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K
onečně se pan-
demické sevření 
ekonomiky začíná 
uvolňovat a je 

velmi příjemné mít opět 
možnost plánovat a setkávat se. 

Digitalizace, modernizace výrobních procesů, 
kooperace, vzdělávání zaměstnanců a vnímání 
jejich potřeb hrají v současné době hlavní roli 
v rozmachu firemní politiky. Je důležité budovat 
důvěru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 
Personální agentury přicházejí s doporučením 
zahrnout benefity na podporu duševní zdraví, 
společnosti zavádějí pet-friendly kanceláře, 
do IT světa míří více žen. Je zřejmé, že jsme 
vstoupili do nové éry, která vybízí k provázanosti 
různých trhů a podněcuje k inovacím. 
V tomto vydání jsme se zaměřili na společnosti, 
které dokázaly ustát výkyvy na trhu a zároveň 
zvýšit roční obrat. Představíme vám trendy 
v logistice a odborníci na vybavení prodejen se 
s námi podělí o tipy na funkční interiér. Přináší-
me reportáže ze soutěží Chléb roku, České pivo, 
Mastercard Inovace roku a barmanské soutěže 
Rudolf Jelínek Cup. Gratulujeme oceněným 
společnostem a přejeme vám mnoho neotřelých 
nápadů!

Jaroslava Chudá
šéfredaktor
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Muži jsou ochotni utratit za jeden online nákup 
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A
ndrea Vogliazzo spolu s management 
týmem bude nadále posilovat pozici 
HEINEKENU v České republice s cí-

lem stát se silnou dvojkou na českém pivním 
trhu. Jeho prioritou bude především růst 
podílů prémiových výrobků v portfoliu HEI-
NEKEN a s tím spojený růst tržeb. Zároveň 
bude také pokračovat v  optimalizaci E2E 
nákladů a současně se zaměří i na nová, ak-
tuální témata, jako je dlouhodobě udržitel-
ný růst a společenská odpovědnost v rámci 
globální strategie EVERGREEN v  České 
republice. „Jsem hrdý na to, že povedu spo-
lečnost v  zemi, jako je Česká republika, 
která je proslulá svojí pivní kulturou. Je to 

zajisté také výzva, na kterou se těším. Mám 
v  plánu navázat na  úspěšné kroky mého 
předchůdce a  firmu dál rozvíjet,“ dodává 
Andrea Vogliazzo.

Ana Beriashvili 
novou CEO 
Becherovky

Ve společnosti Jan Becher Pernod 
Ricard a Pernod Ricard Slovakia 
došlo ke změně ve vedení. Dosa-
vadní výkonnou ředitelku pro 
český a slovenský trh Miroslavu 
Simovou nahradila Ana Beriashvi-
li, která v rámci koncernu přechází 
z Yerevan Brandy Company a Per-
nod Ricard Armenia. 

A
na Beriashvili pracuje ve skupině 
Pernod Ricard již od roku 2004, 
kdy začínala na pozici asistentky 

právního oddělení pro Wines & Spirits 
v Gruzii. Zanedlouho celé právní oddě-
lení vedla a v roce 2008 byla jmenována 
provozní ředitelkou společnosti. Roku 
2012 se přesunula do Arménie na po-
zici výrobní ředitelky Yerevan Brandy 
Company, o pět let později se pak stala 
generální ředitelkou společnosti. Z to-
hoto postu nyní přechází do Prahy, kde 
po Miroslavě Simové přebírá vedení čes-
ké a slovenské pobočky Pernod Ricard. 
Ana je držitelkou magisterského titulu 
v oboru právo a veřejná správa.

„Na novou roli a vedení české a slo-
venské pobočky JBPR se moc těším 
a zároveň je pro mě velkou profesní 
výzvou. Obzvlášť v této době, kdy se 
výrazně změnilo celé odvětví z důvodu 
doznívající světové pandemie a kdy 
musíme hledat nové cesty a přístupy 
k zákazníkům,“ říká k nástupu do funk-
ce ředitelky Ana Beriashvili.

Novým generálním ředitelem 
HEINEKEN ČR se stal Andrea 
Vogliazzo
Novým generálním ředitelem HEINEKEN Česká republika se od září 2021 stává 
Andrea Vogliazzo. Andrea Vogliazzo střídá na pozici dosavadního ředitele 
Nikolaje Mladenova, který nově povede HEINEKEN v Egyptě. Andrea do Česka 
přichází z pozice generálního ředitele pro export ve Spojených státech 
amerických.

K
arol Jakubek zahájil svou profes-
ní kariéru ve  společnosti DPD jako 
analytik a  postupně se propracoval 

až do  pozice finančního ředitele pro Čes-
ko a  finančního koordinátora pro Sloven-
sko a  Maďarsko. Následně přijal nabídku 
od  společnosti AB Facility, kde měl v  roli 

finančního ředitele pro Česko, Slovensko 
a  Polsko za  úkol stabilizovat finanční situ-
aci a podpořit aktivity ke zlepšení výsledků 
společnosti. Od roku 2014 stál jako finanč-
ní ředitel a  jednatel u  úspěšného zavádění 
značky MOL na  český trh a  poslední dva 
roky v  rámci skupiny MOL zastával i  roli 
finančního koordinátora pro dalších 8 zemí 
regionu CEE. 
Karol Jakubek bude ve  společnosti ROSS-
MANN z  pozice jednatele zodpovědný 
za oddělení financí, HR, komunikace, logis-
tiky a revize a bude spolupracovat s Ing. Ví-
tem Podešvou, jednatelem společnosti zod-
povědným za prodej, nákup, marketing, IT 
a oddělení expanze a property. 

Jednatelem společnosti 
ROSSMANN ČR byl jmenován 
Karol Jakubek  
Jednatelem společnosti ROSSMANN ČR se stal Karol Jakubek, který nově 
zastřešuje oddělení financí, HR, komunikaci, logistiku a revizi. Nahradil tak 
Vladimíra Mikela, který působil ve funkci jednatele od r. 2010 a nyní odchází 
do důchodu. 
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Feel Eco redukuje 
množství plastů

Feel Eco, značka přírodní droge-
rie a kosmetiky, přichází s první 
inovací ve snižování obsahu plastů 
v obalech svých výrobků a 15 l 
kanystry nahradila 10 l Bag in Boxy. 
Tento krok ušetří na stejné množ-
ství produktů 75 % plastu, 35 % 
hmotnosti obalů a oproti původní-
mu balení o 53 % sníží i uhlíkovou 
stopu. „Při výběru řešení pro velká 
balení přírodních produktů Feel 
Eco vycházíme z možností, které 
jsou na našem trhu aktuálně ty 
nejlepší, a snažíme se vybrat tu 
nejvhodnější s ohledem na naši 
filozofii, která je v souladu s příro-
dou a zdravím,“ říká Ivan Baťka, 
zakladatel Feel Eco.

V
elká balení produktů a opakované 
doplňování obalů je jednou z cest, 
jak se pokusit snížit množství 

plastového odpadu. „Celá myšlenka 
našich nových Bag in Boxů je taková, že 
si zákazník může doplňovat produkty 
dle potřeby přímo v domácnosti. 
Nechtěli jsme se vydávat cestou stáčené 
drogerie v obchodech, ačkoli je to 
jistě jedna z forem, jak snížit produkci 
plastů. Vracení obalů zpět k výrobci 
a jejich opakované plnění totiž nemusí 
vždy být úplně ekonomické, ekologické, 
a hlavně dobré pro zdraví,“ vysvětluje 
Ivan Baťka. 

Důvodem, je, že i v malé kapce 
vody ve vymytém obalu se mohou 
tvořit nebezpečné bakterie a plísně, 
které pak mohou poškodit produkt 
a následně i zdraví. Naopak díky Bag in 
Boxům eliminujeme část logistických 
úkonů, spotřebu velkého množství 
vody a energie pro dokonalé vymytí 
a vysušení obalu tak, aby nedocházelo 
ke znehodnocení doplněného produktu. 
„Věříme, že každý zákazník si snáze 
ohlídá přípravu obalu, aby domácí 
doplňování bylo pohodlné a hlavně 
bezpečné,“ dodává Ivan Baťka.

Ř
ešení DACHSER Emission-Free De-
livery znamená, že DACHSER stan-
dardně dodává všechny zásilky do de-

finované oblasti v centru města bezemisně, 
obvykle do pěších zón.  Na místě tak nepro-
dukuje žádné polutanty nebo skleníkové 
plyny. Navíc jsou sníženy i  hlukové emise. 
V prosinci 2018 byl pilotní projekt ze Stutt-
gartu oceněn v soutěži o udržitelné  projek-
ty městské logistiky pořádané německým 
Spolkovým ministerstvem životního pro-
středí. 

Pro řešení DACHSER Emission-Free 
Delivery společnost redefinovala své logi-
stické procesy pro dodávky do center měst 
sběrnou službou. Na  základě modulárního 
systému používá společnost dodávkové 
vozy a kamiony na elektrický pohon a také 
nákladní elektrokola, vždy na  míru poža-
davkům každé lokální destinace. Elektro-
kola jsou speciálně navržena pro sběrnou 
službu a paletizované zboží s váhou do 250 
kilogramů. Kamiony na elektropohon zavá-
žejí mikrohuby – malé sklady poblíž centra 
města – nebo přímo dodávají zboží, které 
není vhodné pro elektrokola z  důvodu své 

váhy nebo rozměrů, elektrokola začínají 
svoje rozvozové trasy v  mikrohubu a  pri-
márně obsluhují pěší zóny. 

Dlouhodobá strategie pro ochranu klimatu
„Rozšíření zásobování bez emisí do nejmé-
ně jedenácti evropských měst do konce roku 
2022 je předehrou k  řadě opatření, která 
v  příštích letech zavedeme v  rámci naší 
dlouhodobé strategie pro ochranu klima-
tu,” říká  Stefan Hohm, Chief Development 
Officer, který je společně se CEO společ-
nosti Burkhardem Elingem v DACHSERU 
zodpovědný za ochranu klimatu, a dodává, 
„přitom se spoléháme především na efektiv-
ní logistiku a technické inovace. Raději než 
v  této oblasti působit sami, chtěli bychom 
spolupracovat s  našimi zákazníky a  part-
nery, kteří rovněž chtějí aktivně posouvat 
logistiku směrem k  technologiím s  nízkou 
nebo nulovou produkcí emisí. Jsme pře-
svědčeni, že to je jediná cesta k tomu dosáh-
nout dvoustupňového cíle Pařížské dohody 
i  cílů pro ochranu klimatu Evropské unie 
a  mnoha dalších zemí ve  střednědobém 
a dlouhodobém horizontu.”

DACHSER rozšiřuje 
bezemisní distribuci 
Mezinárodní logistický provider DACHSER bude do konce roku 2022 zásobovat 
centra měst nejméně jedenácti evropských metropolitních regionů bezemisně. 
V současné době společnost své řešení DACHSER Emission-Free Delivery im-
plementovala v Německu ve Stuttgartu a Freiburgu a v norském Oslu. Přípravy 
nyní probíhají také v Praze, Berlíně, Mnichově, Paříži, Kodani, Madridu a portu-
galském Portu.
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Mobilní aplikace 
Můj Globus nově 
umožní rezervaci 
zboží
Z mobilní aplikace Můj Globus se 
stává multifunkční pomocník. 
Zákazníci s ní plánují rodinný 
nákup nebo ji používají k bezpeč-
nému a rychlému nákupu pomocí 
vylepšeného Scan&Go. Mají aktu-
ální informace o nabídce i cenách, 
anebo o volné kapacitě každého 
z hypermarketů. Nad to nyní uživa-
telé dostávají další důležitý benefit. 
Budou si moci rezervovat akční 
nepotravinové zboží. Rezervace 
sortimentu bude možná ve všech 
patnácti hypermarketech a objed-
nané zboží si zákazníci pohodlně 
vyzvednou a uhradí na Informa-
cích. Nemusí tak vůbec vstoupit 
na prodejní plochu. Mobilní apli-
kaci používá nyní stabilně více jak 
120 tisíc zákazníků měsíčně.  

S
 objednávkami skrze mobilní apli-
kaci hypermarkety Globus začaly 
na podzim, odkdy si mohou lidé 

jednoduše vybrat a objednat na určitý 
čas jídlo z jeho restaurací a vyzvednout 
si ho na k tomu určeném místě. Služba 
se osvědčila, jen od března si takto zá-
kazníci objednali a vyzvedli 13 tisíc por-
cí jídel. Brzy bude možné objednat si po-
mocí aplikace také potraviny z vlastních 
pekáren a řeznictví Globusu. Pilotně se 
systém zkouší v hypermarketu v Praze 
Čakovicích. Před nedávnem rozšířil 
rezervační systém na výběr módního, 
sportovního, volnočasového zboží, ale 
také elektra. „Rezervace zboží znamená 
pro zákazníky zjednodušení nákupu, ne-
musí si zboží v obchodě vybírat, ale také 
se nemusí bát, že zboží bude vyprodané, 
než se do obchodu přijdou. Stačí nakli-
kat rezervaci v mobilu a vyzvednout si 
ji na informacích,“ řekla Adéla Justová 
z IT produktového oddělení Globusu, 
která se podílí na vývoji mobilní aplikace 
od jejího vzniku. 

„Oba parky jsou ve  svých spádových ob-
lastech etablované a  během pandemie ne-
ztratily svoji popularitu. Zákazníci mají 
v  oblibě atraktivní mix značek, možnost 
pohodlného venkovního parkování a přímý 
přístup do  obchodů,“ komentuje Vítězslav 
Doležal, ředitel v oddělení investic realitně
-poradenské společnosti CBRE, a doplňuje: 
„Nákupní park Haná Olomouc svou pozici 
do  budoucna ještě více posílí, protože zde 
ve  2. čtvrtletí příštího roku plánuje otevřít 
provozovnu oblíbený potravinový řetězec 
Lidl, který umožní novému vlastníkovi dále 
pracovat s nabídkou značek.“    
„Strategií nemovitostního fondu Trigea je 
budovat diverzifikované portfolio kvalitních 
nemovitostí, které investorům zajistí nad-
standardně atraktivní výnos. I letos chceme 
našim investorům dodat výnos okolo 6 %. 
Nová akvizice v  podobě dvou skvěle per-
formujících retail parků k tomu zajisté při-
spěje,“ říká Tomáš Trčka, generální ředitel 
nemovitostního fondu Trigea.
„Retail parky byly již před pandemií velmi 
populární díky množství expanzních pří-

ležitostí. Během pandemie a  souvisejících 
opatření se tento trend ještě posílil a  retail 
parky se staly zavedenou součástí portfolia 
maloobchodních řetězců,“ komentuje Jan 
Janáček, vedoucí oddělení maloobchodních 
pronájmů v CBRE. 

Nákupní park Haná Olomouc disponu-
je pronajímatelnou plochou 19  200 m2. 
Na  70 % plochy se nacházejí prodejci ná-
bytku a vybavení do domácnosti – jedná se 
o přední značky jako Möbelix, Siko, OKAY 
nábytek, Koberce BRENO nebo Jysk. Dal-
ších 14 % tvoří nabídka elektra (Electro 
World) a od příštího roku i potravinový řetě-
zec Lidl (9 %). V Retail Parku Ostrava s cel-
kovou pronajímatelnou plochou 10 300 m2 
jsou zastoupeny značky z oblasti módy (33 
%), ze sektoru nábytku a vybavení domác-
nosti (32 %), ale také prodejci sportovního 
vybavení (16 %). V parku najdete oblíbené 
značky jako např. Sportisimo, Decathlon, 
drogerii DM, Sinsay nebo Super zoo. Oba 
parky jsou dobře dopravně dostupné a na-
bízejí množství parkovacích stání zdarma.

Fond Trigea koupil dva 
retailové parky na Moravě
Český nemovitostní fond Trigea, který se specializuje na investice do komerč-
ních nemovitostí s atraktivním výnosem, koupil od mezinárodního fondu 
dva retailové parky na Moravě: Nákupní park Haná Olomouc a Nákupní park 
Ostrava. Obě nemovitosti se nacházejí v zavedených retailových zónách 
s vysokou stabilitou nájemců a dlouhodobými pronájmy. Společnost CBRE, 
světový lídr v oblasti komerčních realitních služeb, oba parky spravuje od roku 
2013 a v uplynulých měsících prodloužila většinu nájemních smluv. Tím do-
sáhla 100% obsazenosti parků a následně pro majitele nalezla kupce. Již pátá 
transakce, kterou CBRE letos zprostředkovala, je dalším pozitivním signálem 
o oživení českého nemovitostního trhu, kde je sice dostatek volného kapitálu, 
ale málo vhodných a kvalitních investičních produktů.

nákupní park haná olomouc
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Košík.cz 
zrychluje

Online supermarket Košík.cz 
zrychluje časy doručení objed-
naných nákupů. Zákazníkům 
z hlavního města a jeho okolí nově 
přiveze nákup už za 120 minut, v re-
gionech to zvládne za čtyři hodiny. 
Dobu doručení však chce ještě 
výrazně snižovat.

V
 Praze a okolí bude nově možné 
objednat doručení nákupu z Ko-
šíku od dvou hodin od objednání. 

Současná minimální doba doručení se 
tak zkrátí o celou třetinu a dotkne se 
60 % adres nejen na území Prahy, ale 
i středních Čech. Nejedná se přitom 
o teoreticky dosažitelnou hodnotu, což 
potvrdilo několikatýdenní pilotní testo-
vání. V jeho rámci se navíc zpozdily jen 
jednotky objednávek. Cílová meta tedy 
může ležet ještě o další desítky minut 
níže.

