat své tržby za ubytování. 
Hotely však mnohdy poskytují široké spektrum doplňkových služeb, 

na které se vztahují až pozdější fáze EET. A tak zatímco tržby za ubytová-
ní či útratu hostů v hotelové restauraci bude muset hotel evidovat hned 
od prosince, tržby z obchodu se suvenýry může začít coby maloobchodní 
prodej evidovat až od března a kadeřnické, kosmetické či masážní služby, 
pokud je nabízí, až ve čtvrté fázi.

Nic samozřejmě podnikatelům nebrání začít evidovat tržby raději dří-
ve, nežli později. Zároveň je ale pochopitelné, že většina z nich se do po-
dobné povinnosti nepohrne dříve, než bude nezbytně nutné – a vzhledem 
k tomu, jak se začaly rozpitvávat i další možné doplňkové činnosti pod-
nikatelů, kterých by se standardně týkala až pozdější fáze, se může stát, 
že si někteří z nich neuvědomí, že minimálně části jejich tržeb už se EET 
týká. A bude jim tak hrozit pokuta za porušení zákona. Vyhnout se tomu 
mohou tak, že v případě pochybností mohou už dnes požádat Finanční 
správu o závazné posouzení k určení evidované tržby. To ale bude něco 
stát - služba vyjde na 1000 Kč. Inu, jistota má svou cenu.

Hotovost, ale i platba kartou
Elektronická evidence tržeb se týká jakékoli tržby přijaté v hotovosti. Po-
zor – pojem hotovost z hlediska EET je mnohem širší, než jen ve smyslu 
bankovek a mincí. Zahrnuje i platbu kartou přes platební terminál, nebo 
dokonce platby kartou přes platební brány. A patří do něj i platby straven-
kami a jinými obdobnými „ceninami“. Zvláště platba kartou přes plateb-
ní brány – která se týká spíše ubytovacích zařízení, než restaurací, bude 
oříškem.

„Podnikatel vidí uskutečnění platby až na výpise z banky, tudíž dochá-
zí k časové prodlevě mezi okamžikem uskutečnění platby a okamžikem 
připsání platby na účet, která může být i několik dnů, přesto plátce DPH 
musí vystavit doklad v  EET nejpozději v  okamžik uskutečnění platby. 
Takže se bude zřejmě běžně stávat, že plátci DPH budou generovány 
doklady automaticky po zadání volby, že bude placeno prostřednictvím 
platební brány, a pokud k platbě nakonec nedojde, budou muset být tyto 
platby stornovány,“ tvrdí Zuzana Pšeničková, místopředsedkyně Komo-
ry certifikovaných účetních. Ministerstvo financí ale platby kartou – byť 
ty na rozdíl od hotovostních plateb nechávají svou elektronickou stopu 
a  jsou tak de facto rovny platbám provedeným převodem přímo z účtu 
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Účtenková loterie
Pro zdárné fungoivání EET – alespoň z pohledu Finanční správy – je 
potřebné i to, aby zákazníci skutečně vyžadovali při každém nákupu 
po obchodníkovi účtenku. Na rozdíl od Chorvatska, kde se součástí 
zákona stala i povinnost zákazníka účtenku vyžadovat – a pokud ji 
po nákupu nemá, hrozí mu i pokuta – český zákazník tuto povinnost 
nemá. Přesněji řeščeno – má ji, ale za její porušení mu nehrozí 
žádná sankce. Ministerstvo financí chce v tomto ohledu vsadit spíše 
na pozitivní motivaci. Řešením má být účtenková loterie. Její spuštění 
však nebude na pořadu dne dříve než v první polovině roku 2017, 
a to s ohledem na postupné zapojování podnikatelských subjektů 
do evidence tržeb. A její parametry se do té doby budou ještě dávat 
dohromady a upřesňovat. Provozovatelem loterie bude Ministerstvo 
financí, účtenková loterie nespadá pod režim zákona upravujícího 
provozování hazardních her, a to s ohledem na svou specifickou 
povahu, která není kompatibilní s požadavky zákona upravujícího 
provozování hazardních her.
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na účet, jež EET nepodléhají – evidovat chce úplně stejně, jako hotovost-
ní platby. Má k tomu své důvody. „Jde o analýzu dat při běžných způso-
bech platby v  maloobchodě zboží a  služeb, kam spadá i  platba kartou, 
za účelem cílení kontrol EET,“ vysvětluje ministr financí Andrej Babiš. 
„Cokoli jiného, než přímý převod z účtu na účet podléhá EET. Je to kvů-
li tomu, aby se zamezilo snahám obcházet tuto povinnost,“ říká k tomu 
Martin Šabo, vedoucí oddělení elektronické evidence tržeb a regulace da-
ňového poradenství Ministerstva financí.

Obcházet nebo ne?
I EET se samozřejmě bude dát obejít. Nebude to ale bez rizika. „S dotazy 
na to, jak lze systém EET obejít, se u nás v showroomu i na infolince prů-
běžně setkáváme. Sami jsme se proto rozhodli důsledně zapátrat, jaké 
jsou možnosti. Výsledek je takový, že s obcházením EET je to zhruba stej-
né jako s jízdou „na černo“ v MHD. Musíte počítat s tím, že vás dřív nebo 
později chytí, a být připraveni nést následky,“ říká Michal Wantulok, ma-
nažer pro vnější komunikaci společnosti Dotykačka.

Jednou z možností je jet na dvě pokladny, kdy jedna odesílá data na ser-
very Finanční správy, druhá ne. Tržba se nejprve markuje na tu, která se 
servery finanční správy nekomunikuje, do té, která komunikuje, se mar-
kuje pouze v případě, kdy zákazník požaduje účtenku (aby měla účtenka 
všechny náležitosti). Část příjmů se tak dá „schovat“. Opět tu ale je něko-
lik rizik. „I kdybyste měli štěstí a vyhnula se vám neohlášená kontrola Fi-
nanční správy, může vás odhalit tzv. křížová kontrola Ministerstva finan-
cí. Úředníci při ní budou porovnávat data nasbíraná napříč segmentem 
a ti, kdo budou výrazněji vybočovat, se automaticky stanou podezřelými. 
Vzhledem k plošné aplikaci EET bude mít Finanční správa vstupních dat 
pro relevantní srovnání víc než dost,“ upozorňuje Michal Wantulok. 

Nad rámec úředních kontrol pak staví ještě jedno nebezpečí: „V nepo-
slední řadě je třeba mít na paměti, že podnikatelské komunity jsou v Čes-
ku velmi malé a všichni se dobře znají. Snaha obcházet EET se díky tomu 
snadno rozkřikne a dobře mířené udání pak snadno sestřelí i ty, kterým se 
oficiální kontroly do té doby vyhýbaly.“  Pokročilejší úrovní je pak phan-
tomware nainstalovaný přímo v pokladně, který umí manipulovat s na-
hranými daty. Při odesílání dat na Finanční správu třeba dokáže dražší 
položky nahradit levnějšími, případně zaevidovat jen něco. Na účtence 
je tak potřebný kód, který na ní nebude, pokud neproběhne odeslání dat 
o tržbě na severy Finanční správy. „Ano, s touhle myšlenkou si  někteří 
podnikatelé také pohrávají.  K odhalení tohoto podvodu ale stačí opravdu 
málo. Jakmile se nějaký ze zákazníků rozhodne ověřit si FIK kód ze své 
účtenky a uvedená částka nebude souhlasit, odhalení je na světě. A s ním 
i patřičná sankce. Jaká je šance, že to nikdo neudělá? Nebo že se neobjeví 
kontrola?“ ptá se Michal Wantulok.  

Moc nepomůže ani vymlouvat se na neustále padající internetové připo-
jení – byť funkční internetové připojení je pro on-line evidenci tržeb pod-
statné. Není jím ale podmíněna samotná povinnost evidovat tržby.  „EET 
zaprvé není podmíněna funkčním internetem. Účtenku je možné vystavit 
i offline a na zaevidování tržby má podnikatel i při výpadku připojení 48 
hodin. A pak je opět potřeba počítat s tím, že Finanční správa bude peč-
livě srovnávat subjekty obdobné velikosti v daném regionu i segmentu. 
Abnormality, které systém odhalí, budou opět fungovat jako výstražný 
signál pro úředníky,“ připomíná Michal Wantulok. Příliš častým „do-
fiskalizováváním“ kvůli údajně nefunkčnímu internetovému připojení 
na sebe podnikatel může snadno přitáhnout ne právě žádoucí pozornost 
finančních úředníků.

Když vážně nejde internet
V souvislosti s EET se objevují obavy, zda nebude nutnost komunikace 
mezi pokladnou a  servery finanční správy omezovat byznys – zejména 
ve  chvíli, kdy nastane výpadek internetu, na  němž je celá komunika-
ce závislá. Případně zda nebude působit výpadky v  provozovnách, kde 
je internetové připojení nestabilní a internet jim „padá“ už v momentě, 
kdy někdo ve firmě brousí na netu a do toho chce zákazník platit kartou 
– a odesílání informací o tržbách a příjem potvrzujících kódů z finanční 
správy by pak představoval další zátěž, která by už tak nestabilní připo-
jení zcela „zabila“. Stát by se to nemělo – v rámci toho, co si mezi sebou 
budou pokladní systémy a úložiště finanční správy vyměňovat, jde o mi-
zivé objemy dat.

Pokud už k výpadku internetu dojde, neznamená to, že obchod bude mu-
set zavřít a nebude moct prodávat, dokud se připojení neobnoví. Ve chvíli, 
kdy pokladna nemůže kvůli výpadku internetu navázat spojení se systé-
mem finanční správy nebo třeba odezva ze strany serveru finanční správy 
v podobě kódu FIK nepřichází, vytiskne účtenku s tzv. PKP, poplatník pak 
má povinnost zaevidovat tuto tržbu do systému finanční správy následně, 
nejpozději do 48 hodin. Při výběru pokladního systému tak není od věci 
se zajímat o to, zda tuto „dofiskalizaci“ zvládá automaticky – tedy že drží 
v paměti platby, které neprošly fiskalizací a  jakmile se obnoví připojení 
k internetu, automaticky je dopošle do systémů finanční správy.

Nevíte? Volejte!
Od 1. srpna funguje infolinka k elektronické evidenci tržeb, kterou 
zřídila Finanční správa pro dotazy podnikatelské i široké veřejnos-
ti. Ty zodpovídají proškolení zaměstnanci Finanční správy.
„Nové věci přirozeně vyvolávají obavy a nejistotu, což bývá 
často jen důsledkem nedostatku informací. Proto jsme se, kromě 
informační kampaně v médiích a přehledných webových stránek 
s aktuálními informacemi, rozhodli k elektronické evidenci tržeb 
zřídit speciální infolinku, kterou zabezpečujeme z interních zdrojů.“ 
shrnul Martin Janeček, generální ředitel Generálního finančního 
ředitelství. Metodické dotazy týkající se evidence tržeb operátoři 
zodpovídají na telefonním čísle 225 092 392 v pracovních dnech 
od 9:00 do 17:00 hodin.

Od března 2017 se povinnost elektronicky evidovat tržby bude 
vztahovat na podnikatele z oblasti velkoobchodu a maloobcho-
du. Jak v těchto oborech vybrat správnou pokladnu? Zatímco 
některé pokladní systémy zvládnou skutečně jen evidenci tržeb, 
jiné nabízejí i desítky doplňkových funkcí. Rozdíly jsou stejně 
propastné jako mezi rikšou a ferrari. 

„Základ je, aby byl pokladní systém uživatelsky přívětivý. Mezi 
nadstavbové funkce, které ocení obchodníci, pak patří výroba 
a tisk cenových štítků, automatický import položek, naskladňová-
ní pomocí čárových kódů, markování pomocí EAN a PLU kódů, 
funkce jako akční nabídky a věrnostní systémy či nastavování 
a kontrola pokladny pomocí vzdálené správy. Všechny tyto 
funkce a mnoho dalších nabízí pokladní aplikace Dotykačka. 
Zároveň dodáváme i veškerý hardware včetně příslušenství, jako 
jsou čtečky kódů, váhy či zákaznické displeje. Řešení se pohybují 
v rozmezí 5000 – 15 000 Kč,“ vysvětluje Michal Wantulok, mana-
žer vnější komunikace společnosti Dotykačka. (PR)

SPRÁVNÁ POKLADNA 
PRO OBCHODNÍKY
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Provozovny, které se nacházejí v místech s nedostatečným pokrytím sig-
nálu pro datové připojení, mohou zažádat o výjimku v podobě tzv. zjed-
nodušeného (off-line) režimu. I v něm musí tržby evidovat, údaje o nich 
pak musí zaslat finanční správě do pěti dnů. Na účtence ale nemusí (resp. 
ani nemůže) být fiskální identifikační kód. Nutnost „zavřít krám“ kvů-

li neschopnosti dostát požadavkům EET nenastane ani ve chvíli, kdy se 
zhroutí samotný pokladní systém, který celou evidenci tržeb pro obchod-
níka zajišťuje – nebo třeba jen tiskárna, která zajišťuje tisk účtenek. Pod-
nikatel ale musí sám evidovat jednotlivé transakce a pak je dofiskalizovat, 
až bude jeho pokladní zařízení opět schopno provozu. 

Finanční správa upozorňuje, že žádost 
o autentizační údaje k evidenci tržeb je 
možné podat pouze dvěma způsoby, 
a to buď elektronicky, prostřednictvím 
Daňového portálu (EPO žádost) s využitím 
přihlašovacích údajů do datové schránky 
(tj. s ověřenou identitou osoby způso-
bem, kterým se lze přihlásit do její datové 
schránky), nebo osobně (ústně do proto-
kolu) na kterémkoliv územním pracovišti 
finančního úřadu. Žádost o autentizační 
údaje podaná nepodporovaným způso-
bem (například datovou schránkou nebo 
papírově) je vadná a správce daně nebude 
moci autentizační údaje přidělit. Pokud 
podnikatel podá žádost nepodporovaným 
způsobem, bude správcem daně vyzván 
k nápravě - podáním nové žádosti o au-
tentizační údaje jedním ze dvou zákonem 
stanovených způsobů – tedy přes Daňový 
portál nebo na přepážce finančního úřadu. 
„Rozhodně doporučujeme nenechávat 
tento krok na poslední chvíli. Je třeba si 
uvědomit, že během dvou měsíců musí 

tuto povinnost vyřídit několik desítek tisíc 
podnikatelů a kapacita finančních úřadů je 
omezená. My sami jsme si vyzkoušeli, že 
získat autentizační údaje osobně u přepáž-
ky zabere nejméně 20 minut. Všichni si asi 
umíme představit, jaké fronty se tam s blí-
žícím se prosincem budou tvořit,“ varuje 
Michal Wantulok ze společnosti Dotykačka. 
Zcela bez komplikace podle něj není ani 
druhý způsob – získání autentizačních úda-
jů online: „Celý proces je poměrně snadný. 
Když jsme však tuto možnost testovali, 
trvalo tři pracovní dny, než nám po vypl-
nění formulářů autentizační údaje přišly 
do datové schránky. I zde je tedy nutné 
počítat s prodlevou,“ dodává Wantulok.

Jakmile podnikatelé získají autentizační 
údaje, použijí je k přihlášení na portál www.
daneelektronicky.cz, kam zaregistrují veš-
keré svoje provozovny a následně pro ně 
vygenerují tzv. certifikáty. Ty posléze musí 
ještě nahrát do svého pokladního systému.
„Celý proces jsme opět osobně vyzkoušeli 

a v zásadě jsme nenarazili na vážnější pro-
blém, až na jeden důležitý moment. Zjistili 
jsme, že certifikát lze po jeho vygenerování 
z daňového portálu stáhnout pouze v je-
diném okamžiku – později už se k němu 
nedá vrátit,“ upozorňuje Michal Wantulok. 

Jakmile podnikatelé certifikát stáhnou 
do svého úložiště, je třeba jej ještě přenést 
do pokladního systému. Tento krok lze 
provést buď osobně – např. s pomocí USB 
disku, nebo online, prostřednictvím vzdále-
né správy. Tuto možnost však nabízejí pou-
ze některé pokladní systémy. „Po nahrání 
certifikátu do pokladního systému zbývá 
jediná věc: 1. prosince jej v pokladně akti-
vovat zaškrtnutím jediného políčka. Poté 
už úspěšnému evidování tržeb nic nebrání. 
Posledním krokem ke splnění informační 
povinnosti vyvěšením viditelného oznáme-
ní, že podnik eviduje tržby. Přesné znění 
tohoto oznámení je uvedeno v metodice 
vydané Finanční správou,“ uzavírá Michal 
Wantulok.

Jak získat autentizační údaje a vyřídit certifikaci
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Zákazník sobě: 
SAMOOBSLUŽNÉ 

POKLADNY NA POSTUPU
Velké maloobchodní řetězce stále více experimentují s možnostmi, jak do 

procesu „odbavení“ zboží u pokladny zaangažovat zákazníky. Samoobslužné 
pokladny už se staly před pár lety běžnou realitou, nyní je na postupu ještě 
pokročilejší trend – systém Scan&Go, kdy si zákazník sám „markuje“ zboží 
přenosným skenerem v průběhu nákupu. Systém má zákazníkům ušetřit 
čekání ve frontě a zlepšit kontrolu nad tím, kolik budou platit. Zároveň ale 

otevírá i možnost pro obchodní řetězce snížit v budoucnu počty pracovníků 
na kasách. Jsme na cestě k plně samoobslužným prodejnám, kde se 

zákazník prakticky nesetká s živou obsluhou?
TEXT: ROMAN PETERKA

P
odobná vize je zatím hodně vzdálená. 
Ani v obchodním řetězci Globus, který 
zavádí technologii Scan&Go po  tříle-
tém testování do všech svých hypermar-

ketů, zatím masové nasazení nového systému 
nepovede ke snižování stavů. Bez lidí to – ale-
spoň zatím – nejde. „U každé kasy Scan&Go je 
zákazníkům k dispozici poradce, který je scho-
pen s technologií pomoci. To platí i pro poboč-
ky, kde máme samoobslužné pokladny. Navíc 
je naším záměrem posílit i  odborný personál 
uvnitř obchodů, který dokáže poradit při sa-
motném nákupu. A samozřejmě běžné poklad-
ny nezmizí, šikovné pokladní budou potřeba 
vždy,“ říká mluvčí Globusu Pavla Hobíková.

Prodejna bez pokladních? Testujeme!
V českých obchodech, i tam, kde jsou už samo-
obslužné pokladny, případně možnost naku-
pování se skenery, má stále zákazník na výběr, 
zda nabídku „samoobslužného“ placení vyu-
žije nebo zamíří ke  klasické pokladně. A  těch 
zůstává stále dost. V Holandsku už ale testují 
možnost skutečně živé pokladní výrazně ome-
zit. V  řetězci Albert Heijin, jehož majitelem 
je společnost Ahold, která v  Česku provozuje 
řetězec Albert, loni otevřeli první supermar-
ket, který jinou možnost, než naskenovat zboží 
a  pak zaplatit u  samoobslužné pokladny, zá-
kazníkům neumožňuje. U vchodu si zákazník 
musí vzít čtečku kódů na  zboží, naskenuje 

u každého čárový kód a ve čtečce se mu sečte 
částka, kterou má zaplatit. Při odchodu připojí 
čtečku k  pokladnímu terminálu a  zaplatí kar-
tou. Zákazníci mají také možnost použít místo 
skenerů vlastní chytré telefony, do  kterých si 
před nákupem musí stáhnout potřebnou apli-
kaci.

Vše je zatím ve stadiu testovacího provozu, 
rozšíření počtu plně samoobslužných prodejen 
závisí na reakci zákazníků. I tak ale platí, že ani 
tak to bez lidí úplně nepůjde. Všechny poklad-
ní ani při rozšíření podobného konceptu plně 
samoobslužného nakupování v  rámci celého 
řetězce o  práci určitě nepřijdou, jak říkají zá-
stupci řetězce Albert Heijn, z části stávajících 
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pokladní se stanou asistentky, které budou 
lidem pomáhat s výběrem. Navíc někdo musí 
také zkontrolovat plnoletost nakupujícího při 
nákupu alkoholu nebo cigaret. Lidská obsluha 
u  pokladen je nezbytná také pro namátkové 
kontroly, zda skutečně zákazníci poctivě „na-
četli“ a  tím pádem i  zaplatili všechno zboží, 
které si z  prodejny odnášejí. Pracovníků pro 
zajištění těchto potřeb by ale určitě bylo potře-
ba výrazně méně, než dnes.

