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Pražský devatenáctý kongres Samoška si 
nenechalo ujít 505 účastníků. Nasměrovat 
vlastní energii k úspěchu jim pomohl mentor, 
kouč a globální stratég Jan Mühlfeit.
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Protože na dobré věci 
se vyPlatí Počkat, 

ingredience do birell 
botanicals Přidáváme  
v Průběhu 19 dnů Péče  

a zrání. doPřejte si nové 
nealkoholické osvěžení!
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ÚVODNÍK OZVĚNY

NIKDO NENÍ SÁM
Už devatenáctý kongres na podporu tradičního 
obchodu tentokrát hostil Top Hotel Praha. Podle 
reakcí účastníků je evidentní, že toto setkání 
profesionálů spojených s obchodem dokonale 
naplňuje cíl, který si od samého začátku klade. 
Zjednodušeně by se dal shrnout do tří slov: infor-
movat, inspirovat, spojovat. Především spojování 
a propojování má v dnešní době charakteristické 
více než ostrou konkurencí obrovský význam. 
Ani majitel nebo provozovatel toho nejmenšího 
obchůdku v odlehlé části naší země by neměl mít 
pocit, že je na všechny starosti, potíže, problémy 
a vnější zásahy úplně sám. 

Současné technologie jsou na takové úrovni, že 
si každý může vybrat formu nezbytného kontak-
tu, která mu nejvíc vyhovuje. Odborné informace 
si může přečíst na papíře nebo na internetu, rady 
a doporučení dodavatelů a dotyčných institucí 
lze získat buď osobním setkáním přímo v místě 
prodeje, nebo během takových společných 
setkání, jako je právě Samoška. A ta červnová 
opět nabídla řadu cenných a v praxi využitelných 
informací a doporučení. Následující stránky 
vám nabízejí shrnutí toho z našeho pohledu 
nejdůležitějšího. Věřím, že po jejich přečtení 
budete s námi kromě jiného sdílet přesvědčení, 
že opravdu nikdo není sám.
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Nový rytmus 
v prodejně
Salsa 95l
   Salsa o objemu koše 95 litrů dodává 
ohnivý rytmus do českých obchodů. 
Lehce a elegantně tancuje v uličkách 
prodejny a zákazníkům přináší radost 
z nakupování.  

Konfigurátor nákupního vozíku Salsa

WANZL spol. s r.o. 
783 47 Hněvotín 333
tel.: +420 585 751 555
www.wanzl.cz | obchod@wanzl.cz
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100% PŘÍRODNÍ V Ý VARY
V y u ž i t í :  j a k o  z á k l a d  d o  o m á č e k ,  g u l á š ů  a   p o l é v e k 
•   k   p o d l é v á n í  m a s  •  b e z  k o n z e r v a n t ů  •  v a ř e n o 
p o u z e  z   č e r s t v ý c h  s u r o v i n  •  v h o d n é  i   p r o  d ě t i 

Šetří Váš čas při vaření!

w w w . a t i d e l i c a t e s . c z

19. kongres

2 dny

3 videoreportáže

54 partnerů

505 
účastníků 
(nejvíce v historii!) 

�19. ročník kongresu Samoška přivítal v prosto-
rách Top Hotelu Praha 505 účastníků. Odborný 
program zahájil předseda AČTO Zdeněk Juračka.

�AČTO ocenila certifikátem zástupce prodejen, které 
splňují kritéria pro udělení značky kvality Tradiční 
český obchod – certifikováno.

�Prezentace „Odemkněte svůj potenciál 
a naleznete cestu k úspěchu i štěstí“ kouče 
Jana Mühlfeita patřila k nejlépe hodnoceným. 
Úspěch sklidil i při následné autogramiádě knihy 
Pozitivní leader.

�Na videoreportáže s příběhy úspěšných obchod-
níků navázala živá diskuse s výměnou nejlepších 
zkušeností z praxe (zleva: David Reich, Orbis 
Food, Petr Hříbal, šéfredaktor časopisu 
Zboží&Prodej, Jiří Konhefr, Food Story, a Radek 
Sedláček, Potraviny u Sedláčků).

�V panelové diskusi na téma zhodnocení průběhu EET 
v obchodě si své názory vyměnili (sedící zleva): Alena 
Schillerová, náměstkyně ministra financí pro daně 
a cla, Martin Janeček, generální ředitel Generálního 
finančního ředitelství, Jiří Štorch, předseda předsta-
venstva Družstva Eso Market, Petr Morava, generální 
ředitel Čepos – České potravinářské obchodní, a Andrej 
Babiš, exministr financí ČR.
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Kompletní fotogalerii z kongresu 
naleznete na Flickru.

Staňte se součástí komunity Samoška 
na Facebooku a sdílejte s námi 
zajímavé zprávy z tradičního trhu 
i samotného kongresu Samoška.

�Navazovat a utužovat obchodní vztahy bylo 
možné v příjemném prostředí, s bohatým občer-
stvením a kulturním programem. To platilo i pro 
neformální setkání, které opět proběhlo v před-
večer kongresu.

�Po celé konání kongresu Samoška mohli účastní-
ci ochutnávat produkty a novinky od partnerů, 
které by neměly chybět v regálech obchodníků. 

�Česká pošta představila program pošta 
Partner jako cestu k zachování služeb v malých 
obcích společně s prodejem potravin (na 
fotografii Jan Foubík, ředitel divize obchod 
a marketing, Česká pošta).

�Prezentace vyvolaly řadu dotazů z publika. 
Jeden z nich položil také Pavel Filip, majitel 
Kolonialu Jifi.

�Nechyběla oblíbená tombola s věcnými dary od 
partnerů. 
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www.brick.cz   |   www.comperio.cz    |      Brick Food

Vítěz volby spotřebitele
Nejlepší novinka roku 2014 v České republice 
a Najlepšia novinka roku 2017 na Slovensku

vitaz_tap_listove_testo+01.indd   1 08/08/2017   12:47

Vlasta Vlasáková,
off-trade communication manager, 
Budějovický Budvar 

Na Samošce jsem byla poprvé. Chtěla jsem si udělat vlastní 
názor na organizaci kongresu a náplň jednotlivých prezentací. 
Pokud je mi známo, jiná akce zaměřená na tradiční trh v Česku 
není, čili v tom má Samoška svou jedinečnost. Logicky jsou 
zde jiní vystavovatelé a prezentující, probírají se jiná témata 
než na ostatních konferencích o retailu.  Samoška mé očeká-
vání splnila. Osobní kontakt s vystavovateli a prezentujícími 
je podle mého názoru největším benefi tem. Pro výrobce je 
užitečná prezentace nových výrobků a řešení, která jsou nebo 
budou uvedena na trh. Kongres je prostorem, kde lze výrobek 
ukázat lidem s rozhodovacími pravomocemi v maloobchodu 
a podpořit jej odborným výkladem. Zároveň je to pro obchod-
níky příležitost nechat se inspirovat novými řešeními, která 
zlepší a usnadní jejich práci.

Pavel Tykal,
specialista řízení 
požadavků, 
Česká pošta

Na Samošku jsme přijeli 
představit projekt pošta 
Partner, jenž nabízí otevření 
franchisové provozovny 
České pošty v prodejnách 
obchodníků, kteří tak 
mohou posílit svou prestiž 
v místě prodeje a získat 
další příjem. Jsem spoko-
jen, protože hlavním cílem 
bylo rozšířit informace mezi 
obchodníky, a to se poved-
lo. Mimochodem, na zákla-
dě prezentace jsme již zís-
kali zájemce o provozování. 
Určitě bych doporučil účast 
fi rmám, které potřebují pro-
pagovat produkt určený pro 
okruh těchto lidí. Je totiž jen 
málo příležitostí prezentovat 
nabídku před tak širokým 
fórem na jednom místě.

NEJVĚTŠÍM 
 BENEFITEM JE 
OSOBNÍ KONTAKT!