“Zkoušíme, co zvládneme. Systém 
máme teď upravený tak, že aktuální dvě 
hodiny – které osobně považuji spíš 
za tržní standard – vozíme v podstatě 
bez zpoždění. To nám umožňuje dostat 
se ještě výrazně níž,” zmiňuje Tomáš 
Jeřábek, šéf Košík.cz. “Už teď přive-
zeme nákupy rychleji na skoro dvě 
třetiny pražských a středočeských adres. 
A mou osobní ambicí je dostat se už 
brzy na území celé Prahy na 99 minut 
od objednání.”

Výrazně rychleji a pohodlněji teď 
mohou potraviny online nakupovat také 
obyvatelé krajských měst. Košík do nich 
totiž postupně přináší doslova metro-
politní standard služby. Už v červnu si 
mohli v den objednání převzít nákup 
zákazníci z Českých Budějovic, za čtyři 
hodiny od objednání nově přiveze kurýr 
nákup zákazníkům z Plzně, Liberce 
a jejich okolí.

“Rovnice je jednoduchá. Doručení 
do druhého dne oslovuje zákazníky, kte-
ří nakupují párkrát do měsíce. Doručení 
do několika hodin osloví zákazníky, kteří 
nakupují několikrát týdně,” zmiňuje 
Jeřábek. 

S
vou první prodejnu v České republice 
otevřel Action na konci minulého srp-
na. I přes tehdy přetrvávající pandemii 

byl vstup diskontního řetězce na trh úspěš-
ný, o čemž svědčí stále rostoucí počet nově 
otevřených poboček po celé zemi. „Přestože 
během pandemie čelil maloobchodní sektor 
dosud nepoznaným výzvám, Action vsadil 
na svůj jedinečný koncept a na českém trhu 
zaznamenal velký úspěch. Tuzemští zákaz-
níci si oblíbili širokou a neustále se měnící 
nabídku našich prodejen a dělí se o novinky 
s přáteli, rodinou a kolegy či podobně smýš-
lejícími lidmi na sociálních sítích. Každý tý-
den proto přichází do našich prodejen stále 
více zákazníků,“ říká Monique Groeneveld, 
generální ředitelka Action pro český trh.

Každý týden je v  prodejnách Action 
představeno více než 150 nových položek, 
přičemž dvě třetiny sortimentu se neustále 
mění. I  díky tomu mají zákazníci vždy dů-

vod k další návštěvě. Zhruba 1 500 položek 
pak stojí méně než 25 Kč. K atraktivitě toho-
to konceptu přispívá i  široká nabídka zbo-
ží: prodejny Action nabízejí více než 6 000 
výrobků ze 14 různých kategorií – včetně 
produktů osobní péče, vybavení pro domác-
nost, dekorací, papírnictví či hobby potřeb, 
sportovního a  volnočasového vybavení 
nebo hraček.

„Naši již 14. českou prodejnu jsme otevřeli 
8. září v  Kolíně. Stále jsme ale na  začátku 
naší cesty na lokálním trhu. Do konce letoš-
ního roku otevřeme minimálně šest dalších 
poboček a v následujících letech ještě mno-
ho dalších,“ avizuje Monique Groeneveld. 
Vzhledem k  očekávanému dokončení dis-
tribučního centra Action v  Bratislavě, jež 
je naplánováno na  podzim letošního roku, 
budou příští rok české prodejny zásobovány 
přímo ze Slovenska.

Diskontní řetězec Action má 
za sebou úspěšný první rok 
působení na českém trhu
V průběhu roku, který uplynul od otevření první prodejny Action v České 
republice, zaznamenala společnost na lokálním trhu významné úspěchy. Nizo-
zemský diskontní řetězec s nepotravinovým zbožím od svého vstupu v zemi 
zprovoznil celkem  14 prodejen a zaměstnává zhruba 300 lidí. V expanzi napříč 
republikou Action pokračuje i nyní.

foto: action



Ekologie v hlavní roli 
Ekologické smýšlení přijímá čím dál tím 
větší část společnosti. Automobilová dopra-
va vždy byla a bude jistou zátěží pro životní 
prostředí, ale cílem je tuto zátěž co nejvíce 
snížit. Za účelem dosažení co nejmenší eko-
logické stopy je potřeba optimalizovat trasy, 
k čemuž již dnes lze využít moderní techno-
logie. 

Dále jsou samozřejmostí auta splňující 
emisní normy nebo alternativní pohony. 
Jak již bylo zmíněné, blízkou budoucností 
a  v  některých případech i  přítomností lo-
gistiky jsou auta na  elektřinu. Například 
v  Německu jsou zavedeny emisní limity 
v centrech měst, i v ČR lze sledovat tenden-
ce omezení škodlivin v ovzduší. Mezi alter-
nativní pohony lze řadit i CNG, které je dnes 
již běžnější. „Na rozdíl od zahraničí je u nás 
v Praze méně podporované doručení pomo-

cí cargo kol, které v  centrech měst mohou 
řešit více problémů, nejen spoluobčanům 
a  firmám, ale i  dopravním společnostem,“ 
říká Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společ-
nosti Der Kurier. Odesílatelé zásilek kladou 
důraz také na šetrné balení a snaží se napří-
klad o možnost opětovného využití balicích 
materiálů.  

„Uvědomujeme si důležitost ochrany ži-
votního prostředí, zároveň pro nás emisní 
limity zatím nejsou překážkou, většina na-
šeho vozového parku je ve stáří kolem 3 let 
a  splňují tak přísné normy EU. Udržovat 
vozový park moderní, zdravý, a  především 
bezpečný je pro nás jednou z priorit v tomto 
odvětví.“ doplňuje Pavel Vyoral z Pošty bez 
hranic.

Regulace EU a elektrovozidla
Jak už bylo zmíněno výše, k roku 2021 bu-

dou bezvýhradně patřit elektrická vozidla. 
V  celé Evropské unii lze předpokládat, že 
se jejich tempo bude zrychlovat, a to ne ani 
tak v souvislosti s pandemií koronaviru, ale 
především kvůli předpisům Evropské unie. 
Ty velmi přísně omezují a  regulují normy 
ohledně CO2.

Obnovitelné zdroje hrají z  globálního hle-
diska nemalou roli, a proto zpřísnění emisí 
byl jednoznačný krok vpřed. Do roku 2030 
se mají emisní limity snížit o  60 % oproti 
roku 1990. Dle nejnovějších návrhů by měly 
být průměrné emise CO2 z nových osobních 
automobilů nižší, než co byly v  roce 2021, 
ale až schválená regulace z roku 2019 počítá 
se snížením o 37,5 %.

„První elektromobil byl v  České republice 
vyrobený v  první čtvrtletí roku (březnu) 
2020, konkrétně se jednalo o  SUV Hyun-
day Kona Electric. Prvním elektromobilem, 
který vyrobila česká značka byl Enyaq iV zn. 
Škoda Auto,“ říká Michala Soukupová, ze 
společnosti Tp Consulting.

LOGISTIKA svetobchodu.cz
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Trendy, které tvoří 
logistiku budoucnosti

V oblastech logistiky, výroby, dopravy a dodavatelských řetězců dnes probíhá 
rychlá a bezprecedentní transformace a budoucí rozvoj těchto odvětví závisí 
na inovacích a zlepšování technologií. Trendy stále naznačují poptávku po co 
nejrychlejších službách, využívání výhod sdílených skladů, příchod autonom-
ních vozidel, ale i tlak na zlepšování služeb v segmentu B2B. Jaké trendy tedy 
lze v nejbližší době očekávat?

TEXT: KAŠPAR PR  FOTO: FIREMNÍ

pavel vyoral 
jednatel společnosti frogman

provozující poštu bez hranic
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Sdílená logistika i sklady
S navyšujícími se objemy zásilek je kladen 
stále větší důraz na zefektivňování logistic-
kých služeb, a  tak dochází k  propojování 
i  konkurenčních firem za  účelem dosažení 
spokojenosti zákazníka. Firmy využívají 
sdílené sklady či spolupracují při dopravě. 
Informační technologie mohou pomoci 
přepravcům lépe spolupracovat, zvládat 
i  větší objemy zásilek, navigovat řidiče 
a podávat přesné informace o poloze zboží. 
Velkým plusem informačních technologií je 
možnost propojování různých systémů v je-
den. „Když to zjednodušíme, je to jako se 
sdílením kola, auta nebo kanceláře. E-sho-

pům odpadá velká vstupní investice a sklad 
je jim k dispozici, když to potřebují.“ vysvět-
luje Pavel Vyoral z Pošty bez hranic.

Doručení zásilek dronem 
Velkým tématem z oblasti logistických tren-
dů jsou drony. Již není žádnou novinkou vy-
užití dronů při inventurách skladů, díky nim 
je totiž jednoduché se dostat i do vysokých 
a  pro člověka hůře přístupných míst. Dal-
ším očekávaným využitím dronů je samot-
né doručování s jejich pomocí. V budoucnu 
by takový dron mohl jednoduše zamezit 
nedostatku pracovních sil, pomáhat s neu-
stálým vývojem technologií a zamezit tlaku 
na  snižování nákladů ze strany zákazníků. 
„Novinky posledních měsíců ukazují, že už 
se vůbec nejedná o vzdálenou budoucnost. 
První testování a pokusy doručování zásilek 
dronem již probíhají ve Spojených státech. 
Specifikem je zejména nutnost zákonných 
opatření, která budou tento způsob doručo-
vání regulovat,“ Přemysl Lukeš, výkonný 
ředitel Der Kurier.

Autonomní vozidla
Ve velmi blízké budoucnosti se nejspíše bu-
deme čím dál tím častěji v logistice setkávat 
s  autonomními vozidly, zejména kamiony. 
Autonomní kamiony bez řidiče už například 
jezdí v Německu mezi Mnichovem a Norim-
berkem, zatím nejezdí samotné, ale jsou 
součást dlouhé konvoje kamionů, které 
řidiče mají, a jejich výhoda je zejména v še-
trném užívání paliva a vysoké bezpečnosti, 
kterou neohrožuje lidský faktor.

Autonomní vozidlo by tak v případě doručo-
vání zásilek, namísto dosavadních kurýrů, 
mohlo převážet jednoho nebo více kurýr-
ních robotů a  vypustit je tak, aby jako po-
slední článek distribučního řetězce zajistili 
doručení na požadované místo. Se stále se 
zvyšující oblibou nákupů poroste i potřeba 
řešení individuální distribuce balíčků. Vo-
zidla bez řidiče v kombinaci s kurýrními ro-
boty tak mohou být tou správnou odpovědí. 
„V  ideálním případě by objednané balíčky 
poté dorazily ekonomicky v  autonomním 
vozidle spolu například i s balíčky pro ostat-
ní lidi z okolí.“ říká Přemysl Lukeš, výkonný 
ředitel Der Kurier. (PR)

michala soukupová

zástupce společnosti 
tp consulting

přemysl lukeš

výkonný ředitel společnosti 
der kurier
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V
 drtivé většině IT odvětví má Čes-
ká republika de facto nulovou 
nezaměstnanost. Situace kolem 
covid-19 nahrála bezprecedentní-

mu zrychlení přechodu do online digitální-
ho světa, a  IT odborníků – respektive lépe 
řečeno IT vzdělaných lidí – je potřeba čím 
dál tím více. Toto platí téměř pro jakékoliv 
odvětví ekonomiky.

Chybějí všude
Konkrétní pozice, které podle portálu Pro-
fesia.cz nejvíce chybí, jsou IT konzultant, 
správce informačního systému, systémový 
administrátor, IT analytik, Java programá-

tor a  softwarový inženýr. Tyto odborníky 
shánějí firmy napříč trhem. Dost jich není 
téměř nikde. Přitom problém nedostatku 
těchto specialistů je dlouhodobý a v posled-
ních dvou letech ještě eskaloval.

IT odborníci chybí například v  bankách 
a  pojišťovnách. „Projekty napříč Evropou 
přibývají, my rosteme a  průběžně máme 
otevřených zhruba deset volných IT pozic. 
Nejčastěji hledáme IT Business Analytiky, 
IT Architekty, aplikační analytiky či systé-
mové administrátory,“ popisuje Kateřina 
Krist, HR manažerka BNP Paribas Car-
dif Pojišťovny, která má v  Praze interní IT 
Hub, vyvíjející aplikace pro jednotlivé po-

bočky pojišťovny v Evropě. Také IT společ-
nost MIBCON hledá odborníky v podstatě 
nepřetržitě, zejména JAVA programátory 
a  konzultanty zaměřené na  různé moduly 
systému SAP. „Není to rozhodně jednodu-
chá disciplína,“ konstatuje Antonín Cihlář, 
ředitel poradenství MIBCON.

V celkovém pohledu je nejvyšší poptávka 
po IT odbornících v Praze a v Brně, kde se 
koncentrují velké mezinárodní technologic-
ké firmy. Podle údajů Profesia.cz nabídky 
v  těchto dvou metropolích představují té-
měř polovinu z celkového počtu. 

Odborníci na  IT chybí i  v  konzultačních 
společnostech. „V  Accenture v  současné 
době hledáme desítky IT specialistů napříč 
celým oborem. Nejžádanější jsou momen-
tálně odborníci v oblasti cloudu a kyberne-
tické bezpečnosti. Uplatnění u  nás mohou 
najít i čerství absolventi vysokých škol, ze-
jména technického a ekonomického zamě-
ření,“ říká manažer náboru Accenture v ČR 
Petr Bujalka.

Rekvalifikace směřuje i do IT
Lidé se v  této oblasti stále školí. „Zaměst-
nanci i uchazeči se v IT dovednostech chtě-
jí neustále zlepšovat, aby zvyšovali svou 
kvalifikaci a  cenu na  trhu práce,“ říká Jan 
Dvořák, ředitel Počítačové školy GOPAS. 
„Zaznamenáváme zvýšený zájem o  odbor-
né kurzy i  konference ze strany těch, kteří 
hledají v IT oblasti nové kariérní možnosti. 
Velká část z  nich se zaměřuje na  získávání 
programátorských znalostí a  dovedností, 
nejčastěji na Javu a C#. Ve stále více přípa-
dech potom mají zájem o zvyšování kvalifi-
kace v IT i ženy,“ dodává.

A to potvrzují i firmy samotné. Mezi zájem-
ci sice stále převažují muži, ale postupně se 
objevují i ženy. „Je to tak. A to nejen u pozic, 
které nejsou čistě IT, jako je třeba projekto-
vá manažerka. Udělalo mi například radost, 
že na  pozici testera – testerky webových 
aplikací, se nám dokonce přihlásilo více žen 
než mužů,“ dodává Antonín Cihlář, ředitel 
poradenství MIBCON.

V BNP Paribas Cardif Pojišťovně se ženy 
také hlásí na IT pozice, i když spíše na místa 
typu IT Business Analytik nebo Projektový 
manažer, která jsou spojená s  byznysem 
a nejsou zcela výhradně technická. (PR)

TÉMA svetobchodu.cz
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Do IT míří stále více žen

V České republice je v současnosti více než 300 tisíc IT odborníků. Přesto to 
nestačí a je jich potřeba mnohem více.  Řádově jich chybí další desítky tisíc a se-
hnat se téměř nedají. Složitá kovidová situace a související zrychlení digitaliza-
ce ještě zvýšily jejich potřebu a je jasné, že dnes chybí specialisté na IT napříč 
obory. 

TEXT: ASPEN.PR  FOTO: FIREMNÍ
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P
ojmy cirkulární ekonomika či obě-
hové hospodářství, zaznívají ve  ve-
řejném prostoru častěji. O cirkulari-
tě mluví stále více firem a na vládní 

úrovni vzniká strategický rámec cirkulární 
ekonomiky České republiky. Z  průzkumu 
se ale zdá, že pro většinu lidí jsou to zatím 
abstraktní pojmy, pod kterými si toho neu-
mí moc představit. 60 % lidí dokonce pojmy 
cirkulární ekonomika nebo oběhové hospo-
dářství dosud nikdy neslyšelo. 21 % lidí si 
pod tímto termínem nepředstaví nic. V ote-
vřených otázkách pak ale zazněly i nečekaně 
fundované odpovědi a  vzkazy, které svědčí 
o tom, že je to pro lidi důležité téma. 

Cirkularita je více než recyklace
 „Cirkulární ekonomika je koncept, ve kte-
rém je téměř eliminován odpad. Namísto 

toho jsou materiály opakovaně využívány 
k výrobě produktů a ty jsou dále recyklová-
ny. Recyklací nedochází u materiálů ke ztrá-
tě kvality (nebo jen minimální). Vzniká tak 
nekonečná smyčka cirkulujícího materiá-
lu,“ uvádí Andrea Brožová, mluvčí iniciati-
vy Zálohujme.cz. Průzkum ukázal, že Češi 
často považují pojem cirkularita a recyklace 
za  synonyma. Přitom recyklace je jen jed-
ním z bodů celé cirkulární smyčky. 