Jen naskenovat a jít
K  podobným vizím je u  nás ale ještě hodně 
daleko. Skenování zboží zákazníkem přímo 
na prodejně je u nás zatím stále novinkou, kte-
rá je masověji (a stále pouze jako možnost vol-
by) zavedena pouze v rámci jediného řetězce, 
kterým je Globus. Ten začal s testováním sys-
tému Scan&Go už v roce 2013, kdy ho zavedl 
na jediné prodejně -  v Globusu v Čakovicích. 
Loni pak byl vybaven skenery hypermarket 
v  Praze na  Zličíně a  v  Brně. A  až nyní sys-
tém rozšířil na  všech svých 15 hypermarketů 
po celé republice.

Podle mluvčí Globusu Pavly Hobíkové se tato 
alternativa ke  „klasickým“ pokladnám ujala 
u zákazníků nad očekávání dobře. A těch, kteří 
si raději nakoupí se skenerem, než by zamířili 
ke klasické pokladně nebo k již dobře známým 
samoobslužným pokladnám, kde markování 
(byť prováděné zákazníkem) probíhá také až 
u pokladny, stále přibývá. Nyní skenery v kaž-
dém hypermarketu, kde je systém Scan&Go již 
v běhu, využívají lidé 25 000 krát za měsíc, což 
je o třetinu více, než tomu bylo loni. A nadějně 
vypadaly výsledky už krátce po  začátku pilot-
ního provozu na první prodejně – v hypermar-
ketu v  pražských Čakovicích. Za  čtyři měsíce 
provozu pilotního projektu se do  programu 
spuštěného v  hypermarketu Globus v  Praze 
Čakovicích registrovalo přes 5000 zákazníků, 
bylo realizováno přes 20  000 nákupů a  prů-
měrná hodnota nákupního košíku byla o desít-
ky procent vyšší než u standardního odbavení 
přes běžné pokladny. Podíl Scan & Go na ob-
ratu celé pokladní zóny byl v  průběhu těchto 
startovních čtyř měsíců 7 procent a  množství 
jeho prostřednictvím realizovaných nákupů 
rostlo tempem až 8 procent týdně.

Podle Pavly Hobíkové praxe ukázala, že 
systém skutečně zkracuje dobu nákupu a šetří 
síly. „K největším výhodám patří úspora času 
a rychlé odbavení bez čekání. U pokladny není 
nutné znovu načítat jednotlivé položky náku-
pu a většina času se ušetří tím, že odpadá vy-
kládání zboží na pokladní pás. Zákazník bere 
zboží do ruky jen dvakrát - když ho dává do vo-
zíku a  současně skenuje, a  pak až ho ukládá 
do  auta. Zboží může během nákupu ukládat 
také přímo do tašky, čímž se ušetří ještě jeden 
úkon.“ Poukazuje tak na  to, že při klasickém 
způsobu nakupování vezme zákazník, společ-
ně s pokladní, každou položku do ruky celkem 
až pětkrát. Nehledě na to, že celkovou částku 
za nákup se zákazník dozví až u pokladny, při-
čemž další z  výhod  Scan&Go je právě to, že 
o výši nákupu má přehled po celou jeho dobu.

Obliba Scan&Go není podle dat z Globusu 
záležiostí jen mladších zákazníků. Podle prů-
zkumu Globusu se oblíbenost služby odvíjí 
častěji od  velikosti plánovaného nákupu. To 
zpětně poukazuje právě na  to, že si zákaz-

níci ověřili, že je citelný rozdíl mezi klasic-
kým nakupováním a  tímto zjednodušeným. 
„Nicméně zaznamenáváme, že uživatelé, kteří 
si Scan&Go vyzkoušeli, pak pořizují i  menší 
nákupy s  touto technologií. V  každém hyper-
marketu připadá na  tuto novou technologii 
průměrně 25 tisíc nákupů za týden, což je vel-
mi významný podíl z  celku, a  toto číslo stále 
stoupá,“ říká Pavla Hobíková s  tím, že kde je 
pomyslný strop počtu nákupů tímto moderním 
stylem, nedokáže nikdo nyní odhadnout.

Součástí systému je i  zajištění kontroly, zda 
zákazníci skutečně poctivě načítají (a  tím pak 
i  u  pokladny platí) všechny položky, které si 
z  obchodu odnášejí. U  „klasických“ samoob-
služných pokladen používaných v  hypermar-
ketech zajišťuje tuto kontrolu váha, na kterou 
zákazník po  načtení na  pokladně musí zboží 
odložit. U systémů, kdy zákazník skenuje zboží 
už během nákupu a ukládá ho rovnou do tašky, 
podobný systém kontroly možný není – pokud 
by zákazník musel na  konci vyložit veškeré 
nakoupené zboží na  váhu, odpadl by hlavní 
benefit systému pro zákazníka (eliminace ma-
nipulace se zbožím a úspora času při odbavení 
u pokladny) a celá investice do skenerů a sou-
visejícího vybavení by ztrácela smysl. Zákla-
dem jsou proto namátkové kontroly provádě-
né pracovníky, kteří jsou k  ruce zákazníkům 
v  pokladní zóně. „Kontrola spočívá v  ověření 
náhodně zvolených položek nákupu. Pokud 
je zvolené zboží také v naskenovaných datech, 
proběhne kontrola úspěšně,“ vysvětluje Pav-
la Hobíková z  Globusu. Při dalších nákupech 
pak kontrol ubývá. V případě, že se najde ne-
srovnalost, je celý nákup znovu naskenován. 
„Krajní variantou opakovaných nesrovnalostí 
je, že zákazník bude z možnosti využívat tuto 
službu vyloučen,“ podotýká Hobíková. Zkuše-
nosti ale ukazují, že k nesrovnalostem dochází 
v naprosto minimálním počtu případů.

Technologie není zadarmo
„Celoplošné“ nasazení Scan&Go v  rámci hy-
permarketů Globus s sebou nese poměrně vel-
ké vstupní náklady na pořízení potřebné tech-
nologie. Zákazníci budou mít k dispozici 1 600 
skenerů a  81 pokladen. Existují i  levnější va-
rianty – místo skenerů lze k načítání jednotli-
vých položek v průběhu nákupu využít i chytrý 
telefon. Stačí do něj nechat zákazníky stáhnout 
aplikaci, která takové nakupování umožní. 
Globus ale sází na  skenery – byť jsou s nimi 
spojené o poznání vyšší náklady. „Mobilní ver-
zi Scan&Go máme také a  aktuálně ji interně 
testujeme, ale myslíme si, že skutečná přidaná 
hodnota mobilu je v napojení na další, ideálně 
personalizované služby jako například náhled 
do  personalizované nákupní historie, tvorba 
inteligentního nákupního seznamu, uplatnění 
elektronických kuponů a podobně,“ míní Pav-
la Hobková. „Skener je při nákupu nejen pro 
svou ergonometrii prostě praktičtější. Přitom 
jde o zdánlivé maličkosti, ve kterých má skener 
navrch. Rozdíl mezi načítáním kódů mobilním 
telefonem a skenerem je v tom, že skeneru se 
nezamyká displej jako je tomu díky nastavení 
u  většiny mobilních telefonů a  nemusíte jej 
po  čase opakovaně odkódovávat. Také si ho 
můžete kdykoliv odložit do stojanu na košíku 
a mít pro nákup volné obě ruce, přitom vám ho 
nikdo neodcizí. Nevybíjíte si ani baterii v mo-
bilu. Při nákupu se skenerem můžete zároveň 
i  telefonovat, což v  případě mobilní aplikace 
nelze. A v neposlední řadě je to o tom, že jsme 
skenery vyvinuli do  možné dokonalosti a  zá-
kazníci jsou s nimi velice spokojeni,“ dodává.
Náklady na rozšíření systému Scan&Go se po-
hybují v  řádu desítek milionů korun. V rámci 
celkových plánovaných investic jsou to ale jen 
„drobné“. Globus plánuje během následují-
cích tří let proinvestovat celkově čtyři miliardy 
korun – kromě rozšiřování Scan&Go padnou 
tyto peníze i na výstavbu nových hypermarke-

Chytrý nákupní vozík?
Experimentuje se nejen se samooblužnými pokladnami. Už před více než deseti lety 
spatřil světlo světa projekt inteligentních nákupních vozíků společností IBM a Cuesol. Vozík 
byl vybaven bezdrátovým počítačem IBM s dotykovou obrazovkou a laserovým skene-
rem. Umožňoval tak zákazníkům snímat zboží, které dávají do vozíku, a používat věrnostní 
karty. Umožňoval tak mimo jiné i rychlejší a samoobslužné odbavení u pokladny.

Společnost Cuesol dodala aplikaci Cart Companion postavenou na platformě IBM Store 
Integration Framework, která fungovala jako personalizovaný nákupní asistent zákazníka 
a nabízela například historii nákupů, oblíbené položky a nákupní seznam, který si zákazník 
může připravit doma a poslat do obchodu e-mailem; upozornění na oblíbené položky 
a zboží v akční nabídce, když se zákazník pohybuje poblíž; personalizované nabídky včet-
ně kupónů v uličce, když se nakupující přibližuje; možnost objednat si lahůdkové potraviny 
z vozíku a vyzvednout je až ve chvíli, kdy pult s lahůdkami upozorní počítač ve vozíku, že 
je objednané zboží připraveno, možnost vyhledávat různé položky v obchodě, sledování 
bodů a odměn věrnostního programu, možnost kontroly cen pomocí skeneru osobního 
asistenta, či možnost sledovat celkovou hodnotu zboží ve vozíku skenováním každé 
položky. Kromě toho dával obchodníkům možnost zobrazovat ve vozíku propagační 
materiály a reklamy.

Pilotní testy těchto systémů byly velmi pozitivní. Přesto se nakonec neujaly. Důvod? Příliš 
velká finanční náročnost.
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tů či menších prodejen v centrech měst a také 
na rozvoj e-shopu.

Konkurence váhá
Konkurence se zatím do  podobného kroku 
moc nehrne. Jediným dalším řetězcem, který 
s  podobným systémem také experimentuje, 
je Tesco. Oproti Globusu, který rozšiřuje sys-
tém samoobslužného nakupování se skenery 
do  všech svých hypermarketů, je ale teprve 
na  začátku. Tedy alespoň v  Česku, kde zatím 
spouští samoobslužné skenování zboží během 
nákupu na  třech prodejnách. Kromě nákupu 
se skenery systémem Scan&Shop Tesco za-
vádí i  možnost skenování zboží prostřednic-
tvím mobilních telefonů - Scan&Shop mobi-
le. V případě, že se zákazník rozhodne použít 
službu Scan&Shop mobile, je třeba si nejpr-
ve stáhnout mobilní aplikaci, která společně 
s  chytrým telefonem dokáže nahradit skener. 
Pak si ještě zákazník musí načíst QR kód ob-
chodu, který lze najít u  vchodu. Nákup pak 
ukončí pomocí automaticky vygenerovaného 
čárového kódu v mobilním telefonu, který na-
skenuje na  samoobslužné pokladně. „S  touto 
službou bude vaše nakupování zábava, budete 
mít neustále přehled o tom, kolik stojí váš ná-
kup, nemusíte vykládat zboží na nákupní pás 
u pokladen a zkrátí se celková doba nákupu,“ 
říká o službě šéf českých prodejen Tesco Mar-
tin Beháň.. „Věříme, že službu Scan&Shop 
a Scan&Shop mobile ve vybraných obchodech 
zákazníci vyzkouší a bude se jim líbit,“ dodává.
Řetězec si otestoval systém Scan&Shop 
a  Scan&Shop mobile v  rámci střední Evropy 

– v domovské Velké Británii ho mají zákazníci 
k dispozici už šest let – v Maďarsku, postupně 
ho nyní chce rozšiřovat do dalších zemí. První 
po Maďarsku bylo na řadě Slovensko, systém 
tu byl uveden v remodelovaných hypermarke-
tech v  Trnavě a  v  Nitře. Nyní přibyl pražský 
hypermarket Tesco v Letňanech, další dvě pro-

Máte zájem o bezplatný 
odběr elektronické verze 
časopisu Svět obchodu?

www.1prg.cz

 � Zašlete nám na e-mail: 
redakce@1prg.cz vaši kontaktní 
emailovou adresu a spojení na 
vás.

 � Do distribuce budete zařazeni od 
nejbližšího vydání časopisu Svět 
obchodu.

 � Bezplatný odběr el. verze je 
určen pouze podnikatelům 
a odborníkům působícím na 
retailovém trhu.

Riziková pokladní 
samoobsluha?
Podle průzkumu provedeného ve Velké 
Británii nejsou samoobslužné pokladny tak 
docela bez rizika pro prodejnu. Právě díky 
nim mizí údajně ročně zboží v celkové hod-
notě až 1,6 milionu liber. Podobných objemů 
ztráty obchodníků u nás určitě nedosahují, 
je to dáno ale i mnohem větším rozšířením 
samoobslužných pokladen v britských 
obchodech. Nejčastěji odcizené položky 
jsou ovoce a zelenina a průměrná hodnota 
odcizeného zboží je 15 liber. Krade se i peči-
vo, oblečení nebo kosmetika.
Jeden z pěti anglických zákazníků přiznává, 
že nějaké zboží odcizil a výsledky průzkumu 
ukazují, že lidé začnou zboží odcizovat pravi-
delně, jakmile si uvědomí, že jim to prochází. 
Poprvé je to ale často proto, že jim nešlo 
zboží načíst skenerem. 6 procent zákazníků 
nicméně v průzkumu uvedlo, že si ve chvíli,  
kdy byli u pokladny, prostě neuvědomili, že 
se daná položka nenačetla.
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dejny vybavené systémy Scan&Go a Scan&Go 
mobile by měly přibýt v  brzké době v  Plzni 
a  v  Brně. Přibýt má i  Polsko, celkem má být 
v rámci střední Evropy možné nakupovat tím-
to novým způsobem v  sedmnácti prodejnách 
řetězce.

Ostatní řetězce zatím podobnou novinku 
neplánují. A to ani ty, které už alespoň na ně-
kterých prodejnách nabídli zákazníkům „nor-
mální“ samoobslužné pokladny. „V  zásadě se 
zajímáme o  celou řadu inovací, které vedou 
ke zpříjemnění nákupu našich zákazníků, kam 
patří i  možnost samoobslužného skenování 
Scan&Go. V  současné době o  jeho zavedení 
však neuvažujeme,“ říká za  Kaufland mluv-
čí Michael Šperl. Podobně zatím s podobnou 
novinkou nepočítají ani v Albertu. „Zákazníci 
mohou platit na obslužných i samoobslužných 
pokladnách, kterými jsou vybaveny desítky 
vybraných obchodů,“ říká Barbora Vanko, 
mluvčí společnosti Ahold, která řetězec Albert 
provozuje.

Samoobslužné pokladny nejsou všude
Nakonec, některé řetězce stále ještě neza-
vedly ani samoobslužné pokladny. Jako třeba 
řetězec Lidl, který má stejného majitele, jako 
Kaufland, kde už se na některých prodejnách 
samoobslužné pokladny staly realitou. A  zá-
kazníci se s nimi nesetkají ani v prodejnách ře-
tězců patřících do portfolia Rewe Group – což 
jsou Billa a Penny.

Zatímco v případě skenerů je průkopníkem, 
alespoň v rámci českého trhu, řetězec Globus, 
v zavádění samoobslužných pokladen, které je 
možné vnímat jako předstupeň k  systémům 
typu Scan&Go a Scan&Shop, bylo průkopní-
kem Tesco.

Vůbec první samoobslužnou pokladnu si mohli 
vyzkoušet zákazníci hypermaketu Tesco v Pra-
ze na Skalce v roce 2008. Postupně samobsluž-
ných pokladen v síti Tesco přibývalo. A přidá-
vali se i další. V roce 2010 se přidal i Globus, 
který tento krok zdůvodnil jako snahu zkrátit 

dobu čekání u pokladen. Pak se přidaly i Albert 
a Kaufland.

O  zavedení samoobslužných pokladen se 
uvažovalo i  v  rámci řetězce Billa. Před třemi 
lety měli v  Bille projekt na  zavedení samoob-
služných pokladen připraven, s  jeho realizací 
se však váhalo. Mluvčí Billy Gabriela Bechyň-
ská tehdy řekla, že uvedení do provozu je reálné 
nejdříve za dva roky, nejprve musí proběhnout 
pilotní projekt, aby se v  praxi doladily různé 
detaily, jako je riziko krádeže zboží a podobně. 
Nakonec Billa celý projekt v tichosti odpískala.

O  podobné vymoženosti se neuvažuje ani 
v  dalším řetězci podnikajícím pod taktovkou 
Rewe Group, Penny. Není divu – prostorové 
dispozice prodejen tohoto řetězce něco podob-
ného ani dost dobře neumožňují. Neuvažuje 
o  tom ani řetězec Lidl. A  nejde jen o  prostor. 
„Prostor v našich prodejnách je jednak pro in-
stalaci těchto pokladen omezený, ale zároveň 
si myslíme, že markování s  obsluhou je vždy 
časově výhodnější,“ vysvětluje mluvčí Lidlu 
Jitka Vrbová.

Přijetí samoobslužných pokladenu zákazní-
ků není úplně jednoznačné. Podle průzkumu 
společnosti Mastercard se s nimi v obchodech 
setkalo 85 procent Čechů, téměř dvě třetiny 
z  nich však stále dávají přednost klasickému 
odbavení u  pokladny. Přitom 80 procent Če-
chů preferuje ty obchody, kde si může nakou-
pit potraviny, aniž by docházelo k  interakci 
s  personálem prodejny. U  mladých lidí do  24 
let je to dokonce 88 procent z nich. Pouze málo 
lidí tak při nákupech rádo přichází do kontak-
tu se zaměstnanci prodejen.

Nejoblíbenější jsou samoobslužné poklad-
ny mezi mladými lidmi do 24 let a u uživatelů 
bezkontaktních karet. Zatímco mladí do 24 let 
nakupují raději u samoobslužné pokladny v 52 
procentech případů, u  obyvatel nad 55 let je 
to jen každý pátý. Nejpodstatnějším důvodem 
pro využívání samoobslužných pokladen je 
podle průzkumu pro zákazníky rychlé odba-
vení a zaplacení nákupu. To považuje za jejich 
největší výhodu 56 procent lidí, každý pátý pak 

vítá také výrazně menší fronty než u klasických 
pokladen. Pro 14 procent zákazníků je důle-
žité, že u samoobslužné pokladny mají nákup 
pod kontrolou, a značně tak snižují riziko špat-
ně namarkovaných položek.

Jako největší nevýhodu naopak 17 procent 
respondentů průzkumu vidí čekání na obsluhu 
při problému s pokladnou, obsahem nákupu či 
chybě. Každý desátý Čech se obává nedosta-
tečné znalosti či zkušenosti se samoobslužnou 
pokladnou. 
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Nejoblíbenější jsou 
samoobslužné 
pokladny mezi 
mladými lidmi do 24 
let a u uživatelů 
bezkontaktních karet. 
Zatímco mladí do 24 
let nakupují raději 
u samoobslužné 
pokladny v 52 
procentech případů, 
u obyvatel nad 55 let je 
to jen každý pátý.
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Automatizovaná řešení, 

která umožňují alespoň 

částečně snížit množství 

potřebné lidské pracovní 

síly, pronikají v podobě 

samoobslužných pokladen 

a systémů typu „scan&go“ 

nebo „scan&shop“ i do té 

části dodavatelsko-

odběratelského řetězce,. 

kde probíhá přímý kontakt 

s koncovým zákazníkem. 