Jana Florková, 
vedoucí supermarketu, 
Coop Tip v Křemži

Hlavním důvodem mé účasti na 
kongresu bylo předání certifi kátu 
Tradiční český obchod. Musím 
říct, že Samoška splnila mé 
očekávání a účast na příštích 
ročnících bych dalším obchod-
níkům určitě doporučila. Nejvíce 
mne zaujala přednáška Jana 
Mühlfeita o objevování potenciá-
lu, inspiraci a osobním rozvoji.

Pavel Filip,
majitel, Koloniál Jifi

Vzhledem k tomu, že jsem se 
spolu s manželkou zúčastnil 
minulé Samošky, zajímal nás 
samozřejmě i další kongres. 
V oblasti obchodu podnikáme 
už dvacet pět let. Sleduji vývoj 
v naší republice, jak se mění způ-
soby prodeje, jak se vyvíjejí nové 
technologie výroby, a to zejména 
potravin, zkrátka zajímá nás dění 
okolo maloobchodu. Pokaždé se 
nám zde podaří najít kontakty na 
zajímavé lidi z našeho oboru.
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Špekáckujte s Váhalouˇ

Pošlete nám fotografi i opečených 
Špekáčků extra nebo Špekáčků pikant
a vyhrajte zahradní gril v hodnotě 
10 000 Kč.

Více na FB a www.vahala.cz 
facebook.com/Vahala.a.spol/
Soutěž se koná od 17. 7. do 17. 9. 2017. 

PRO 
VÍTĚZE

ROZDÁME 
10 000�KS

10x 
TÝDNĚ

Miroslav Dub,
spolumajitel, Potraviny U Dubů

O Samošce jsem slyšel již před delší dobou, nicméně 
nikdy jsem se jí v minulosti nezúčastnil. Vlastníme 
rodinnou samoobsluhu, a protože se o dění v tomto 
oboru zajímám, chtěl jsem vidět, jak to na kongresu 
vypadá, a zjistit, kolik firem se jej účastní. Byl jsem 
také zvědavý na přednášky a prezentace. Samoška 
moje očekávání splnila, vlastně jsem byl velmi mile 
překvapen. Přivítalo mě příjemné prostředí, zajímavé 
stánky, poutavé přednášky a vynikající občerstvení. 
Účast na kongresu bych určitě doporučil. Důvodem je 
to, že je zde možné poznat další lidi z oboru a navázat 
užitečné kontakty či udělat objednávky. Na konferenci 
se také lze seznámit s novinkami a získat informace 
z oboru či poslechnout si zajímavé přednášky.

Roman Kužel,
sales manager, Johann Kotányi

Naše společnost se kongresu zúčastnila za účelem setkání se stávajícími obchodními partnery 
a také navázání nových kontaktů s obchodníky v jednotlivých regionech a posílení vztahů se sku-
pinou Coop. Myslím, že takováto neformální setkání mohou vztahy prohloubit. Kongres je také 
příležitostí načerpat nové informace od zástupců státních institucí a zúčastnit se zajímavých před-
nášek a workshopů, případně se seznámit s aktuálními trendy. Na našem stánku jsme mohli pre-
zentovat sortiment a představit novinky pro rok 2017. Načerpali jsme zde mnoho informací a inspi-
raci pro další spolupráci s partnery a díky novým kontaktům již také proběhla mnohá obchodní 
jednání. Nejen z tohoto důvodu bych účast na příštích ročnících doporučil i dalším producentům. 
Je zde totiž možné najít klíčové produkty pro obchod, a to díky velké koncentraci obchodníků 
a odborníků z retailu. V neposlední řadě lze díky kongresu porovnat rozdíly mezi moderním a tra-
dičním trhem.

Robert Bárta,
ředitel, ProVektor

Kongresu se účastním 
tradičně již několik let. 
Představuje pro mne příleži-
tost k setkání s obchodními 
partnery, ale i konkurenty. 
Současně oceňuji i zajímavá 
témata odborných předná-
šek a prezentace partnerů. 
I tentokrát Samoška splnila 
má očekávání, protože 
schůzky, které jsem měl 
v plánu, se uskutečnily, 
přednášky byly zajímavé 
a i prezentace partnerů 
akce byly přínosné. Tato 
setkání beru jako mož-
nost posílení obchodních 
kontaktů a seznámení se 
s novinkami v oboru. Účast 
na příštích ročnících bych 
všem rozhodně doporučil. 
Domnívám se, že tento druh 
setkávání je přínosný.

Daniel Nikolov,
channel development 
specialist confectionery, 
Nestlé Česko

Naše společnost byla letos zlatým 
partnerem Samošky, kam jsme přijeli 
představit projekt Perfektní obchod. 
Tento ročník byl velmi silný a nava-
zoval na dobře zvládnutou lednovou 
Samošku v Olomouci. Má očekávání 
byla naplněna, což si dovoluji říct 
i za své kolegy. Na kongresu je vždy 
možné získat nové kontakty, ale 
zároveň také neformálně pohovořit 
s dlouholetými partnery, což velmi 
přispívá k dobrým vztahům. 
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CERTIFIKACE

Asociace českého tradičního obchodu 

(AČTO) nově ocenila dvacet pět českých 

nezávislých prodejen originální značkou 

kvality Tradiční český obchod – 

certifi kováno. Obchodníkům byla značka 

udělena v rámci červnového kongresu pro 

tradiční trh Samoška v Top Hotelu Praha.

16 200 Kč měsíčně
činí v průměru výdělek našich partnerů

za provozování 
pošty Partner *

Staňte se provozovatelem pošty Partner 
i Vy. Získáte stálý a garantovaný zdroj 
dalších příjmů.

Více informací na www.partnercp.cz.

*Jedná se o průměrný měsíční výdělek provozovatelů za poskytování  
služeb samostatné pošty Partner včetně DPH, který se skládá z pevných  
a variabilních složek. Minimální výše fixní odměny je 10 890 Kč měsíčně 
včetně DPH.

Hodnocení každé certifikované prodejny 
vychází z pevně stanovených hodnotí-
cích kritérií. Prodejna musí splnit výcho-
zí požadavky na podíl českého sorti-
mentu v nabídce, sídlo i český kapitál či 
bezdlužnost a dále projít odborným kont-
rolingem, při němž se posuzuje pět kate-
gorií: exteriér, interiér, personál, podpora 
prodeje a sortiment. Projekt certifikace 
spustila Asociace českého tradičního 
obchodu na konci listopadu loňského 
roku. Od té doby certifikát kvality získa-
lo již 32 českých prodejen z pěti malo-
obchodních sítí Brněnka, CBA, Coop, 
Enapo a  Pramen CZ. Několik desítek 
dalších prodejen již podalo přihlášku.

 OCENĚNÝM PATŘÍ OBDIV 
A PODĚKOVÁNÍ
„Velmi si vážím českých obchodníků, bez 
nadsázky jsou to hrdinové dnešní doby. 
V  nadmíru tvrdém konkurenčním pro-
středí, bez zahraničního kapitálu a týmů 
nejrůznějších specialistů dokázali bojo-
vat, obstát a pouze díky vlastní píli, umu 
a obětavosti vybudovat kvalitní prodejny. 
Za to jim patří obdiv a poděkování,“ říká 
Miloš Škrdlík, místopředseda AČTO, na 
adresu oceněných obchodníků během 
slavnostního udílení značky.
Certifikační proces obchodníkům po-
sky tne nezávislý audit a  zprávu o sta-
vu jejich prodejny a návrhy na zlepšení. 

POČET ČESKÝCH CERTIFIKOVANÝCH 
PRODEJEN OPĚT VZROSTL

Zástupcům prodejen předal ocenění Miloš Škrdlík, místopředseda AČTO.
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16 200 Kč měsíčně
činí v průměru výdělek našich partnerů

za provozování 
pošty Partner *

Staňte se provozovatelem pošty Partner 
i Vy. Získáte stálý a garantovaný zdroj 
dalších příjmů.

Více informací na www.partnercp.cz.

*Jedná se o průměrný měsíční výdělek provozovatelů za poskytování  
služeb samostatné pošty Partner včetně DPH, který se skládá z pevných  
a variabilních složek. Minimální výše fixní odměny je 10 890 Kč měsíčně 
včetně DPH.