Ačkoli jsou odborné pojmy občas poněkud 
nečitelné, Češi samotný princip cirkularity 
podporují. Devět z deseti dotázaných oceni-
lo aktivitu výrobců, kteří přišli s PET lahve-
mi, na jejichž výrobu používají recyklovaný 
materiál z použitých PET lahví. „Pro to, aby 
v Česku mohli všichni výrobci vyrábět nové 
PET lahve z těch již použitých, zatím bohu-

žel nemáme dostatek materiálu. PET lahve 
ze žlutých kontejnerů jsou v  současnosti 
v drtivé většině recyklovány na textilní vlák-
na nebo směsné plasty. Problém je v tom, že 
takto vzniklé výrobky už znova recyklovat 
nelze. Ale když z  PET lahve vyrobíte opět 
PET lahev, tak tento proces můžete opako-
vat téměř donekonečna,“ vysvětluje Andrea 
Brožová, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz.

Nápojový průmysl – chybí zálohový 
systém
Samotný nápojový průmysl je k  plně cir-
kulárnímu principu výroby velmi blízko. 
V  současnosti je schopen splnit dvě ze tří 
podmínek pro to, aby nápojové obaly mohly 
cirkulovat stále dokola a netvořil se tak zby-
tečný odpad. 

Ke  splnění třetí podmínky (efektivní 
a transparentní sběr použitých obalů pomo-
cí zálohového systému) je potřeba legisla-
tivních změn.

Plošný zálohový systém, do  kterého se 
zapojí všichni výrobci, je jednou ze tří ne-
zbytných podmínek pro to, aby byl nápojo-
vý průmysl plně cirkulární. Jeho zavedení 
podporují dvě třetiny respondentů. 

Češi chtějí cirkulární Česko
Z průzkumu společnosti Médea Research pro Zálohujme.cz vyplývá, že drtivá 
většina populace (98 %) souhlasí s tím, že bychom měli více využívat odpad 
jako zdroj k výrobě nových výrobků. Pojmům, které s tímto přístupem souvisí 
– cirkulární ekonomika nebo oběhové hospodářství, ale většina lidí příliš nero-
zumí. O téma ekologie a udržitelnosti se přitom Češi nebývale zajímají.

TEXT A FOTO: ZÁLOHUJME.CZ 
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Které obory nabízejí 
nejvíce benefitů?
Pandemie se promítla i do oblasti zaměstnaneckých benefitů. Řada firem sáhla k úsporným 
opatřením a jejich nabídku okleštila. Nejde však o plošné rušení benefitů, spíše se více uvažuje 
nad tím, které jsou účelné a racionální. Aktuální informace platového portálu Platy.cz ukazují, 
jaké je zastoupení benefitů v jednotlivých oborech.

TEXT A FOTO: ASPEN.PR 

Novým trendem jsou benefity zaměřené na podporu duševního zdraví zaměstnanců.
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Nejvíce benefitů je v bankovnictví, nej-
méně v dřevozpracujícím průmyslu
Tradičně velká nabídka zaměstnaneckých 
benefitů je v  bankovnictví a  pojišťovnictví. 
„Podle údajů portálu Platy.cz je dokonce 
bankovnictví segment s  nejnižším percen-
tuálním podílem zaměstnanců, kteří bene-
fity nemají – v loňském roce jich bylo pouze 
7 %. Letos se tento podíl ale navýšil, a  to 
na  9,7 %. Pojišťovnictví bylo vloni v  tomto 
ohledu v  těsném závěsu, bez benefitů bylo 
jen 7,1 % zaměstnanců, letos tento podíl 
dokonce ještě klesl,“ informuje z dat portá-
lu Platy.cz Michal Novák. Kromě stravenek 
jsou zde nejčastějším benefitem placené 

sick days (70 % v  bankovnictví, 68 % v  po-
jišťovnictví) a  dovolená navíc (43 % v  ban-
kovnictví, 41 % v pojišťovnictví). Vysoký je 
zde tradičně i podíl lidí, kteří mohou praco-
vat z domova, tento benefit ale pandemické 
období poněkud zkreslilo.
„Našim zaměstnancům nabízíme různé 
formy benefitů, které se mění v čase měnit 
na základě zájmu zaměstnanců. Velmi žáda-
né benefity jsou tradičně příspěvky na stra-
vování a  týden dovolené navíc. Poslední 
dobou vidíme velký zájem zaměstnanců 
o benefity ve zdravotní péči – poskytujeme 
v  rámci Dnů zdraví specifické zdravotní 
prohlídky přímo na  pracovišti, které jsou 
velmi populární. Dále je zájem o příspěvek 
na  penzijní spoření,“ říká Kateřina Krist, 
HR manažerka BNP Paribas Cardif Pojiš-
ťovny. 

Vysoký podíl zaměstnanců s  benefity je 
i  v  dalších oborech – ve  farmaceutickém 
a chemickém průmyslu (v obou 91 %), v IT 
(90 %). S tím, jak výrobní firmy hledají vý-
konné zaměstnance, roste i množství bene-
fitů u pracovníků ve výrobě, zejména v auto-
mobilovém průmyslu, kde čerpá v současné 
době nějaký typ benefitu 83 % zaměstnanců.

„Spokojenost zaměstnanců klíčová. Ved-
le tradičních finančních benefitů nebo pří-
spěvků na sport či vzdělávání klademe důraz 
na  moderní a  příjemné pracovní prostředí.  
A  to jak ve  výrobním závodě v  Červeném 
Kostelci, tak v  naší pražské pobočce, kde 
sídlí obchod, distribuce a  administrativa. 
Nedávno jsme uzavřeli kontrakt o pronájmu 
na 1 000 metrů čtverečních v moderní admi-
nistrativní budově Missouri Park v Karlíně. 
Nyní zde s  architekty a  designéry v  těchto 
dnech řešíme nadčasové pojetí firemních 
interiérů tak, aby se naši zaměstnanci cítili 
maximálně komfortně,” prozrazuje Tomáš 
Mertlík ze společnosti Batist Medical, kte-
rá se specializuje na výrobu zdravotnických 
pomůcek a  dodává: „Klademe také důraz 
na  udržitelnost. Odměny navíc dostávají 
zaměstnanci, kteří docházejí na  pracoviště 
pěšky či dojíždějí na kole.“

Naopak největší podíl zaměstnanců, kteří 
nemají žádné benefity, je v  dřevozpracova-
telském průmyslu. Naprosto bez benefitů 
je zde 42 % zaměstnanců. Obecně nízké je 
i  zastoupení v  sektoru služeb, kde benefity 
dostává jen 62 % zaměstnanců. Asi nikoho 
nepřekvapí, že benefity získávají ve  velké 
míře lidé na manažerských pozicích (93 %), 
velké procento lidí je i v oblasti HR (92 %). 

Mezi oblasti, kde je toto ohodnocení časté, 
ale patří také technika a rozvoj (95 %). Na-
opak nízký podíl zaměstnanců s benefity na-
jdeme mezi pomocnými silami (57 %).

Důraz na zdraví a soulad práce 
a soukromí
I  když objem zaměstnaneckých benefitů 
oproti loňsku letos klesl, nedá se mluvit 
o rušení benefitů z důvodu úspor. Firmy ra-
cionalizují svou nabídku a snaží se zaměst-
nancům nabídnout to, co opravdu využijí. 
Tam, kde to povaha podnikání dovoluje, 
výrazně roste zastoupení benefitů zamě-
řených na  flexibilitu práce, vytvoření pod-
mínek pro lepší sladění práce a  soukromí, 
a  v  neposlední řadě pod vlivem pandemie 
roste i podíl benefitů zaměřených na zdravý 
životní styl a  zdraví obecně. Novým tren-
dem jsou benefity zaměřené na  podporu 
duševního zdraví zaměstnanců.

„Jednou z  oblastí, na  kterou pandemie 
poukázala, je péče o duševní zdraví zaměst-
nanců. Mnoho lidí se nyní potýká s  psy-
chickými problémy, vyrovnávají se s  dopa-
dy koronavirové krize, se ztrátou blízkých 
a  známých, problematický je pro mnohé 
i návrat po dlouhodobé práci z domova. To 
vše zvyšuje stresovou zátěž a je žádoucí, aby 
se firmy zabývaly i těmito problémy. Společ-
nost Accenture například vytvořila projekt 
Mental Health, který pomáhá řešit psychic-
ké problémy zaměstnanců za pomoci nejvy-
spělejších technologií i jejich kolegů.  Zahr-
nuje bezplatné a přísně důvěrné poradenské 
psychologické služby dostupné všem za-
městnancům i  jejich blízkým příbuzným,“ 
říká Šárka Vránová, HR manažerka společ-
nosti Accenture.

Pokud se týká četnosti jednotlivých typů 
benefitů, kromě tradičních stravenek, které 
má 46 % zaměstnanců, je v  současné době 
velmi často zastoupená flexibilní pracovní 
doba (42 %), možnost pracovat z  domova 
(30 %), dovolená navíc (30 %). 

„Nabídkou také zamíchala koronavirová 
pandemie, protože některé benefity, jako 
příspěvky na  kulturu nebo sportovní akti-
vity, nebylo možné čerpat. Jiné, jako home 
office se z  výhody změnily na  povinnost. 
Firmy přizpůsobují nabídku benefitů aktu-
álním podmínkám a rozšiřují jejich portfo-
lio například o příspěvky na on-line dovážku 
jídla, cvičení, konzultace v oblasti fyzického 
i duševního zdraví,“ uzavírá Michal Novák 
z Profesia.cz (PR)



Pro koho je prodej na tržišti MALLu 
vhodný?
Z prodeje na MALLu mohou těžit obchod-
níci všech velikostí i zaměření. Mezi našimi 
dlouhodobými partnery jsou jak malí lokál-
ní podnikatelé, kteří chtějí držet krok s do-
bou a  tržiště pro ně znamená snazší cestu 
na  internet, tak velké značky s  vlastními 
e-shopy, kterým MALL Partner otevírá dve-
ře k novým zákazníkům nebo do zahraničí. 
Snažíme se být přívětivou platformou a dát 
šanci každému, kdo má zákazníkům co na-
bídnout. 

Spousta malých podnikatelů nemá 
na online prodej dostatečné technické 
zázemí. Do jaké míry s tímto dokážete 
pomoci?
Nejmenší obchodníci mají možnost své 
zboží zalistovat ručně, takže ani nepotřebují 

vlastní e-shop. Stačí v jednoduchém webo-
vém rozhraní vyplnit popisek zboží a nahrát 
obrázky. Ti, kdo již prodávají na  vlastním 
e-shopu, se mohou díky širokým možnos-
tem integrace na  MALL snadno napojit 
a rozšířit tak své prodejní kanály.

Obchodníkům jsme schopni poskytnout 
jak technologii a  rozsáhlou infrastrukturu 
včetně široké sítě výdejních míst, tak i  po-
moc se zákaznickou péčí a marketingem či 
potřebnou asistenci a konzultace.

Proč by měl obchodník využívat mar-
ketplace, když má vlastní e-shop, který 
mu funguje?
Většina našich partnerů využívá k  prode-
ji jak tržiště, tak i  vlastní e-shop. Zatímco 
na  samotném e-shopu nakupují nejčastěji 
stálí zákazníci, MALL Partner pro obchod-
níky znamená příležitost, jak se snáze do-

stat k  těm zákazníkům, které se jim dosud 
nedařilo oslovit. Z dat, které máme k dispo-
zici, vyplývá, že cílové skupiny jednotlivých 
prodejních kanálů se vzájemně nepřekrýva-
jí. 

Tržišti se zároveň daří i  za  hranicemi. 
Dlouhodobě silným trhem je sousední Slo-
vensko, kam navíc umíme plně zajistit i do-
pravu, Polsko, Maďarsko nebo Slovinsko, 
kde je MALL jedničkou na  trhu a  českým 
obchodníkům se zde velmi daří.

Co musí obchodníci splňovat, aby jim 
bylo umožněno prodávat i za hranice-
mi?
Vstup na  zahraniční trh je dostupný všem 
obchodníkům na  MALLu a  zájem o  něj je 
velký. Přes hranice již putuje více než čtvr-
tina objednávek z  partnerského prodeje. 
Třeba ve Slovinsku tržiště MALLu meziroč-
ně vyrostlo o 1 000 %, přičemž polovina ob-
chodníků pochází z České republiky.

Obchodníci svou značku často budují 
roky. Proč by se jí měli vzdát a začít pro-
dávat jménem MALLu?
Obchodníci u  nás prodávají pod vlastní 
značkou. Ačkoliv jsou produkty od  všech 
prodejců zalistovány v  jediné nabídce, 
u zboží je vždy jasně vidět, kdo ho prodává, 
a každý prodejce u nás má vlastní stránku. 
Uvědomujeme si, jakou důležitost pro ob-
chodníky vlastní značka má, a její používání 
proto nijak neomezujeme. O  procesy, jako 
je balení zboží, se navíc obchodníci starají 
sami, takže není výjimkou, že do  balíčků 
přidávají například vlastní průvodní infor-
mace a se svou značkou tak dále pracují.

Obchodníci si i vlivem pandemie stále více uvědomují, že spoléhat jen na vlastní e-shop s omezeným dosahem může být 
velkou chybou. Řešení a cestu, jak oslovit nové miliony zákazníků doma i v zahraničí, přináší program MALL Partner, 
který navíc nyní nabízí první tři měsíce prodeje bez poplatku. Jak na největším českém marketplacu začít prodávat? 

A pro koho je tržiště vlastně určeno? Přinášíme rozhovor s Jakubem Kováčem, ředitelem programu MALL Partner.

Z prodeje na MALLu mohou 
těžit obchodníci všech 

velikostí i zaměření

TEXT: MALL  FOTO: FIREMNÍ
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Prodávejte své produkty milionum nových
zákazníku v 6 evropských zemích na MALL marketplace 

PROVOZUJETE OBCHOD?

Zaregistrujte svuj obchod a zacnete
prodávat novým zákazníkum ješte dnes.

Platíme náklady na marketing

3 mesíce prodeje zdarma

Prodáváte pod svou znackou

Tržby vyplácíme každých 14 dní

2000 spokojených prodejcu

Staráme se o zákaznickou podporu,
vrácení zboží a reklamace

partners.mallgroup.com

Výhody MALL marketplace
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VYBAVENÍ 
PRODEJNY

 Na klíč nebo 
svépomocí?
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A
ť už si lámete hlavu s odbytem jako 
manažer řetězce nebo majitel ob-
chodu, zjistěte, čím dokážou zvýšit 
obrat profesionální designéři až 

o desítky procent. Zvlášť drobnější podnika-
telé často hledají pomoc u vlastního ramene 
a doplácí pak na amatérské omyly.

Časté chyby při svépomocném 
zařizování prodejny
Mezi tradičními přešlapy dominuje podle 
Zbyňka Procházky ze společnosti ZOK - 
system nelogická koncepce obchodu. „Zažil 
jsem svépomocně řešený obchod, kde měl 
prodavač přímo za  sebou nízkoobrátkové 
bonboniéry a pro nejžádanější zboží neustá-
le odbíhal,“ přitakával ředitel firmy UNITA. 

Často se prý opomíjí také dostatek místa 
pro obaly, přepravky, obsluhu a zákazníky. 
V  těsném závěsu pak následují nekvalitní 
materiály a  osvětlení. Setmělé police zbo-
ží zkrátka neprodají a  nevhodné spektrum 
světla opticky promění i  prvotřídní maso 
na nevábný kus.

Spolumajitel firmy MORIS design v posled-
ní době zaznamenal také omšelé grafické 
prvky a  nevýrazný brand. „Uvědomte si, 
že máte pár sekund, abyste zákazníka zau-
jali, a vy je promarníte. Jak to asi dopadne, 
když u  vás desátý člověk v  řadě nenakou-
pí?“ promlouval obchodníkům do  duše. 
Někteří podnikatelé rovněž s  oblibou sází 
na levné chladicí vitríny z druhé ruky. Ty je 

Zeptali jsme se, v jakých kulisách 
se nejlépe prodávají lahůdky, maso 
a klasické potraviny. Největším 
kamenem úrazu bývá v obchodech 
překvapivě osvětlení a špatně využitý 
prostor. Odborníci, kteří zařizují 
prodejny na klíč, doporučili, na čem 
lze v interiéru ušetřit a kde naopak 
investovat.

TEXT: JANA FORMÁNKOVÁ  FOTO: FIREMNÍ

martin fejtek

ceo rodinné společnosti 
feschu

pavel tacl

ředitel společnosti 
unita

foto: moris design

foto: unita

adam klofáč 
spolumajitel společnosti 
moris design
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pak v součtu s opravami vyjdou na srovna-
telnou nebo vyšší částku, než nová zařízení. 
„Typickou chybou amatérů bývá též špatná 
výška pece vůči obsluze, nebo absence od-
kládacího prostoru pro horký plech vedle 
ní,“ ukončil chybové hlášení Pavel Tacl 
z UNITY.

Výhody profesionálního 
řešení obchodu
Největší předností bývají letité zkušenosti 
odborníků. Doporučí vám praktické vyba-
vení, které obstojí i před kontrolory. Adam 
Klofáč z firmy MORIS design, která se po-
hybuje v retailu už 25 let, v této souvislosti 
připomněl význam pohodlné zákaznické 

cesty, od  níž se odvíjí umístění pokladny, 
regálů, gondoly a navigace. V obchodu SU-
PER ZOO se jeho návrhářskému týmu po-
dařilo právě těmito prvky zvýšit obrat o 27 
procent.