Své pevné místo už 

dávno mají ale i v těch 

částech řetězce, které mu 

předcházejí – ve výrobě 

i v logistice spojené 

s distribucí zboží. A
utomatizované výrobní linky a  sys-
témy pro automatizaci skladů jsou 
však zatím stále jen začátkem. Podle 
britského experta na  tématiku trans-

formace byznysu Seana Culeyho bude auto-
matizace a  nahrazování lidské práce prací ro-
botů a robotických systémů pokračovat. A není 
daleko doba, kdy technika z  většiny činností, 
které se v  rámci dodavatelsko-odběratelského 
řetězce odehrávají, lidi zcela vyřadí. „Nebude 
to samozřejmě absolutní a ve všech oborech vý-

roby a ve všech navazujících činnostech, 
ale ten trend je jasný a prakticky ne-

zvratitelný – v důsledku technolo-
gického vývoje. Ještě před pár 

desítkami let byly výkonnější 
počítače obrovské a nesku-

tečně drahé stroje a  po-
kud jste chtěl médium 
s  kapacitou pro uložení 
jednoho megabajtu dat, 
znamenalo to investo-
vat desítky tisíc dolarů. 
Dnes si pořídíte externí 

disk o kapacitě terabytu 
dat za  pár stovek. Dří-

ve tedy byla lidská práce 
v porovnání s daty a sofisti-

kovanou technikou extrémně 
levná, dnes je to naopak, data 

jsou levná, výpočetní technika 
je levná, lidská práce je v  porovnání 

s  tím naopak extrémně drahá,“ vysvětlu-
je Culey. Současné technické možnosti a  digi-
talizace pak umožňují nahradit lidi i  tam, kde 
by to vypadalo dříve nepředstavitelně. „V roce 

2004 padlo prohlášení, že si lze jen obtížně 
představit, že by bylo možné vyvinout samoři-
ditelná auta, která by mohla fungovat v běžném 
provozu, protože například odbočování vlevo 
s  dáváním přednosti protijjedoucím je nato-
lik složitou činností a řidič v tu chvíli musí být 
schopen vyhodnotit  tolik různých faktorů, že to 
stroj nikdy nezvládne. Stačilo jen nějakých de-
set let – a samořiditelná auta už v provozu jezdí 
a  s  jeho zvládáním mají podstatně menší pro-
blémy, než auta s lidmi za  volantem,“ přidává 
Culey úsměvný příklad toho, jak něco, co ještě 
dnes považujeme za  nemožné, může být zítra 
docela dobře proveditelné.

Výroba řízená elektronickým mozkem
Čím dál více průmyslových provozů, od potra-
vinářství po automobilový průmysl, se stále více 
automatizuje. Plně automatizované výrobní 
linky řízené sofistikovaným počítačovým sys-
témem, kde stroje vykonávají rutinní činnost 
s přesností a rychlostí, jaké by člověk nikdy ne-
dosáhl, jsou již dnes realitou.

Díky automatizaci mohou výrobní provozy 
zvládnout obrovské množství „muziky“ s mini-
mem lidí. Automatizace proniká do všech obo-
rů výroby – ať je to výroba aut nebo třeba piva. 
I  ta je dnes z velké části v rukou informačních 
systémů. Přinejmenším ve velkých pivovarech. 
Tyto systémy zvládnou řídit celý proces výroby 
piva – od uvaření přes zrání v CKT tancích až 
po  filtrování. Bez lidí to samozřejmě stále ne-
jde. Ti ale už jsou v takto sofistikovaných pro-
vozech potřební přímo ve výrobě jen na dosypá-
vání některých ingrediencí, které se nevyplatí 

TEXT: ROMAN PETERKA

Stroje na postupu: 

Automatizace 
v logistice i ve výrobě

Doručovací roboti

Seana Culey, britský 
expert na tématiku 

transformace byznysu 
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dávkovat prostřednictvím automatiky. A  pak je tu sládek, který na  vše 
dohlíží od monitoru počítače, odkud ovládá celý výrobní proces. A může 
ho i ladit podle momentálních potřeb. Když chce třeba přidat více chmelu 
nebo zvýšit o pár stupňů teplotu, stačí mu jen kliknout myší, o realizaci 
už se postará automatika. Stejně tak stačí pár kliknutí ke změně receptu-
ry, podle které se zrovna vaří. Pivovar tak během pár minut může přejít 
na stejném zařízení od výroby výčepního piva k výrobě silného pivního 
speciálu či ochuceného piva, což je při stále širším sortimentu, který pi-
vovary nabízejí, obrovská výhoda. Další automatické systémy pak řídí 
plnění piva do lahví či do sudů. Nejde ale jen o řízení výroby za pomoci 
„elektronického mozku“ v  podobě informačního systému. V  některých 
provozech už se zkouší nasazení multifunkčních „humanoidních“ robo-
tů, kteří pracují u výrobních linek spolu s lidskými pracovníky – robotů, 
kteří jsou schopni „dávat pozor“ na své okolí, aby nezranili člověka, který 
jim nedopatřením zkříží cestu.

Digitalizace na postupu
Ruku v ruce s automatizací výroby jde digitalizace. Ta je dalším trendem 
doby. Digitalizace výroby sice do jisté míry souvisí s automatizací, záro-
veň ale nutně neznamená plně automatizovaný provoz. Příkladem může 
být výrobní hala továrny Siemens Elektronikwerk Amberg (EWA), která 
je realizací vize jménem „digitální továrna“. Vyrábí se tu programovatel-
né logické automaty, které slouží k automatizaci a řízení výrobních proce-
sů v nejrůznějších průmyslových odvětvích, od automobilového až po far-
maceutický průmysl. A mají pod kontrolou výrobu i v továrně v Amberku. 
V celém výrobním řetězci, od začátku výrobního procesu až po okamžik 
expedice, je zapojeno přibližně 1000 takových zařízení - s trochou nad-
sázky se dá říct, že tu tyto jednotky řídí výrobu sebe sama. Neznamená to 
ale, že tu ve výrobě nepracují lidé.

Digitální továrna neznamená sci-fi provoz, kde je výroba plně automati-
zovaná, řízena plně autonomními stroji, které samy „přemýšlejí“ a kde 
veškerá výroba probíhá bez lidského dozoru a  bez doteku lidské ruky. 
V závodě v Amberku pracuje přes tisíc lidí. Výroba je sice z velké míry au-
tomatizována, stroje a počítače obsluhují dvě třetiny činností v celém ře-
tězci, lidé jsou ale nadále nepostradatelní. „Lidé budou vždy potřeba. Po-
chybuji, že dohledné budoucnosti budou k dispozici stroje, který budou 
samostatně uvažovat, a inteligentně vyrábět,“ míní vedoucí závodu EWA 
Karl-Heinz Büttner. Jak podotýká Wolfgang Weissler, ředitel průmyslo-
vých divizí Digital Factory & Process Industries and Drives v Siemensu: 
„Digitalizace není to samé, co automatizace – obvykle s  ní souvisí, ale 
není jí nutně podmíněna. Týká se nejen výrobních firem,“ říká Weissler.
To, co odlišuje tento závod od jiných průmyslových podniků, je digitali-
zace všech kroků výrobního řetězce. „Místo aby designér, který navrhne 
součástku, řekl stroji, co má udělat, to říká stroji přímo díl určený k opra-
cování,“ vysvětluje Wolfgang Weissler, ředitel průmyslových divizí Di-
gital Factory & Process Industries and Drives v Siemensu. Tento posun 
v přístupu umožňuje i v sériové výrobě flexibilně reagovat na požadavky 
zákazníků. Zatímco dříve přišel designér s nákresem dílu a musel zadat 
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do  stroje kód, kterým ho naprogramoval, aby z  něj vyráběl konkrétní 
součástku, nyní je díl vybaven QR kódem, který stroji, případně živé-
mu pracovníkovi sdělí, co z něj má vzniknout za součástku a co se s ním 
má v tomto daném výrobním kroku stát. Produkty tak řídí svou výrobu. 
Podmínkou fungování digitální továrny je digitalizace všech výrobních 
procesů. Každý stroj, každá součástka mají svůj přesný počítačový obraz. 
Stejně jako každý krok ve výrobě. Dá se říct, že v Amberku stojí kromě té 
viditelné ještě jedna neviditelná – její přesná digitální kopie skrytá v jejích 
informačních systémech. Produkty pak díky kódům samy komunikují 
s  výrobními zařízeními, veškeré procesy řídí a  optimalizují IT systémy 
s cílem zajistit maximální efektivitu výroby. Díky obousměrné komuni-
kaci si výrobky samy řídí vlastní montáž, kdy své specifické požadavky 
předávají přímo strojním zařízením. Podobná sofistikovaná řešení, která 
zvyšují efektivitu výroby a zkracují dobu od návrhu produktu k jeho uve-
dení na trh, jsou ale už dnes realitou celé řady provozů.

Kouzlo digitálního testování
S digitalizací se mění i proces navrhování produktu, kdy si designéři mo-
hou díky softwaru výrobek nejen navrhnout, ale i otestovat bez nutnosti 
výroby prototypu – pouze prostřednictvím digitálního modelu, který se 
chová ve virtuálním testovacím prostředí jako reálný prototyp. Což ušetří 
spousty peněz, které je nutné za výrobu prototypů a jejich testování utra-
tit dříve, než spatří světlo světa odladěný, hotový produkt. Využití mož-
ností, které už dnes dává digitalizace, tak celý vývoj produktu výrazně 
zlevňuje, zefektivňuje a také zkracuje. Takové „virtuální“ testování se již 
používá například ve Formuli 1 k vyhodnocování a vylepšování činnosti 
jednotlivých komponent vozů.

V oblasti automobilového průmyslu se ale digitalizace a možnosti, kte-
ré dává v  oblasti návrhu a  testování produktů, neuplatňuje jen ve  sféře 
špičkových automobilových soutěží. Právě automobilový průmysl je sfé-
rou, která možnosti digitalizace již dnes hojně využívá. Třeba právě při 
vývoji nových modelů. V současnosti lze provádět virtuální simulace fun-
gování jednotlivých komponent vozidla i jeho celkového provozu. Týká se 
to i crashtestů – i ty je dnes možné kompletně nasimulovat ve světě digi-
tálních dat. Dříve musely automobilky v průběhu vývoje vyrobit a zničit 
v crashtestech desítky aut, než se odladily všechny nedostatky a potvrdilo 
se, že daný typ vozu bude splňovat požadavky kladené na jeho bezpečnost 
pro cestující. Dnes velká část těchto testů probíhá prostřednictvím digi-
tální simulace – a až když je vše odladěno v digitálním prostředí a testy 
vychází dobře, je vyroben testovací prototyp, který je poslán v crashtestu 
proti zdi, aby si konstruktéři ověřili, že vše, co tak pěkně fungovalo ve vir-
tuální realitě, bude fungovat i ve skutečnosti. Podobně lze dnes simulovat 
i testy v aerodynamickém tunelu.

Simulace se využívá i při návrhu výrobních procesů. Ve virtuálním pro-
storu je možné dnes napodobit a odladit nejen jednotlivé kroky výrobního 
procesu, ale práci celé výrobní linky. Správně navrhnout a zkonstruovat 
průmyslová zařízení, jako jsou např. výrobní linky, je velmi složitý úkol. 
Už od  prvotních plánů zařízení se musí brát v  potaz celá řada faktorů. 
A to, zda do sebe vše perfektně zapadne a bude fungovat podle představ, 
se naplno ukáže až při zkušebním provozu. S pomocí počítačové simula-
ce lze ale řadu nedostatků odladit ještě dříve, než se začne zařízení fyzicky 
stavět. Všichni, kdo spolupracují na vývoji, si tak mohou prostřednictvím 
počítačového modelu vizualizovat budoucí proces a navrhnout vylepše-
ní. A až pak – dokonale otestovanou a odladěnou – ji začít dávat fyzicky 
dohromady.

Efektivita a rychlost
Očekává se, že digitalizace, rozsáhlá automatizace a  robotizace zcela 
promění celý vývojově-výrobní i  distribuční řetězec a  také stávající ob-
chodní model. Již nyní je vidět, jak se vlivem internetu mění poptávka 
po  výrobcích – zákazníci jsou díky dostupným informacím náročnější, 
nabídky porovnávají rychleji a efektivněji vybírají vhodné dodavatele. To 
klade nároky na výrobce, kteří jsou nuceni vyrábět flexibilně podle potřeb 
zákazníka a customizovat své výrobní procesy. Vizí blízké budoucnosti je 
pak tzv. čtvrtá průmyslová revoluce, s níž přicházejí plně automatizované 
průmyslové celky, v nichž spolu stroje, součástky a elektronické systémy 
komunikují a samy si řídí výrobu a provoz. Díky všemožným čidlům, ka-
merám, vysílačům, čtečkám kódů a  kyberneticko-fyzikálním systémům 
se závody budou do jisté míry řídit samy. Automatické sklady včas zašlou 
objednávky. Díly a polotovary budou vybaveny mikročipy a samy si bu-
dou určovat, jak mají být zpracovány. Vypadá to jako sci-fi, ve skutečnosti 
jsme ale už jednou nohou v ní.

Netýká se to zdaleka jen výroby, ale už nyní proniká automatizace a ro-
botizace stále více i do dalších fází dodavatelsko-odběratelského řetězce. 
Vše ve jménu vyšší efektivity a nižších nákladů. „Pořízení automatizova-
né techiky s sebou nese na začátku nutnost poměrně vysokých investic, 
v porovnání s tím, co stojí najmout člověka. Tyto vstupní náklady se však 
v  porovnání s  náklady, které generuje lidská pracovní síla, vrací velmi 
rychle – stroj může pracovat 24 hodin denně, nepotřebuje jíst, pít, spát, 
nepotřebuje přestávku na oběd, není nemocný – a za stejný čas zvládne 
odvést takové množství práce, na které by nestačila ani celá armáda lid-
ských pracovníků,“ říká k tomu britský expert Sean Culey.

Jasně vidět je to v oblasti řízení skladů a skladové manipulační techniky. 
Dnes už představa plně automatického skladového provozu, kde přesuny 
uskladněných položek zajišťují automatické zakladače a dopravníky a vše 
řídí inteligentní software, který umožňuje naskladňovat a  vyskladňovat 
zboží téměř bez jakéhokoli doteku lidské ruky, není nic z říše snů spiso-
vatelů vědeckofantastické literatury. Spíš ideálem, k němuž se velcí hráči 
snaží co nejvíce přiblížit.

Kamion bez řidiče
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Skladové hospodářství s elektronickým mozkem
Příkladem je gigant jménem Amazon, který stále více pracuje na nahra-
zování lidí ve svých skladech roboty. Ve skladu v kalifornském městě Tra-
cy jsou už dlouho běžnou výbavou automatizované manipulační vozíky, 
které se pohybují bez jakékoli lidské obsluhy. Amazon navíc sám aktivně 
pracuje na vývoji technologií, které umožní dál nahrazovat velkou část 
lidské práce samostatně fungujícími technickými systémy. Odvrácenou 
stranou je dopad na zaměstnance. Amazon už nyní testuje, jak zároveň 
s pokračující automatizací skladových procesů vyřešit, co s lidmi. Maso-
vé snižování stavů v důsledku nasazování nových technologií není úplně 
žádoucí – přinejmenším pro image firmy, která už nyní není v oblasti za-
cházení s „lidskými zdroji“ v očích veřejnosti nijak růžová. A tak Amazon 
testuje místo propouštění zkrácení pracovního týdne na 30 hodin – se za-
chováním benefitů, jako jsou dovolené a podobně, ale se snížením mezd 
o čtvrtinu. Zatím jen u vybraných týmů. Otázkou je, nakolik se toto řešení 
osvědčí.

Plně automatizovaný sklad, kdy se lidská ruka uskladňovaného zboží do-
týká naposledy ve chvíli, kdy ho vyloží z kamionu na válečkový dopravník 
a pak už je vše prací pro roboty v podobě automatizovaných zakládacích 
vysokozdvižných vozíků či skladové roboty, které se postarají o usklad-
nění, ale i o případné další vychystávání, se neobejde bez sofistikovaných 
softwarových systémů v pozadí, které řídí práci těchto automatizovaných 
systémů. Ale i tam, kde míra automatizace nedosahuje podoby oživlé sci-
-fi a profese skladníka tu stále ještě není „na odpis“, je dnes už často v po-
zadí elektronický „mozek“, který práci skladníků řídí.

Řeč je o warehouse management systémech (WMS) – systémech říze-
ného skladování. V prostředí retailu se už tyto softwarové nástroje sta-
ly samozřejmostí. Většina významných řetězců WMS používá, a to buď 
ve svých skladech a nebo je používají logistické firmy, u kterých mají ře-
tězce logistiku outsourcovanou. Bez WMS by nebyly schopni efektivně 
své prodejny zásobovat - včetně například hlídání šarží nebo doby expi-

race u potravin. Tyto systémy řídí veškeré procesy, jež ve skladu probíhají. 
Lidé jsou pak v rolích „mravenců“, kteří vykonávají práci podle pokynů 
řídícího systému – tzv.  warehouse management systému (WMS). Plno-
hodnotný WMS řídí fyzické umístění a pohyby zboží v rámci různých typů 
skladů a provozů. Mezi základní funkce systému patří plánování a řízení 
procesů příjmu, expedice, naskladnění, vyskladnění, vychystávání, kom-
pletace nebo kontroly nakládky, příp. fyzické inventury skladu. Nejen, že 
přesně „ví“, kde je která z  mnoha (třeba i  desetitisíců) skladových po-
ložek uložena či kam má být uložena, ale „přemýšlí“ o všech operacích 
ve skladu a řídí je tak, aby probíhaly s maximální efektivitou a v plném 
souladu s prioritami logistické strategie. 

Systém dovede skladníka na správné místo ve skladu tou nejkratší ces-
tou. A nejen to. Dokáže identifikovat i to, že některá položka se opakuje 
na  různých místech v  dané dávce objednávek, které jsou určeny k  vy-
skladnění, a zajistí, aby skladník nemusel jít na stejné místo pro stejnou 
věc třeba pětkrát, protože ji má na pěti různých objednávkách.

Náklaďáky bez řidičů?
Změny vyvolané stále většími možnostmi automatizace a rozvojem v ob-
lasti „umělé inteligence“ ale nezasahují jen do relativně snadno automati-
zovatelného prostředí výrobních linek a skladů. V budoucnu by se mohly 
dotknout i  další nezbytné součásti dodavatelsko-odběratslkého řetězce, 
kterým je přeprava zboží. Dnes dopravní firmy řeší, kde vzít řidiče kamio-
nů – lidí vhodných k této práci a ochotných ji dělat není tolik, kolik firmy 
potřebují k ukojení poptávky trhu. I v oblasti silniční nákladní dopravy by 
ale brzy mohly člověka za volantem nahradit sofistikované automatizo-
vané systémy.

Už to není teorie, samořiditelné kamiony jsou realitou – jde jen o to, kdy 
je legislativa pustí do běžného provozu. Zatím probíhá testování. Před ro-
kem vyjel první samořiditelný nákladní vůz Mercedes-Benz na skutečnou 
dálnici. Nebylo to úplně bez řidiče – ten tam byl ale jen „do počtu“ kvů-
li německým zákonům, které neumožňují , aby se po  tamních silnicích 
a dálnicích proháněla auta, jež nebude nikdo fyzicky řídit nebo alespoň 
kontrolovat. Vůz sám se bez řidiče obejde, dokáže se adaptovat na provoz 
a reagovat na nejrůznější situace stejně jako normální lidský řidič. Letos 
na jaře se začalo s testováním samořiditelnýchz kamionů i ve Velké Bri-
tánii.

Do  byznysu samořiditelných vozů mezitím vstupují další hráči, plány 
na samořiditelný kamión oznámila například Scania. A ze strany doprav-
ních firem je už nyní zájem. Podle některých názorů se kamiony bez řidi-
čů mohou stát běžnou realitou silnic do čtyř let.

Experimentuje se i s možnostmi, jak nahradit lidi technikou i v oblasti 
dopravy zboží ke koncovému zákazníkovi – což je jeden z kritických bodů 
pro úspěch v oblasti e-commerce. Ačkoli je dnes pro mnoho lidí předsta-
va, že by šlo nahradit klasického lidského „kurýra“ nějakým doručovacím 
automatem, obtížně představitelná, podle Seana Culeyho je spíš otázkou 
„kdy“, než „zdali“. „Právě doručení zboží ke koncovému spotřebiteli je 
tou nejdražší částí celého procesu, takže je tu velký zájem na řešeních, 
které umožní snížit náklady,“ říká. Experimentuje se například s malý-
mi doručovacími roboty, které se na místo určení dostanou naskladněny 
uvnitř dodávky, každý má uvnitř konkrétní zásilku a  poté, co dodávka 
dorazí do dané lokality, část robotů se rozjede na určené adresy doručit 
zásilku a  dodávka může pokračovat do  další lokality, kde opět vypustí 
další „várku“ robotů. Taková dodávka může být řízena člověkem, není 
nutné kvůli tomu vymýšlet samořiditelné auto – i takové řešení s člově-
kem za volantem by výrazně zvýšilo efektivitu doručování a v konečném 
důsledku vedlo k potřebě podstatně menšího počtu řidičů a vozidel, které 
by kurýrní firma potřebovala. Jeden člověk, který funguje jako řidič do-
dávky i kurýr, zvládne v průběhu hodiny na své trase obsloužit 5 – 7 adres. 
Podobné systémy by umožnily s jednou dodávkou doručit za hodinu třeba 
stovku zásilek.