OCENĚNÉ PRODEJNY
Brněnka Cihlářská, Brno

Brněnka – Potraviny Horáková, Vojkovice

Brněnka – Žebětínský dvůr market, Brno-Žebětín

Brněnka – Potraviny U Sedláčků, Zastávka u Brna

Brněnka – Potraviny U Sedláčků, Rajhrad

Brněnka – Duomax, Mokrá-Horákov

Coop Tip Frymburk, Frymburk

Coop Tip Kaplice, Kaplice

Coop Tip Křemže, Křemže

Hodoňanka – Potraviny CBA č. 760, Hodonín

Potraviny Enapo č. 111, Tečovice 

Potraviny Enapo č. 114, Zlín

Potraviny Enapo č. 206, Hodonín

Potraviny Enapo č. 405, Třinec

Potraviny Enapo č. 755, Rumburk

Potraviny Pramen č. 119, Světlá nad Sázavou

Potraviny Pramen č. 128, Písek

Potraviny Pramen č. 135, Havlíčkův Brod

Potraviny Pramen č. 150, Třeboň

Potraviny Pramen č. 151, Třeboň

Potraviny Pramen č. 155, Tábor

Potraviny Pramen č. 158, Veselí nad Lužnicí

Potraviny Pramen č. 166, Klášterec nad Ohří

Potraviny Pramen č. 188, Rumburk

Potraviny Pramen č. 206, Jablonné v Podještědí

„Certifi kace pro nás znamená příležitost. Příležitost 

sdělit našim zákazníkům, že na prodejnu, ve které nakupují, 

se mohou díky nestranné garanci kvality služeb, sortimentu, 

ale i personálu spolehnout. Pro nás jako provozovatele a samotný 

personál prodejny je certifi kace znamením, že prodejny posou-

váme tím správným, konkurenceschopným směrem, za který se 

tradiční obchod nemusí stydět. V neposlední řadě vnímáme 

ocenění jako nástroj pro stanovení hodnotících kritérií 

kvality pro naše ostatní prodejny.“

Jan Gušl, předseda, Jednota družstvo 

spotřebitelů v Kaplici

SPRÁVNÝM SMĚREM
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Značka a  certifikát pak obchodníkům 
nabízí konkurenční výhodu oproti ostat-
ním obchodníkům, zákazníky motivu-
je a  dává jim informaci o  tom, který 
obchod jim zaručuje kvalitu služeb i zbo-
ží. Oficiální udílení certifikátu se značkou 
Tradiční český obchod – certifikováno 
probíhá v rámci hlavního programu kon-
gresu Samoška vždy v lednu příslušného 
roku v Olomouci a v červnu v Praze. Více 
o certifikaci českých obchodů se dozvíte 
na webu AČTO www.acto.cz.

Jan Hrdina, tajemník AČTO

Oceněná prodejna Coop Křemže

Certifi kovaná prodejna 
CBA v Hodoníně

Tradiční český obchod Enapo 
v Rumburku

Prodejna Brněnka – U Sedláčků 
v Rajhradu

Oceněná prodejna Pramen ve 
Veselí nad Lužnicí

„Certifi kaci tradičních českých prodejen vnímáme jako 

odrazový můstek podpory českého podnikání a udržení hod-

noty soběstačnosti naší země, kde tradice výroby a obchodu 

byla vždy na špici v rámci celé Evropy. Díky certifi kaci 

začínáme nacházet společnou řeč bez ohledu na značku, 

pod kterou obchod provozujeme. Je to jedno z prvních 

opravdových pojítek dlouhodobé spolupráce českých 

a moravských podnikatelů v potravinářství.“

Ivo Pešák, výkonný ředitel, Rosa market

JE TO ODRAZOVÝ 
MŮSTEK
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Skladování a efektivní 
distribuce chlazeného 
zboží  ČR a SK

Kontakt: 
Richard Palán, tel: +420 724 938 808 | e-mail: palan.richard@esa-logistics.eu 
www. esa-logistics.cz

Jaké jsou zkušenosti obchodníků 
s EET? Jak je dodržována norma, která 
měla coby samostatný zákon největší 
mediální pokrytí v historii? Splnilo EET 
očekávání ministerstva financí a dočkají 
se obchodníci náhrady nákladů, které 
jim slibovaly politické špičky v  koa-
liční smlouvě? Pod taktovkou Zdeňka 
Juračky, předsedy Asociace českého 
tradičního obchodu (AČTO) se do dis-
kuse zapojili: Alena Schillerová, náměst-
kyně pro daně a cla Ministerstva finan-
cí ČR, Andrej Babiš, exministr financí 
České republiky a duchovní otec projek-
tu EET, Martin Janeček, generální ředi-
tel Generálního finančního ředitelství, 
Jiří Štorch, předseda představenstva 
Družstva Eso Market, a  Petr Morava, 
generální ředitel Čepos – České potra-
vinářské obchodní. 
Diskusi zahájil Zdeněk Juračka poděko-
váním odcházejícímu ministrovi Andreji 
Babišovi za „otcovství“ systému EET. 
Podle něj je to rozhodně krok správ-

Panelová diskuse 19. ročníku kongresu 

Samoška za účasti zástupců obchodníků, 

ministerstva fi nancí i Finanční správy 

se nesla v duchu podrobného pohledu na 

čtvrtletní fungování elektronické evidence 

tržeb (EET) v obchodě. 

OBCHODNÍCI SE NÁHRAD 
PROZATÍM NEDOČKAJÍ

ným směrem, asociace jej podporovala 
a jeho cíl, tedy narovnání podnikatelské-
ho prostředí, považuje za trhu prospěš-
ný. Ačkoliv Zdeněk Juračka očekává, 
že pozitivní dopady na trh se objeví až 
v průběhu několika let, je přesvědčen, že 
narovnání pokřiveného tržního prostředí 
s množstvím šedé ekonomiky opravdu 
pomůže. Zároveň dodal, že obchodníci, 
zvlášť ti nejmenší, nezískali přislíbenou 
kompenzaci za zavedení EET, a  vláda 
tedy porušuje to, co sama deklarova-
la v  koaliční smlouvě. Podle Zdeňka 
Juračky není spravedlivé, aby sleva na 
dani ve výši pěti tisíc korun platila pou-
ze pro živnostníky, kompenzace by měla 
dostat například i družstva, která provo-
zují menší prodejny s jedním pokladním 
místem. 

NAROVNAT PODNIKATELSKÉ PROSTŘE-
DÍ A ZVEDNOUT EFEKT VÝBĚRU DANÍ 
V rámci Evropské unie je 17 zemí, kte-
ré mají podobnou regulaci, jako je EET. 
„Například na Slovensku jsou registrač-
ní pokladny více než dvacet let a zvažují 
elektronickou evidenci tržeb, protože 
chtějí využívat moderní technologie,“ 
uvádí náměstkyně ministra financí pro 

NA NEDOSTATEK LIDÍ SE 
NELZE VYMLOUVAT

„Myslím, že ukončit devět případů z více než 
tří a půl tisíc správních řízení za půl roku je 
docela tristní práce. Na nedostatek lidí si 
asi nemůže Finanční správa moc 
stěžovat. My také musíme včas ode-
vzdávat DPH a nikoho nezajímá, jestli 
na to máme nebo nemáme dost lidí.“

Jiří Štorch, 
předseda 
představenstva, 
Družstvo Eso 
Market
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daně a  cla Alena Schillerová. Finanční 
správa podle ní měla pouhých šest měsí-
ců na vybudování obrovského robustní-
ho systému, který funguje jako švýcar-
ské hodinky. Do systému bylo posláno 
k prvnímu červnu více než 1,4 miliardy 
účtenek, na konci dubna byla překroče-
na hranice miliardy. IT systém pracuje 

bez problému, zpracovává až 1,5 milio-
nu účtenek za hodinu, průměrná doba 
odezvy je pod desetinou sekundy. V sys-
tému je evidováno na 150 000 subjek-
tů. „Dostali jsme se pod palbu kritiky. 
Samozřejmě se objevují problémy v apli-
kační praxi zákona a tak, jak přicháze-
ly, jsme je také řešili,“ vysvětluje Alena 
Schillerová a zmiňuje problematiku stán-
kového prodeje či e-shopů. 