„Klientům zajišťujeme demontáž a  likvida-
ci stávajícího zařízení, následné stavební 
úpravy a dodávku nových interiérových prv-
ků, které splňují hygienické požadavky,“ vy-
jmenoval komplexní služby profesionálů šéf 
firmy UNITA. Martin Fejtek, CEO rodinné 

Kromě vybavení obchodu na klíč si 
dotázané firmy samozřejmě poradí 

i s propagací určitého sortimentu 
pomocí otočných stojanů, regálů 

vyčnívajících z řady či poutačů před 
vchodem. Profesionální branding 
a krásný in-store design už nemu-

sí být jen výdobytkem řetězců. 
V podobě úspor, bezproblémového 

chodu a lepších obratů se vyplatí 
i menším prodejnám.

“
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společnosti Feschu, rovněž potvrdil časo-
vé a  peněžní výhody spolupráce s  experty: 
„Úspora našich zákazníků se při dodávce 
na klíč včetně vybudování konceptu značky 
i  prodejny pohybuje kolem 13 % z  celkové 
ceny.“

Kutilské nedostatky pultů, 
regálů a osvětlení
Ostré hrany - to je klasický prohřešek své-
pomocných řešení. „Špičaté rohy pracov-
ních ploch jsou ale nebezpečné pro perso-
nál i  zákazníky,“ upozornil ředitel Feschu. 
„Ohlídejte si také kvalitu zařízení a detaily 
jako neopracované hrany, nepřesné spa-
sování, viditelné sváry, chyby v  povrchové 
úpravě a pevnost spojů,“ doplnil ho Zbyněk 
Procházka, vedoucí obchodu ve společnosti 
ZOK - system. „Nepodceňujte opotřebitel-
nost zatěžovaných konstrukcí,“ připomněl 
Pavel Tacl z  UNITY. „Když natřete madlo 
pod nákupní tašky u pultu barvou, čeká vás 
přetírání. Levné čalounění sedačky se zase 
nejpozději do roka prodře,“ upřesnil.

Zástupce Feschu rovněž kritizoval nedosta-
tečné osvětlení pracovních ploch, které ne-
respektuje normy. Adam Klofáč z  MORIS 
design rovnou pozval zájemce do testovací-
ho studia, kde si na 100 m² osahají správ-
né materiály a  nasají emoce ve  skutečném 
obchodě přímo ve  firemní centrále v  Pra-
ze. Nevěřící se tu podle jeho vlastních slov 
osobně přesvědčí o  rozdílu mezi diletant-
ským a profesionálním řešením.

Osvětlení je investice 
s brzkou návratností 
Klasické žárovky se používají už jen výji-
mečně třeba u  retro stylu. „I  zde jsme ale 
schopni nabídnout adekvátní LED techno-
logii,“ zahájil diskuzi ředitel UNITY. Zá-
stupci ostatních firem se rovněž přimlouvali 
za  tento nejúspornější typ světla. „Každý 
sortiment vyžaduje jinou intenzitu, barvu 
a  teplotu osvětlení, aby zákazníka přilákal. 
Ideální jsou LED pásky s  nastavitelnou 
RGB barevností. Nešetřete u nich na výkon-
ném transformátoru,“ doporučil vedoucí 
ZOK - system.

Jak navázal Martin Fejtek, vynikne sor-
timent masa, zeleniny a  lahůdek nejlépe 
pod osvětlením značky Imoon. Také kvůli 
nejlepšímu poměru ceny a výkonu instalují 
tato svítidla giganti Globus, EDEKA nebo 

Carefour. Feschu za  tímto účelem pořádá 
semináře, kde se dozvíte, proč je dobré na-
hradit zastaralé osvětlení prodejny. „Úspo-
ra energie vám investici zaplatí nejpozději 
do dvou let. Kromě toho mám vyzkoušené, 
že správná světla zvyšují obrat o deset a více 
procent,“ ubezpečil expert na závěr. 

Vychytávky do samoobsluhy, 
řeznictví a lahůdek
Spolehlivý platební terminál, chladicí boxy 
na potraviny, čisté bílé osvětlení u  lahůdek 
a  salátů a  poblíž kasy lednice s  nápoji. To 
je osvědčený recept od  Zbyňka Procház-
ky na  úspěšnou samoobsluhu. Specialisté 
na  hru světla a  stínu z  Feschu zase trvají 

na akčních a plošných svítidlech a osvětlení 
čerstvých produktů, aby zboží díky kontras-
tům vyniklo. K prezentaci masa doporuču-
je ředitel firmy hranaté chladicí vitríny bez 
poličky s nakloněnou výstavní plochou, aby 
do ní zákazníci dobře viděli.

Co se lahůdek týče, dodává UNITA patro-
vé vitríny s  dostatečně vysokým výstavním 
prostorem a ideální teplotou do +4°C na ka-
ždé polici. Osychání sortimentu předchází 
automatické zvlhčování vnitřního prostoru. 
Pavel Tacl ze společnosti ještě všem prodej-
cům vzkázal, aby se vyvarovali masivních 
a barevně výrazných cenovek, které zákaz-
níka pouze rozptylují.
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Specialisté na balicí linky 
slaví 30 let

D
nes společnost zaměstnává 85 lidí. 
V  roce 1991 byly na  celou výzvu 
jen dvě osoby: zakladatelé a nyněj-
ší majitelé firmy František Šmíd 

a Petr Hrdina. Dvojici brzy doplnil třetí spo-
lečník Pavel Chvojka. V pronajaté hale 12 x 
12 metrů se společnými silami pustili do vý-
roby první lineární dávkovací váhy, po  níž 
byla ze strany potravinářských firem velká 
poptávka, ale kterou český trh do  té doby 
nenabízel. „Tehdy jsme začínali jen s  vizí 
a rýsovacím prknem. Po úspěšném projektu 
dávkovacích vah jsme o rok později vyrobili 
první vertikální balicí stroj HSV 100. S ním 
začala dlouhá vývojová řada nejrůznějších 
vertikálních balicích strojů a balicích linek, 
které firma nabízí dodnes,“ popisuje Petr 
Hrdina.

Hledání řešení pro křehké maliny
 i sušenky
Za  úspěchem a  rychlým rozvojem firmy 
stojí také orientace na potřeby konkrétních 
zákazníků, jimž Velteko často dodává balicí 
stroje na míru. „Každý stroj, který pošleme 
do světa, se v podstatě v něčem liší. Každý 
zákazník má jiné požadavky, ať už jde o typ 
sáčku, nebo jeho modifikace, jako je způ-
sob zavírání, přídavné ventilky, anebo jiné 
specifické potřeby, které je potřeba vyřešit. 
Jedním z  příkladů bylo balení malin. Ty, 
když se zmrazí, jsou křehčí než sklo. Museli 
jsme tedy najít způsob, jak na míru přizpů-
sobit konfiguraci balicí linky a výrazně sní-
žit pádovou výšku a  rychlost. Při běžném 
dávkování do  obalů sypáním z  výšky by se 
totiž zmražené maliny rozpadaly,“ popisuje 
account manažer Ladislav Doubek.

Speciální zacházení vyžadují například 
i sušenky, křehké pečivo nebo chipsy. Sáček 
je musí udržet čerstvé a v dobré kondici až 
na  pulty obchodů. To všechno je potřeba 
brát v  potaz při výběru a  nastavování dáv-

kovače, tvarování sáčků i výběru vhodných 
balicích materiálů. „Například u  chipsů 
jsou důležité těsné svary, které brání úniku 
ochranné atmosféry. Ta funguje také jako 
ochrana chipsů proti fyzickému poškození. 
Proto bývají tyto sáčky tak nafouklé. Nejed-
ná se tedy o lákání na větší objem, jak si ně-
kteří zákazníci myslí,“ dodává Doubek.

S převratným řešením přišla firma v roce 
1997, kdy na  český trh poprvé uvedla ver-
satilní stroje. „Ty umožňují snadnou změnu 
konfigurace bez nutnosti složitých servis-
ních úprav. Provozovatel tak může pře-
cházet na  jiné druhy a  velikosti sáčků bez 
dlouhých přerušení výroby a  nutnosti in-
vestic do nového stroje. Stroje tohoto typu 
dokážou řešit nejen aktuální, ale i budoucí 
potřeby zákazníků a požadavky trhu,“ upo-
zorňuje Hrdina.

Správa přes telefon i přes oceán
Další konkurenční výhodou je pro tyto 
české stroje minimální potřeba servisních 
zásahů. Stroje ovládají průmyslové počíta-
če a  monitoring výkonu a  dalších údajů je 
možný vzdáleně i  pomocí mobilu či table-
tu. Díky připojeným sluchátkům a  kameře 
mohou technickou podporu Velteka využít 
na dálku třeba z Mexika či Ameriky, kde je 

po těchto strojích poptávka. „Pro zákazníka 
to znamená, že naše servisní oddělení doká-
že na dálku analyzovat závažnost problému 
a  určit, kdy ho s  online pomocí zvládnou 
vyřešit i  běžní pracovníci bez specifických 
znalostí a  kdy už je potřeba zásah našeho 
technika. Tím se ušetří většina výjezdů, kdy 
by naši pracovníci museli absolvovat třeba 
cestu na  jiný kontinent,“ upozorňuje Dou-
bek.

Kromě zákaznických řešení si firma od za-
čátku zakládá na kvalitě svých technologií, 
které nabízí po  celém světě. S  dceřinými 
firmami rozšířila působnost do  Polska 
a Ruska, v rámci celosvětové distributorské 
sítě má navíc zastoupení v  téměř čtyřiceti 
zemích světa. S produkty balenými na stro-
jích Velteko už se zákazníci mohli setkat 
u  značek jako Opavia, Bonavita, Nestlé, 
VOG nebo Ikea. „Z garážové firmy jsme se 
za tu dobu vypracovali do tří výrobních hal 
a kvůli stále rostoucímu počtu zakázek jsme 
přistavěli také administrativní budovu. Naši 
zaměstnanci jsou především lidé z Vlašimi, 
Benešova a okolí, kteří nám pomáhají budo-
vat českou firmu, která se nebojí srovnávat 
se světovou konkurencí,“ pochvaluje si Hr-
dina. (PR)

Snídaňové cereálie, pyramidové čajové sáčky nebo balíčky koření. Mnoho balení, které lidé používají každý den 
po celém světě, má původ ve středočeské Vlašimi. Místní firma Velteko, která dodává své balicí linky a stroje do všech 

kontinentů kromě Antarktidy, letos slaví 30 let. Za tu dobu se z garážové firmy o dvou lidech vypracovala mezi 
nejkvalitnější výrobce na celém trhu.

TEXT: NARRATIVE MEDIA  FOTO: FIREMNÍ
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D
voukolové hodnocení proběhlo 
za  přísných hygienických opat-
ření 15. září v  prostorách Střední 
průmyslové školy potravinářství 

a  služeb Pardubice, která pekařské mistry 
vychovává již přes 100 let. Vítěze organizá-
tor soutěže Svaz pekařů a cukrářů vyhlásil 
na  galavečeru, který se konal od  18 hodin 
v prostorách výstaviště IDEON Pardubice. 
Strategickým partnerem akce je již dvanác-
tým rokem společnost Tesco Stores ČR a.s., 
která zařadí do sítě svých prodejen všechny 
chleby oceněné v soutěži.

O tom, že titul Chléb roku je prestižní zále-
žitostí, svědčí také fakt, že pekaři do letošní-
ho ročníku přihlásili 80 soutěžních vzorků. 
„Pro pekaře je záležitostí cti kontinuálně 
usilovat o  vysokou kvalitu chleba, a  to na-
vzdory překážkám, které přináší korona-
virová epidemie,“ říká Ing. Jaromír Dřízal, 
výkonný ředitel Svazu pekařů a  cukrářů 
v  České republice, a  doplňuje: „Je potřeba 
si uvědomit, že díky českým pekařům si 
spotřebitelé vybírají z velmi bohaté nabídky 
sortimentu, co do tvarů, hmotnosti i surovi-
nového složení. Mají v  prodejnách vysoký 
podíl nebaleného čerstvého chleba, kvalit-
ní zákaznický servis a  5. nejlevnější chléb 
v EU.“

Soutěžní chleby hodnotilo 20 certifiko-
vaných komisařů – zkušených pekařských 

odborníků. V propracovaném 100bodovém 
schématu hodnocení komisaři posuzovali 
senzorické parametry chleba: vzhled, tvar 
a  objem chleba, kůrku, střídku, vůni a  ze-
jména chuť, jež je při hodnocení nejdůle-
žitější. Vítěze v  kategorii Chléb mladých 
vybrali studenti SPŠPaS Pardubice. Vítě-
zové jednotlivých kategorií soutěže získali 
oprávnění využívat ochrannou známku 
Chléb roku 2021, chleby umístěné na 2. až 
5. místě OZ „Chléb vynikající kvality“. 

Součástí akce Dny chleba byl také od-
borný seminář o  nových trendech v  oboru 
a  na  trhu, výstava dodavatelů strojů, suro-
vin a služeb do pekáren a křest nové publi-
kace „Moderní trendy v pekárenství“. 

Aktuální trendy na  chlebovém trhu po-
tvrzují, že zákazníci nakupují chléb hlavně 

v  marketech (63 % dle průzkumu Ipsos), 
v období koronavirové epidemie vzrostl on-
line prodej a zájem o domácí pečení chleba. 

„Zákaznické chování se v době pandemie 
proměnilo, chodí nakupovat méně zákazní-
ků, ale vzrostl jejich nákupní koš. Jedním 
z  trendů, které jsme také zaznamenali, je 
posílení vnímání zdraví jako jedné z nejdů-
ležitějších hodnot. V  případě sortimentu 
pekárny proto pozorujeme, že stoupá zájem 
o chlebové speciály se zdravotními benefity 
a  kvalitní kvasový chléb,“ uvedla Katarína 
Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro 
ČR. 
Průměrná spotřebitelská cena chleba činí 
dle ČSÚ aktuálně 29,06 Kč, s  ohledem 
na  stoupající vstupní náklady však budou 
pekárny na  podzim nuceny podle Jaromí-
ra Dřízala upravit dodavatelské a  prodej-
ní ceny. „Přestože podle šetření agentury 
Ipsos většina zákazníků preferuje nákup 
chleba v  hodnotě 25-35 Kč za  kilo, samot-
ná cena je důležitá jen z  15 %. Zákazníci 
si neváhají za  kvalitu připlatit. S  ohledem 
na  vyšší cenu mouky po  opožděné sklizni, 
růst cen energií, PHM, služeb a zejména ne-
zbytné zvýšení mezd zaměstnanců pekáren, 
cena chleba během podzimu dle informací 
z pekáren poroste. Bez toho by nebylo mož-
né udržet vysokou kvalitu českého chleba, 
kterou potvrdila národní soutěž. I přes vyšší 
cenu však zůstane český chléb jeden z nej-
levnějších v EU.“                           (Zdroj: SPaC)

Chléb 
roku 
2021

Na největší pekařské akci v České 
republice „Dny chleba Pardubice“ se 

už po sedmadvacáté sešli pekařští od-
borníci, aby společně vybrali vítěze 
prestižní celonárodní soutěže Chléb 

roku. V pěti kategoriích spolu soutěži-
ly desítky pekařských výrobců z celé 

republiky. Mezi posuzované paramet-
ry patřily vzhled, tvar a objem, kůrka, 
střídka, vůně a samozřejmě chuť chle-
ba. Mezi vítězi jednotlivých kategorií 
jsou pekárny z Choustníkova Hradiš-

tě, Přerova, Prahy a Židlochovic.
Vítězové národní soutěže 

Chléb roku 2021

Chléb roku 900–1 200 g: 
BEAS, a.s., pekárna Choustníkovo Hradiště

Chléb roku 500–800 g: 
Pekárna Racek, s.r.o., Přerov

Chléb bez hranic: 
United Bakeries a.s. - pekárna JZM Praha

Novinka roku: BEAS, a.s., pekárna 
Choustníkovo Hradiště 

Chléb mladých: 
Karlova pekárna, s.r.o., Židlochovice
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Češi chodí 
„na jedno“ domů 
nebo k přátelům

Co dělat, když si nemůžete sko-
čit ‚na jedno’? Pořídit si výčepní 
zařízení domů. Tím se už od jara 
zřejmě Češi řídí, zájem o výčepní 
zařízení na internetu vzrostl bě-
hem léta meziročně o 150 %. Rostly 
také vinotéky, meziročně o 70 %. 
Vyplývá to z dat nákupního rádce 
Heureka.cz. 

„Od června letošního roku sledujeme, 
jak se zájem o výčepní zařízení stupňuje, 
během léta to bylo meziročně o 150 %,“ 
říká Michal Buzek, šéf analytiků nákup-
ního rádce Heureka.cz a dodává: „V létě 
letošního roku se výčepní zařízení 
na internetu prodávala nejvíc za posled-
ních pět let.“

Podle Michala Buzka z Heureky lidi 
samozřejmě ovlivnilo to, že si téměř 
půl roku nemohli na čerstvě čepovanou 
limonádu nebo pivo dojít. „Byli jsme 
nuceni trávit více času doma, na za-
hradách a chatách. A navíc na trhu už 
existuje nepřeberné množství výčepních 
zařízení v různých, tedy i dostupných, 
cenových hladinách,“ doplňuje Buzek. 
K tomuto trendu se přidávají také hlasy 
trhu o tom, že se lidé zatím do hospod 
nevrátili v plné míře.

V
ůbec největším problémem, který fir-
my limituje v  jejich rozvoji, je nedo-
statek pracovní síly. Ten se na  před-

ních místech žebříčku největších bariér 
rozvoje podnikání v  ČR dlouhodobě drží 
bez ohledu na  velikost firmy nebo na  obor 
podnikání.