Zatím ale podobná řešení pro dopravu zboží k  zákazníkovi zůstávají 
ve fázi experimentů. Je nutné vyřešit řadu věcí – dojezd robota s balíčkem 
na určené místo je jen jedna část úkolu. Další je, jak vyřešit placení za zá-
silku (třeba v českých podmínkách, kdy stále velká část zákazníků e-sho-
pů preferuje platbu na dobírku) či ochranu poměrně drahé technologie 
před poškozením. Je ale možné, že není tak daleko doba, kdy bude lidem 
balíky doporučovat „robotický pošťák“. Byť je to dnes podobně obtížně 
představitelné, jako ještě před deseti lety to, že by se po silnicích pohybo-
vala auta bez řidiče.
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Martin Molnár, Lidl: 

„ROZŠIŘOVÁNÍ PRODEJNÍ 
SÍTĚ REALIZUJEME PODLE 

ZÁSADY KVALITA PŘED 
KVANTITOU“

TEXT: ROMAN PETERKA
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Ř
etězec Lidl se pustil loni do  rozsáhlé 
modernizace svých prodejen. A bere ji 
opravdu „z  gruntu“. Zatímco konku-
rence se při realizaci nových konceptů 

omezila na  přestavby prodejen ve  stávajících 
prostorových dispozicích, v  Lidlu leckde volí 
radikální řešení – některé prodejny jsou mís-
to pouhého remodelingu doslova srovnány se 
zemí a na jejich místě rostou zcela nové objek-
ty. „K  tomuto „radikálnímu“ kroku přistupu-
jeme tehdy, pokud ani rozsáhlejší přestavbou 
stávající prodejny nedokážeme dostát našim 
požadavkům a  nárokům v  dané lokalitě. Ná-
sobně zvětšit zázemí pro zaměstnance, opti-
malizovat skladové plochy a současně rozšířit 
uličky pro zákazníky na stávajícím půdorysu je 
prostě v  některých případech nemožné,“ říká 
jednatel společnosti Lidl Holding s. r. o. zod-
povědný za nemovitosti Martin Molnár. 

Kromě výstavby prodejen nové generace Lidl 
zahájil letos v létě také remodeling vybraných 
stávajících prodejen. Na stávajících prodejních 
plochách budou využity prvky konceptu pro-
dejny nové generace, jež zákazníkům přinesou 
vzdušnější, čitelnější vzhled a příjemnější  na-
kupování a  zaměstnancům zjednoduší mani-
pulaci s produkty a práci s údržbou.

Jak dlouho zhruba trvala příprava kon-
ceptu nové generace prodejen Lidl?

Vývoj konceptu prodejny nové generace trval 
více než rok a  je výsledkem spolupráce mezi 
kolegy v rámci několika zemí, ve kterých Lidl 
působí. Na základě této spolupráce vznikl nový 
standard pro prodejny Lidl v celé Evropě. Pro-
dejna nové generace v  Berouně, již jsme ote-
vřeli v prosinci loňského roku, byla ale po dvou 
prodejnách v  Itálii vůbec první prodejnou to-
hoto typu ve  střední a  východní Evropě. Její 
příprava a  realizace byla velmi rychlá.  Roz-
hodnutí postavit tuto prodejnu v Berouně jsme 
učinili v březnu, od dubna probíhaly projekto-
vé práce a vyřizování potřebných povolení, sa-
motná výstavba pak byla zahájena  začátkem 
srpna. 

Lidl se na počátku svého působení pre-
zentoval především jako levný diskont 
(slogan „Lidl je levný“). V posledních le-
tech se komunikace nesla spíše v duchu 
„u nás nakoupíte vše, co potřebujete, kva-
litně a za dobrou cenu“. Projevuje se tato 
změna přístupu i na chystané expanzi 
prodejní sítě?

V původní strategii po vstupu na český trh defi-
nované sloganem „Lidl je levný”, se společnost 
soustředila především na nabídku zboží každo-
denní spotřeby v dobré kvalitě za nejnižší ceny, 
na komunikaci ceny a rychlou expanzi. Postu-
pem času svou strategii pozměnila. Od  roku 
2009 nás doprovází slogan „Lidl – Správná  
volba“. Základním principem je i  nadále jed-
noduchost, cílem je však nabídka zboží kaž-
dodenní spotřeby v nejvyšší kvalitě za nejlepší 
cenu. A  rozšiřování prodejní sítě realizujeme 
podle zásady „kvalita před kvantitou“. 

Nový koncept zahrnuje věci sloužící kom-
fortu zákazníků – toalety, přebalovací 
pult a pod. Jaký vzkaz zákazníkům nový 

koncept nese? Co je jeho hlavním sděle-
ním?
Při našem podnikání je zásadní samozřejmě 
vždy sortiment. Ale za  stejně důležité pova-
žujeme i  prostředí, ve  kterém zákazníci na-
kupují a naši zaměstnanci pracují. Prodejnou 
nové generace se přizpůsobujeme změnám 
spotřebního chování a  nákupním zvyklostem 
a  snažíme se nakupování našim zákazníkům 
zpříjemnit.

V čem jsou z vašeho pohledu hlavní vý-
hody prodejny nové generace? Jaké jsou 
její hlavní znaky, co přinese zákazníkům 
a dotkne se nějak i zázemí prodejny

Prodejna nové generace přináší výhody jak 
zákazníkům, tak i našim zaměstnancům.  Zá-
roveň je ale ohleduplná k životnímu prostředí. 
Výhody pro zákazníky začínají již před prodej-
nou komfortními, o 20 cm širšími parkovacími 
místy a  vyhrazeným parkováním pro rodiny 
s  dětmi. V  prodejně jsou to pak především 
širší uličky, rozšířený úsek čerstvých potravin 
o 20 %, pokladny s odkládací plochou, zákaz-
nické toalety s přebalovacím pultem nebo také 
káva s sebou. V nově budovaných prodejnách 
také bude zákazníkům k  dispozici WIFI při-
pojení na  internet zdarma. Zaměstnancům 
nová prodejna přináší kromě příjemnějšího 
pracovního prostředí na  prodejní ploše opti-
málně uspořádané skladové prostory a  nové 
komfortní zázemí včetně sprch, terasy a školicí 
místnosti. S ohledem na šetrnost k životnímu 
prostředí používáme nejmodernější úsporné 
technologie, jako je LED osvětlení, využíváme 
odpadní teplo z vybraných zařízení, lepší izo-
lační vlastnosti budovy nebo přírodní chladi-
vo. Do budoucna také plánujeme ve vybraných 
prodejnách instalaci rychlodobíjecích stanic 
pro elektromobily a  elektrokola a  osazení fo-
tovoltaické elektrárny na  střechu. Takto vy-
produkovaná „zelená“ elektřina pokryje téměř 
čtvrtinu roční spotřeby celé prodejny.

Co hraje roli při rozhodování o tom, zda 
bude stávající prodejna pouze remodelo-

Seznamte se: Lidl

Maloobchodní řetězec Lidl vstoupil 
na český trh jako poslední z velkých 
řetězců – v roce 2003, kdy otevřel prv-
ních 14 prodejen. Za dobu své existence 
na trhu si mezi maloobchodními řetězci 
vydobyl silné postavení – jak co se týče 
ekonomických výsledků, tak z hlediska 
obliby mezi zákazníky. Zpočátku se Lidl 
profiloval jako diskontní řetězec, jehož 
hlavní výhodou je nízká cena (v rekla-
mě byl hlavním tahákem slogan „Lidl je 
levný“). Postupem času se ale vymanil 
ze škatulky levného diskontu a získal si 
zákazníky napříč sociálními vrstvami, 
které ho vnímají ne už jen prizmatem 
nízké ceny, ale jako místo, kde se dají 
nakoupit kvalitní potraviny za dobrou 
cenu. Spolu s hypermarkety Kaufland 
patří Lidl do německé maloobchodní 
skupiny Schwarz.
Do dnešních dnů proinvestoval v České 
republice cca 20 miliard korun a svou 
obchodní síť rozšířil na 231 prodejen. 
Poslední z nich přibyla letos v únoru 
– jde o prodejnu v Malešicích v ulici 
Počernická. Pro Lidl je atypická tím, že 
je součástí bytového komplexu. Její 
vnitřní vybavení a uspořádání však 
poskytuje veškerý servis a komfort, 
na jaký jsou zákazníci v nejnovějších 
prodejnách Lidl zvyklí, včetně například 
prostorné pekárny či kávy s sebou. 
Lokalita, ve které se prodejna nachází, 
neumožnila postavit vlastní parkoviště. 
Pro zákazníky je však během jejich 
nákupu zajištěno pohodlné parková-
ní zdarma v přilehlých podzemních 
garážích.
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vána nebo na jejím místě bude postavena 
zcela nová prodejna?

V rozhodování hraje roli několik faktorů. Tím 
zásadním faktorem je lokalita a otázka, zda je 
vůbec možné realizovat prodejnu nové genera-
ce v  daném místě. Pak následují faktory jako 
stáří prodejny, v minulosti realizované úpravy 
dané prodejny, frekvence zákazníků, počet za-
městnanců a  tím i  množství zboží, které pro-
dejnou prochází.  

Jak dlouho trvá výstavba zcela nové pro-
dejny?

Výstavba prodejny nové generace trvá čtyři 
a  půl až šest měsíců v  závislosti na  navržené 
technologii zakládání a případných podmíně-
ných investicích (překládky sítí apod.).

A jak dlouho trvá remodeling? A co je u re-
modelingů pro tým, který je dělá, obvykle 
tou nejnáročnější částí?

Remodeling stávající prodejny představuje 
zpravidla pouze úpravy dispozice a  vzhledu 
prodejní plochy. Pro remodeling, který jsme 
zahájili v  srpnu tohoto roku, potřebujeme 
zpravidla jedenáct až čtrnáct dní. Během této 
rekonstrukce interiéru na  stávající prodejní 
ploše využíváme některé prvky z  konceptu 
prodejen nové generace, které stávající budova 
prodejny umožňuje. Moderní velkoformátový 
obklad po  obvodu prodejny, 3D grafické ná-
pisy na stěnách pro lepší orientaci na prodejní 
ploše, dřevěné prvky sjednocené v dekoru svět-
lého dubu, nový vzhled pekárny nebo nový sys-
tém pro prezentaci spotřebního zboží. Budou 
zde také instalovány pokladny s  komfortním 
odkládacím prostorem a  ergonomickým pra-
covním místem pro zaměstnance. Celý interiér 
pak sjednocuje šedá barva, jež celé prostředí 
zklidní a  umožní lépe vyniknout vystavené-
mu zboží a orientačnímu systému v prodejně. 
V  některých případech dojde i  k  přestavbě 

vstupního zádveří. Nejnáročnější je určitě ko-
ordinace všech zúčastněných a  na  sebe nava-
zujících profesí a dodavatelů v této velmi krát-
ké době. Zákazníkům však chceme možnost 
nakupování omezit co nejméně. 

Jaké jsou dosavadní reakce zákazníků 
na nové prodejny?

Zákazníci jsou z prodejny nové generace v na-
prosté většině nadšení. Velmi pozitivně hod-
notí v podstatě veškeré novinky, což nám také 
potvrzuje zákaznická anketa.

A jak se s novým konceptem a s kom-
plikacemi, které obnáší jeho zavádění 
(remodelingy, přestavby) srovnávají za-
městnanci prodejen?

V  samotném průběhu přestavby vypomáhají 
zaměstnanci v okolních prodejnách a částečně 
čerpají pracovní volno nebo dovolenou. Po za-
hájení provozu první prodejny v Berouně jsou 
reakce zaměstnanců na novou prodejnu velmi 
kladné. Nový prodejní prostor pro ně zname-
ná příjemnější pracovní prostředí. Především 
však oceňují lepší uspořádání skladových 
prostor a samozřejmě nové komfortní zázemí. 

Prodejny Lidl se vizuálně dost výrazně 
lišily od prodejen ostatních řetězců sed-
lovou střechou. Proč nový koncept tento 
prvek opustil a nahradil ho střechou rov-
nou (pultovou)?

Absence sedlové střechy souvisí s  celkovým 
architektonickým pojetím prodejny nové ge-
nerace. Nová architektura umožňuje využití 
vzniklého patra v přední části prodejny právě 
pro vybudování zvětšeného zázemí pro za-
městnance. 

Kdy by měl být celý proces remodelingů 
a výstaveb nových prodejen na místě pů-
vodních dokončen? A kolik bude stát?

Ukončení tohoto procesu není definováno. 
V  investicích do  modernizace prodejní sítě 
a  do  rozšiřování skladových kapacit a  také 
do nových technologií však chceme v několika 
následujících letech  pokračovat.

Kolika prodejen se dotkne remodeling 
a kolik jich bude zbouráno a přestavěno 
zcela v duchu nového konceptu?

Remodelingu se dočká několik desítek stáva-
jících prodejen. Do  konce roku počítáme při-
bližně s  padesáti, v  příštím roce však chceme 
pokračovat, abychom v  následujících letech 
sjednotili vzhled našich prodejen. Přestavba 
na  prodejny nové generace je výrazně nároč-
nější, i  zde však v  horizontu tří let počítáme 
s  několika desítkami prodejen. Do  konce le-
tošního roku jich otevřeme rovných deset: 
ve  Strakonicích, Průhonicích, Karlových Va-
rech (Dolní Kamenná), v  Praze (Kbelská), 
v  Mostě, Pardubicích (Palackého), v  Mladé 
Boleslavi, v  Brně (Trnkova), Zlíně (Nábřeží) 
a v Hradci Králové (Brněnská).

Chystá se i výstavba prodejen na zcela 
nových místech? Nakolik lze ještě v Česku 
najít volné lokality, kde je možné stavět 
nové prodejny?

Stále hledáme vhodné lokality pro provozo-
vání nebo výstavbu nových prodejen. Je to 
určitě obtížnější než v minulosti. Rozhodující 
je vždy pro nás kvalita dané lokality, pak se 
dokážeme přizpůsobit danému místu. V letoš-
ním roce jsme otevřeli zcela novou prodejnu 
v  Praze v  Počernické ulici, kde jsme součástí 
polyfunkčního parteru bytového domu. V Ha-
vířově připravujeme druhou prodejnu, která 
bude zase součástí nově vzniklého nákupního 
centra,  její otevření plánujeme v listopadu to-
hoto roku.  Výstavbu zbrusu nové, samostatně 
stojící prodejny jsme zahájili koncem července 
ve Zdibech u Prahy, s jejímž dokončením počí-
táme v lednu příštího roku. 
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P
řestavby prodejen jsou vedeny jednak potřebou renovace zasta-
rávajícího (či zastaralého) vybavení, ale i snahou o přizpůsobení 
prodejen novým trendům v nakupování a novým preferencím zá-
kazníků. Objevují se i  nové formáty v  rámci zavedených řetězců 

– jako je již delší dobu fungující formát menších prodejen řetězce Tesco 
Express nebo prodejní koncept stop & shop, který rozjel řetězec Billa 
ve spolupráci se sítí čerpacích stanic Shell. Nový menší koncept, se kte-
rým hodlá proniknout do center měst, chystá i řetězec Globus.

Čerstvé potraviny jako na tržišti
Velkým trendem je vytváření iluze trhu – zejména v sekcích, kde se pro-
dávají čerstvé potraviny. Začal s tím už Ahold, provozující v Česku řetězec 
Albert, ve svých hypermarketech, zhruba před čtyřmi lety. Nejprve s kon-
ceptem One připraveným pro menší, kompaktní hypermarkety, jehož 
cílem byla modernizace designu prodejen, jejich prosvětlení a zpřehled-
nění. Koncept přinesl řadu novinek v rámci nakupování, například tržiště 
s ovocem a zeleninou, samoobslužné pokladny, připojení na wifi zdarma 
či kávu a čaj za 5 korun, které jdou celé na charitativní projekty v bezpro-
středním okolí prodejen.

Postupně na něj navázal modifikovaný koncept pro velké hypermarke-
ty -  koncept One plus. Hlavním smyslem nového uspořádání a designu 
obchodu je snadná orientace a přehlednost pro zákazníka, což je právě 
ve velkých hypermarketech dost často problém. V Aholdu na to šli „roz-
kouskováním“ prodejní plochy hypermarketů na  menší obchody, které 
k sobě logicky patří. Zmenšil se prostor pro sezónní zboží, naopak narostl 
prostor věnovaný čerstvým a trvanlivým potravinám a nápojům.

Prodej čerstvých potravin se soustředí do jednoho místa -  čerstvé tr-
žiště. Na jednom místě tak člověk najde nabídku ovoce a zeleniny, lahůd-
kářství, uzenářství, řeznictví, rybárnu... Cílem bylo navodit zákazníkům 
podobný pocit, jako by byli na trhu a procházeli tu jednotlivými obchůd-
ky. Chloubou takto vybavených prodejen pak je řemeslná pekárna, kde se 
nejen dopéká, ale skutečně peče řada druhů pečiva.

V podobném, duchu se odehrával i rebranding a remodelinhg prodejen, 
které Ahold převzal od řetězce Spar, který své působení v Česku ukončil 
a svou síť českých prodejen prodal právě Aholdu. 1. srpna 2014 začala 
strategická akvizice české části firmy Spar a  její začlenění pod značku 
Albert. Loni na  jaře byla úspěšně dokončena přeměna poslední prodej-
ny INTERSPAR na hypermarket Albert. Celkem bylo na prodejny Albert 
přeměněno 35 hypermarketů INTERSPAR a 14 supermarketů SPAR. 

V rámci první vlny přeměny na podzim loňského roku bylo přestavě-
no celkem 14 prodejen SPAR na supermarkety Albert. Design prodejen 
vychází z konceptu ONE, stejně jako struktura prodejní plochy a sklad-
ba sortimentu. Kromě výrazné vzhledové přeměny původních prodejen 
SPAR a INTERSPAR došlo i ke změně prostorového uspořádání a roz-
šíření nabídky o vlastní značky Albert, jako jsou BASIC, Albert Quality, 
Albert Excellent a Albert Bio.

V podobném duchu se chystá na rozsáhlý remodeling sítě svých prode-
jen řetězec Penny Market, který spolu s řetězcem Billa patří do skupiny 
REWE Group. Začátkem září řetězec otevřel první prodejnu nového typu 
v Praze, druhou týden na to v Mělníku. Opět je tu koncepce tržiště - nová 
prodejna je rozdělená do  několika světů či tržištních stánků, například 
stánek s ovocem a zeleninou, svět pečiva nebo svět piva, které dohromady 
tvoří jedno velké tržiště.

Do dvou let má proměnou v duchu nového konceptu a rozsáhlou rekon-
strukcí projít všech 360 prodejen, které síť Penny Market tvoří. Firma má 
na  investice do  modernizace své prodejní sítě připraveno 2,7 miliardy 
korun.

Penny chce také v rámci remodelingu udělat prostředí prodejny „přá-
telštější“ k zákazníkům. Přátelštější mají být prodejny díky novým dřev-
ným prvkům, součástí konceptu jsou i  plochy určené dětem, které si 
přímo v prodejně mohou skočit panáka anebo se zabavit jednoduchými 
úkoly, zatímco jejich rodiče pohodlně nakupují. Zlepšit se má i orientace 
zákazníků na ploše prodejny – díky novému uspořádání zboží, zkratkám 
mezi sekcemi nebo umístění zboží do slepých uliček“, které má být pro 
zákazníka přehlednější.

Reakce na konkurenci
V podobném duchu modernizují své prodejny i další hráči. Do popředí 
dalo potraviny i  Tesco – to už před dvěma lety začalo experimentovat 
ve  své velkoprodejně v  Letňanech s  novým stylem. Prodejna se po  roz-
sáhlé přestavbě zmenšila z původních 11 tisíc metrů čtverečních na osm 
tisíc a přibyl samostatný vstup do prodejny s módou značky F&F, kterou 
řetězec vlastní. Ta je propojena se „zbytkem“ hypermarketu, ale zároveň 
funguje jako samostatný butik. Oddělení s  oděvy má vlastní pokladnu 
a zákazník, který chce jen nakoupit jen oblečení, tak nemusí stát ve fron-
tách u pokladen v hypermarketu. Většího prostoru a významnějšího místa 
se dostalo čerstvým potravinám – podoba úseku čerstvých potravin opět 
přebírá některé prvky tržiště.