VÝSLEDKY KONTROL EET 
BY SE MĚLY CO NEJVÍCE 
MEDIALIZOVAT.
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To nejlepší z našeho 

      sklepa!
TTo nejlepší z našeho 

            

www.vinium.cz

JAK OBCHODNÍKŮM KOMPENZOVAT 
NÁKLADY NA POŘÍZENÍ EET? 
Na otázku, jak kompenzovat malým 
obchodníkům náklady na pořízení EET, 
nenašli diskutující uspokojivé řeše-
ní. Alena Schillerová je přesvědčena, 
že otázka kompenzací je už prakticky 
mimo toto volební období a že bude tře-

ba vznést požadavky na novou vládu, jež 
vzejde z podzimních voleb. „Současná 
koalice už změny určitě prosadit nestačí, 
k tématu se musí vyjádřit politici a zdá 
se mi to poměrně komplikované,“ tvrdí. 
Zdůrazňuje, že je třeba přijít s návrhem, 
jak situaci řešit. „Mimo jiné je třeba si 
říci, co jsou to vlastně nezbytné nákla-

dy na pořízení EET. Jak definovat ty, 
kteří by tuto kompenzaci měli obdržet. 
A  také jakou formou. Je cestou daňo-
vá úleva? Budeme schopni identifikovat 
správnou cílovou skupinu? Podle mého 
názoru musí být sleva plošná, má-li být 
spravedlivá,“ míní Alena Schillerová. 
Připouští, že možná je i  cesta dotací,  

EET FUNGUJE JAKO 
ŠVÝCARSKÉ HODINKY

„V rámci EU je sedmnáct zemí, které mají 
nějakou formu evidence tržeb. Například na 
Slovensku jsou registrační pokladny více než 
dvacet let a zvažují elektronickou evidenci 
tržeb, protože chtějí využívat moderní tech-
nologie. Finanční správa měla pouhých šest 
měsíců na vybudování obrovského robustního 
systému, který funguje jako švýcarské 
hodinky. Do systému bylo posláno k prvnímu 

červnu tohoto roku 
více než 1,4 miliardy 
účtenek.“

Alena Schillerová, 
náměstkyně ministra 
fi nancí pro daně a cla, 
Ministerstvo fi nancí ČR

 Podle Martina Janečka, generálního ředitele Generálního fi nančního ředitelství, jde o to, aby podnikatelé měli jasnou garanci, 
že pokud jsou tu někteří, kteří si své zákonné povinnosti neplní, 

tak nesmějí mít výhodu oproti těm, již si je řádně plní.
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a  zůstává otázkou, zda cestu nebude 
představovat také snížení DPH či snížení 
daní celkově. „Problém vidím především 
v identifikaci – ať už subjektů či identifi-
kaci nákladů, které by měly být kompen-
zovány,“ dodává. 
Andrej Babiš, poslanec a exministr finan-
cí ČR, se ve svém vystoupení netajil tím, 
že jeho názory zůstávají stejné a že pro-
jekt EET tu měl být už dávno. „Je to jediný 
digitální projekt této vlády, zákon, který 
byl značně zpolitizován,“ říká. Právě zpo-
litizování zákona vedlo podle některých 
diskutujících k tomu, že jej lidé neberou 
příliš vážně. Ve spojení s českou zálibou 
v obcházení zákonů pak představuje EET 
značný prostor pro vytváření kreativních 
scénářů, na jejichž závěru není vydaná 
účtenka. 

STÁLE FUNGUJE LIDOVÁ TVOŘIVOST
Lidovou tvořivost dokládá praktickým 
příkladem předseda představenstva 
Družstvo Eso Market Jiří Štorch: „Pokud 
jsme nuceni, abychom do systému inves-
tovali, musí být zákon striktně vyžadován 
a  jeho porušení řádně trestána. Smysl 
bude mít jen tehdy, když bude tvrdě vyža-
dován po všech, ale v praxi to příliš nevi-
dím. Kontroly jsou nedostatečné, ti, kdo 
účtenky nevydávali, v tom klidně pokra-
čují,“ kritizuje aktuální stav Jiří Štorch. 

Přidává praktický příklad nákupu ve 
dvou řetězcích, u vietnamského obchod-
níka a  v  železářství a  v  zahradnictví. 
„Účtenku jsem dostal pouze v řetězcích, 
u ostatních jsem ji nejenže nedostal, ale 
navíc jsem byl dotázán, zda chci nor-
mální účtenku nebo účtenku EET. Takže 
účtenka EET není normální,“ dodává 
a vyjadřuje přesvědčení, že problemati-
kou by se měla především řádně zabývat 
finanční a celní správa, která dodržování 
zákona kontroluje. „V  polovině května 
jste měli za sebou na třicet tisíc kontrol, 
to je, myslím si, slušný počet, z toho bylo 
347 pokut uděleno na místě a přes 3300 
případů předáno ke správnímu řízení. Ze 
správního řízení bylo do konce května 
rozhodnuto o devíti případech porušení 
zákona. To je velmi málo a je to také jas-
ná zpráva pro nepoctivé obchodníky ve 
smyslu: než na mne přijdou, je času dost, 
účtenky vydávat nebudu,“ prohlásil Jiří 
Štorch na adresu Finanční správy. 

K POSUNUTÍ VĚCÍ DOPŘEDU JE NUTNÝ 
NĚJAKÝ ČAS
Podle generálního ředitele Generálního 
finančního ředitelství Martina Janečka 
je kontrolní činnost alfou a omegou jeho 
úřadu a data, která se objevují v médi-
ích, nejsou vždy přesná a mnohdy jsou 
zavádějící. „Uložení pokuty příkazem je 

také uložením pokuty ve správním, zkrá-
ceném řízení,“ dodává. Ke konci květ-
na bylo podle statistik finanční a  celní 
správy evidováno 151 takových případů 
plus dalších 23 řešených v nezkráceném 
správním řízení. Celní správa ke stejnému 
datu evidovala 265 ukončených správních 
řízení (zkrácených i nezkrácených). Podle 

NÁHRADY BY MĚLA DOSTAT 
PRODEJNA, VE KTERÉ JE 
JEDNO POKLADNÍ MÍSTO. 

 Andrej Babiš, poslanec a exministr fi nancí ČR, se ve svém vystoupení netajil tím, 
že jeho názory zůstávají stejné a že projekt EET tu měl být už dávno.
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Lepidla pro 

každého

Úspěšná česká 

značka

Stálý růst 

na trhu 

Pozor lepí!

NEZBÝVÁ NEŽ POČKAT 
NA NOVOU VLÁDU

„Požádali jsme o vyrovnání nákladů spojených 
s instalací EET tak, jak to stálo v koaliční 
smlouvě. Rozhodně jsme nechtěli peníze 

v hotovosti, náš návrh vedl 
k náhradě proti placení daní. 
A stále čekáme, jestli se 
bude brát koaliční smlouva 

vážně nebo jen jako cár 
papíru.“

Zdeněk 
Juračka, 
předseda,
 AČTO

TÉMA SE ZNOVU OTEVŘE 
PO VOLBÁCH.

FINANČNÍ SPRÁVA MUSÍ 
FUNGOVAT LÉPE

Martina Janečka tak bylo na konci květ-
na za finanční i celní správu pravomocně 
rozhodnuto (kromě oněch zmiňovaných 
347 příkazů na místě) o 439 případech 
porušení zákona. 
„Jde samozřejmě o to, aby tu nebyl jen 
zákon a  existující infrastruktura a  aby 
měli podnikatelé jasnou garanci, že 
pokud jsou tu někteří, kteří si své zákon-

né povinnosti neplní, tak takoví nesmě-
jí mít výhodu oproti těm, již si je řádně 
plní,“ říká Martin Janeček a  doplňuje, 
že operací je ohromný objem a  jejich 
zpracování zabere kontrolním orgánům 
nějaký čas k vyřešení. Subjektů v EET 
je téměř 150 tisíc a pokladních míst pak 
násobně více. „My ty případy evidujeme 
a pracujeme s nimi. Potřebujeme ale čas, 
abychom mohli věci posunout kupředu. 
EET jako systém funguje, odezvy zaříze-
ní jsou do desetiny sekundy, nic nebrzdí 
provoz a katastrofické scénáře se nena-
plnily,“ vysvětluje Martin Janeček. 