„Doporučujeme nové vládě, která vze-
jde z  voleb, aby zaměstnavatelům snížila 
sazbu pojistného na  sociální zabezpečení 
o  dva procentní body, podpořila částečné 
úvazky zrušením doplatku do minimálního 
pojistného, zatraktivnila práci na  dohodu 
nebo zrušila v  soukromém sektoru zaru-
čené mzdy,“ vyjmenoval některé požadav-
ky firem prezident Hospodářské komory 
Vladimír Dlouhý. Ten zároveň apeloval 
na rychlejší vyřizování žádostí o zahraniční 
pracovníky, bez kterých se česká ekonomika 
neobejde.

Hospodářská komora zároveň upozornila 
na rozevírání nůžek mezi platy ve veřejném 
sektoru a  mzdami v  soukromé sféře, které 
se na  nedostatku pracovníků podílí. „Po-
kud stát svým zaměstnancům nabízí vyšší 
odměny, než které mohou nabídnout mnozí 
podnikatelé, logicky to odsává pracovní sílu 
ze soukromého sektoru. Situace je o to ne-
bezpečnější, že se ve státním aparátu v mi-
nulosti přidávalo plošně bez ohledu na pro-
duktivitu práce. A  podobné návrhy padají 
i nyní těsně před volbami. Zaměstnanci ve-
řejného sektoru by měli stejně jako podni-
katelé a jejich zaměstnanci dýchat s českou 
ekonomikou,“ sdělil Dlouhý.

Podnikatelé si dlouhodobě stěžují i na vyso-
kou administrativní zátěž. Zejména drobní 

živnostníci svůj čas místo podnikání věnu-
jí administrativě. Komora proto navrhuje 
řadu změn, které tento problém zmírní. 
„V  oblasti daní navrhujeme zvýšit limit tr-
žeb pro paušální daň z jednoho na dva mili-
ony korun ročně, zvýšit limit pro plátcovství 
DPH z jednoho na dva miliony korun nebo 
snížit počet sazeb DPH ze tří na dvě sazby 
– a  ponechat jen základní 21% a  sníženou 
10%,“ vysvětluje Dlouhý.

Navrhovaná opatření jsou podle Hospodář-
ské komory důležitá zejména z  důvodu co 
nejrychlejšího restartu ekonomiky po  ko-
ronavirových uzávěrách. „Nejsou to jen 
daňové změny a úlevy v oblasti byrokracie. 
Bohužel jsme stále pomalí ve  výstavbě klí-
čové dopravní a  digitální infrastruktury, 
stojí před námi energetické výzvy v souvis-
losti s  Green Dealem a  podobně,“ uzavírá 
Dlouhý s  tím, že Hospodářská komora je 
o  jednotlivých oblastech důležitých pro 
podnikatele připravena s  budoucí politic-
kou reprezentací jednat.

Hospodářská komora: 
Podnikatelé potřebují najít 
ve vládě partnera
Zdražující vstupy, nedostatek zaměstnanců i všudypřítomná byrokracie jsou 
problémy, kterým čeští zaměstnavatelé v současné době čelí. Nová vláda, která 
vzejde z nadcházejících sněmovních voleb, si musí uvědomit stěžejní roli byz-
nysu pro ekonomiku a přijít s konkrétními návrhy řešení. Klíčovým reprezen-
tantům politických stran to sdělili zástupci Hospodářské komory během závě-
rečné předvolební debaty v pražském Florentinu. Připomněla také dokument 
Cesta ke svobodnému podnikání a prosperitě, shrnující 34 doporučení pro lepší 
podnikatelské prostředí, který představila na nedávném celorepublikovém 
sněmu.

Doporučujeme nové vládě, která 
vzejde z voleb, aby zaměstnavate-

lům snížila sazbu pojistného na so-
ciální zabezpečení o dva procentní 

body, podpořila částečné úvazky 
zrušením doplatku do minimální-
ho pojistného a zatraktivnila práci 

na dohodu. 

“
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Výhody kvalitního krmiva 
pro majitele psů a koček

V
afo Praha se zabývá výrobou, vývo-
jem a  distribucí krmiv již od  roku 
1994 a  v  současnosti disponuje 
sedmi vlastními továrnami. Marek 

Gold z  marketingu nám představil filozofii 
společnosti. 

Podle čeho nakupují zákazníci vaše kr-
miva?
Při výběru krmiv pro domácí mazlíčky je 
pro chovatele dlouhodobě důležitá kvalita. 
Tu posuzují podle toho, jak zvíře prospí-
vá - jestli nepřibírá nebo naopak nehubne, 
zda má dostatek energie, kvalitní srst, jestli 
se pravidelně a  ve  správné konzistenci vy-
prazdňuje. Postupem času se ale na stejnou 
úroveň dostává i chutnost krmiva. Chovate-
lé chtějí nejen zdravou ale i chuťově přitaž-
livou stravu. Proto jsme uvedli ultraprémi-
ovou řadu Carnilove True Fresh v  podobě 
granulí vyráběných z čerstvého masa. 

Dalším parametrem v rozhodování páníčků 
je nově také důraz na  odpovědný přístup 
k chovu a životnímu prostředí. Z tohoto dů-
vodu jsme rozšířili oblíbenou superprémio-
vou řadu krmiv Brit Care pro psy o variantu 
využívající hmyzí protein Brit Care Hair & 
Skin. Ta je ve  srovnání s  tradičními druhy 
bílkovin udržitelnější a  kromě toho vyniká 
výjimečnými nutričními vlastnostmi. Oba-
ly, do  kterých je krmivo baleno, jsou plně 
recyklovatelné, což ještě umocňuje šetrný 
přístup. Jedná se tedy o  funkční krmivo, 
které ocení psi i příroda.

Z čeho a jak děláte granule?
Naše granulovaná krmiva a  samozřejmě 
i  konzervy obsahují pouze takzvaně regis-
trované suroviny, které jsou pro zvířata bez-
pečné a v EU povolené. Suchá krmiva vzni-
kají extruzí, kdy je obsah budoucích granulí 
protlačován skrze formu za  krátkodobého 

působení vysokého tlaku a  teploty. Tím se 
zvyšuje stravitelnost bílkovin, škrobů a po-
chopitelně i celého krmiva.

Průlomem v oblasti výživy psů jsou již zmí-
něná suchá krmiva Carnilove True Fresh, 
která jsou díky unikátní výrobní technologii 
zvané Wenger Thermo Twin tvořena z 60 % 
čerstvým masem. Šetrný výrobní postup za-
chovává původní výživové a  chuťové vlast-
nosti surovin. Jsme tak jedni z mála výrobců 
v Evropě, kteří díky této technologii nabízí 
oproti běžným krmivům řádově vyšší chut-
nost a  stravitelnost. Rybí, hovězí a  krůtí 
masa bez předchozího zpracování navíc 
zaručují výjimečnou 95% stravitelnost bíl-
kovin.

Prozraďte nám složení vlajkových kon-
zerv
V receptuře konzerv řady Brit Paté & Meat 
nejsou žádné obiloviny. Najdete v nich pou-
ze maso, svalovinu, srdíčka, játra a  plíce. 
Část jejich obsahu tvoří paté a část kousky 
masa a celých vnitřností. Vše je doplněno lo-
sosovým olejem, který je ideálním zdrojem 
omega-3 mastných kyselin.

Konzervy Brit Monoprotein se zase skláda-
jí pouze z  jednoho druhu masa, svaloviny 

Nejen u lidí platí „Jsme to, co jíme.“ Když chovatelé domácích mazlíčku 
investují do poctivých granulí a konzerv, mohou si tím ušetřit pozdější výdaje 

za veterináře. Proto jsme vyzpovídali českého výrobce Vafo Praha, co obsahují 
jeho krmiva Brit. Právě tato značka je lídrem na domácím trhu v oblasti 
chovatelských potřeb a společně s dalším produktem Carnilove ji firma 

vyváží do 75 zemí světa.

TEXT: JANA FORMÁNKOVÁ  FOTO: FIREMNÍ

marek gold

marketing manager

vafo praha

foto: vafo praha
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a  orgánů, aby měli majitelé zvířat jistotu, 
že se v nich neskrývá žádná ingredience ze 
zdroje, který by u  psa mohl vyvolat alergii 
či intoleranci. Druhou polovinou jejich ob-
sahu je hypoalergenní příloha - rýže nebo 
sladké brambory. Obě mají pozitivní vliv 
na  zdraví trávicího traktu, podporují imu-
nitu a pomáhají regulovat hladinu krevního 
cukru.

Jaké krmivo prodáváte nejvíc a proč?
Bestsellerem se stala řada Brit Care té nej-
vyšší kvality vytvořená pro ochranu zvíře-
cího organismu před škodlivými vlivy pro-
středí. Jejím základem jsou pečlivě vybrané 
suroviny, například jehněčí, losos, sleď, 
kachna a králík, z nichž je připravováno leh-
ce stravitelné, hypoalergenní krmivo, které 
předchází vzniku potravinové nesnášen-
livosti. Krmiva Brit Care rovněž obsahují 
funkční složky, které posilují přirozenou 
obranyschopnost, přispívají k  dobrému 
zdravotnímu stavu a  snižují vznik závaž-

ných onemocnění. Označení krmiva „Pre-
vence výživou“ tak dokonale ilustruje na-
plněná očekávání domácích i  zahraničních 
chovatelů.

Proč psy a kočky krmíme i nemasitými 
složkami?
Obiloviny a další rostlinné složky jsou pře-
devším zdrojem sacharidů, které oba druhy 
zvířat pro svůj metabolismus, činnost střev 
a další tělesné funkce potřebují.

Odkud získáváte syrové maso?
Čerstvé maso v naší výrobě pochází výhrad-
ně ze závodů zpracovávajících potraviny 
pro lidskou spotřebu. Primárně ho odebí-
ráme z  České republiky. Exotičtější zdroje 
bílkovin z  pohledu tuzemské produkce, 
například mořské ryby, získáváme z dalších 
evropských zemí.

Jak efektivně prodávat dražší krmivo?
Podstatná je srozumitelná a jasná komuni-

kace přínosu krmiva pro naše zvířecí parťá-
ky. Spokojenost zvířete přece začíná u jeho 
skvělé životní kondice a  ta zase těší cho-
vatele. Je to takový uzavřený kruh. Zdra-
vý a  dobře vyživovaný organismus je tou 
nejlepší prevencí řady onemocnění a  tím 
se majitel pochopitelně vyvaruje nákladů 
na veterinární ošetření a léky. Z pohledu sa-
motného prodeje považuji za důležitou vizi-
bilitu v kamenném obchodě nebo v e-shopu. 
 

„V  Mars HU/RO/CZ/SK nejsou domá-
cí mazlíčci jen vítáni, ale jsou považováni 
za  jeden ze základních pilířů naší kultury 
na  pracovišti. Věříme, že domácí zvířata 
přinášejí do  našeho života mnoho výhod, 
a  proto pro ně chceme vytvořit lepší svět. 
Během posledních 10 let jsme investova-
li do  našich kanceláří, abychom vytvořili 
prostředí přátelské právě i  k  domácím zví-
řatům. To nabídne podporu novým rodičům 
zvířátek z  řad našich společníků, kteří se 
rozhodli během pandemie adoptovat no-
vého člena své domácnosti,“ řekla Zuzana 
Losáková, ředitelka pro korporátní záleži-
tosti společnosti Mars CE a  dodává „Rádi 
bychom proto přizvali další společnosti, 
aby se po  pandemii vydaly v  našich šlépě-

jích a  zjednodušily tak přechod do  normá-
lu pro ty zaměstnance, kteří jsou majiteli 
domácích mazlíčků.“ Tento trend můžeme 
dnes pozorovat všude po  světě. Nedávný 
průzkum provedený společností OnePoll 
ve spolupráci s Banfield Pet Hospital – před-
ním poskytovatelem preventivní veterinární 
péče – ukázal, že zhruba 50 % dotazova-
ných vedoucích pracovníků plánuje povolit 
domácí mazlíčky na pracovišti a 59 % uved-
lo, že umožní všem pracovníkům, kteří se 
rozhodnou pro práci se vzdálením od svých 
domácích mazlíčků, větší flexibilitu. Dalším 
zajímavým výsledkem průzkumu je, že 71 % 
respondentů generace Z a 48 % responden-
tů generace mileniálů již požádalo nebo má 
v plánu požádat svého zaměstnavatele o za-
vedení politiky přátelské k  domácím zvířa-
tům. A co víc, společnosti, které již zavedly 
zásady kanceláří přátelských k  domácím 
zvířatům, zaznamenaly nárůst socializace 
mezi spolupracovníky, zvýšení produktivity 
mezi zaměstnanci a větší blahobyt zaměst-
nanců na pracovišti. 

Zavedení pet-friendly kanceláří podpoří 
přechod zaměstnanců do práce

Vzhledem k tomu, že si v průběhu pandemie mnoho lidí pořídilo nového člena 
rodiny – domácího mazlíčka, mohli se při návratu do kanceláří potýkat s novou 
výzvou. Mars Maďarsko/Rumunsko/Česko/Slovensko proto začalo své společ-
níky (jak společnost Mars nazývá své zaměstnance) vybízet k tomu, aby po ná-
vratu přivedli do kanceláře i svého nového mazlíčka, jako opatření ke zmírnění 
postpandemické separační úzkosti, a to jak u samotných zvířat, tak i u majitelů. 

foto: mars

Kvalitu krmiv posuzují chovatelé 
podle toho, jak zvíře prospívá - jestli 

nepřibírá nebo naopak nehubne, 
zda má dostatek energie, kvalitní 

srst, jestli se pravidelně a ve správné 
konzistenci vyprazdňuje.

“

NEWS
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Minipivovary v pandemii propadly o čtvrtinu, části 
z nich pomáhal prodej ve velkých obchodech

P
rodej piv v  Globusu meziročně už 
několik let po sobě roste. A na podílu 
zájmu mají svůj úspěch i ti nejmen-
ší, minipivovary. Před čtyřmi lety 

hypermarkety Globus zalistovaly do  své 
nabídky první piva z  minipivovarů. Dnes 
jich nabízí přes šest desítek a výběr je roz-
manitý. Když už zákazníci sáhnou do regálu 
po  pivu z  minipivovaru, jde o  ležáky nebo 
speciály typu ALE, APA, IPA a piva s vyšším 
procentem alkoholu. Úspěšně se prodávají 
piva z Moravy, Českého Švýcarska a dalších 
regionů. „V roce 2017 jsme začali spolupra-
covat s  Globusem a  do  dnešního dne jsme 
velmi spokojeni. Jako první jsme začali do-
dávat do Ostravy a do Opavy. Od roku 2019 
dodáváme do Brna a v poslední době jsme 
přidali Havířov. Od začátku jsme brali pro-
dej našeho piva v HM Globus jako vzájemně 
prospěšnou aktivitu. Globus, myslím že vel-
mi správně, představil obecně craftové pivo 
široké veřejnosti a  pro nás to samozřejmě 
znamenalo výhodu proniknutí do podvědo-

mí nových zákazníků, kteří se spolupodílejí 
na  intenzivním růstu našeho minipivova-
ru,“ řekl Jiří Valenta, jednatel minipivovar 
Nachmelená opice.

Pandemické trápení některým 
minipivovarům zmírnily obchody
Minipivovary propadly ve výrobě o 25 až 30 
procent. Nicméně stále přibývají, a i když se 
nárůst zpomalil, nezastavil se. „Definitivně 
zavřelo 5 minipivovarů (1 procento) a utlu-
milo či pozastavilo činnost 25 minipivovarů 
(5 procent). Samozřejmě, každý další pro-
dejní kanál je velké plus a prodej v řetězcích 
je pro minipivovary sice náročný, ale v sou-
časné době nezbytný,“ potvrdil Jan Šuráň, 
prezident Českomoravského svazu minipi-
vovarů.

Minipivovary měly v  době pandemie díky 
uzavřeným restauracím omezené distribuč-
ní kanály. A mnohdy stál jejich prodej na ob-
chodech, které se snažily dostat jejich piva 

do povědomí svých zákazníků. „V  loňském 
roce jsme se zapojili do  projektu #zachraň 
pivo, kdy jsme se domlouvali s  dodavateli 
na podpoře prodejů,“ rekapituloval Franti-
šek Wagner.

Pivo je regionální záležitost
Podle hypermarketů Globus je pivo silně 
regionální záležitost. „Minipivovary z okolí 
Brna zákazníci znají a  častokrát také mi-
lovníci piva tyto minipivovary navštěvují 
osobně a po osobní návštěvě se zajímají, kde 
mohou pivo ve  svém okolí koupit. Nejširší 
zastoupení minipivovarů v  našich hyper-
marketech je právě na Moravě,“ řekl Fran-
tišek Wagner. Globus má proto v  každém 
z  patnácti hypermarketů odlišnou nabídku 
piv z malých pivovarů.  