Tyto změny jsou logické. Neustále rostoucí zájem o to co jíme, o původ 
i složení potravin, vzrůstající náročnost českého zákazníka na kvalitu po-
travin a také rostoucí konkurence, která zdůrazňuje kvalitu, český původ, 
zboží přímo od zdroje - „od farmáře“ – jsou faktory, které velké maloob-
chodní řetězce zaměřené na prodej potravin musí brát v potaz při tvorbě 
svých strategií. Díky farmářským konceptům jako je Sklizeno, Náš grunt 
či My Food Market se supermarkety začaly stále více zaměřovat na kvali-
tu zboží a služeb. A také na to, aby podobu svých prodejen trochu vizuálně 
přizpůsobily tomu, čím se jejich konkurence vyznačuje. 

Změna je život: 
VE ZNAMENÍ REMODELINGU

Prodejny velkých maloobchodních řetězců mění podobu. Do rozsáhlé modernizace se 

pustil Lidl, proměny ale probíhají – či v poslední době proběhly – i u dalších jeho protihráčů 

na retailovém trhu. Řetězce investují do nové podoby svých prodejen 

a jejich modernizace miliardy korun.

TEXT: ROMAN PETERKA

FOTO: TESCO STORES ČR
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P
odle průzkumu agentury 
Nielsen preferují čeští zá-
kazníci čerstvé přírodní 
potraviny bez přídavku 

umělých barviv a  příchutí a  jsou 
ochotni si za  ně i  připlatit. Při 
výběru potravin dávají přednost 
těm, které deklarují přínosy pro 
zdraví. Až 78 % respondentů 
v  průzkumu uvedlo, že věří, že 
jsou tím, co jedí, a 69 % tvrdí, že 
kvalita je pro ně při nákupu po-
travin důležitější než cena. Více 
než polovina spotřebitelů (54 %) 
dává přednost čerstvým, lokál-
ním, případně bio potravinám. 
88 % spotřebitelů si jídlo vaří 
doma a  mají tak kontrolu nad 
surovinami, které použijí. 61 % si 
myslí, že průmyslově zpracované 
potraviny jsou nezdravé.

Tloustnoucí populace 
jako příležitost
Na trhu se tak otevírá stále větší 
prostor pro výrobce potravin, kte-
ré operují se zdravotními přínosy. 
Velký podíl na  tom má rostoucí 

výskyt obezity v populaci a strach 
z  jejích zdravotních dopadů. Boj 
s  nadváhou a  jejími negativními 
vlivy na  zdraví je v  současnosti 
velmi rozšířeným tématem. Více 
než polovina českých spotřebi-
telů (53 %) si myslí, že mají leh-
kou až těžkou nadváhu a 46 % se 
snaží se svou nadváhou bojovat. 
Tito lidé se nejčastěji snaží sho-
dit přebytečné kilogramy pomocí 
změny svých stravovacích návy-
ků (85 %) a 60 % jich zvyšuje svou 
fyzickou aktivitu.

Pouze 5 % hubnoucích konzumu-
je speciální tablety, tyčinky nebo 
nápoje určené na hubnutí. Větši-
na spotřebitelů, kteří mění kvůli 
hubnutí své stravovací návyky, 
omezují konzumaci sladkého   
(68 %). Polovina z  nich omezu-
je spotřebu tuků a  polovina jí to 
samé, ale zmenšuje jednotlivé 
porce. 65 % respondentů v  prů-
zkumu Nielsen je také ochotno 
zaplatit vyšší cenu za  potraviny 
prospěšné pro zdraví. 

Čeští zákazníci stále více řeší kvalitu 

potravin, které nakupují. Podle studie 

společnosti Nielsen, zaměřené na trendy 

ve zdravém stravování, je pro české 

spotřebitele kvalita a zdravotní přínos 

jedním z nejdůležitějších faktorů při 

výběru potravin.

TEXT: REDAKCE 

Potraviny: 

Zákazníky zajímá 
kvalita i původ
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Hlavně bez „éček“
Při výběru potravin je pro české 
spotřebitele důležitá celá řada 
zdravotních atributů. Mezi nejvý-
še hodnocené patří potraviny bez 
přidaných barviv – pro 73 % re-
spondentů je to velmi nebo střed-
ně důležitá vlastnost. Následují 
potraviny bez přidaných umělých 
příchutí (71 %), potraviny vyro-
bené z  ovoce a  zeleniny (71 %), 
geneticky nemodifikované potra-
viny (61 %) a potraviny s nízkým 
obsahem cholesterolu (56 %). 
Za  potraviny s  uvedenými vlast-
nostmi jsou také nejčastěji ochot-
ní zaplatit vyšší cenu.

Téměř polovina (48 %) českých 
spotřebitelů si čte nutriční hod-
noty potravin uvedené na  jejich 
obalech a  41 % důvěřuje infor-
macím, které jsou zde uvedené. 
Potraviny s  přídavkem přísad se 
zdravotními benefity preferuje 
velká část z nich. Jako velmi nebo 
středně důležitý hodnotí přídavek 
vlákniny (54 %), vitamínů (47%), 

vápníku (45 %), ostatních mine-
rálů (45 %) a proteinů (41 %).

Cena rozhoduje
Na druhé straně stále z velké míry 
hraje roli cena. Už ale poměřo-
vaná kvalitou. Podle průzkumu 
agentury NMS Market Research 
je pro Čechy při nákupech potra-
vin nejdůležitější vyvážený poměr 
dobré chuti za  příznivou cenu 
– nízká cena se nesmí negativně 
odrážet na  chuťových kvalitách 
jídla. Podle chuti totiž plní svo-
je nákupní košíky celkem 70 % 
dotázaných. To, nakolik jsou na-
kupované potraviny zdravé z hle-
diska zásad správné výživy, řeší 
spíše ženy než muži. 

Zatímco ženy jsou ochotné z chu-
ti mírně slevit a 57 % z nich upřed-
nostňuje při nákupech zdravější 
potraviny, muži oproti tomu pře-
mýšlejí nad tím, jak jsou jejich 
nákupy zdravé, jen ve 45 % přípa-
dů. Zdravé potraviny vyhledávají 
hlavně dotazovaní se středním 

a vysokoškolským vzděláním.

Česky je hezky
Z  průzkumu NMS Market Re-
search také vyplývá, že pro 39 % 
respondentů hraje při rozhodo-
vání o  nákupu roli český původ 
potravin. Český původ je důležitý 
zejména pro spotřebitele ve věko-
vé skupině mezi 55−65 lety žijí-
cí v  menších městech do  20  000 
obyvatel. Mladším responden-
tům naopak na  původu potravin 
příliš nezáleží. Ve věkové skupině 
mezi 18−24 lety si českou pro-
dukci vybírá pouze 21 % dotáza-
ných a  větší roli pro ně naopak 
hraje značka.

Podle průzkumu MasterCard sle-
dují původ potravin až tři čtvrtiny 
zákazníků. Primárně tuto infor-
maci sledují u čerstvých výrobků. 
Nejvíce je zajímá původ ovoce 
a  zeleniny, masa a  mléčných 
výrobků. Původ trvanlivých vý-
robků naopak většinu zákazníků 
nezajímá. Čeští zákazníci se také 

poměrně často vyhýbají polským 
výrobkům, podle průzkumu spo-
lečnosti MasterCard je více než 
třetina z nich (37 %) obvykle ne-
kupuje.

Pro zákazníky může být v prodej-
nách vodítkem označení potravin 
s  českým původem českou vla-
ječkou, označením „česká potra-
vina“ a podobně. Otázkou ale je, 
nakolik je „česká potravina“ sku-
tečně česká. Jako česká potravina 
z  hlediska označení „země pů-
vodu“ nebo „vyrobeno v“ moh-
la být označena nejen ta, která 
byla – byť z  importované surovi-
ny – v České republice vyrobena, 
ale i  ta, která byla prakticky celá 
vyrobena v zahraničí a tady pou-
ze po  dovezení ze země výroby 
ve zdejší české pobočce zabalena.
Jasněji se do toho pokusilo vnést 
ministerstvo zemědělství. Od září 
platí novela zákona o  potravi-
nách, která mimo jiné nastavuje 
jednotná pravidla pro dobrovolné 
označování potravin českého pů-



FOOD říjen – listopad 201630

vodu, včetně označování potravin 
logem „Česká potravina“, které 
usnadní zákazníkům orientaci 
při nákupu. „Cílem novely záko-
na o  potravinách a  tabákových 
výrobcích je vyšší ochrana spo-
třebitele, tedy srozumitelnější 
a na první pohled zřejmé označe-
ní potravin. Vyjasnili jsme napří-
klad podmínky, za  jakých smějí 
výrobci používat označení „Čes-
ká potravina“ a  podobné další 
nápisy nebo obrázky,“ řekl minis-
tr zemědělství Marian Jurečka.

Nápis „Česká potravina“, českou 
vlajku, mapu České republiky 
a loga a texty odkazující na český 
původ výrobku budou moci vý-
robci dobrovolně použít, jen když 
splní konkrétní podmínky. U jed-
nosložkových potravin (mléko, 
maso nebo zelenina) budou mu-
set být suroviny ze 100 % z  Čes-
ké republiky. U  vícesložkových 
(salám) budou složky nejméně 
ze 75 % českého původu. „Minis-
terstvo zemědělství seznamuje 
veřejnost s  novým označováním 
„Česká potravina“ už delší dobu, 
aby o něm věděla a rozuměla mu. 
Výsledky naší snahy potvrzuje 
i nedávný průzkum, podle které-
ho o  značce ví téměř 39 procent 
populace,“ uvedl Marian Jureč-
ka. K aktivitě se připojily i některé 
řetězce, na  jejichž pultech už zá-
kazníci najdou produkty s  jasně 
vyjádřeným původem -  Albert 
a Penny Market.

Což takhle dát si biopotravinu?
Samostatnou kategorií jsou bio-
potraviny. Jejich spotřeba roste. 
A  cítí to nejen ve  specializova-
ných prodejnách zaměřených 
na  zdravou výživu, ale i  ve  vel-
kých řetězcích. „Lidé v roce 2015 
nakoupili biopotraviny za  více 
než 150 milionů korun, což bylo 
o 25 procent více než v předcho-
zím roce. I  letos nám dosavad-
ní vývoj ukazuje, že tento trend 
bude pokračovat. Největší zájem 
mají zákazníci o  čerstvé mléko, 
jogurty, tvarohové výrobky a vej-
ce,“ říká mluvčí Globusu Pavla 
Hobíková. Globus proto rozšiřuje 
sortiment biopotravin a  posilu-
je spolupráci s  českými výrobci. 
„Reagujeme na  rostoucí poptáv-
ku zákazníků, která se každým 
rokem zvyšuje v  průměru o  20 
procent.,“ podotýká Hobíková. 
„Trend biopotravin sílí a v posled-
ní době jej obohacují i  tak zvané 
kreativní biopotraviny, které jsou 
nadstavbou různých výrobků 
v kvalitě bio. Mezi příklady patří 
přepuštěné máslo Ghí, které vzni-
ká odstraňováním vody a laktózy 
a  dalších přísad. Tím se vylepší 
původní vlastnosti biomásla, zís-

ká například vyšší trvanlivost a je 
i  odolnější proti přepalování,“ 
dodává Hobíková.

Jako biopotraviny jsou označo-
vány ekologicky vyprodukované 
potraviny od  zemědělců, kteří se 
v  péči o  půdu a  rostliny obejdou 
bez průmyslových hnojiv a pesti-
cidů, herbicidů a fungicidů a kteří 
poskytují svým zvířatům dostatek 
péče, kvalitního krmiva a životní-
ho prostoru pro pastvu i  odpo-
činek. Každý výrobek, který je 
označen jako bio, musí být záro-
veň certifikován, platnost těchto 
certifikátů bio se pak ověřuje jak 
u  tuzemských, tak zahraničních 
dodavatelů, kontroly jsou přís-
né a  velmi detailní. „Řešili jsme 
případ, kdy si zemědělec pořídil 
o jeden kus „konvenčního skotu“ 
navíc do svého „bio stáda“. Oka-
mžitě musel řešit nápravná opat-
ření, celému stádu se prodloužilo 
přechodného období,  to zname-
ná, že maso  se nesmí po  vyme-
zenou dobu označovat jako bio,“ 
přibližuje Iva Vrkočová z Bureau 
Veritas, která patří v Česku mezi 
čtyři společnosti s  oprávněním 
pro kontrolu a  certifikaci v  eko-
logickém zemědělství. „Jako 
kontrolní firma dohlížíme na celý 
výrobní proces a  máme možnost 
záchytu rizikových zemědělců, 
kde evidentně hrozí nedodržová-
ní předpisů nebo velmi obtížné 
dodržování. Stává se, že po osob-
ním rozhovoru a  detailnějším 
průzkumu farmáři nedoporučí-
me, aby do  systému ekologické-
ho zemědělství vstupoval. Tímto 
chráníme spotřebitele před ri-
zikovými faktory,“ dodává  Iva 

Vrkočová.

Nedostatkové české bio?
Biopotraviny vyrobené v ČR jsou 
označené tzv. zelenou zebrou. 
Všechny biopotraviny vyrobené 
v  EU nesou také evropskou bio-
značku - zelený list z hvězdiček.
Ne každý produkt vzešlý z  eko-
logického zemědělství má nutně 
certifikaci potřebnou pro to, aby 
mohl být označen jako „bio“ – 
byť podmínky pro její udělení 
splňuje. Na  pultech obchodů je 
k  dostání řada produktů ekolo-
gického zemědělství ve  stejné 
kvalitě jako bio, které tak nejsou 
označeny.

Zhruba polovina této produkce 
je z  Česka. Jak upozorňuje Pav-
la Hobíková z  Globusu, českých 
certifikovaných biopotravin je 
na  trhu nedostatek. S  certifikací 
jsou totiž spojeny náklady, které 
je ne každý ekologický zemědě-
lec ochoten či schopen vynaložit. 
„Naší vizí je množství certifi-
kovaných biopotravin neustále 
rozšiřovat, a  to ve  prospěch tu-
zemských výrobků oproti dováže-
ným, chceme mít zkrátka u  kaž-
dého výrobku českou variantu. 
V  tuzemsku je mnoho skvělých 
farmářů a  pěstitelů, kteří produ-
kují potraviny v  -, ale chybí jim 
odpovídající certifikace, kterou 
my vyžadujeme. Věřím ale, že 
certifikovaných českých produ-
centů biopotravin bude s dalšími 
roky přibývat a  s  tím i  počet je-
jich výrobků na našich pultech,“ 
říká.

Českých 
certifikovaných 
biopotravin 
je na trhu 
nedostatek. 
S certifikací jsou 
totiž spojeny 
náklady, které 
je ne každý 
ekologický 
zemědělec 
ochoten či 
schopen 
vynaložit. 

"

Pavla Hobíková,
mluvčí Globusu

Nápis „Česká potravina“, českou vlajku, mapu České 
republiky a loga a texty odkazující na český původ vý-

robku budou moci výrobci dobrovolně použít, jen když 
splní konkrétní podmínky. U jednosložkových potravin 

(mléko, maso nebo zelenina) budou muset být suroviny 
ze 100 % z České republiky. U vícesložkových (salám) 

budou složky nejméně ze 75 % českého původu.
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Jak vás napadly jako předmět podnikání právě müsli? Byla to 
vaše zamilovaná potravina?
M. W.: Müsli mi chutnalo, ale ani jeden z nás nebyl nikdy žádný fanatický 
milovník müsli. Spíš tak nějak obecně máme rádi zdravé jídlo, vždycky 
jsme se tak trochu bránili blafům, co se na nás valí z regálů velkých ře-
tězců a to, že jsme si vybrali jako obor podnikání zrovna müsli, byla spíš 
věc náhody. Přemýšleli jsme, v čem bychom podnikali, aby to bylo hravé 
a kreativní a zároveň to mělo potenciál na to, aby se z toho stalo vysokoob-
rátkové zboží. Navíc tu byla i nějaká inspirace ze zahraničí, k tomu jsme 
byli přesvědčení, že to musí fungovat přes internet – a s těmi müsli nám 
to tak nějak všechno zapadlo do sebe.

Müsli ale nebyla v té době už dávno žádná novinka a regály su-
permarketů už byly plné všech možných müsli s různými příchu-
těmi. Nebyl to vstup na již docela dost obsazené pole?
T. H.: Ani ne. Müsli byly plné regály, my jsme ale chtěli dělat věci, které 

v regálech chyběly – müsli ne s ovocnou příchutí, ale takové, kde ovoce 
skutečně najdete. Nebo čokoládové müsli se skutečnou, kvalitní čokolá-
dou. Bezlepkové müsli a podobné věci, které jste v regálech nenašli. Nebo 
třeba müsli bez rozinek. Navíc většina výrobků z  müsli byla zapékaná, 
slazená a  plná všelijakých aditiv, různých dochucovadel a  konzervantů 
– nabídka byla sice velká, ale zároveň byl v  tomto segmentu obrovský 
prostor, který chyběl.

M. W.: Naše přidaná hodnota navíc nebyla jen v  použitých surovinách 
a v tom, že jsme nepřidávali žádný zbytečný cukr a další nezdravé přísa-
dy, ale navíc jsme lidem nabídli možnost namíchat si müsli přesně podle 
chuti. To bylo asi největší lákadlo.

Jak vypadaly začátky vašeho podnikání?
M. W.: Na začátku se nám povedlo dát dohromady nějakých sto tisíc jako 
počáteční kapitál, ale samozřejmě ani to nestačilo – museli jsme to dál 

Tomáš Huber a Martin Wallner z Mixitu: 

„Na začátku 
se nám smáli“

Na začátku byla touha dvou studentů VŠE Martina Wallnera a Tomáše Hubera rozjet vlastní podnikání. A taky nápad zkusit to s müsli. 
A nabídnout lidem něco jiného, než co najdou v tomto segmentu v regálech obchodů. Navíc s možností namíchat si směs podle svých 
představ. A vše nabídnout lidem přes internet. „V té době nikdo moc jídlo přes internet neprodával, lidé na to nebyli moc zvyklí a v pod-

statě jich to většina považovala i za zbytečné – proč platit za dopravu a podobně. Byli jsme v tomto ohledu průkopníci, ale nebáli jsme se 
toho, spíš to pro nás byla o to větší výzva,“ vzpomíná Martin Wallner. Odvaha se vyplatila. Začátky nebyly jednoduché, dnes je ale z Mixitu 

firma, která má stomilionový obrat, kromě českého trhu působí i na Slovensku a v Polsku a dává práci pár desítkám lidí.

Zleva: Martin Wallner a Tomáš Huber 

TEXT: ROMAN PETERKA
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a dál lepit, aby podnikání mohlo běžet a posouvat se dál, abychom mohli 
každý měsíc zaplatit nájem za výrobní prostory, abychom měli z čeho za-
platit programátorovi a podobně. Ty začátky byly hodně skromné. Měli 
jsme malý suterénní byt na Vinohradech, garsonku, kde byl dlouhý pult 
a na jedné půlce toho pultu se balily balíky, na druhé půlce pultu se mí-
chaly směsi, byl tam počítač, kde jsme hlídali elektronickou poštu... bylo 
to takové hodně provizorní. A když se to rozhýbalo a narostly nám ob-
jednávky, už začal být problém, že jsme se tam skoro nemohli ani hnout.

Kolik vás na začátku bylo?
M. W.: První tři měsíce jsme byli jen sami dva, pak jsme přibrali prvního 
brigádníka. Samozřejmě jsme s tím měli trochu psychický problém, pro-
tože jsme si nebyli jistí, že to zvládne všechno umíchat tak dobře, jako 
my dva (směje se). Velmi rychle jsme se od podobných obav ale oprostili, 
protože jsme pochopili, že to prostě jinak nepůjde.
T. H.: Mimochodem, ten kluk tu s námi pracuje doteď.

Už nejste v garsonce, ale máte výrobní halu, kolik pro Mixit pra-
cuje lidí?
M. W.: Kolem dvacítky stálých, dalších zhruba 40 brigádníků ve výrobě, 
kteří s námi taky spolupracují dlouhodobě, většinou jsou to studenti, kte-
ří si k nám chodí po škole přivydělat. A k tomu tým externistů, kteří se 
starají o takové ty přidružené činnosti, bez kterých to nejde – jako je PR 
a podobně. Takže celkově se na výsledcích našeho podnikání podílí něja-
kých 70 lidí.

Jak vypadaly proměny výrobního zázemí, když už přestal stačit 
jeden pult v garsonce?
Stěhovali jsme se celkem třikrát a vždycky do většího. Na začátku byl je-
den pult, pak dva, pak tři, pak i sedm... dlouho ale celou poptávku pokrý-
vala ruční výroba. Nakonec jsme ale pochopili, že pokud chceme růst dál, 
neobejdeme se bez automatizace. Dva roky jsme pak řešili financování 
výrobní linky, která nám tu funguje už víc než rok a pokrývá část našich 
potřeb.