Množství operací a nedostatek pracovní-
ků zmiňuje i Andrej Babiš. Podle něj musí 
finanční správa fungovat lépe, kontroloři 
musí ve svém „rajonu“ přesně znát kaž-
dého podnikatele a mít informace o jeho 
chování. Možný nedostatek lidí jako 
důvod pomalých kontrol však odmítá 
Jiří Štorch: „My také musíme odevzdávat 
DPH včas a nikoho nezajímá, jestli na to 
máme nebo nemáme dost lidí.“ 
Podle nejnovějších dat z července letoš-
ního roku ale finanční a celní správa při-

tvrzuje ve výběru pokut kvůli neplnění 
povinností vyplývajících z EET. Průměrná 
pokuta na místě činí skoro osm tisíc 
korun, při postoupení do správního říze-
ní pak průměrně přesahuje částku téměř 
dvojnásobnou, 15 tisíc korun. A největší 
sankce, která byla v souvislosti s nedo-
držováním zákona o EET udělena, byla ve 
výši 150 tisíc korun. K nejčastějším poru-
šením přitom patří nevystavení účtenky, 
nezaslání údajů, neumístění informač-
ního oznámení či neplnění oznamovací 
povinnosti. Přístup některých obchod-
níků ale zřejmě zůstává poněkud laxní, 
někteří účtenky nevydávají nebo využí-
vají nastavení pokladních systémů, kte-
rá umožňují vydat účtenku bez kódu. 
K nepoctivému jednání přitom přispívají 
i zákazníci tím, že sami účtenky nevyža-
dují. Motivací pro změnu chování by měla 
být účtenková loterie, která by se měla 
spustit od října. 

KONTROLNÍ METR BY MĚL BÝT PRO 
VŠECHNY STEJNÝ
V rámci mystery shoppingu uskutečnila 
zajímavý experiment agentura Nielsen. 
Navštívila vzorek 150 českých a 150 asij-
ských obchodů, v každém z nich učinila 
kontrolní nákup, který zahrnoval nápoj 
a  žvýkačky. Cílem mystery shoppingu 
bylo zjistit, jestli se EET obchází nebo 
ne a v  jaké míře se tak děje u českých 
a vietnamských obchodů. Vycházelo se 
z obecné hypotézy, že vietnamští obchod-
níci mají k šedé ekonomice blíže. „Chtěli 
jsme zjistit, jestli se vychylují od průmě-
ru,“ uvádí ředitel pro vztahy s řetězci CZ 
& SK / CEE Lubomír Mechura. A závěr? 
V českých obchodech nevydalo účtenku 

s EET kódem 6,7 % a ve vietnamských 
18,7 % ze 150 navštívených obchodů. 
Ozývají se hlasy, které upozorňují na to, 
že finanční správa vietnamské obchodní-
ky kontroluje v daleko menší míře, barié-
rou tu bývá především jazykové vybavení. 
Kontrola dodržování zákona EET by však 
měla platit pro každého obchodníka, kte-
rý na českém trhu podniká, stejně. 
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„EET směřuje k tomu, co je jeho smyslem 
– narovnat podnikatelské prostředí a zvýšit 
efektivitu výběru daní.“ 

Alena Schillerová, náměstkyně ministra 
fi nancí pro daně a cla, 

Ministerstvo fi nancí ČR

„Výsledky kontrol by se měly maximálně 
medializovat. Aby všichni věděli, že skutečně 
běží a že mají také jasný výsledek. A že se 
vyplatí zákonné normy dodržovat.“ 

Jiří Štorch, předseda představenstva, 
Družstvo Eso Market 

„EET jako systém funguje, odezvy zařízení 
jsou do desetiny vteřiny, nic nebrzdí provoz, 
katastrofi cké scénáře se nenaplnily.“ 

Martin Janeček, generální ředitel, 
Generální fi nanční ředitelství 

Účastníkům diskuse za jejich otevřené názory 
několikrát zatleskal plný sál účastníků kongresu.Jitka Hemolová
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Nestlé Perfektní obchod přináší návod, 
jak s  minimální investicí zvýšit konku-
renceschopnost a  dosáhnout vyšších 
obratů. V  podstatě se jedná o  soubor 
doporučení a  pravidel, který vychází 
z  mnohaletých zkušeností s  tradičním 
trhem, spolupráce s obchodníky i řady 
testů, které proběhly v minulosti v různě 
velkých prodejnách. „Zaměřujeme se na 
tři důležité potravinové kategorie – cuk-
rovinky, kávu a horké nápoje a kulinaři-
nu, pod kterou jsou zahrnuty především 
dehydrované potraviny pro vaření,“ říká 
Daniel Nikolov, channel development 
specialist confectionery, TT, C&C/ATC 
CZ společnosti Nestlé Česko.

JDE O CELOU KATEGORII, 
NE O JEDNOHO DODAVATELE
Pro každou z výše uvedených kategorií 
má firma připraven soubor doporuče-
ní na míru. Cílem je pracovat společně 
s obchodníkem na růstu celé kategorie, 
tedy ne jen vybraného dodavatele, jak by 

Perfektní obchod chce mít každý, o tom se 

účastníci kongresu Samoška přesvědčovat 

určitě nemuseli. Jak ale docílit toho, aby 

obchod perfektní byl, je otázka, na kterou 

hledá odpověď průběžně každý obchodník 

na tradičním trhu. Společnost Nestlé přišla 

s konceptem, který nabízí možnost vytěžit 

z určitých kategorií maximum, a to díky 

jednoduchým a fungujícím pravidlům.

NÁVOD
NA VYŠŠÍ OBRATY 

se mohlo na první pohled zdát. „Oceňuji 
hlavně to, že projekt nabízí pohled na 
celou prodejnu a  na zmiňované kate-
gorie bez ohledu na dodavatele,“ uvádí 
Radek Kurc, který má za sebou bohatou 
praxi v tradičním maloobchodě a od led-
na letošního roku je obchodním ředite-

lem ZKD Sušice, kde od roku 2002 na 
různých pozicích pracuje. Pochvaloval 
si rovněž spolupráci, ve které byl pro-
stor pro respektování požadavků ZKD 
Sušice, a také vstřícnost, jež spoluprá-
ci provázela. „Každý začátek je těžký, 
takže hned po zavedení konceptu se 
relativně nic nedělo, rozjelo se to po 
několika měsících. Nárůst v závislosti na 
jednotlivých kategoriích je v řádu desítek 
procent,“ vysvětluje. Připomíná, že jedi-

ČOKOLÁDOVÉ TYČINKY 
GENERUJÍ 2,5x VÍCE 
NÁKUPŮ NEŽ ŽVÝKAČKY.
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P.V.A. systems s.r.o. – český dodavatel 
obchodně skladového a pokladního 
softwaru s 20letou tradicí

Specializovaný systém pro řízení 
obchodních řetězců a velkoobchodů

 centrální číselníky zboží, oborů, 
partnerů

 řízení centrální cenotvorby
 speciální ceníky, akce
 zákaznické věrnostní programy
 online přehled o každé transakci 
a skladovém pohybu

 elektronická komunikace se systémy 
dodavatelů a odběratelů (EDI a další)

 Bezpečný systém pro jednotlivé prodejny

 všechna centrální data uložena ve Smart 
Cloudu PVA a bezpečně zálohována

 minimální pořizovací náklady
 široká funkcionalita pokladního modulu (POS)
 zabezpečený internetový přístup odkudkoli
 měsíční poplatky od 950 Kč včetně servisní 
podpory, pronájmu licencí, kapacity 
a výkonu serveru

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

Inzerat Samoska 135x115mm 6_2017.indd   1 28.06.17   10:40

ná investice do projektu je časová a je 
třeba opravdu počítat s  tím, že musíte 
být k dispozici, aby plánování i  imple-
mentace proběhly hladce.