Sudové trendy
Zákazníci čím dál víc v  našich obchodech 
poptávají piva v  malých soudcích. Jde jak 
o  praktické, tak i  ekologické balení. „Roz-
hodně je to trend, který řešíme na letní se-
zónu již několikátým rokem a aktuálně jsme 
v červnu zalistovali dalších deset druhů pat-
náctilitrových sudů od  různých dodavate-
lů,“ říká František Wagner ředitel category 
FOOD hypermarketů Globus. To pociťují 
i  minipivovary. „Po  celou dobu dodáváme 
do  HM Globus lahvové pivo. Dnešní tren-
dy nám ukazují že se výrazně zvýšil, zvláště 
v době pandemie prodej malých sudů, které 
zákazníci berou na  malé oslavy, přátelské 
posezení, nebo jen tak na  zahrádku. Proto 
jsme rádi, že se nám letos podařilo zalis-
tovat v  rámci sítě HM Globus i  15 litrové 
sudy,“ řekl Jiří Valenta z Nachmelené opice. 
Podle Jana Šuráně si takové balení piv však 
nemůže dovolit každý minipivovar. „Kdo 
ale může, tak ho dělá. Budoucnost to je,“ 
uzavřel.

Poptávka po pivech z minipivovarů v obchodech roste, čemuž napomohl uply-
nulý rok a půl pandemie. Potvrzují to hypermarkety Globus. Ty v současnosti 
mají zalistovány produkty hned ze 63 minipivovarů. „Zákazníci to ocenili a my 
jsme rádi, že regionální české pivovary můžeme podpořit. Spolupráci chceme 
i dál postupně rozšiřovat,“ řekl František Wagner, ředitel category FOOD hyper-
marketů Globus.  

foto: pivovar 
nachmelená opice
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Národní pivovar Budějovický Budvar 
má za sebou rekordní  rok 2020

P
ivovar zároveň v loňském roce vyex-
portoval nejvíce piva ve své historii. 
Objem vývozu se zvýšil na 1 193 862 
hektolitrů. Budějovický Budvar loni 

vyvážel pivo do  téměř 80 zemí světa. Tra-
dičně byly nejvýznamnějšími exportními 
trhy Německo, Polsko, Slovensko, Rusko 
a Spojené Království. Více než 90 % objemu 
exportu pivovaru tvořil světlý ležák Budwei-
ser Budvar Original, který se v  některých 
zemích prodává pod značkami „Budějovic-
ký Budvar“ nebo „Czechvar“.
Pivovar dosáhl v  loňském roce rekordních 
tržeb za vlastní výrobky a služby přesahují-
cí 2,812 mld. Kč. Samotné tržby za pivo se 
meziročně zvýšily o 0,7 % na 2,735 mld. Kč.

 „I přes veškeré problémy hodnotíme rok 
2020 jako úspěšný. Jsem rád, že se nám 
i  nadále daří naplňovat strategii a  vizi ná-
rodního pivovaru. Poděkování patří i našim 

zaměstnancům za jejich úsilí a dosažené vý-
sledky v tak komplikovaném roce,“ říká Petr 
Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.
 
Dobré obchodní výsledky se příznivě pro-
mítly i  do  hospodaření podniku. Zisk před 
zdaněním se meziročně zvýšil o  2,3 % 
na  hodnotu 371,9 mil. Kč, což je od  roku 
2001 zatím nejlepší dosažený výsledek.

 V roce 2020 pivovar uvedl na  trh do  seg-
mentu off trade nový hořký ležák Budvar 
33 – „první hořký ležák z Budvaru“. Ležák 
si už v předchozím roce u zákazníků získal 
velmi příznivou odezvu, i  proto se pivovar 
rozhodl uvést Budvar 33 na  trh i v  lahvích 
a  plechovkách. Právě hořký ležák pomohl 
v  loňském roce Budějovickému Budvaru 
i přes uzavření hospod a restaurací k velmi 
dobrým obchodním výsledkům.  

 
I v roce 2020 pokračoval pivovar v realiza-
ci rozvojového plánu, který byl zahájen již 
v roce 2015. Na investice loni vynaložil Bu-
dějovický Budvar 410 mil. Kč. V  loňském 
roce uvedl pivovar například do  plného 
provozu novou lahvovou linku. Po ukonče-
ní všech naplánovaných investic v  celkové 
hodnotě 2,5 mld. Kč se roční výstav pivova-
ru zvýší na více jak 2 miliony hektolitrů.

Národní pivovar Budějovický Budvar 
má za sebou i přes komplikace spoje-
né s koronavirovou krizí úspěšný rok. 
V loňském roce meziročně zvýšil vý-
stav piva o 3 % na celkový objem 1,731 
mil. hektolitrů. To je nejvyšší výstav 
v historii pivovaru. Tržby Budvaru 
v roce 2020 dosáhly rekordních 2,812 
mld. Kč.

foto: budějovický budvar

Zlatý úspěch pro 
nealko Hazy IPA 
z plzeňského 
minipivovaru Proud

O
bliba nealkoholických piv v  posled-
ních letech roste – a  úměrně s  tím 
i kvalita a pestrost nabídky. Přesvěd-

čivě to dokládá právě dubnová Meininger‘s 
International Craft Beer Award. „Rozsah 
pivních stylů v  nealkoholické kategorii 
byl opravdu pozoruhodný. Styl Pale Ale, 
pilsner, pšeničná piva, IPA, Stout, všechno 
tam bylo. Nadchlo nás i  to, jak menší kre-
ativní pivovary zvládly technologii výroby 
nealkoholického piva,“ potvrzuje Benjamin 
Brouër, odborník na  pivo ve  společnosti 
Meininger Verlag a  člen představenstva 
Craft Beer Award.
Zlatou medailí ověnčená Nealko Hazy IPA 
zaujme výrazným chmelovým aroma s  ná-
dechem citrusů, tropického ovoce i  květin. 
V plzeňském řemeslném pivovaru Proud ji 
uvařili spolu s speciálem Hazy IPA – EPM 
14°P ze speciální směsi chmelů od Yakima 
Chief Hops, a  to 8. března, kdy se Proud 
jako jediný v  České republice stal dějištěm 
celosvětové akce Pink Boots Collaboration 
Brew Day. Část výtěžku z prodeje limitova-
né várky putuje organizaci Pink Boots So-
ciety na vzdělávací programy určené ženám 
v pivovarnictví.

Proud Nealko Hazy IPA uvařená 
v rámci Pink Boots Collaboration 
Brew Day získala zlatou medaili 
na světové pivní degustační soutěži 
Meininger‘s International Craft Beer 
Award.  Mezinárodní porota složená 
z  pivovarníků, sommeliérů a dalších 
expertů v dubnu vybrala z více než 
120 nealkoholických piv 30 nejlep-
ších.
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V
  letošním ročníku se soutěžilo 
v  těchto kategoriích Světlý ležák, 
11% světlý ležák, Světlé výčepní 
pivo, Tmavé pivo, Nealkoholic-

ké pivo neochucené a  Nealkoholické pivo 
ochucené. Porota tvořená z  pivovarníků, 
pedagogů a  odborníků z  Chmelařského 

institutu a Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekce hodnotí především senzorické 
vlastnosti piva, konkrétně vzhled, barvu, 
chuť, vůni a texturu.

Stejně jako v  loňském roce byla i  letos 
soutěž, s  ohledem na  mimořádnou situaci 
spojenou s pandemií COVID-19, realizová-

na jako jednokolová. Degustace probíhaly 
ve dnech 30. 6. a 1. 7. 2021. 

„Piva, která obstojí v  této prestižní degu-
stační soutěži, jsou pro konzumenty záru-
kou nejvyšší kvality a vytříbeným chuťovým 
zážitkem,“ říká Martina Ferencová, výkon-

Nejlepším českým světlým 
ležákem 2021 je ZUBR Gradus

TEXT A FOTO: ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN

Dvacátý první ročník degustační soutěže ČESKÉ PIVO byl rekordní na počet přihlášených vzorů a počet oceněných 
pivovarů. Porota pod notářským dohledem hodnotila celkem 83 přihlášených vzorků v šesti kategoriích. Nejprestižnější 

kategorii Světlý ležák ovládly pivovary skupiny PMS Přerov Zubr, Litovel a Holba. V tmavých pivech a ochuceném 
nealkoholickém pivu se dařilo Rodinnému pivovaru Bernard, nejlepší nealko neochucené je z pivovaru Protivín. 

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 22. září 2021 na Svatováclavské slavnosti, kde byly oficiálně zahájeny Dny 
českého piva naražením sudu s vítězným ležákem.

Zleva: Petr Kostelecký, Josef Vávra, Vojtěch Grecman

Zleva: Petr Kwaczek, Vojtěch Grecman, Michal Voldřich, 
Jiří Kovář
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SVĚTLÝ LEŽÁK
1. ZUBR Gradus; Pivovar ZUBR, a.s.
2. Litovel PREMIUM; 
Pivovar Litovel a.s.
3. HOLBA Premium; 
Pivovar HOLBA, a.s.
11% SVĚTLÝ LEŽÁK
1. HOLBA Šerák; Pivovar HOLBA, a.s.
2. BERNARD KVASNICOVÝ LEŽÁK 
11; Rodinný pivovar BERNARD a.s.
3. PARDUBICKÝ PIVOVAR VILÉM; 
Pardubický pivovar a.s.
SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO
1. ZUBR Classic; Pivovar ZUBR a.s
2.Velkopopovický Kozel 10; Pivovar 
Velké Popovice; Plzeňský Prazdroj, a.s.
3. STAROPRAMEN SMÍCHOV; 
Pivovary Staropramen s.r.o.
TMAVÉ PIVO
1. BERNARD ČERNÝ LEŽÁK 12; 
Rodinný pivovar BERNARD a.s.
2. GRANÁT Tmavý ležák; Pivovar Černá 
Hora, a.s.
3. Postřižinské pivo Tmavý ležák; 
Pivovar Nymburk spol. s r.o.
NEALKOHOLICKÉ PIVO 
NEOCHUCENÉ
1. Lobkowicz Premium Nealko; Pivovar 
Protivín a.s..
2. BAKALÁŘ NEALKO ZA STUDENA 
CHMELENÝ; Tradiční pivovar 
v Rakovníku, a.s.
3. Litovel FREE; Pivovar LITOVEL a.s.
3. BIRELL ZA STUDENA 
CHMELENÝ; Pivovar Gambrinus; 
Plzeňský Prazdroj a.s.
NEALKOHOLICKÉ PIVO 
OCHUCENÉ
1. BERNARD S ČISTOU HLAVOU 
ŠVESTKA; Rodinný pivovar 
BERNARD a.s.
2. Litovel ŘEZANÝ CITRON 
NEALKO; Pivovar Litovel a.s.
3. Litovel POMELO; Pivovar 
LITOVEL a.s.

Kompletní výsledky 
degustační soutěže 

ČESKÉ PIVO 2021

ná ředitelka Českého svazu pivovarů a sla-
doven. „Jsme rádi, že se nám i za současné 
situace podařilo zrealizovat dvacátý první 
ročník degustační soutěže ČESKÉ PIVO, 
jejímž garantem je Výzkumný ústav pivo-
varský a sladařský.“

Nejlepším světlým ležákem je ZUBR 
Gradus
V  prestižní kategorii světlých ležáků se 
na  prvním místě umístil dvanáctistupňový 
ZUBR Gradus z  produkce Pivovaru Zubr. 
Druhé místo patří Pivovaru Litovel a ležáku 

Litovel PREMIUM. Třetí příčku obsadila 
HOLBA Premium z Pivovaru HOLBA. 

Nejlepší 11% světlý ležák letos uvařil Pi-
vovar HOLBA
HOLBA Šerák se stal letošním vítězem 
kategorie jedenáctistupňových piv, když si 
oproti loňskému roku polepšil hned o  dvě 
příčky. Druhou příčku obsadil Rodinný pi-
vovar Bernard a  BERNARD KVASNICO-
VÝ LEŽÁK 11. Na  třetím místě bodoval 
PARDUBICKÝ PIVOVAR VILÉM z Pardu-
bického pivovaru, a.s.

Zleva: Vladimír Zika, Nataša Rousková, Petr Kostelecký, 
Miroslav Toman, Martina Ferencová, František Šámal

Zleva: Michal Zimola, Luděk Reichl, Josef Vávra
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O vítězi v kategorii Mastercard Inovace roku – nová realita obchodu rozhodli svým hlasováním účastníci konference 
Retail Summit. O vítězství se utkali ve veřejné prezentaci finalisté kategorie – skupina COOP, Rohlík.cz a se společným 

projektem Kaufland a Košík.cz. Vítězem se stala skupina COOP.

Kategorie SOCR ČR Zodpovědný obchodník oceňuje v rámci soutěže Mastercard Obchodník roku ty obchodníky, kteří 
se dívají kolem sebe a dělají věci nad rámec standardů. U vítěze kategorie, společnosti Kaufland, ocenila hodnotitelská 

komise především komplexní přístup k oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti, zarámovaný konkrétní a měři-
telnou firemní strategií. 

Mastercard Inovace roku – nová realita 
obchodu
Princip výběru vítěze kategorie Mastercard 
Inovace roku – nová realita obchodu je tří-
kolový a  je kombinací expertního názoru 
a  volby profesionálů z  odvětví obchodu. 
V prvním kole proběhla individuální nomi-
nace kandidátů ze strany členů expertního 
týmu a na základě hlasování byly vybrány tři 
nominace s  největším počtem hlasů. O  ví-
tězi kategorie pak pomocí hlasování roz-
hodli účastníci konference Retail Summit 
po  zhlédnutí prezentací nominovaných. 
Nejvíce hlasů získala skupina COOP.

„Pandemie ovlivnila řadu aspektů našich 
životů. K  těm nejvýraznějším patřila změ-
na nákupních zvyklostí. A obchodníci na to 
museli velmi rychle reagovat – taková sko-
ková změna v historii maloobchodu možná 
nemá obdoby. Důležitá byla rychlost, s níž 
museli doručit inovace, které zjednodušili 
život zákazníků. To byl jeden aspekt, na kte-
rý jsme v  kategorii „Inovace roku – nová 
realita obchodu“ chtěli upozornit. Neméně 
důležitá však pro nás při hodnocení byla 
i  dlouhodobost a  udržitelnost těchto ino-
vací – tedy to, co skutečně pomohlo změnit 
tvář českého maloobchodu a všechny nomi-
nované projekty tato kritéria splňují,“ řekl 
Michal Čarný, generální ředitel Mastercard 
pro Českou republiku a Slovensko. 

Skupina COOP
vítěz kategorie Mastercard Inovace 
roku – nová realita obchodu
Rozvoj online a moderních technologií není 
jen doménou měst, ale rychlý rozvoj nastává 
také v regionech. I díky pandemii se rozvoj 
těchto technologií urychlil a spotřební druž-

Ocenění Mastercard Inovace roku – nová 
realita obchodu získala skupina COOP

TEXT A FOTO: OGILVY

Společnost Kaufland - vítěz kategorie Mastercard Obchodník roku 2020 – SOCR ČR 
Zodpovědný obchodník 

(zleva: Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR;  Klára Beňačková, 
členka vedení společnosti; Renata Maierl, tisková mluvčí; Michal Čarný, generální ředitel 

Mastercard pro Českou republiku a Slovensko)

Skupina COOP - vítěz kategorie Mastercard Inovace roku – nová realita obchodu
(zleva: Lukáš Němčík, Head of Marketing and Business Development, Skupina COOP; 

Michal Čarný, generální ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko)
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stva Skupiny COOP spustila online prodej, 
včetně prvních 24h automatických boxů 
s chlazením na potraviny. Cílem přitom není 
zásobovat celou republiku z  jednoho cen-
trálního skladu, ale naopak podpořit pro-
dejny v  regionech a  pomocí těchto služeb 
rozšířit nabídku se zákaznickým komfortem 
tak, aby lidé nemuseli za  nákupy dojíždět. 
COOP dlouhodobě podporuje tuzemské 
regionální výrobce. Díky zásobování online 
prodeje a výdejních míst z desítek lokálních 
skladů má zákazník přístup ke stovkám lo-
kálních dodavatelů a zároveň zákazník zís-
ká přístup k prémiovým položkám, na které 
není na menších prodejnách třeba místo.

Dalšími finalisty v kategorii Mastercard 
Inovace roku – nová realita obchodu 
byli:

Košík.cz, Kaufland Česká republika
Kamenný retail čelí konkurenci etailerů, 
zároveň se ale rozvíjí nové formy jejich spo-
lupráce. Jak si vzít to nejlepší z obou světů 
ukazuje prodej zboží Kauflandu na  Košík.
cz. Může být inspirací pro celou Evropu. 
Je to zároveň ukázka toho, jak se z Košíku 
stává omnichannel platforma. Pro Kaufland 
pak má spolupráce význam i v rovině budo-
vání silné značky a získávání nových zákaz-
níků.

Rohlík.cz
V Rohlíku milují kvalitní a čerstvé potraviny 
a také ví, že i zdánlivě malé dobroty mohou 
mít velký význam. Jejich prostřednictvím 
proto firma přináší lidem to nejlepší na jed-
nom místě - jednodušší každodenní nákupy 
a takový nákupní zážitek, který zákazníkům 
umožní šetřit čas na to, co je opravdu důle-
žité. Rok 2020 byl pro firmu úplně jiný než 
všechny předešlé. Rohlík jel v  pandemic-
kém roce na plné obrátky, a přesto stíhal při-
cházet s jednou inovací za druhou. Týkaly se 
například rohlíkových skladů, sortimentu 
nebo dokonale nastavené péče o zákazníky. 