Jen část?
Ruční výroba tu samozřejmě pořád hraje svou roli a vždycky hrát bude, už 
jen kvůli kontrole kvality vstupních surovin. Ale bez automatizace by to 
nešlo. Potřebujeme ji, abychom dokázali pokrýt výkyvy v poptávce, jako 
je třeba před Vánoci – a nezbláznili se z toho.

Jak složité bylo najít v začátcích dodavatele surovin pro vaše 
müsli? Zvlášť když jste neustále řešili značně omezené finance?
T. H.: Jednoduché to nebylo. Když jsme tak stáli před těmi lidmi, co v tom 
oboru fungují už dlouho, a  vykládali jsme jim, jak to bude super, že to 
bude prodej přes internet a lidi si to budou moct namíchat z těch základ-
ních surovin sami, podle svojí chuti, bude to müsli a budeme to posílat 
lidem poštou – mnozí se nám vysmáli s  tím, že ten byznys už nějakých 
20 – 30 let funguje úplně jinak. A my tu vymýšlíme blbosti.

M. W.: Taky jsme si vyslechli rady typu: Kluci, jděte si raději hledat něja-
kou normální práci.

T. H.: Ale nakonec se mezi těmi dodavateli, které jsme oslovili, našlo pár 
těch, co si řekli, že to možná není úplně špatný nápad a že to s námi zkusí. 
A s těmi spolupracujeme úspěšně dodnes.

Jak jste hledali potenciální dodavatele?
M. W.: Poptávali jsme dodavatele všude možně, kde se dalo, googlili jsme, 
obráželi veletrhy, nechávali jsme si i posílat vzorky, abychom pak vybrali 
to, co nám přišlo nejlepší, za cenu, kterou jsme vnímali jako ještě přijatel-
nou pro zákazníky. Od každé suroviny jsme objednali vzorek o váze kilo 
až pět...

T. H.: Prostě to nejmenší množství, které bylo možné odebrat. Měli jsme 
na  tyhle první nákupy hodně omezený rozpočet, takže jsme šli po  těch 
nejmenších baleních.

Kdy přišel ten bod zlomu, kdy se z díry na peníze stal byznys, kte-
rý začal nést zisky?
M. W.: Asi po  roce a  půl, možná po  dvou. Tak dlouho trvalo, než jsme 
na tom byli tak, že jsme si mohli dopřát i nějakou investici – jako třeba 
nové počítače a podobně.

Čekali jste, že to bude trvat tak dlouho?
M. W.: Ne, mysleli jsme si, že to bude podstatně rychlejší.

T. H.: Mysleli jsme, že těžké budou tak první dva měsíce a pak už to bude 
pohoda. Velice rychle jsme ale zjistili, že to bude úplně jinak (směje se).

Nakolik jsou pro vás různé variace na müsli, které jsou v regálech 
supermarketů, konkurencí?
M. W.: Je to jeden balík, takže konkurence to určitě je, ale my jsme je 
nevnímali nikdy jako konkurenci, se kterou bychom se měli srovnávat. 
Vznikli jsme tak nějak vedle nich, část zákazníků jsme jim možná přebra-
li, ale nesledujeme, kde jsou a jak nastavují svoje ceny. To by nám nic ne-
přineslo, protože naše a jejich ceny se samozřejmě nedají úplně srovnávat 
– máme dost odlišné náklady.

T. H.: My cenově proti této konkurenci nemáme šanci bojovat – pokud 
bychom to zkusili, bylo by to na úkor kvality a stejně bychom se s nimi 
nemohli cenou rovnat. Stali by se z nás tak jen další z davu výrobců, co 
dodávají do supermarketů a jsou jejich nákupčími tlačeni k co nejnižším 
cenám. Proto jsme naši konkurenční výhodu nepostavili na nejnižší ceně, 
ale na kvalitních surovinách.

Jakými kanály se dostávají vaše produkty k zákazníkům?
M. W.: Hlavní roli hraje náš vlastní e-shop, jehož prostřednictvím se ode-
hrává zhruba 80 procent prodejů. Pak máme také síť zhruba dvou stovek 
obchodů, které odebírají naše výrobky a prodávají je ve svých regálech. 
Jde ale spíš o menší specializované prodejny zdravé výživy, do řetězců se 
nehrneme.

A zkoušeli jste to?
M. W.: My sami určitě ne, ale oslovovali nás. Cítili jsme ale, že to není ces-
ta, kterou bychom chtěli jít. Navíc nás i naši dodavatelé varovali, že s nimi 
není lehké pořízení a časem se spolupráce s nimi nemusí vyplatit. Protože 
jsou to řetězce, kdo v tom vztahu tahá za silnější konec.

Působíte nejen na českém trhu, ale i v zahraničí. Do jakých zemí 
míří vaše müsli?
M. W.: Po Česku následovalo celkem logicky Slovensko – je to nejbližší 
další trh, navíc se odtamtud lidé ozývali, že by také chtěli naše produkty, 
takže jsme cítili, že potenciál je. Dva roky fungujeme i v Polsku...

T. H.: A mezitím nám do toho ještě, tak trochu náhodou, přišla Kanada, 
prostřednictvím čechokanadského páru, který se odtud odstěhoval zpět 
do Kanady.
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M. W.: My jsme o Kanadě neuvažovali, je to dost daleko, normálně odmí-
táme různé nabídky a výzvy typu: „Pojďte sem, bude to super.“ Protože 
víme, jak je strašně složité rozjíždět něco v jiné zemi, když vám chybí ka-
pitál, nemáte na daném trhu žádné kontakty a zázemí – naděje, že se vám 
to podaří dostat v  rozumném čase na nějaká zajímavá čísla je pak dost 
malá. Tihle lidé nás ale přesvědčili o tom, že v Kanadě by to stálo za to 
zkusit. A rok už to tam jede.

T. H.: Výhoda je, že my řešíme jen programové vybavení, na což tu máme 
lidi – stojí nás to sice nějaký čas, ale jinak nic. Věci typu skladové prostory 
a podobně si už řeší oni tam.

Jak funguje Polsko?
M. W.: Překvapilo nás, jak je to na polském trhu jiné a jak tam nefungují 
věci, které fungují tady. Vše, co používáme v marketingu tady a na Slo-
vensku, tam musíme dělat jinak. Asi rok nám trvalo, než jsme se dostali 
do čísel, která nám dávala nějaký smysl a utvrdila nás v tom, že má smysl 
se na polském trhu dál o něco pokoušet.

T. H.: Na polském trhu sice rosteme násobně, ale ještě nějakou dobu mu-
síme tohle tempo růstu udržet, abychom se dostali na  nějaká skutečně 
zajímavá čísla. Protože jsou to sice meziročně stovky procent růstu, ale ty 
objemy jsou stále malé.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi polskými a českými zákazníky?
M. W.: Poláci jsou třeba hodně citliví na cenu – ještě víc, než čeští zákazní-
ci. Hodně tam fungují slevové akce, hodně velký vliv má i to, když nabíd-
nete dopravu zdarma – je potřeba tam s těmihle věcmi pracovat ještě víc, 
než tady. Byť je jich čtyřikrát víc, než nás, koupěschopnost trhu je nižší.

Přemýšlíte i o další expanzi?
M. W.: Nebráníme se myšlence ještě dál rozšířit naši působnost. Na druhé 
straně se do toho ani nijak bezhlavě nehrneme, protože vidíme, kolik je 
s tím práce. Proto se raději soustředíme na to, co už máme rozjeté, než 
abychom měli velké oči, snažili se být všude a výsledek by byl ten, že by-
chom pořádně nebyli nikde.

Když jste začínali, byli jste dva a dělali jste všechno. Nakolik jste 
dnes zapojeni ve výrobě?
M. W.: Do jisté míry nárazově pořád. Třeba loni, když jsme v předvánoč-
ním období, kdy je taková naše špička, potřebovali přidat třetí směnu 
k našemu dvousměnnému provozu a nemohli jsme do ní sehnat lidi, vzali 
jsme to my dva – v deset večer jsme šli do výroby, ve čtyři ráno skončili, jeli 
jsme domů trochu se vyspat, v poledne jsme byli zpátky v práci a jelo se 

nanovo. To je výhoda té automatické mašiny – stačí dva lidi a jsou schop-
ni namíchat tisíce balení za směnu.

T. H.: Prostě pořád, když je potřeba, zaskočíme i ve výrobě. Je to dobré 
i pro nás. Člověk při tom objeví spoustu věcí, které je nutné odladit, nebo 
které by mohly fungovat ještě lépe... takže se na to každý rok těšíme.

M. W.: Navíc si u  toho člověk úžasně odpočine od běžné práce spojené 
s řízením firmy.

To ale vyžaduje dost velké pracovní nasazení. Naučili jste se už 
taky odpočívat, nebo žijete jen firmou?
M. W.: Je pravda, že dřív jsme byli opravdu schopní trávit prací 18 hodin 
denně, teď už to ale tak není – prostě už to pro nás není ani fyzicky možné. 
A už by nás to ani nebavilo.

T. H.: Samozřejmě občas tu trávíme hodně času, máme takové to hlavní 
období před Vánoci, kdy je taková naše špička, už ale víme, že je potřeba 
taky občas vypnout. Takže si už umíme udělat aspoň trochu volno během 
prázdnin, abychom tu pak zvládli ty šestnáctky v předvánoční špičce, kdy 
si k řízení firmy přibereme ještě třetí směnu ve výrobě.

A dokážete si představit, že se jednou vaše podnikání překlopí 
do té podoby, že už budete jen zpovzdálí kontrolovat, jak firma 
šlape po ekonomické stránce a užívat si života?

T. H.: Tak jednou v budoucnu by to tak určitě mělo být. Je to takový přiro-
zený vývoj, že na část svých činností nakonec přijmeme člověka, kterému 
je dáme na starost. Nicméně zatím je tu té práce, kterou musíme dělat 
přímo my, pořád spousta. Takže pořád tomu musíme věnovat dost času.

M. W.: A jsme tak i klidnější.

Přijít do práce jednou za 14 dní na kontrolu by nefungovalo?
M. W.: Fungovalo, ale stagnovalo by to. My potřebujeme, aby se naše 
podnikání posouvalo pořád dál. To nás motivuje. 
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S
větová zdravotnická or-
ganizace (WHO) dopo-
ručuje výlučné kojení 
do  6 měsíců věku dítěte. 

Ne vždy je to ale možné. I  v  ta-
kovém případě ale je pro rodiče 
nutné zajistit kojenci potřebnou 
výživu. Řešením jsou produkty 
dětské kojenecké výživy, které 
zajišťují plnohodnotnou náhradu 
za mateřské mléko. Případně mo-
hou posloužit jako dokrm tam, 
kde je dítě sice kojené, ale mlé-
ka od  matky není dost. Zhruba 

od čtvrtého měsíce už začíná být 
i  u  dětí, u  nichž není s  kojením 
žádný problém, čas na  zavádění 
příkrmů. I pak je vhodné pokra-
čovat s mléčnými výživami. Trhu 
mléčné kojenecké výživy domi-
nují firmy Hero (Sunar), HiPP 
(HiPP, Bebivita), Nestlé (BEBA) 
a Nutricia (Nutrilon, Hami). 
 
Nejen pro kojence 
Problémy s  kojením nejsou žád-
nou výjimkou. Přestože lékaři 
doporučují kojit dítě plně co 

nejdéle, maminek, které kojení 
dětem nemohou dopřát, nebo ne 
v  dostatečné míře, je poměrně 
dost. Podle průzkumu agentury 
Ogilvy&Mather provedeného 
v  loňském roce tři čtvrtiny re-
spondentek uvedly, že měly v plá-
nu kojit déle než rok. Třetina do-
tázaných nicméně přiznala, že se 
jim nepodařilo kojit tak dlouhou 
dobu, jakou si předsevzaly. Mezi 
nejčastější důvody nechtěného 
ukončení kojení patřilo to, že 
matka přišla o mléko nebo dosta-

la zánět prsu. Téměř polovina re-
spondentek (48 %) se během ko-
jení s  mastitidou setkala, z  toho 
10 % dokonce opakovaně. 

Mléčná výživa pro nejmenší ale 
není omezena pouze na náhrad-
ní výživu pro kojence. V období 
mezi 4. – 6. měsícem přichází čas 
na  zavádění nemléčných příkr-
mů do  stravy. V  tomto období 
dítě přechází z  tzv. počáteční 
kojenecké výživy na  pokračo-
vací kojeneckou výživu. Na  ni 

VÝŽIVA PRO 
NEJMENŠÍ 

POD LUPOU

Trh výživy pro nejmenší má omezenou velikost. Náhradní kojenecké výživě a pokračovací 

výživě děti rychle odrůstají, počet nově narozených dětí měl navíc řadu let setrvale 

klesající trend. V současné době ale demografické údaje ukazují na alespoň dočasný mírný 

zvrat tohoto trendu. Podle statistik za loňský rok v porovnání s rokem 2014 přibylo živě 

narozených dětí. O pouhých 900 dětí, celkem se jich za loňský rok narodilo 110 800. I tak je 

to nejvíc narozených dětí za posledních pět let.

TEXT: ROMAN PETERKA
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Tvurcí
schopnosti díky

vyvinutému
mozku.

Po kom to má?

Po Sunaru!

www.sunar.cz

Inspirováno prírodou, 
potvrzeno vedou.Kyselina alfa-linolenová přispívá k rozvoji mozku. 

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy.

navazuje od  jednoho roku dítěte 
batolecí výživa, která je na rozdíl 
od  kravského mléka obohacena 
o  vitamíny, minerály, stopové 
prvky apod., a  proto je pro dítě 
vhodnější alternativou, než pití 
kravského mléka. 

Základem umělého mléka je 
ve  většině případů kravské mlé-
ko, jehož hlavní složky (bílkoviny, 
sacharidy, tuky) jsou ale upraveny 
tak, aby se co nejvíce přibližovaly 
mateřskému mléku a vyhovovaly 
potřebám malých dětí. 

Na trhu jsou k dostání i hypoaler-
genní mléka, obsahující částečně 
nebo plně štěpenou mléčnou bíl-
kovinu. Pro děti se silnou alergií 
na  bílkovinu kravského mléka 
jsou určena speciálně připravená 
mléka z  volných aminokyselin. 
Na trhu jsou i mléka pro děti tr-
pící refluxem (zpětným tokem 
žaludečních šťáv ze žaludku 
do jícnu). 

Výrobce kojeneckých výživ Hero 
(patří mu oblíbená a v Česku tra-
diční značka Sunar) přišel loni 
s  novou recepturou – ve  spolu-
práci s  výzkumníky ze švédské 
univerzity v  Umea připravil vý-
živu, která obsahuje i složku ma-
teřského mléka, MFM (Milk Fat 
Globule Membrane). Jde o  klí-
čovou složku mateřského mléka 
– tato lipo-proteinová membrá-
na je složena z  aktivních složek 
jako například sfingomyelin3, 
cholesterol4 a  gangliosidy5, kte-
ré jsou klíčové pro vývoj nervové 
soustavy, mozku a imunity. 

Drtivá většina produktů koje-
necké výživy je vyrobena na bázi 
kravského mléka. Na trhu jsou ale 
i výrobky připravené na bázi ko-
zího mléka, které má nižší obsah 
laktózy a  může být lépe snášeno 
dětmi, u  kterých se projevuje 
laktózová intolerance. Produkty 
z  kozího mléka podle informací 
výrobců obsahují mimo jiné vyšší 
množství přirozeně se vyskytují-
cích nukleotidů, které pozitivně 
ovlivňují správný vývoj centrální 
nervové soustavy a  imunitního 
systému. 
 
Akční slevy zakázány 
Počáteční i pokračovací kojenec-
ká výživa je zboží, které funguje 
tak trochu ve  zvláštním režimu. 
Ten se týká podpory v místě pro-
deje. Evropská směrnice jakékoli 
aktivity tohoto typu už od  roku 
2006 zakazuje. A  tak není mož-
né rozdávat v prodejnách vzorky 
nebo různé reklamní materiály, 
poskytovat akční slevy nebo po-
dobným způsobem podněcovat 

rodiče k  nákupu těchto produk-
tů.   Smyslem regulace je „neod-
vádět“ matky od kojení. 

Reklamu na  kojeneckou výži-
vu reguluje i  zákon o  reklamě. 
Podle něj je v  prodejnách zaká-
zána reklama, která je způsobilá 
podněcovat širokou veřejnost 
ke  koupi počáteční kojenecké 
výživy, zejména rozdáváním 
vzorků, zvláštním způsobem vy-
stavení, poukazem na slevu nebo 
zvláštní výhodou. Výrobcům 
a  obchodníkům podobná ome-
zení dost svazují ruce. 
 
Palmový olej nemusí 
být nepřítel 
Lidé věnují stále více pozornos-
ti tomu, co jedí – tento trend je 
silně cítit i v oblasti kojeneckých 
výživ a  dětských příkrmů. Stále 
častěji se řeší přítomnost různých 
složek v průmyslově vyráběných 
potravinách – jednou z  nejsklo-
ňovanějších je v  poslední době 
palmový olej. Ten obsahuje i vět-
šina produktů kojenecké výži-
vy. Ukazuje se ale, že tady je to 
spíše ku prospěchu, než ke  ško-
dě kojenců. Výživové potřeby 
miminek jsou totiž dost odlišné 
od  výživových potřeb dospělých 
– a tak zatímco u dospělých není 
dobré, když v  potravě převažují 
tuky, vyvíjející se organismus ko-
jence potřebuje získávat energii 
pro svůj růst a vývoj z větší části 
právě z  nich. Hlavním zdrojem 
tuků je v mateřském mléce kyse-
lina palmitová – nasycená mast-
ná kyselina, která je v mateřském 
mléce obsažena ve  značném 
množství. 

Zdrojem kyseliny palmitové 
pro náhradní kojeneckou výživu 
je palmový olej. Obsah kyseliny 
palmitové v  kojeneckých formu-
lích je zcela srovnatelný s  obsa-
hem v  mateřském mléce. Kro-
mě ní je palmový olej i  zdrojem 
nenasycených mastných kyselin 
- mononenasycené kyseliny ole-
jové a  vícenenasycené kyseliny 
linolové. Obsahuje také vitamíny 
A a D. 
 
Nemléčné příkrmy 
Od 4. měsíce se doporučuje začít 
do stravy kojenců zavádět poma-
lu nemléčné příkrmy. Jako první 

se doporučuje zařadit zelenino-
vé příkrmy. Podle současných 
poznatků předčasné zavádění 
nemléčných příkrmů před 4. mě-
sícem může vést ke  zvýšenému 
riziku vzniku potravinových aler-
gií, ke  stejnému výsledku může 
vést ale i  příliš pozdní nástup 
nemléčných příkrmů. Pokud se 
mezi 4. a  6. měsícem života dítě 
setká s  alergenem v  malé míře, 
má to spíše příznivý vliv. Týká 
se to i  lepku, který by mělo mi-
minko ochutnat mezi 5. a 7. mě-
sícem. Pokud se u  něj neprojeví 
nesnášenlivost na  lepek, může 
být od  ukončeného 8. až 9. mě-
síce lepek bez problémů běžnou 
součástí jeho jídelníčku. Jakákoli 
nová surovina by se však měla 
do jídelníčku kojence zavádět po-
zvolna. 

Na  trhu existuje celá řada hoto-
vých příkrmů – kaší, ovocných 
přesnídávek apod. První příkrmy 
se obvykle začínají rýžovou nebo 
jinou kaší neobsahující lepek. 
Ve druhém půlroce lze zařazovat 
i  kaše obilné s  obsahem lepku, 
nejlépe v  době kdy je dítě ještě 
kojeno. Starším dětem, kterým 
již rostou zoubky, jsou určené 
kaše s malými a měkkými kous-

ky, na  nichž se dítě učí kousat 
a žvýkat. 

Spolu se zaváděním nemléčných 
příkrmů je třeba u  nekojeného 
dítěte začít přidávat další tekuti-
ny. Celková dávka tekutin včet-
ně mléka by se měla pohybovat 
kolem 150 ml/kg/den. Mléka 
a mléčných výrobků by mělo být 
minimálně kolem 400 ml. 
 