TŘI PILÍŘE ÚSPĚCHU – DOMÁCÍ REGÁL, 
POKLADNA A DRUHOTNÉ VYSTAVENÍ
Pilíře úspěšného navýšení obratu sto-
jí na trojnožce, která bere v  úvahu 
domácí regál dané kategorie, umístění 
v pokladní zóně a druhotné vystavení, 
které v  podobě například cukrovinko-
vého regálu v prodejně ve směru cho-
du zákazníků hraje zásadní roli ve veli-
kosti obratu i ziskovosti celé kategorie. 
Například v kategorii cukrovinek je třeba 
optimalizovat domácí regál a vše naplá-
novat podle indexu nejlepšího umís-
tění  – top výrobků, vystavení v  bloku 
podle kategorií a dodavatelů, vystave-
ní výrobků sestupně podle ceny a také 
umístění nejprodávanějších výrobků na 
„dosah ruky“. Svou roli hraje i  zdvoje-
ní nejprodávanějších výrobků a  řešení 
aktuálních cenovek a  POS materiá-
lů. „Je třeba pamatovat na tři základní 
věci – výrobky v regále musí být dostup-
né, viditelné a dosažitelné,“ upozorňuje 

Zdeněk Novák, senior 
category development 
specialist společnosti 
Nestlé Česko. Mezi 
změnami, které tým 
Perfektního obcho-
du po úvodní analýze 
doporučí, může být 

například přesun regá-
lu do frekventovanější 

části prodejny, optimali-
zace kategorií a dodavatelů, 

sestavení kategorií do horizon-
tálních bloků, zvětšení prostoru, 

tedy určité „zahuštění“ regálu police-
mi nebo háky a v neposlední řadě pod-
pora vizibility prostřednictvím podložek 
pod tabulky a tyčinky a POS materiály.

VYMAZLETE SI IMPULZNÍ ZÓNU
Po optimalizaci domácího regálu je třeba 
se podívat na pokladní zónu. „K poklad-
ně patří neplánované kategorie – zákaz-
ník se o jejich koupi rozhodne, až když 
výrobky uvidí. V případě cukrovinek sem 
umísťujeme tyčinky, žvýkačky a bonbo-
ny, a naopak neumísťujeme sem sušen-
ky či nepotravinové výrobky,“ specifiku-
je Daniel Nikolov. Tyčinky a žvýkačky se 
podle Nestlé prodávají z 60 % nepláno-
vaně, přičemž tyčinky se prodávají dva-
krát více než žvýkačky a žvýkačky tvoří 
pouze polovinu obratu tyčinek. „Tyčinky 
tedy umísťujeme na co nejlepší místa, 

„Naším společným cílem je zvýšit obrat kategorie v obchodě 

a najít to nejlepší řešení pro maximalizaci obratu v dané prodejně. 

Umístění cukrovinkového regálu v prodejně ve směru chodu zákaz-

níků hraje zásadní roli ve velikosti obratu i ziskovosti celé kategorie. 

Základem je optimalizace skladby sortimentu v regále, pokladní 

zóně a v druhotném vystavení. Úspěšnost konceptu máme 

otestovánu na reálných obchodech tradičního trhu.“

Zdeněk Novák, senior category

development specialist, Nestlé Česko

70 % CUKROVINEK 
JE NAKOUPENO 
NEPLÁNOVANĚ

Zdeněk Novák
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Natur FarmNatur Farm® je Superbrands je Superbrands® je Superbrands®
www.naturfarm.skwww.naturfarm.sk

například nad úrovní pokladního pásu,“ 
upřesňuje Daniel Nikolov. A když už jsme 
u pokladny, je třeba se také zmínit o aktiv-
ním prodeji. Vtip je v  tom, že pokladní 
osobně nabídne zákazníkovi výrobek. 
Tato strategie je vhodná například pro 
aktivaci novinek či limitovaných edic, ale 
také v prodeji za nepromoční cenu, kdy 
se stává nástrojem pro zvyšování nepro-
močních prodejů. „Doporučujeme prodá-
vat pouze jeden výrobek – nárůst obratu 
může činit dokonce o  stovky procent,“ 

informuje Daniel Nikolov. Nestlé má zku-
šenost s 250- až 300% nárůstem. Aktivní 
prodej má samozřejmě svá pravidla a je 
třeba personál dobře vyškolit. Aktivnímu 
prodeji se mohou pokladní věnovat pře-
devším v čase, kdy v obchodě není fronta.
Chcete-li maximálně vytěžit danou 
kategorii, oslovte zákazníka na co nej-
více místech, až 70  % cukrovinek je 
totiž kupováno neplánovaně. Druhotná 
umístění pro dodatečný prodej se plá-
nují mimo domácí regál, nejčastěji pak 

u komplementárních kategorií, se kte-
rými se cukrovinky nejvíce prodáva-
jí, například u  pečiva denní spotřeby, 
chlazených výrobků, ovoce a  zeleniny 
či u prodeje novin a časopisů. V kate-
gorii kulinařiny, konkrétně bujonů, je 

zase nejlepší zónou pro druhotné umís-
tění lahůdkový pult, zelenina a koloniál. 
Důležité je umístění po směru chodu 
zákazníka, tedy čelem k  zákazníkovi, 
a zapomenout se nesmí na řádné cenové 
označení a POS materiály upozorňující 
například na novinky či akci.

CO ZA TO? ČAS
Proč se vyplatí o  spolupráci uvažovat 
a  tým Perfektního obchodu si pozvat 
do prodejny? Spolupráce vás bude 
stát především váš čas. A ačkoliv čas 
jsou peníze, žádné další náklady nejsou 
třeba – vše od návrhu přes instalaci po 
servis, ale i další změny, jako je doda-
tečná instalace polic a dalších potřeb-
ných prvků, je v režii Nestlé. A zatímco 
se bude vše chystat, můžete se rozhod-
nout, jak budete stojany personalizovat, 
na regálovém systému může být samo-
zřejmě vaše logo.

 Jitka Hemolová

AKTIVNÍ PRODEJ 
MŮŽE PŘINÉST NÁRŮST 
OBRATU DANÉHO VÝROBKU 
O 250–300 %.

„Vizuální podoba regálů je velmi pěkná a do celkového designu obcho-

du se dobře hodí. Celkový nárůst obratu v daných kategoriích byl 

v prvním roce na úrovni 10 procent. Pokud ale vezmeme například 

jen pokladní zónu, cukrovinky umístěné podle pravidel Perfektního 

obchodu přinesly až třicetiprocentní navýšení obratu.“

Leoš Schwarz, majitel, Enapo Blížejov

MODERNÍ A KOMPLEXNÍ 
ŘEŠENÍ PŘINESLO 

VÝSLEDKY

Zleva: Radek Kurc a Leoš Schwarz



Aktivní propagace v tisku i online

Instore promo

Lahodná chuť ověřena návštěvníky 
Prague Food Festival 2017 a 
Foodparade 2017

Objednávejte u Alimpex Food a.s.
www.alimpex.cz

Návod na přípravu a mnoho neodolatelných receptů najdete na www.rougette.cz

„Vizuální podoba regálů je velmi pěkná a do celkového designu obcho-

du se dobře hodí. Celkový nárůst obratu v daných kategoriích byl 

v prvním roce na úrovni 10 procent. Pokud ale vezmeme například 

jen pokladní zónu, cukrovinky umístěné podle pravidel Perfektního 

obchodu přinesly až třicetiprocentní navýšení obratu.“

Leoš Schwarz, majitel, Enapo Blížejov
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MAPA NÁKUPNÍCH DNŮ

ŽĎÁR NAD 
SÁZAVOU
Dům kultury
26. 9.  
KONTRAKTAČNÍ DEN
Pořadatel: Maloobchodní 
síť Bala
Počet vystavovatelů: 100 
Doprovodný program: 
bohatá tombola, 
doprovodný program

LITOMĚŘICE
Výstaviště, hala H
12. 10.  
NÁKUPNÍ DEN DRUŽSTVA ESO MARKET
Pořadatel: Družstvo Eso Market
Počet vystavovatelů: zhruba 80
Doprovodný program: tombola, losování 
o ceny, raut v průběhu celého dne

LITOMYŠL
Zámecký pivovar
11. 10.
PODZIMNÍ KONTRAKTAČNÍ DEN 
SPOLEČNOSTI KUBÍK
Pořadatel: Kubík
Počet vystavovatelů: zhruba 100
Doprovodný program: celodenní 
teplý a studený raut, soutěž o ceny, 
motivační program pro zákazníky 
spojený s hodnotnými dárky, pro-
dukty se super cenou, kuchařské 
vystoupení s ochutnávkami, soutěž 
o nejlepší expozici dodavatele 
a další

KDO NAKOUPÍ, TEN VYHRÁVÁ!