Mastercard Obchodník roku 2020 – 
SOCR ČR Zodpovědný obchodník
Kategorie, jejímž garantem je Svaz obcho-
du a  cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), 
oceňuje zodpovědné obchodníky, kteří se 
dívají kolem sebe a  dělají věci nad rámec 
standardů - bojují proti plýtvání, podpo-
rují lokální dodavatele a  celkově se snaží 
o naši udržitelnou budoucnost. Na základě 
bodového hodnocení zvolila komise jako 
vítěze kategorie společnost Kaufland. Ko-
mise ocenila komplexní přístup k  oblasti 
udržitelnosti a  společenské odpovědnosti, 
zarámovaný konkrétní a měřitelnou firemní 
strategií, provázanou s  vyváženým portfo-
liem 16 projektů od  lokálních po  globální. 
Porota ocenila také informační otevřenost 
společnosti a  veřejnou komunikaci tématu 
udržitelnosti. Na druhém místě se v těsném 
závěsu umístila společnost Albert a na  tře-
tím Tesco.  

Zapojit se mohly jak členské firmy SOCR 
ČR, tak nečlenské organizace. Nominace 
byly předloženy hodnotitelské komisi slo-
žené z  16 zástupců institucí a  organizací 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu, Minis-
terstvo zemědělství, Ministerstvo životního 
prostředí, COŽP – Univerzita Karlova, IN-
CIEN, Spotřebitelské fórum, Mastercard, 
Blue Events a  Svaz obchodu a  cestovního 
ruchu. 

Ocenění Mastercard Obchodník roku
Mastercard Obchodník roku je prestižní 
ocenění nejlepších obchodníků v  jednotli-
vých kategoriích maloobchodu. V letošním 
roce se uskutečnil již osmnáctý ročník této 
soutěže. Absolutní vítěz a  vítězové sorti-
mentních kategorií byli vybráni na základě 
reprezentativního průzkumu veřejného mí-
nění. 

Absolutní vítěz ocenění Mastercard Obchodník roku 2020 Dr.Max
zleva: Michal Čarný, generální ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko; 

Daniel Horák, generální ředitel Dr.Max

Vítězové ocenění Mastercard Obchodník roku 2020
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Muži jsou ochotni utratit za jeden online nákup 
více než ženy, s věkem ochota utrácet klesá.

Muži Ženy

0 - 1000 CZK

1001 - 5000 CZK

5001 a více CZK
28,8 %
49,2 %
21,9 %

13,9 %
57,4 %

28,7 %

Kartou platíme téměř pořád, 
hotovost je na ústupu

P
růzkum platební platformy Barion 
ve  spolupráci s  agenturou STEM/
MARK ukázal, že pandemie poměr-
ně výrazně posunula nákupní cho-

vání českých konzumentů i  jejich platební 
zvyklosti v  online prostředí. Oproti době 
před pandemií si 41 % lidí zvyklo častěji 
nakupovat na  e-shopech a  42 % lidí platí 
bezkontaktně už i v kamenných obchodech. 
V  budoucnosti je 85 % lidí rozhodnuto po-
kračovat v nákupech online, byť značná část 
z  nich občas do  kamenných obchodů ráda 
nahlédne.

Z šetření vyplynulo, že pro polovinu dotazo-
vaných je nyní online nakupování atraktiv-
nější než dříve, dle očekávání zejména mezi 
mladými lidmi. O poznání méně lidí naku-
puje pravidelně na zahraničních e-shopech, 
alespoň jednou týdně pouhá 2 %. Jednou 

měsíčně je to 17 % Čechů. Obecně niž-
ší ochota k  nákupům na  zahraničních 
e-shopech v  populaci je dána zejména ne-
důvěrou či jazykovou bariérou.

Pokud se však zaměříme na kategorii mla-
dých lidí do 30 let, je situace jiná - zkušenost 
s nákupem na zahraničním eshopu má přes 
90 % z nich. A naopak téměř 50 % lidí nad 
60 let tu nenakupuje nikdy. 

Platba kartou vítězí na plné čáře, po-
jem digitální peněženka nezná 12 % lidí
Co se týče způsobu platby na internetu, ce-
lých 66 % dotazovaných preferuje při onli-
ne nákupech kartu, dobírku upřednostňuje 
20 %, přičemž jde především o respondenty 
z menších měst a obcí a s nižším vzděláním. 
„Zájem o  platbu kartou on-line sledujeme 
dlouhodobě. Potvrzuje to důvěru zákazníků 
v  české e-shopy a  posun v  myšlení zákaz-
níků v  uplynulých letech. Zároveň je třeba 
zmínit, že se stále rozšiřuje jak nabídka pla-
tebních metod, tak způsobů doručení či vy-
zvednutí zboží. Právě propojení těchto dvou 
důležitých částí nákupního procesu hraje 
roli ve výsledném rozhodování o objednávce 

ze strany zákazníků,“ říká výkonný ředitel 
APEK (Asociace pro elektronickou komer-
ci) Jan Vetyška.

Relativně novou platební metodu - plat-
bu pomocí digitální peněženky preferují 
opět zejména mladí lidé, nicméně ve  vzta-
hu k  obecné populaci jde o  pouhých 7 %. 
Digitální peněženka je ostatně neznámým 
pojmem pro 12 % respondentů, 50 % ji 
vůbec nevyužívá. Přesto je přes 80 % lidí 
přesvědčeno, že tradiční platební metody, 
jako například platba v  hotovosti, budou 
v blízké budoucnosti zcela překonány nový-
mi technologiemi. Pouze 18 % respondentů 
se domnívá, že hotovost žádná technologie 
nenahradí.

„Se zákazníky, kteří si stále více zvykají 
na různé typy online plateb a jejich výhody, 
si i další a další online obchodníci uvědomu-
jí jejich důležitost a  častěji na  své e-shopy 
integrují i méně běžné metody - online plat-
ba kartou už zkrátka stačit nebude. Budouc-
ností jsou pak platby pomocí elektronických 
peněženek jako Barion, Google Pay či Apple 
Pay, které současně zrychlují nákupní pro-

Průzkum platební platformy Barion 
ukázal, že placení kartou na e-shopu 
už preferují dvě třetiny lidí, v online 
prostředí už chce nakupovat většina. 

TEXT A FOTO: BARION, STEM/MARK

zdroj: barion, stem/mark
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ces a mohou výrazně zvýšit konverze,“ říká 
Sándor Kiss, zakladatel Barion Payment.

Čím více platebních metod e-shop na-
bízí, tím lépe
Výběr platebních metod, které e-shopy 
nabízí, je důležitý pro celých 86 % respon-
dentů. Nejedná se sice o rozhodující faktor, 
nicméně důležitý je zejména pro ty, kteří 
preferují platbu dobírkou a chtějí mít jisto-
tu, že ji e-shop nabízí. S tím souvisí i částka, 
kterou jsou lidé ochotni jednorázově zapla-
tit: přes 50 % lidí se pohybuje mezi 1001 
a 5000 korun za objednávku/nákup. S ros-
toucím věkem a  klesajícím vzděláním však 
klesá ochota utrácet, v kategorii nad 60 let 
utratí 41 % lidí za  jednu objednávku maxi-
málně 1000 korun

Co si odnášíme z pandemie? Více karet 
a méně kontaktu
Spotřebitelé se během pandemie masivně 
přeorientovali na online prostředí, a  to na-
příč všemi věkovými kategoriemi, byť ze-
jména skupina mladých do 29 let a  rovněž 
vysokoškoláci v tomto ohledu vedou na plné 
čáře. Přes 40 % lidí si zvyklo častěji nakupo-
vat online a stejná část lidí teď častěji platí 
kartou/bezkontaktně dokonce i  v  kamen-
ných obchodech. Relevantních je i 13 % re-
spondentů (převážně vysokoškoláků), kteří 
se doposud kamenným obchodům vyhýbají 
a preferují nákup všeho potřebného online. 
S  tímto trendem souvisí i  obecný předpo-

klad budoucích nákupních zvyklostí, které 
přetrvají i po odeznění pandemie koronavi-
ru. Pouhých 13 % dotázaných se chystá na-
plno vrátit do  kamenných obchodů a  chce 
nakupovat jako dříve. 23 % lidí naopak bude 
i nadále preferovat online nákupy. Největší 
část, 65 % lidí, bude v  online nakupování 
rovněž pokračovat, ale kamenné obchody 
nezatracují a rádi se do nich znovu podívají.

 „Počítáme s  tím, že nejen v  České repub-
lice, ale i  na  dalších trzích, kde působíme, 
budou lidé více a  více inklinovat k  online 
a bezkontaktnímu řešení svých nákupů, což 

bude generovat také větší poptávku po po-
kročilých platebních metodách v online i of-
fline prostředí, které poskytujeme, ” uzavírá 
Sándor Kiss.

Nakupujete i na zahraničních e-shopech?

Muži nakupují na zahraničních 
e-shopech častěji než ženy. 
Hlavní bariérou nákupu na 

zahraničím e-shopu je 

Ano,
alespoň
jednou

týdně

1,5 %

2,5 %

Ano,
alespoň
jednou

za měsíc

21,5 %

12,7 %

Jen
občas

60 %

56,2 %

Jiné
16,9 %

28,7 %

Jiné
1,4 %

Dobírka
19,6 %

Platba
kartou
65,6 %

Digitální
peněženka

7,0 %

Platba
jedním

kliknutím
1,4 %

Kterou platební 
metodu preferujete 

při online nákupech? 

Bankovní
tlačítko
5,1 %

Budoucností jsou pak platby pomocí 
elektronických peněženek jako Bari-

on, Google Pay či Apple Pay.

“

zdroj: barion, stem/mark
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Uživatelské recenze ovlivní 
až 94 % nakupujících 

na internetu

Vliv recenzí na výběr e-shopu i zboží 
každoročně roste
„V rámci našeho panelového výzkumu jsme 
se zaměřili na to, jak moc ovlivňují recenze 
internetové uživatele při jejich rozhodování 
o on-line nákupu. Zajímalo nás, jestli je spí-
še zajímá hodnocení konkrétních produktů 
nebo e-shopů, ve  kterých zboží pořídí. Vý-
sledky nám jasně ukázaly, že význam uživa-
telských hodnocení je dnes opravdu vyso-
ký,“ hodnotí výstupy výkonný ředitel APEK 
Jan Vetyška. Panelový výzkum byl prováděn 
ve spolupráci s agenturou Nielsen Admos-
phere na vzorku více než 1000 respondentů.
Největší roli hrají podle zjištěných výsledků 
recenze při výběru e-shopu. Podle uživatel-
ských hodnocení se pro nákup v  konkrét-

ním internetovém obchodě rozhoduje až 
97 % on-line zákazníků. Z toho často sledu-
je recenze 42 % nakupujících, občas dalších 
42 %. Zbylých 13 % pak ve zvláštních přípa-
dech. „Jen 3 % respondentů uvedlo, že pro 
ně komentáře jiných spotřebitelů nehrají 
roli. To dokazuje, jak významnou roli může 
pozitivní či negativní vyjádření zákazníka 
hrát,“ komentuje výsledky Jan Vetyška.

Na vliv recenzí při výběru konkrétního zbo-
ží k nákupu se výzkum zaměřil ze tří pohle-
dů – hodnocení v rámci srovnávačů, v rám-
ci samotného e-shopu a v rámci diskuzních 
fór. „Vliv komentářů je prakticky shodný 
v prvních dvou kategoriích. Zákazníci tedy 
častěji hledají recenze ve zbožových vyhle-

dávačích či přímo u  produktů v  interneto-
vých obchodech. Zatímco tyto zdroje někdy 
využije 93 % nakupujících, na  fóra se jich 
vydá již jen 84 %,“ shrnuje výstupy výzku-
mu Jan Vetyška. Rozdíl je navíc v četnosti, 
kdy na  srovnávačích či e-shopech studuje 
rady ostatních zákazníků pravidelně 35 % 
nakupujících, zatímco diskuzní fóra sleduje 
často jen 23 %. „Díky našim dlouhodobým 
výzkumům můžeme říci, že důležitost re-
cenzí každoročně roste.“

E-shopy čekají nové povinnosti ve vzta-
hu k recenzím
Směrnice EU 2019/2161, upravující pra-
vidla pro lepší vymáhání a  modernizaci 
právních předpisů Unie na  ochranu spo-
třebitele, doplňuje tzv. klamavá opomenutí 
ve směrnici 2005/29/ES o nový bod článku 
7. Ten přináší novou povinnost. V případě, 
že obchodník zveřejňuje uživatelské recen-
ze, bude muset informovat o tom, zda a jak 
zajišťuje, aby zveřejněné recenze pocházely 
od spotřebitelů, kteří produkt skutečně po-
užili nebo si jej zakoupili.

Pokud e-shop má nastaveny procesy pro 
kontrolu uživatelských hodnocení, bude 
muset informovat také o  tom, jak jsou 
zpracovávány. Například, zde jsou zveřej-
něny všechny recenze, ať už pozitivní či 
negativní. Za  klamání spotřebitelů by také 
mohlo být považováno to, že obchodník 
bude vydávat recenze za  uživatelské, přes-
tože neučiní žádné kroky pro jejich ověření. 
„Za APEK budeme pozorně sledovat imple-
mentaci směrnice do českého práva a všech-
ny budoucí výklady. Bohužel, právě nyní se 
potýkáme s  tím, že Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR je v prodlení s projednává-
ním návrhů, která na e-commerce dopadají. 
V  prostředí on-line podnikatelů tak vzniká 
nejistota, jaká pravidla budou kdy platit. 
To se tedy může projevit právě i na novinky, 
které EU připravila pro oblast uživatelských 
recenzí,“ uzavírá výkonný ředitel APEK Jan 
Vetyška.

Uživatelské recenze a jejich význam na výběr objednaného zboží či konkrétní-
ho e-shopu hrají stále větší roli. Jak vyplynulo z panelového výzkumu Asociace 
pro elektronickou komerci (APEK), při výběru internetového obchodu pro on-
line nákup se řídí radami ostatních zákazníků téměř všichni spotřebitelé. Také 
proto by v průběhu roku 2022 měla být do českého práva implementována 
pravidla z evropské směrnice, která by měla zvýšit důvěryhodnost konkrétních 
hodnocení.

TEXT: APEK FOTO: SAMPHOTO
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Vítězem International Rudolf Jelínek 
Cupu se stal Marek Vybíral

S
outěž s  oficiálním podtitulem „Po-
hár v  míchání koktejlů z  ovocných 
destilátů“ se loni kvůli koronaviru 
konala distančně, desítky příznivců 

pálenek z řad barmanů se tak mohly po delší 
době opět potkat tváří v  tvář. Z  celkem 20 
soutěžících jich 7 přijelo ze Slovenska, je-
den z Rakouska a 12 z různých koutů Česka.

Barmani měli na  soutěžním pódiu za  úkol 
v  sedmiminutovém časovém limitu při-
pravit tři porce fancy drinku, jehož bází je 
Vizovická slivovice 2019 odrůdy Čačanská 
Lepotica, a to v minimálním množství dvou 
centilitrů. Koktejl měl navíc korespondovat 
s tématem soutěže znějícím „Slivovice z na-
šich sadů, příroda, život!“ Z první kola po-
stoupili čtyři nejlepší barmani do večerního 
finálového rozstřelu.

Nejlepší výkon dle názoru odborné poroty 
ve  složení Aleš Půta, Filip Rebroš, Michal 
Marešovský a  Peter Marcina podal Marek 
Vybíral. Jeho drink Ráj kromě povinné Vi-
zovické slivovice obsahuje whisky GOLD-
COCK, domácí rajčatovo-vinný cordial 
a  pivní pálenku. Hladinu koktejlu zdobí 
kapka tvarůžkového oleje.

„Story drinku Ráj se netočí kolem nějaké 
mýtické rajské zahrady, ale šťastného ro-

dinného života vyvažovaného tvrdou, avšak 
smysluplnou prací za  barem. Chuť mého 
drinku zásadně určuje rajčatový cordial. Já 
osobně rajčata miluji, ať už syrová, nebo 
v  různých úpravách. V  koktejlovém světě 
jsou spojená především s Bloody Mary a já 
jsem je nyní chtěl ukázat i  v  trochu jiném 
světle,“ podotknul Marek Vybíral ke svému 
úspěšnému koktejlu.

Olomoucké stálici soutěžních pódií se 
na  International Rudolf Jelínek Cupu daří. 
Před dvěma lety skončil celkově druhý, loni 
zase obdržel cenu za nejlepší drink.

„Marek k  soutěži přistoupil s  precizností. 
Velmi dobře si připravil prezentaci a proje-
vil znalost produktu. Modifikátor koktejlu 
postavil na tomatu, což může znít zvláštně, 
ale ve  finále byl drink perfektní a  vybalan-
covaný,“ ocenil vítězův výkon Aleš Půta, 
majitel pražského Hemingway baru, jenž 
usedl v hodnotící komisi. Potěšilo jej, že se 
soutěže zúčastnila spousta nových, mla-
dých, a  především nadšených barmanů. 
„Přestože je slivovice obtížnou bází na mí-
chání koktejlů, většina drinků byla dobře 
pitelných,“ dodal.

Letošním králem slivovicových koktejlů je Marek Vybíral z olomouckého baru 
The Black Stuff. Stal se totiž vítězem 21. ročníku barmanské soutěže Internati-
onal Rudolf Jelínek Cup, který se uskutečnil v úterý 21. září v pražském Muzeu 
slivovice. Druhý skončil Martin Nemček, na třetí příčce se umístil Jan Zlámaný.