Hlavně zdravě 
Složení náhradní kojenecké vý-
živy i dětských příkrmů je velmi 
přísně regulováno a  sledová-
no státními autoritami i  rodiči. 
A výrobci se snaží přicházet s vý-
robky, které jdou často nad rámec 
zákonem stanovených požadavků 
na nezávadnost těchto produktů. 
Svědčí o  tom i  to, že kojenecká 
a  dětská výživa je nejdůležitější 
kategorií v  sortimentu biopo-
travin v  maloobchodních pro-
dejnách. Podle analýzy vývoje 
nabídky biopotravin v  maloob-
chodních řetězcích zpracované 
na základě výstupů BIOmonitoru 
agentury Green marketing zahr-
nujícího data z  12 maloobchod-
ních řetězců, se na celkové nabíd-
ce biopotravin podílí kojenecká 
a dětská výživa 24 procenty. 

Společnost Hero přišla 
loni s novou výživou, 

která obsahuje i složku 
mateřského mléka, 

MFM (Milk Fat Globule 
Membrane). Jde o klíčovou 
složku mateřského mléka, 

která je podstatná pro vývoj 
nervové soustavy, mozku 

a imunity. 
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První kojenecké mléko bylo vyrobeno 
v Československu již v roce 1936. Jaké 
jsou aktuální trendy v kojenecké výživě?
Již od počátku výroby kojeneckých mlék je cí-
lem co nejvíce se přiblížit složení mateřského 
mléka. Výzkum je v  případě kojenecké výživy 
zcela zásadní. V posledních letech byla pozor-
nost upřena zejména na  podrobné zkoumání 
mléčného tuku v  mateřském mléce. Jednou 
z  posledních klinických studií byla studie* 
prováděná ve  spolupráci se švédskou univer-
zitou v  Umea, která se zaměřovala na  zkou-
mání složky mléčného tuku - lipoproteinové 
membrány, tzv. MFGM1 - na imunitní systém 
a rozvoj kognitivních funkcí kojenců. Výsledky 
potvrdily, že lipoproteinová membrána přida-
ná do formule ve stejném množství jako v ma-
teřském mléce přispívá k významnému snížení 
počtu zánětů středního ucha a lepšímu rozvoji 
kognitivních funkcí u dětí ve dvanácti měsících 
ve srovnání s dětmi, které byly krmeny náhrad-
ní kojeneckou výživou bez obsahu MFGM.  

Jaké trendy a inovace jsou v kategorii 
dětských příkrmů? 
Hlavním trendem v  kategorii dětských příkr-
mů jsou ovocné kapsičky. Ty jsou velmi oblí-

benou rychlou a praktickou svačinkou. Prvním 
produktem tohoto druhu na  našem trhu byl 
Sunárek Do  ručičky a  od  té doby patří k  lea-
drům kategorie. Ovocné kapsičky Sunárek 
Do  ručičky maminkám přinášejí nejen prak-
tičnost, ale především kvalitu produktu. Ob-
sahují 100% ovoce, jsou bez přídavku cukrů, 
konzervantů a škrobů.  

Bezkonkurenční novinkou v  letošním roce je 
Sunárek kašička s  cereáliemi. Jde o  hotovou 
kašičku v kapsičce. Produkt je situován do ka-
tegorie kaší. Obecně kategorie kaší byla delší 
dobu v  poklesu. Příchodem našeho produktu 
Sunárek kašička jsme celou kategorii znovu 
nastartovali. Produkt je mezi maminkami vel-
mi úspěšný, což se pozitivně projevuje na pro-
dejích. 

Jak se při výběru kojeneckých mlék 
a příkrmů rozhoduje dnešní matka? Ja-
kou roli hraje místo prodeje? 
Dnešní matka se při výběru kojenecké výživy 
a příkrmů rozhoduje na základě řady zdrojů in-
formací, které dříve neměla k dispozici. Kromě 
informací v  časopisech, televizi a  rozhlase je 
významným zdrojem informací internet. Bo-

hužel na internetu nejsou vždy všechny infor-
mace relevantní a v množství těchto informací 
matka někdy ztrácí objektivní pohled na výži-
vu. Významnou roli hraje i pediatr, který může 
doporučit kojeneckou výživu na základě zdra-
votního stavu a potřeb dítěte. Konečné rozhod-
nutí je však vždy na spotřebitelce. 

Místo prodeje hraje důležitou roli všeobecně 
pro všechny kategorie. V kategoriích příkrmů, 
jako jsou například kapsičky, má nezastupitel-
nou roli vystavení produktů mimo regál. Toto 
zboží má charakter tzv. impulsního nákupu, 
a proto je velmi důležité druhotné vystavení – 
stojany, čela regálů, případně vystavení přímo 
na pultu v lékárnách. Podle našich zkušeností 
prodeje tohoto zboží při správném vystave-
ní narůstají o stovky až tisíce procent a proto 
svým obchodním partnerům z  maloobchodu 
doporučujeme tento potenciál využít.  

Jak značky dětské výživy dokážou spo-
třebitelům dodat přidanou hodnotu? 
Přidanou hodnotu značek dětské výživy vidím 
zejména ve vědecky podložených recepturách, 
které dodají nejmenším vše potřebné a zároveň 
maminkám usnadní život. Například brand 
Sunar se zbavil své nálepky tradiční značky a je 
dnes považován za naprostou špičku v oblasti 
kojenecké výživy. Sunar jako jediný na  trhu 
obsahuje ve  všech svých řadách mléčný tuk 
a naše nejvyšší řada Sunar Premium obsahuje 
výše zmíněnou jedinečnou složku MFGM, kte-
rá je, dovoluji si říci, největší inovací v oblasti 
kojeneckých mlék posledních let.  

Dále je nutné zdůraznit především 100% 
kvalitu a  nezávadnost vstupních surovin dět-
ské výživy. Pokud maminky pro své děti vaří 
doma, je velmi náročné najít suroviny, které 
svojí kvalitou vyhovují požadavkům kladeným 
na výrobky určené kojencům a malým dětem. 
Na kojenecká mléka a dětskou výživu totiž pla-
tí podstatně přísnější legislativní požadavky 
na kvalitu a nezávadnost ve srovnání s výrobky 
pro děti starší tří let. Obsah všech nežádou-
cích látek je velmi striktně kontrolován. Cena 
produktu odpovídá nejen jeho vysoké kvalitě, 
ale také zohledňuje složení výrobku. Proto při 
výběru doporučujeme sledovat i složení, tj. zda 
příkrmy obsahují skutečně ze sta procent pou-
ze ovoce, nebo zda jsou přidávány škroby, bílý 
cukr, ovocné koncentráty a jiné složky. Spotře-
bitelky by měly pečlivě číst etikety a dle toho si 
vybírat to nejlepší pro jejich děti. 
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TRENDY A INOVACE 
V DĚTSKÉ VÝŽIVĚ

*Niklas Timby, Umeå University: Effects of Milk Fat 
Globule Membrane (MFGM) - Enriched Formula With 
Reduced Energy and Protein Content on Growth and 
Development (TUMME) 
1 Milk Fat Globule Membrane

Rozhovor s generálním ředitelem společnosti 

Hero Czech and Slovak Vladimírem Kučerou.
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Pražské nákupní třídy 
v letech 2016/2017

Důvodů je více
Praha, která je 9. nejbohatším regionem EU, disponuje jak silnou domácí 
poptávkou, tak čilým turistickým ruchem, který je zejména v segmentu 
luxusního zboží významným zdrojem příjmů. Poptávka po  kvalitních 
prostorech na  pražských nákupních třídách v  Pařížské a  Na  Příkopě 
převyšuje nabídku, což odráží mimo jiné aktuální výše nájemného 190 
EUR/m2/měsíc za  průměrnou jednotku o  rozloze 100 m2. V  současné 
době probíhá příprava dvou významných projektů, které rozšíří nabídku 
maloobchodních prostor v  historickém centru Prahy – projekt Savarin 
(developer Crestyl, s plánovaným dokončením 2021) spojující Václavské 
náměstí a ulici Na Příkopě a projekt revitalizace Masarykova nádraží (de-
veloper Penta, první fáze dokončení přibližně v roce 2020).    

Luxus na Pařížské 
Pařížská ulice je v regionu CEE centrem luxusních nákupů a se stoupa-
jícím počtem značek nejvyšší kvality v  posledních 20 letech její pozice 
výrazně posílila. Luxusní značky pečlivě zvažují nejen samotnou lokali-
tu, ale i úroveň své přítomnosti (nejvyšším zastoupením je tzv. vlajkový 
obchod, nižší úrovně představují vlastní obchod, zastoupení v luxusním 
obchodním domě či spolupráce s lokálním partnerem např. formou fran-
šízy). „Zatímco v roce 2008 bylo na Pařížské jen 32 % tzv. monobrando-
vých obchodů a  68 % obchodů multibrandových, dnes je poměr úplně 
jiný: 91 % obchodů je monobrandových a pouze 9 % je multibrandových. 
Aktuálně se na Pařížské nachází více než 40 obchodů luxusních značek, 
z nichž 22 obchodů provozují tyto značky přímo (jde o vlastní samostat-
né obchody bez zprostředkujícího lokálního zastoupení),“ uvádí Blan-
ka Vačkova, vedoucí oddělení průzkumu trhu JLL. Jedním z  největších 
obchodů je třípatrový Louis Vuitton, který otevřel na adrese Pařížská 3 
na podzim roku 2014 a který svou nabídku ikonických kabelek a kufrů 
rozšířil o  luxusní pret-a-porter kolekce dámského a pánského oblečení. 
Zájem o  prestižní adresu, který Pařížská ulice kvůli svým fyzickým li-
mitům není schopna uspokojit, se přelévá do  i  sousedních ulic Široké, 
Kostečné a částečně na Staroměstské náměstí (v návaznosti na obchod 
luxusního klenotnictví Cartier). „V Praze je v současné době zastoupeno 
21 z 25 luxusních značek s největším globálním pokrytím. Nejnovějším 
přírůstkem je módní značka BCBG Max Azria v Pařížské 24. Nové nájem-
ce brzy přivítají prostory v Pařížské 15 a v Pařížské 22, na jejichž obsazení 
pracujeme,“ uvádí Marjan Gigov, senior konzultant oddělení maloob-
chodních nemovitostí JLL. 

Nákupní třída Na Příkopě   
V  ulici Na  Příkopě, hlavní nákupní třídě, se mísí tzv. premium značky 
(Michael Kors, Gant, Tommy Hilfiger či Max Mara Weekend) s vlajko-
vými obchody módních řetězců střední cenové úrovně (Zara, H&M, 
New Yorker či Mango). Na ulici se nachází také několik maloobchodních 
pasáží Myslbek, Panská pasáž, Černá růže či Slovanský dům, kde opět 
sídlí zejména obchody s módou. K posledním značkám, které právě zde 
vstoupily na trh, patří legendární hračkářství Hamleys, které zde v květ-
nu 2016 otevřelo svůj první obchod ve střední Evropě, jenž se s rozlohou 
6 500 m2 stal největším hračkářstvím v regionu. „Zájem o prostory v ulici 
Na Příkopě se přelévá i do postranních uliček jako je U Obecního domu, 

Havířská a Rytířská. Právě v Rytířské se nyní rekonstruují prostory České 
spořitelny a bude tu otevřen například vlajkový obchod společnosti Preci-
osa,“ dodává Marjan Gigov z oddělení maloobchodních nemovitostí JLL.          

Zlatý kříž a Václavské náměstí    
Stanice metra Můstek je nejfrekventovanější částí Václavského náměstí, 
kde se nachází řada vlajkových obchodů značek střední cenové úrovně 
(např. Baťa a  C&A) a  dále také obchodní domy např. Van Graaf, De-
benhams či Marks & Spencer. Dolní část Václavského náměstí začala 
v poslední době lákat také prémiové značky jako například Blažek, Pie-
tro Filipi či Marc O´Polo. Nabídku módy doplňují bankovní domy, velká 
knihkupectví (Kanzelsberger, Knihy Dobrovský, Academia a  Neoluxor) 
a obchody s potravinami či rychlým občerstvením (La Formaggeria, pe-
kařství Paul, Starbucks, KFC a  McDonald´s). Nájemné na  Václavském 
náměstí se pohybuje na úrovni 100 EUR/m2/měsíc.   

Nový development v historickém centru Prahy
V posledních letech se významně rozvíjí i ulice 28. října, kde bylo dokon-
čeno několik projektů a nové se ještě připravují. K nejvýznamnějším patří 
například Palác ARA, jehož rekonstrukce je plánována na příští rok. A sa-
mozřejmě nemůžeme vynechat nákupní centrum Quadrio na Národní tří-
dě vedle obchodního domu MY Tesco. 
Ke klíčovým projektům, které se nyní připravují a které výrazně ovlivní 
maloobchodní mapu centra Prahy, patří Savarin (spojující ulice Na Pří-
kopě, Panskou, Jindřišskou a Václavské náměstí) s očekávaným dokon-
čením v  roce 2021 a  dále revitalizace Masarykova nádraží (s  první fází 
naplánovanou na rok 2020).  (JLL)

Podle nejnovější studie High Street Retail in Prague 2016/2017 poradenské společnosti JLL 

je Praha nejzajímavější středoevropskou destinací pro mezinárodní maloobchodní značky. 

Praha je považována za vstupní bránu na středo- a východoevropské trhy (s výjimkou 

Ruska). Nebereme-li v úvahu Moskvu a Vídeň, je Praha vnímána jako jediná lokalita, kterou 

luxusní značky zvažují v souvislosti s případným otevřením svého obchodu 

v oblasti střední a východní Evropy. 
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P
ředpokladům o  tom, že celkový obrat 
vygenerovaný českými e-shopy bude 
opět vyšší, potvrzuje i dosavadní vývoj. 
„Česká e-commerce pokračuje ve  vý-

razném růstu – v  3. čtvrtletí se její obrat me-
ziročně zvýšil o  18 procent,“ říká kamil Gric 
z  Acomware. Stále více se také e-shop stává 
dalším distribučním kanálem pro zavedené 
„kamenné“ maloobchodní řetězce. Podle re-
tailového průzkumu, který připravila společ-
nost Acomware ve spolupráci s katedrou mar-
ketingu Fakulty podnikohospodářské Vysoké 
školy ekonomické v  Praze, možnost nakoupit 
na  internetu už svým zákazníkům nabízí více 
než dvě třetiny největších obchodních řetězců 
v  ČR - vlastní e-shop provozuje již 67 % vel-
kých řetězců. Nejvíce nových e-shopů rozjely 
loni řetězce zaměřené na  prodej módy, mezi 
segmenty, v nichž došlo v roce 2015 k největ-
šímu nárůstu počtu nových e-shopů, patří též 
lékárny nebo stavebniny. Na  opačném chvos-
tu se stále krčí potraviny a drogerie. V oblasti 
prodeje potravin ale zavedeným „kamenným“ 
řetězcům přibývají noví konkurenti v  podobě 
projektů zaměřených na  prodej potravin přes 
internet s  dovážkou k  zákazníkovi – jako Ro-
hlik.cz nebo Kolonial.cz. Lze proto předpo-
kládat, že i v této oblasti budou tradiční hráči 
nuceni začít s internetem pracovat i jako s dis-
tribučním kanálem. Celkově bude i  v  příštích 
letech celkový počet e-shopů zvyšovat – podle 
odhadů Acomware by jich mělo přibýt až 25.

Cena je základ
Podle průzkumu Asociace pro elektronickou 
komerci má zkušenost s nákupem online 89 % 
uživatelů internetu ve věku nad 15 let. Převa-
žují mezi nimi samozřejmě spíše příslušníci 
mladší generace - nejčastěji objednávají zboží 
po síti zákazníci ve věku 25 až 34 let. Celkem 

66 % respondentů v této věkové kategorii uved-
lo, že v e-shopech nakoupí minimálně jednou 
za  měsíc. „Naše nejnovější data potvrzují 
dlouhodobý trend. Na  internetu se nakupuje 
pravidelně a  opakovaně, e-komerce je již ne-
dílnou součástí našeho každodenního života,“ 
komentuje výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Z velké části ovlivňuje zákazníky při výběru 
e-shopu, kde nakonec zboží skutečně nakoupí, 
cena. Výběr podle ceny navíc usnadňují ceno-
vé srovnávače – velká část zákazníků už dnes 
nejde na konkrétní e-shop, ale zboží vyhledává 
právě prostřednictvím cenových srovnávačů 
a  až odtud pak zamíří do  e-shopu, který na-
bízí nejlepší cenu, a zkoumá i další podmínky 
(např. náklady na  dopravu, zda je zboží skla-
dem, možnost osobního odběru a pod.).  Podle 
APEK využívá srovnávače cen či nákupní rád-
ce pro výběr internetového obchodu 62 % zá-
kazníků.

Jen nízká cena sama o  sobě ale boj o  zkaz-
níka nevyhrává. „„Cena je zcela zásadním 
atributem pro výběr e-shopu u  51 % zákazní-
ků. 60 % z nich ale za stejně důležité považuje, 
aby obchodník nabízel přehledné a kompletní 
informace o  produktu. 53 % nakupujících vy-
hledává dopravu zdarma, 52 % pak dostupnost 
zboží skladem,“ říká Jiří Vetyška z APEK.

Zaostřeno na dopravu
Doprava zboží k zákazníkovi a její spolehlivost 
je také jendím z velmi důležitých faktorů úspě-
chu e-shopu. Rychlý a spolehlivý partner, který 
zboží doručí včas a v pořádku, je pro e-shopy 
zcela zásadní. To pak zvyšuje tlak na  kvalitu 
služeb přepravních společností a  zvyšování 
konkurence mezi nimi. Zavedeným velkým 
hráčům v balíkové přepravě se začínají snažit 
konkurovat s  nabídkou svých služeb i  men-
ší firmy. „E-shopaři musí výběr dopravce, se 

E-commerce 
VE ZNAMENÍ RŮSTU

Za loňský rok se obrat českých 
e-shopů vyšplhal na 81 miliard 
korun. Letos by to mohlo být 
podle některých odhadů ještě 
více. Naděje provozovatelů 
e-shopů se upírají především 
k blížícímu se období 
předvánoční nákupní horečky. 
Podle analytiků bude toto období 
opět pro tržby e-shopů zásadní. 
„V loňském roce přinesl poslední 
kvartál českým e-shopům téměř 
třetinu celoročního obratu 
právě díky vánočním nákupům. 
V tomto roce odhadujeme, že 
česká e-commerce bude atakovat 
hranici 100 miliard Kč, přičemž 
největší podíl na obratu pro 
většinu e-shopů bude znamenat 
vánoční období, ve kterém letos 
zákazníci utratí odhadem přes  
30 miliard Kč,“ informuje Kamil 
Gric ze společnosti Acomware. 

TEXT: ROMAN PETERKA
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kterým budou spolupracovat dobře zvážit. 
Pozdě doručená nebo poškozená zásilka může 
mít negativní dopad na  celý obchod. Z  čísel 
za poslední dva roky je vidět, že se lidé nebojí 
zkoušet nové dopravce,“ říká Miroslav Uďan 
ze společnosti Shoptet.

Nicméně přestože v uplynulých dvou letech 
vzrostl podíl menších dopravců, velcí hráči si 
udrželi svou pozici. Nejčastěji lidé volí Českou 
poštu, která v  současné době ukrajuje přes 
42 % z  pomyslného koláče. Její dominance, 
daná i hustou sítí poboček a tradicí, se navzdo-
ry přibývající konkurenci nesnižuje. Podle dat 
společnosti Shoptet naopak za  poslední dva 
roky došlo k mírnému nárůstu. V roce 2014 vy-
užilo k přepravě svých objednávek v e-shopech 
39,6 % lidí, v letos to bylo 42,5 %. „Domnívám 
se, že to jde ruku v ruce se zavedením možnosti 
doručení balíku i ve večerních hodinách. Dále 
pak České poště nahrává skutečnost, že si lidé 
mohou své zásilky vyzvednout na nejbližší po-
bočce tehdy, kdy mají čas,“ komentuje Miro-
slav Uďan ze Shoptetu.

Na druhém místě se již několik let drží PPL 
s 15 %. Za poslední dva roky nejvíce posílili do-
pravci jako DPD nebo Geis či GLS. Přepravce 
DPD v  roce 2014 doručil 4,7 % zásilek, letos 
přes 9 %. Geis  měl před dvěma lety 1,6 %, nyní 
je to 5 % a GLS, které přepravilo 1, 2 %, zdvoj-
násobilo svá čísla na 2,4 %.