PRAHA
9. 11. 
Top Hotel Praha
KONFERENCE ŘETĚZCŮ COOP
Pořadatel: Coop 
Centrum družstvo
Doprovodný program: odborná 
konference řetězců Coop Tip, 
Tuty a Diskont

BYSTŘICE 
POD PERNŠTEJNEM
Hotel Skalský dvůr 
16. 9.
KONTRAKTAČNÍ DEN 
MO PARTNER
Pořadatel: MO Partner
Počet vystavovatelů: 50
Doprovodný program: tombola, 
wellness, večerní program

HROTOVICE
Sport V Hotel
2. 10.
OBCHODNÍ DEN ENAPO
Pořadatelé: Rosa market, 
Enapo Obchodní
Počet vystavovatelů: 80
Doprovodný program: prezentace 
výrobků dodavatelů, ochutnávky 
a nabídka položek za akční ceny, 
společnost Enapo Obchodní opět 
představí novinky v sortimentu 
privátní značky Ave a vlastní 
dětské značky Ríša, uvede také 
svoje marketingové aktivity na rok 
2018, výhodné nabídky smluvních 
dodavatelů a teplý i studený raut 
po celý den, ve večerních hodinách 
(od 18.00) bude následovat 
doprovodný program na zámku ve 
Valeči (Hotel Valeč).
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Jak si představit každoroční podzim tradičního obchodníka? Kromě osobních záležitostí a pracovních povinností je naplněn, respektive 

zpestřen tradičními setkáními maloobchodních aliancí s dodavateli. A na co se mohou jako vždy těšit? Vedle výjimečné příležitosti vyměnit 

si informace, názory a zkušenosti a diskutovat o aktuální situaci na trhu se určitě rádi seznámí s inovacemi i stávající nabídkou. Oblíbenou 

samozřejmostí jsou akční, tedy výhodné ceny. Takže každý, kdo přijde a nakoupí, vyhrává. Svou výhru navíc může zvýšit při soutěžích nebo 

tombolách a oslavu spojit s doprovodným programem.

BRNO
Veletrhy Brno – pavilon E
25. 10.
VELETRH NA VELETRHU
Pořadatelé: Maloobchodní síť Brněnka, Rapo 
Brno a Jaso – Distributor
Počet vystavovatelů: 100
Doprovodný program: prezentace výrobků 
i novinek výrobců a vystavovatelů z regionu, 
možnost uzavřít kontrakty za výhodné ceny, 
popřípadě si odnést i věcné dary, celodenní 
bohatý teplý a studený raut, velká a malá 
tombola s více než stovkou cen, prezentace 
privátní značky Česká cena, nabídka vybavení 
prodejen, poradenství v rámci dodavatelských 
služeb, stánky Komory sociálních podniků, 
prezentace akčních nabídek zboží a vyhodno-
cení i ocenění tří nejlepších stánků veletrhu, 
atraktivní nabídka značky Ford

PROSTĚJOV
Hotel Tennis Club
9. 10.
NÁKUPNÍ VELETRH DRUŽSTVA CBA CZ
Pořadatel: Družstvo CBA CZ
Počet vystavovatelů: zhruba 160
Doprovodný program: ochutnávky, bohatá tombola 
o věcné ceny, možnost získání speciálního finančního 
bonusu za objednávku u dodavatele, možnost získání 
poukazu na zboží z věrnostního programu zdarma, 
předpokládaná návštěvnost: zhruba 300

INZERCE

OLOMOUC

KONGRES SAMOŠKA
Clarion Congress Hotel Olomouc
24.–25. 1. 2018
Pořadatel: Atoz Retail
Počet účastníků: zhruba 500 (maloobchodníci, 
obchodní aliance, velkoobchody, dodavatelé, výzkum-
né agentury, státní instituce)
Doprovodný program: neformální večer s rautem 
a živou hudbou, po celou dobu konference stánky 
dodavatelů, ochutnávky

 zhruba 500 (maloobchodníci, 

Petr Hříbal
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Rybí pochoutky 
Vitakraft

Tyčinky • Fish Stick jsou  
pochoutky s neodolatelnou vůní 
uzených ryb a obsahem rybího 
masa více než 75%

FISH Sandwich•  je 100%  
sušené maso z tresky s kůží

Premium Filet•  jsou šťavnaté  
čisté plátky lososa

/vitakraftCZwww.vitakraft.cznavštivte nás na:

Slané snacky zahrnují chipsy, pečivo, 

speciality a ořechy. Tato skupina 

produktů je podle údajů společnosti 

Nielsen z letošního května nejrychleji 

rostoucí kategorií z top 10 zahrnující 

mimo jiné pivo, sýry, čokoládové 

cukrovinky, kávu, jogurty či víno, přičemž 

slané snacky rostly v roce 2016 o šest 

procent a představovaly tak obrat ve 

výši 4‚5 miliardy korun. Víte, jak správně 

slané snacky v místě prodeje vystavit 

a optimalizovat sortiment, aby vám celá 

kategorie přinášela maximální zisk?

„Kdo zná trh a spotřebitele, vítězí,“ říká 
Michal Vyhnálek, national key account 
manager společnosti Intersnack. V inspi-
rující prezentaci se na kongresu Samoška 
zaměřil na to, jak category management 
může optimalizovat sortiment i zásoby 
a maximalizovat prodeje dané kategorie. 
Trh lze charakterizovat rostoucím množ-
stvím výrobků i  zvětšující se plochou 
prodejen a potřebou optimalizace sor-
timentu, růstu kategorie a optimalizace 
zásob na straně obchodníka a snadnější 
orientace na straně spotřebitele, jehož 
chování je proměnlivé.

SESKUPUJTE VÝROBKY 
PODLE LOGICKÝCH SKUPIN
Jak uspět? Podle Michala Vyhnálka je 
třeba se zaměřit na několik klíčových 

„Spolupráce se sítí Enapo přinesla s vhodně připravenou 

kampaní nárůst prodeje konkrétního typu promovaného výrobku 

o více než dvě stě procent. Kampaň jsme spojili se sezonou back 

to school, propojili jsme všechny ATL i BTL aktivity a spotřebi-

teli jsme za nákup určitého množství výrobků nabídli dárek. 