TEXT: MICHAEL LAPČÍK FOTO: EDIT MALÁ
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V
  nabídce je klasický sortiment vlast-
ních čerstvých a  zrajících sýrů 
a mléčných výrobků – čerstvé máslo, 

syrovátka s  různými příchutěmi, jogurty, 
tvaroh či čerstvý zákys. Prodejna nabídne 
i  široký sortiment italských specialit, uze-
nin, těstovin, vín, omáček, bezlepkových 
produktů či sladkých delikates. V  nabídce 
má také plněné panini či obložené mísy při-
pravené na přání zákazníka.

Prodejna v centru Bořislavka je už 24. pro-
dejním místem řetězce La Formaggeria 
Gran Moravia, který byl založen v roce 2010 
a nyní zaměstnává více než 140 prodavačů 
a  obslouží více než 1,500.000 zákazníků 
za  rok. Model „La Formaggeria Gran Mo-
ravia“ je založen na  profesionálním servi-
su a na nabídce výrobků té nejvyšší kvality 
za příznivé ceny a ve formátech dostupných 
všem, které pocházejí přímo z litovelské sý-
rárny Brazzale Moravia a z Itálie. Díky pří-
mému kontaktu se sýrárnou je tak možné 
nabízet v prodejnách speciální výrobky.

„Velmi si cením toho, že naše nová prodejna 
je právě v  centru Bořislavka, které ctí filo-
sofii udržitelnosti a přístup investora je vel-
mi odpovědný k životnímu prostředí. Stejné 
principy ctí naše společnost Brazzale, která 
je již od roku 2019 uhlíkově neutrální,“ do-
dává prezident skupiny Roberto Brazzale.

Růžový rumový 
likér Ronssé

Kubánská palírna Legendario 
k příležitosti svého 75. výročí uved-
la na trh novinku – růžový rumový 
likér Ronssé Punch au Rhum s do-
tekem zralých jahod. Legendario 
se při výrobě inspirovalo nejen 
tradičními kubánskými recepty 
a svou pětasedmdesátiletou tradicí 
v produkci prvotřídních nápojů, 
ale také rostoucí celosvětovou ob-
libou růžového alkoholu. Novinka 
cílí převážně na publikum, které 
je již přesyceno jalovcové chuti 
v růžových ginech. 

L
egendario Ronssé je vysoce kvalitní 
rumový likér vyrobený z cukrové 
třtiny, který je dochucován zralými 

čerstvými jahodami. Vyniká svou 
jemnou chutí s výraznými tóny jahod 
a dlouhotrvajícím citrusovým závěrem. 
Na první pohled vás zaujme svou jasně 
růžovou barvou a jednoduchým ele-
gantním designem lahve, který se nijak 
nevymyká ikonickému vzhledu značky 
Legendario a tak elegantně doplňuje 
řadu stávajících produktů.
Značka Legendario vyrábí kubánské 
rumy již od roku 1946. Ve své 75. leté 
historii se od počátku až po současnost 
drží přísných tradičních receptur, podle 
kterých vyrábí vysoce kvalitní rumy 
z těch nejlepších surovin v samotném 
srdci Havany. 

Sýrárna La Formaggeria Gran 
Moravia otevřela novou prodejnu 
Čerstvé mléčné výrobky z litovelské sýrárny Brazzale Moravia mohou 
od začátku září nakoupit návštěvníci pražského centra Bořislavka na Evropské 
třídě. Prodejna La Formaggeria Gran Moravia je umístěna v prvním podzemním 
podlaží a bude otevřena 7 dnů v týdnu.

Lidl nabízí zaměstnancům 
v prodejnách další typ úvazku 
Společnost Lidl chce svým zaměstnancům i uchazečům o zaměstnání 
poskytnout větší míru flexibility, proto se rozhodla nabídnout na pozici 
prodavač/ka také 40 hodinové úvazky týdně. Dosud bylo možné využívat 
pouze úvazky 35, 30, 25 i 20 hodin týdně, které však nadále zůstanou 
v platnosti. Nástupní mzda na danou pozici při úvazku 40 hodin týdně činí 
28 500 Kč, po třech letech se dostane na částku 32 000 Kč. V Praze, kde je mzda 
s ohledem na specifický pracovní trh o něco vyšší, činí 30 800 Kč, po třech 
letech dosáhne 34 100 korun. 

S
polečnost Lidl patří dlouhodobě mezi 
nejvyhledávanější zaměstnavate-
le z  oblasti maloobchodu. Zájemci 

ve  velké míře oceňují stabilní a  dobře pla-
cenou práci, přičemž kromě adekvátního 
mzdy nabízí Lidl také řadu benefitů. Ty 
zahrnují například 25 dní dovolené, kartu 
Multisport, ale i  příspěvek na  penzijní po-
jištění/spoření či balíčky pro nastávající 
rodiče. 

„Kvůli lepšímu skloubení rodinného a pra-
covního života kolegyním a  kolegům nabí-
zíme pětatřiceti, třiceti, ale i pětadvacetiho-
dinové a dvacetihodinové zkrácené úvazky. 
Chceme však také zaměstnancům umožnit 
formu standardního úvazku, a  proto nově 
přinášíme čtyčicetihodinové úvazky tak, 
abychom vyšli maximálně vstříc všem po-
žadavkům uchazečů,“ uvádí mluvčí společ-
nosti Lidl Tomáš Myler. 
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Panenka BABY born 
slaví 30. narozeniny

Společnost Zapf Creation, přední 
výrobce dětských panenek, letos 
slaví 30. výročí „narození“ populár-
ní panenky BABY born. S počtem 
25 milionů kusů prodaných pane-
nek, nekonečným množstvím no-
vých nápadů na vylepšení funkcí 
a bohatým příslušenstvím je BABY 
born dlouhodobě jednou z nejpro-
dávanějších panenek na trhu. Milu-
jí ji celé generace dětí a pravidelně 
se umisťuje na předních příčkách 
žebříčků nejoblíbenějších hraček. 
V letošním roce je navíc společnost 
Zapf Creation jedním z průkopníků 
ekologického přístupu, protože 
od jara 2021 postupně přechází 
u všech produktů na nový typ oba-
lů bez plastů.

P
říběh světoznámé panenky se začal 
psát před téměř 90 lety, kdy manžel-
ský pár Rosa a Max Zapfovi založili 

společnost Zapf Creation v  německém 
Rödentalu. Už od počátku byly pro spo-
lečnost obzvláště důležité dvě věci, a  to 
vysoká kvalita produktů a  neustávající 
proud nových nápadů. BABY born je vů-
bec nejúspěšnějším konceptem v historii 
společnosti a  srdce malých maminek si 
získává už od  roku 1991. Panenky jsou 
obecně jednou z  nejoblíbenějších hra-
ček, protože dávají dětem pocit blízkosti, 
jsou věrnými společníky a  kamarádka-
mi, které děti doprovází řadu let. Děti si 
s panenkami užijí nejen spoustu zábavy, 
ale také rozvíjejí své sociální a  emocio-
nální dovednosti, zlepšují komunikační 
schopnosti a podporují empatii – a to vše 
prostřednictvím hry. 

„Hlavním záměrem dm drogerie při zavede-
ní značky babylove bylo nabídnout kvalitní 
zboží za nízkou cenu také rodičům malých 
dětí. Že se cíl daří plnit, dosvědčí opako-
vané ocenění značky, naposledy například 
v podobě Mamavolby za rok 2020, a to hned 
v  několika kategoriích,“ vysvětluje Jiří Pe-
routka, manažer komunikace dm.

V  nabídce drogerie lze aktuálně pod tou-
to značkou nalézt více než 290 produktů 
od příkrmů přes nerozbitné nádobí s veselý-
mi motivy až po potřeby pro těhotné a kojí-
cí ženy. Výrobky značky babylove tak tvoří 
hned čtvrtinu z  celého baby sortimentu.
Všechny produkty výživy, například přes-

nídávky, tyčinky a kaše, jsou k dostání v bio 
kvalitě, neboť jsou připravovány z prvotříd-
ních surovin z kontrolovaného biologického 
zemědělství. Nádobí, hračky, dudlíky a dal-
ší nezbytné vybavení domácnosti, v  níž je 
pečováno o  malé miminko, jsou vyráběny 
z  kvalitního a  zdraví nezávadného materi-
álu. Dětská kosmetika dm značky babylove 
je maximálně ohleduplná k potřebám jem-
né dětské pokožky. Neobsahuje konzervač-
ní látky, látky na bázi minerálních olejů ani 
barviva. „Za  svou oblibu u  českých mami-
nek vděčí babylove nejen vysoké kvalitě, 
svůj podíl má jistě i šíře nabídky a samozřej-
mě příznivá cena,“ dodává Jiří Peroutka.

Značka babylove slaví 25 let
Značka babylove z portfolia dm drogerie markt se na trhu poprvé objevila 
v Německu v roce 1996. Do České republiky dorazila o pár let později v podobě 
nabídky několika druhů plen a produktů pro nejmenší zákazníky. Od té doby se 
privátní značka dm drogerie významně rozrostla a vydobyla si pozici uznávané 
stálice na trhu dětského drogistického zboží. Značka babylove letos slaví 25 let.

S
  ohledem na  to, že u  běžných plateb-
ních karet se transakční poplatek po-
hybuje ve výši kolem jednoho procen-

ta, bude pro obchodníka platba s  Mallpay 
v naprosté většině případů výhodnější, než 
platba kartou. Srovnatelná zároveň bude 
s poplatky u většiny platebních bran.

„Stáváme se tak na  transakčních poplat-
cích v 90 % nejvýhodnější platební metodou 
v  online. A  to nezmiňuji nulové náklady 
na  zřízení i  provoz naší odložené platby,” 
zmiňuje Jan Bruder, obchodní ředitel 
Mallpay. 

Česko se tak stává zajímavou anomálií. Za-
tímco v  zahraničí BNPL služby neváhají 
nabízet transakční poplatek v rozmezí od 2 
do  8 % na  pokrytí svých rizik, zde budou 
díky Mallpay patřit BNPL platby k těm nej-
levnějším. 

MALL Pay bude levnější 
než platba kartou
Nejvýhodnější metoda pro platbu online, a to jak pro zákazníka, tak obchod-
níka. S touto propozicí chce být stále více spojován fintech Mallpay, jeden 
z hlavních českých poskytovatelů takzvané odložené platby. Nově nabízí 
obchodníkům jednotný transakční poplatek ve výši 0,5 % a stává se tak jedou 
nejvýhodnějších plateb v e-commerce.
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Gebrüder Weiss 
zahájil rozšíření 
pobočky Syrovice

Gebrüder Weiss zahájil v soula-
du se svými plány rozšíření jak 
překládkového, tak i logistického 
skladu svojí pobočky v morav-
ských Syrovicích. „Naše strategicky 
položená pobočka na jižní Moravě 
se rozroste o 1600 m2, celková 
rozloha využitelné skladové 
a manipulační plochy tedy dosáh-
ne 8 900 m2. Po dokončení tohoto 
rozvojového kroku budeme mít 
v Syrovicích k dispozici mimo jiné 
18 nových překládkových ramp, 
z toho 4 vhodné pro odbavení B2C 
zásilek,“ říká Jan Kodada, ředitel 
obchodu a marketingu Gebrüder 
Weiss ČR.

K
 přípravám na rozšíření pobočky 
v Syrovicích přikročil Gebrüder 
Weiss již v březnu tohoto roku, 

nyní probíhá první fáze stavby. Ta má 
být dokončena v průběhu letošního 
října. „Navyšování kapacity našich 
páteřních terminálů v České republice 
vychází z našich plánů rozvoje. Investice 
do rozšiřování a modernizace našich 
poboček v Syrovicích i Jenči v objemu 
několika milionů EUR dokládají naši 
současnou pozici na trhu, kterou chce-
me i v České republice nadále posilovat 
a upevňovat,“ uvádí Jan Kodada. Díky 
výstavbě nové haly se v pobočce Syrovi-
ce zvýší výměra skladové a manipulační 
plochy přibližně o 1600 m2. Kapacitu 
a rychlost odbavení zásilek zvýší také 18 
nových překládkových ramp. 

„Čtyři z osmnácti nových ramp jsou 
uzpůsobeny pro vykládku menších vozi-
del, která obvykle využíváme k doručení 
koncovým uživatelům. To je v tuto chvíli 
velmi dobrá zpráva, k dlouhodobému 
růstu zájmu o naši službu Home Delive-
ry se přidal loňský prudký nárůst B2C 
přeprav a změna nákupních zvyklostí 
obyvatelstva,“ vysvětluje Jan Kodada.

K
oronavirová pandemie s  sebou obec-
ně přinesla velký nárůst zájmu o  na-
kupování na internetu, což se odrazilo 

i v nárůstu počtu objednávek napříč skupi-
nou MALL. Oproti minulému obchodní-
mu roku narostl počet objednávek o  31 % 
a překonal hranici 14 milionů. Rekordní fi-
nanční výsledek MALL Group v uplynulém 
obchodním roce s  pozitivní EBITDA však 
rozhodně nebyl poháněn pouze nárůsty 
spojenými s pandemií.   

„Covid-19 samozřejmě přispěl k našemu 
růstu, ale rozhodně nebyl hlavním důvodem 
našeho hospodářského zlepšení. Meziroční 
tempo růstu se oproti předchozím letům 
lehce zrychlilo, zásadním zlepšením ovšem 
prošla transakční ekonomika. Ozdravili 
jsme téměř všechny poměrové ukazatele, 
provedli důslednou revizi byznys modelu, 
zefektivnili logistiku a mimo jiné také vsadili 
na růst našeho tržiště, což je model prodeje, 
který nám dává obrovský smysl a v mnoha 
segmentech je pro nás jednoznačně efektiv-
nější. Rovněž jsme zrevidovali fixní a interní 
náklady. Věděli jsme tedy, že výsledek bude 
meziročně výrazně lepší, ale i tak jsme naše 
vlastní očekávání o 500 milionů překonali,“ 
popisuje hospodářský zvrat CEO MALL 
Group Jan Hanuš. Důležitou roli v  rám-
ci překlopení MALL Group do  zisku hrál 

úspěšný přerod MALLu v tržiště. Skrze pro-
gram MALL Partner prodává na MALLu již 
přes 2 000 partnerských obchodníků, kteří 
s  MALLem získávají nový prodejní kanál 
a  díky nimž nabídka produktů na  MALLu 
překonala hranici 2 milionů položek. Pro-
gram MALL Partner je pro obchodníky také 
snadnou cestou na  zahraniční trhy a  pro 
MALL prostředkem, jak dále posilovat 
na trzích střední a východní Evropy. Největ-
ší růst MALL aktuálně eviduje ve Slovinsku, 
kde je pod značkou mimovrste již dnes jed-
ničkou na trhu. 

 „Tržiště MALL Partner je pro nás jedním 
z tahounů růstu, od kterého si do dalších let 
hodně slibujeme. Díky tržišti se nám opa-
kovaně podařilo náš výkon i počet položek 
meziročně až ztrojnásobit a  s  podobnou 
ambicí vidíme i  další roky. Úspěšný model 
marketplace budeme plnohodnotně imple-
mentovat do všech zemí, kde působíme, což 
znamená, že našim obchodním partnerům 
nabídneme nejen jednoduchý start meziná-
rodního obchodu prostřednictvím MALLu, 
ale zároveň jim k  tomu poskytneme silnou 
prodejní i  logistickou infrastrukturu a  ná-
vazné služby. To je naše velká konkurenční 
výhoda, kterou neustále zdokonalujeme 
tak, abychom v ní byli neporazitelní,“ popi-
suje Hanuš. 

MALL Group má za sebou 
přelomový rok
E-commerce skupina MALL Group má za sebou přelomový rok. Skupina zastře-
šující internetové tržiště MALL, oblíbený e-shop s elektronikou CZC.cz či e-sho-
py Vivantis a ProZdravi.cz se poprvé přehoupla do zisku. Za uplynulý obchodní 
rok  se MALL Group podařilo vygenerovat obrat ve výši 20,7 miliardy korun, což 
představuje meziroční nárůst o 26 %. K černým číslům skupině pomohl nejen 
boom internetového nakupování spojený s pandemií, ale především výrazné 
zlepšení transakční ekonomiky, transformace MALLu v tržiště i úspěch na za-
hraničních trzích.  
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moderní jídelna
noviny cílené na velkokapacitní vývařovny

školní jídelny  jídelny ve školkách  závodní stravování
jídelny v domovech seniorů  jídelny v nemocnicích

samoobslužné jídelny

www.svethg.cz
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horeca čtenáři:

RESTAURACE
CUKRÁRNY

KAVÁRNY 
HOTELY 

 BARY
www.svethg.cz

retail čtenáři:

OBCHODNÍ ŘETĚZCE 
PRODEJNY POTRAVIN 

PRODEJNY PEČIVA 
PRODEJNY MASA 

DROGERIE
www.svetobchodu.cz

inzertní kombinace, která se vyplatí!
příjem inzerce: 

e-mail: chuda@1prg.cz,  gsm: 776 591 940

jsou vaší cílovou skupinou trhy

HORECA & RETAIL?

SVĚT OBCHODU
svetobchodu.cz

retail  food  nápoje  nonfood  logistika  technologie  vybavení  e-kommerce  trendy 
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Do IT míří  
stále více žen

Kartou platíme 
téměř pořád, 
hotovost 
je na ústupu

Z prodeje na MALLu  
mohou těžit 

obchodníci všech 
velikostí  zaměření

Uživatelské recenze 
ovlivní až 94 % 

nakupujících  
na internetu

Vybavení 
prodejny 
na klíč nebo 
svépomocí?

Výhody 
kvalitního 

krmiva