Velkým marketingovým „tahákem“ se také 
stává doprava zdarma. Podle studie „Český 
košík roku“ pořádané startupem Twisto už 36 
procent e-shopů, meziročně o 4,5 procentního 
bodu více, využívá dopravu zdarma od  určité 
ceny jako svůj marketingový nástroj. Přes tři 
čtvrtiny obchodů pak nabízí možnost vyzved-
nutí zboží na odběrném místě. Nicméně pou-
há čtvrtina e-shopů zobrazuje termín doručení 
zboží už při volbě dopravy. 24 ze sledovaných 

111 e-shopů má také velmi nepřehledný výběr 
dopravy a platby. A 30 % e-shopů nutí zákazní-
ky vyplňovat osobní údaje, než je pustí k volbě 
dopravy a platby.

Budoucnost je v mobilech
Pro e-shopy je také stále zásadnější to, nako-
lik jsou přívětivé k  uživatelům přistupujícím 
z  mobilních zařízení. Právě jejich prostřed-
nictvím už přichází až 18 % objednávek. A od-
borníci očekávají, že toto číslo dál poroste. 
Největší nárůst obratu zaznamenaly mobily 
(45 %) a tablety (17 %), desktopy rostly o 15 %. 
Na  tržbách e-shopů se mobilní zařízení podí-
lejí z 15 %.

Na návštěvnosti tuzemských e-shopů se mo-
bily a  tablety podílejí již téměř z 30 %. „Čísla 
jasně ukazují dvě věci – česká e-commerce me-
ziročně nadále výrazně roste a stále větší podíl 
na tom mají nákupy z mobilních zařízení,“ říká 
Ondřej Klega z  konzultační společnosti Aco-
mware. „Před dvěma lety byl podíl mobilních 
zařízení zhruba poloviční. A vezmeme-li v po-
taz, že na návštěvnosti se podílejí už z 30 %, je 
role mobilů v nákupním procesu naprosto zá-
sadní. Nejen pro nákupy, ale i zjišťování infor-
mací, první interakci s prodejcem a podobně,“ 
vysvětluje Klega. Ten odhaduje, že o letošních 
Vánocích bude již každá pátá objednávka v e-
-shopech pocházet z  některého z  mobilních 
zařízení.

Pokud jde o další výsledky e-commerce trhu, 
mezi 2. a  3. čtvrtletím došlo k  poklesu počtu 
objednávek. Celkový obrat i  přes pokles po-
čtu transakcí ale vzrostl o  1 %. Důvodem je 
zejména růst průměrné hodnoty objednávky 
(1 868 Kč versus 1  481 Kč). „Zákazníci na-
kupovat z mobilů chtějí a čísla jako stále vyšší 
míra konverze ukazují, že se jim nákupy reali-
zují stále snadněji. Budoucnost je přitom ještě 

růžovější a  příjmy prodejců z  mobilů jedno-
značně porostou,“ dodává Klega. Na  přístup 
z mobilních telefonů a  tabletů je podle studie 
Český košík roku pořádané start-upem Twisto 
přizpůsobeno 72 procent velkých tuzemských 
e-shopů. Ve srovnání s rokem 2014 jde o troj-
násobný nárůst. Jde o e-shopy s mobilní verzí 
webu nebo responzivními stránkami, které se 
přizpůsobí technickému zařízení uživatele. 

ČESKÁ POPULACE 

A NÁKUPY PŘES INTERNET

 � Pozitivní vztah k nákupům na internetu 
od roku 2014 narostl z 83 % na 87 %.

 � 4 % nakupujících pořizuje zboží na internetu 
častěji než před rokem (89 % v 2014).

 � Osobní počítač stále dominuje při realizaci 
nákupů na internetu, i když nakupující 
ve věku 15-34 let stále častěji používají 
mobilní telefon (16 % vs. 9 % u nakupujících 
ve věku 35+).

 � Nevyužitý potenciál nabízí kategorie 
Potravin a Hobby a zahrada. U zmíněných 
kategorií se od roku 2014 zlepšil postoj 
k nákupům na internetu a zároveň v nich 
nakupující postrádají více e-shopů.

 � Cena stále patří mezi hlavní motivátory 
nákupu, její význam ale mírně poklesl. 

 � Mezi kamennými a internetovými obchody 
existuje provázanost, kdy nakupující 
na internetu zjišťují informace a v kamenné 
prodejně si zboží prohlíží před koupí

 � Nově vzrůstá i porovnávání konkurenčních 
nabídek nebo zjišťování informací 
na internetu přes mobilní telefon přímo 
na ploše prodejny (35%).

Zdroj: Acomware
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vědčí o tom i fat, že každý Ital utratí za jídlo v průměru o 20 pro-
cent více, než dělá evropský průměr. „Italové mají zkrátka lásku 
k  dobrému jídlu,“ říká náš průvodce světem italského retailu 
Raffaelo. Italští zákazníci kladou velký důraz na čerstvost potra-

vin a také jejich domácí původ. Více než polovina italských spotřebitelů 
preferuje produkty místních výrobců před produkty globálních značek. 
Je za tím i snaha podpořit místní ekonomiku a ochránit pracovní místa 
pro „domácí“.

Malé prodejny vedou
V oblasti maloobchodního prodeje potravin tvoří nejviditelnější část trhu 
v Itálii – alespoň co do počtu prodejen – menší samoobsluhy v obytné zá-
stavbě , tzv. superette, které nejsou součástí velkých řetězců, ale fungují 
nezávisle. Jejich počty se však snižují – třeba i proto, že majitel odejde 
do důchodu a byznys ukončí, protože ho nemá komu předat, nebo prostě 
ukončí podnikání, protože se mu nedaří. Velké retailové řetězce naopak 
přicházejí s koncepty moderních convenience prodejen potravin (malo-
metrážních prodejen, které nabízejí komplexní sortiment na malé ploše) 

v  městské zástavbě. Což pro nezávislé obchodníky znamená další růst 
konkurence a tím i složitější přežívání. Na ústupu ze slávy jsou naopak 
obří hypermarkety – tento koncept si u  zákazníků příliš velkou oblibu 
nezískal.

Trh potravinového maloobchodu je v Itálii extrémně rozdrobený, díky 
velkému počtu nezávislých maloobchodních hráčů. A dominují mu do-

Inspirace z Itálie
V posledním zářijovém týdnu proběhl 

v Římě další ročník Mezinárodního 

marketingového fóra pořádaného 

společností TCC International, která patří 

k předním světovým hráčům v oblasti 

vytváření věrnostních programů. 

Kromě zajímavých přednášek byl součástí 

programu i výlet za poznáním různých 

konceptů maloobchodního prodeje 

potravin. A že bylo co poznávat. V Itálii 

totiž jídlo hraje opravdu důležitou roli.

TEXT: ROMAN PETERKA

Eataly

Forum Romanum

Simply Market
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mácí řetězce – Coop, Conad a Selex. Silné postavení tu mají také fran-
couzské řetězce Carrefour a Auchan. 

Více než 11 % potravinového maloobchodu v Itálii tvoří diskontní pro-
dejny – v centrální části Itálie a na italském jihu podíl diskontů na celko-
vém trhu roste až ke 20 procentům. I  segment diskontních prodejen je 
výrazně fragmentovaný – působí tu na 42 různých diskontních značek. 
Z velké části však tento segment ovládá jen pár hráčů – největšími z nich 
jsou Lidl, Eurospin a MD-LD.

Zastávka 1. : Doc
První zastávkou na naší cestě Římem je obchod značky Doc. Jde o super-
market schovaný v průchodu do jednoho z domů na Via Vittorio Locchi. 
Značka Doc patří pod řetězec Coop. Zaměřen je na zákazníky, kteří hle-
dají dobrý poměr mezi cenou a  kvalitou – velkou část sortimentu tvoří 
produkty prodávané pod vlastní privátní značkou. Obchod v Římě na Via 
Vittorio Locchi je první vlaštovkou nového konceptu, ten se tu testuje již 
čtyři roky. Podobný pilotní obchod funguje i ve Florencii, kde značka Doc 
před šesti lety vznikla. A protože se koncept osvědčil, připravuje se remo-
deling dalších dvanácti prodejen v Římě.

Specifikem prodejny je distribuce „just-in-time“, která je dána i místním 
specifikem – nedostatkem prostoru. „Obchod je tu pouze v  pronájmu, 
90 procent plochy, kterou má k dispozici, tvoří prodejní plochu, na sklad 
zbývá jen málo. To klade velké nároky na zásobování,“ vysvětluje mana-
žer prodejny. Obchod nesmí trpět nedostatkem, aby zákazník nenašel 
poloprázdné regály, zároveň ale je nutné zajistit, aby na prodejně nebylo 
zbytečně mnoho zásob. Prodejna je tak zavážena dvakrát denně. To klade 
i větší nároky na obsluhu prodejny. „Průměrný trénink člověka, který tu 
má pracovat, trvá jeden rok,“ prozrazuje manažer prodejny.

Náročné podmínky ale vedly k vypracování skutečně efektivního zásobo-
vacího systému. Odpad v podobě potravin, které je nutné odepsat, proto-
že už vypršela doba spotřeby, nepřesahuje půl procenta. Důraz je kladen 
také na spolupráci s místními producenty.

Zastávka 2: Simply Market
I druhá zastávka ukazuje, jak v Itálii pojímají velké řetězce koncept „men-
ších supermarketů v sousedství“. Zastavujeme u prodejny Simply Market 
na  římské Via Portuense. Síť obchodů Simply Market patří francouz-
skému řetězci Auchan, který v Itálii provozuje i síť svých hypermarketů. 
„Do naší prodejny chodí hodně stálých zákazníků, se kterými se známe 
už dlouho, vztahy se zákazníky jsou tu velmi důležité. Je to dáno i tím, že 
lidé tu pracují dlouhodobě – já sama tu pracuji již dvacet let,“ říká pra-
covnice prodejny Valentina, která nás prodejnou provádí. I  tady kladou 
velký důraz na čerstvost a kvalitu čerstvých potravin. Chloubou prodejny 
je nabídka masných produktů, čerstvých ryb, nechybí ani místní sýry či 
vlastní chléb.

Simply Market je koncept menších prodejen řetězce Auchan. „Nemá-
me tu k  dispozici obří plochu, jsme v  centru, na  druhé straně výhodou 

těchto menších prodejen v porovnání s hypermarkety je, že pokud potře-
bujete jen menší rychlý nákup, jste hotovi za  deset minut, v  obřím hy-
permarketu strávíte minimálně hodinu, než tu obrovskou plochu projde 
a najdete vše, co potřebujete,“ vysvětluje Valentina.

3. zastávka: Shop na benzínce a oběd v „Ítálii“
Další zastávka je na čerpací stanici TotalErg. Nestavíme proto, abychom 
doplnili pohonné hmoty, ale abychom si prohlédli místní shop. Na tento 
doplňkový obchod, kde je možné koupit si něco k  jídlu, případně další 
doplňkový sortiment, se zatím na italských pumpách stále zapomíná.
Ne tak na TotalErg. V nabídce shopu na menší čerpací stanici uvnitř měs-
ta je nejen kvalitní káva – jak také v Itálii jinak – ale i dobré jídlo. Vše navíc 
ve „vzdušném“ konceptu, zaměřeném čistě na nabídku jídla a pití – pro 
zákazníky je tu spousta volného prostoru, který není přeplněn regály.

Obědváme v jedné z restaurací uvnitř obřího obchodního centra značky 
Eataly. Eataly je cosi jako obří italské lahůdkářství – pod jednou střechou 
tu člověk najde nabídku kvalitních potravin, kvalitního vína, místo fast-
-foodů restaurace vyznávající koncept slow-food. Jako místo pro zastáv-
ku na oběd prostě ideální. Římský obchod Eataly na Piazzale XII. Ottobre 
je vlajkovou lodí celé sítě těchto obchodních domů a je největším zástup-
cem sítě Eataly na světě.

4. zastávka: Skok proti proudu času
Poslední zastávka naší římské túry nás zavádí do historického centra – 
a do historie nejen Říma, ale také zdejších nákupních konceptů. Naším 
cílem je centrum antického Říma – Forum Romanum. Prostor na dohled 
od Kolosea, rozkládající se mezi pahorky Kapitol a Palatin, býval centrem 
veřejného dění ve  městě – bylo to místo, kde probíhaly politické deba-
ty a vystoupení¨, triumfální přehlídky římských legií, ale třeba i volby či 
spektakulární popravy zločinců – a také místo, kam se chodilo nakupo-
vat. Forum Romanum totiž bylo mimo jiné i  obrovským tržištěm a  ná-
kupními třídami, podél kterých obchodníci prodávali své zboží. Kolem 
původního tržiště v období od 7. století př. n. l. do konce západořímské 
říše (476) postupně vzniklo množství veřejných budov (bazilik), chrámů, 
vítězných oblouků a veřejných řečnišť.

Dnes jsou z  tohoto slavného jádra antického Říma jen ruiny. Centrum 
Říma se v  období Západořímské říše přesunulo dál, z  někdejšího cent-
ra se stávala periferie za  branami města. Neudržované stavby chátraly, 
zubu času pomohly nájezdy barbarů a  také místních, kteří chátrající 
vzácné stavby z mramoru používali jako zdroj materiálu pro své vlastní 
stavební počiny. V průběhu středověku se pak na Forum Romanum zcela 
zapomnělo, rozpadající se ruiny pokryly nánosy zeminy a prostor zaros-
tl trávou. Znovuobjevení se dočkalo Forum při pokusných vykopávkách 
až na konci 18. století. V průběhu 19. století se na místo sjíždělo mnoho 
archeologů a postupně byly odkrývány zbytky chrámů a bazilik. Včetně 
zbytků Baziliky Aemilia postavené v roce 179 př. n. l, která sloužila jako 
sídlo soudu a obří tržnice zároveň. 

Simply Market

TotalErg
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Kvalitní osvětlení 
v halách 
ovlivňuje zdraví 
zaměstnanců

Instalace oken je v halách často z tech-
nických důvodů nemožná. Haly jsou pří-
liš rozsáhlé a instalace oken po obvodu 
by byla efektivní pouze pro malé procen-
to lidí. Zaměstnavatelé proto hledají ře-
šení v podobě kvalitního osvětlení, které 
dokáže přírodní světlo nahradit a nemá 
negativní vliv na zrak a psychiku zaměst-
nanců.

Nejlepším řešením 
jsou dnes LED svítidla.
„Regulovatelná LED svítidla šetří zrak tím, 
že dokáží limitovat oslnění zaměstnanců 
na přijatelnou míru okolo 19-20 jednotek 
UGR (uváděná škála osvětlení se pohybu-
je mezi 10 a 28 jednotkami, pozn.),“ uvedl 
odborník na výrobu LED osvětlení Stani-
slav Sehnal z firmy KAMPOS. Odborníci 
z oblasti vývoje osvětlení se shodují, že 
nejlepším řešením jsou dnes LED svítidla. 
To je důležité především pro pracovníky, 
kteří se při výkonu své profese denně 
setkávají s takzvaným stroboskopickým 
jevem. K tomu dochází například při prá-
ci na soustruhu či fréze, kdy pracovník 
při nedostatečném nasvětlení pracovní 
plochy přestává zrakem rozlišovat pohyb 
otáčivých částí. Zatímco klasické žárovky 
stroboskopický jev nejsou schopné eli-
minovat, nová LED svítidla jej snižují na 
bezpečné minimum.

Svítivost podle denní doby
LED svítidla jsou navíc schopna přizpůso-
bovat sílu záření denní době. To je také 
důležité pro psychiku zaměstnanců. 

(BMPR.CZ)

Obrovské haly bez oken jsou trendem 
mezi dnešními průmyslovými stavbami. 
Jejich výstavba je levná a jednoduchá. 
V halách dnes pracují desítky tisíc lidí 
z celé České republiky. Tráví tam i dva-
náct hodin denně. Nedostatek přírodní-
ho světla a špatné osvětlení pracovních 
prostor ale podle lékařů nepříznivě 
ovlivňují zdravotní stav pracovníků. 
Ti trpí poruchami spánku, často také 
depresemi. Vývojáři osvětlení se začínají 
předhánět, kdo přijde s lepším řešením. 

Oživení ekonomiky ovlivňuje 
i myšlení zaměstnanců
Zaměstnanci jsou stále častěji ochotni přemýšlet o změně zaměstnání, očekávají také zlepšení 
platových podmínek. Více než třetina zaměstnanců plánuje v letošním roce změnu práce, dal-
ších 40 % změnu zaměstnavatele nevylučuje. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti 
Hays Czech Republic. Firmy na to chtějí reagovat zvyšováním platů.

Podle aktuálního průzkumu společnosti 
Hays Czech Republic očekává 69 % zaměst-

nanců finanční zlepšení jejich situace. Neméně 
důležitý je také kariérní růst a posun na vyšší 
pozici, což je prioritní pro 62 % Čechů. Lidé 
ve  firmách očekávají kromě platu i  benefity. 
Ty jsou často klíčové i  při rozhodování, zda 
ve  společnosti zůstanou či nikoliv. Pro 73 % 
zaměstnanců je důležitá flexibilita pracovní 
doby, stejně jako dovolená navíc. Dvě třetiny 
zaměstnanců chtějí využívat možnosti práce 
z domu, 61 % lidí pak preferuje zdravotní vol-
no neboli sick days. Z výzkumu dále vyplývá, 
že lidé očekávají od  zaměstnavatele jazykové 
kurzy, služební automobil, mobilní telefon 
nebo stravenky.

Na požadavky zaměstnanců většina firem sly-
ší, pouze 4,5 % oslovených společností nechce 
letos platy zvyšovat. Naopak 36 % firem plá-
novalo na letošek plošné zvýšení platů do pěti 
procent, dalších 21 % avizovalo zvýšení platů 
při individuálních jednáních a 39 % chtělo zvý-
šit mzdu jen vybraným pracovníkům. Kromě 
toho tuzemské firmy slyší i na benefity – 42 % 
zaměstnavatelů se je chystá upravit, dal-
ších 18 % plánuje jejich rozšíření. Například 
strojírenský koncern ZKL poskytuje svým 
zaměstnancům týden dovolené navíc po  od-
pracovaných 12 měsících. „Přispíváme lidem 
i na investiční životní pojištění, mají možnost 
využívat u  mobilního operátora zvýhodněné 

zaměstnanecké telefonní tarify pro sebe a pří-
buzné, zaměstnanci získávají příspěvek na zá-
vodní stravování a  mají možnosti v  oblasti 
dalšího vzdělávání a profesního růstu,“ uvedla 
personální ředitelka ZKL Lada Serreli.
Změny v politice firem přináší podle odborní-
ků situace na  pracovním trhu. Počet volných 
pozic zejména ve výrobě roste. Například ZKL, 
které má nyní přes 700 zaměstnanců hledá 
specializované dělnické a  technické profese, 
jako jsou kvalifikovaní brusiči, soustružníci 
či technologové. „Dělnické mzdy se pohybují 
v průměru kolem 23 tisíc korun. Mzda se od-
víjí jednoznačně od toho, jaké jsou kvalifikač-
ní požadavky na  konkrétní pracovní pozici. 
V  každém roce probíhá kolektivní vyjednává-
ní a dochází k navyšování mezd. Na rok 2015 
bylo dohodnuto tříprocentní navýšení mezd,“ 
řekla Serelli.
Dvě pětiny firem v Česku aktuálně hlásí nárůst 
výroby, a proto plánují i nábor nových pracov-
níků. Podle údajů Úřadu práce nezaměstna-
nost v  Česku v  srpnu po  červencovém růstu 
na 5,4 % klesla na 5,3 %. Uchazečů o zaměst-
nání bylo ke konci měsíce 388 474, což je nej-
méně za srpen od roku 2008. Volných míst je 
přes 139 000, tedy nejvíce za posledních osm 
let. Nedostatek kvalitních odborníků ve výrobě 
se projevuje i  v  růstu mezd. Průměrná mzda 
v  České republice stoupla ve  druhém čtvrtletí 
letošního roku meziročně o 1 019 korun, tedy 
o 3,9 %, na 27 297 Kč. (LESENSKY.CZ)
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Výstaviště Praha - Holešovice

www.top-gastro.cz

souběžně s veletrhem cestovního ruchu
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E-shopy: prostor pro 

nové hráče stále je

...máme pro vás zajímavé  inzertní kombinační balíčky

www.1prg.cz    www.svetobchodu.cz    www.svethg.cz

14 000 
výtisků

42 000 
čtenářů

s námi oslovíte management a provoz:

hotelů, restaurací,
barů, kaváren,
cukráren, vináren,
školních jídelen,
obchodů, obchodních 
sítí a řetězců