Výsledky kampaně potvrzují, že sezona slaných snacků 

zdaleka nemusí být jen v prosinci.“ 

Michal Vyhnálek, national key 

account manager, Intersnack

SEZONA SLANÝCH SNACKŮ 
NEMUSÍ BÝT JEN 

V PROSINCI 

NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI 
DOKÁŽOU MAXIMALIZOVAT 
OBRAT CELÉ KATEGORIE



25

INZERCE

INZERCE_SSD_Rapide_Samoska_135x115_CZ_FINAL.indd   1 27.6.2017   11:08:39

prvků  – dlouhodobou spolupráci se 
zákazníkem na základě znalosti trhu, 
dané kategorie, chování spotřebitele, 
strategie zákazníka a  jeho postavení 
na trhu plus optimální využití katego-
rie. „Chipsy jsou největším segmen-
tem a  meziročně stále rostou,“ uvádí 
a dodává, že chipsy představují podle 
dat agentury Nielsen za rok 2016 zhru-
ba 40‚9 % obratu. Následuje je pečený 
sortiment (24 %), slané oříšky (18‚4 %) 
a  na posledním místě jsou speciality 
(16‚7 %). Uspořádání regálu musí reflek-

tovat zastoupení jednotlivých kategorií, 
největší prostor je tedy třeba věnovat 
chipsům. Obchodníci by měli pracovat 
s planogramem, který jim umožní logic-
ké uspořádání regálu a spotřebiteli tak 
nabízí snadnou orientaci a rychlejší roz-
hodování při nákupu. „Nejprodávanější 
výrobky je třeba vystavit na nejlepší 

subkategorie je dobré odlišit i barevně 
a dát tak zákazníkům jasné vodítko, kde 
svůj produkt najdou. Přitom platí, že nej-
prodávanějším výrobkům by měl dát co 

místa, prémiové výrobky patří do vyš-
ších polic, nejprodávanější výrobky do 
výšky očí a ty levnější do pozic nižších,“ 
specifikuje Michal Vyhnálek. Jednotlivé 

PRODEJI POMÁHAJÍ
TAKÉ SEZONY KEMPOVÁNÍ, 
GRILOVÁNÍ, BACK TO 
SCHOOL A SPORTOVNÍ AKCE.

Přítomní si se zájmem vyslechli konkrétní postupy a čísla vyplývající ze spolupráce výrobce a obchodníků 
na rozvoji produktové kategorie.
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Profesionální Smart Signage displeje 
společnosti Samsung jsou konstruované 
pro vysoké provozní zatížení (až 24/7). 
Všechny tyto displeje podporují vzdále-
nou správu obsahu MagicInfo. MagicInfo 
umožnuje lokální nebo vzdálenou správu 
multimediálního obsahu jako jsou videa, 
obrázky, webové stránky aj., které může-
te podle potřeby různě kombinovat a plá-
novat jejich zobrazení v požadovaném 
čase. Obsah je možné přehrávat z inter-
ní paměti monitoru, externího USB nebo 
vzdáleně prostřednictvím serveru.

Dnešní zákazníci hotelů milují moder-
ní technologie a v rámci svého pobytu 
očekávají, že v pokoji naleznou techno-
logické novinky. Moderní hotelové TV 
od společnosti Samsung nabízí hotelům 
nové a zajímavé způsoby, jak potěšit a za-
ujmout hosty a současně zlepšit jejich 
vlastní provozní efektivnost.

Restaurace

Recepce

Informační kiosek

Pokoj
Více informací na www.chytredispleje.cz

MOŽNOST VYUŽITÍ 
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všech subkategoriích. Počítá i s výrob-
ky konkurenčními a  výsledný plano-
gram pro obchodníka je optimalizací 
celé kategorie bez ohledu na značky. 
Zvýraznit je třeba subkategorie napří-
klad do uličky. Slané snacky jsou silně 

impulzní kategorií, a druhotné vystave-
ní je tedy velmi vhodné u komplemen-
tárních kategorií, jako je pivo a víno či 
sycené nápoje. Růst komplementárních 
kategorií pozitivně ovlivňuje kategorie 
slaných snacků, společně zvyšují hod-
notu nákupního košíku. Atraktivní dru-
hotné umístění zvyšuje prodeje i mimo 
akční, tedy za standardní regálové ceny.

VYTVÁŘENÍM NOVÝCH SEZON LZE 
ROZTOČIT RŮST PRODEJŮ
Kategorie slaných snacků má dvě silné 
sezony, které proběhnou v rámci jedno-
ho měsíce v roce. Jedná se o prosinec 
a hlavní sezonní vrcholy prodejně napl-
ňují Vánoce a Silvestr. „Rozhodli jsme se 
to změnit. Příležitostí pro slanou katego-
rii je určitě víc, snažíme se je vytipovat 

a  pracovat na vytvoření nové sezony, 
která bude doplňkovou pro tu hlavní,“ 
vysvětluje Michal Vyhnálek. Mezi příleži-
tosti, ze kterých chce Intersnack vytvořit 
nové sezony, patří například svátek sv. 
Valentýna, Velikonoce, sportovní udá-
losti typu hokejového či fotbalového 
šampionátu, kempování a  grilování či 
back to school. A právě posledně zmi-

největší prostor v regále. Jednak se tím 
sníží vyprodanost a jednak se sníží náro-
ky na doplňování, což v logickém důsled-
ku vede ke zvýšení prodejů. Při utváření 
planogramů pracuje Intersnack nejen se 
svými značkami, jež na trhu zastupuje ve 

Michal Vyhnálek

CO OČI NEVIDÍ, 
ZÁKAZNÍK NEKOUPÍ.

SPOLUPRÁCE 
INTERNACK – ENAPO 
V ČÍSLECH A FAKTECH
Datum konání: 15. 8. – 15. 9. 2016

Obsah: vybraný produkt, ATL komunikace 
a vizibilita v místě prodeje (POS materiály 
a druhotném vystavení)

Přidaná hodnota: brandovaná láhev na pití do 
školy ke koupi tří 50g balení Pom-Bär

Výsledky: oproti 15. 8. – 15. 9. 2015 nárůst 
prodejů v objemu 241 %, v hodnotě 222 %

Pokračování: pro letošní rok byly ke spoluprá-
ci vybrány největší obchody maloobchodních 
sítí Enapo, Flop, CBA a vybrané prodejny 
družstev Coop, Coop Terno a Kubík
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Profesionální Smart Signage displeje 
společnosti Samsung jsou konstruované 
pro vysoké provozní zatížení (až 24/7). 
Všechny tyto displeje podporují vzdále-
nou správu obsahu MagicInfo. MagicInfo 
umožnuje lokální nebo vzdálenou správu 
multimediálního obsahu jako jsou videa, 
obrázky, webové stránky aj., které může-
te podle potřeby různě kombinovat a plá-
novat jejich zobrazení v požadovaném 
čase. Obsah je možné přehrávat z inter-
ní paměti monitoru, externího USB nebo 
vzdáleně prostřednictvím serveru.

Dnešní zákazníci hotelů milují moder-
ní technologie a v rámci svého pobytu 
očekávají, že v pokoji naleznou techno-
logické novinky. Moderní hotelové TV 
od společnosti Samsung nabízí hotelům 
nové a zajímavé způsoby, jak potěšit a za-
ujmout hosty a současně zlepšit jejich 
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ňovaná příležitost se stala základem 
pro spolupráci Intersnacku a vybraných 
prodejen v  síti prodejen Enapo. Pro 
sezonu back to school připravili v  loň-
ském roce akci se značkou Pom-Bär. 
„Období back to school je charakteri-
zované rostoucím nákupním košíkem. 
Výdaje rodičů za základní vybavení 
do školy se pohybuje od dvou do čtyř 
tisíc korun, přičemž po prázdninách jde 
do základní školy téměř devět set tisíc 
dětí,“ přibližuje benefity sezony pro 
kampaň Michal Vyhnálek. Spolupráce 
Intersnacku a Enapa zahrnovala správ-
ný produkt, ATL komunikaci, vizibilitu 
v místě prodeje a přidanou hodnotu, kdy 
si zákazník ke koupi tří 50g balení Pom-
-Bär odnesl brandovanou láhev na pití 
do školy. Dárek rodičům nabídl možnost 
ušetřit za koupi produktu, který by stejně 
v daném období zakoupili. Kampaň byla 
na prodejní ploše zprostředkována POS 
materiály a  také v druhotném vystave-
ní. Výsledky celé kampaně hodnotí oba 
partneři velmi pozitivně. Akce probí-

hala ve vybraných prodejnách Enapo 
od poloviny srpna do poloviny září roku 
2016 a výsledky pravděpodobně předči-
ly očekávání obou partnerů. V porovnání 
s předchozím rokem představoval nárůst 

prodejů v kusech 241 %, v korunách pak 
222  %. Úspěšnou spolupráci zopaku-
je Intersnack i v letošním roce, vybrány 
byly největší obchody z maloobchodních 
sítí Enapo, Flop, CBA a vybrané prodej-
ny družstev Coop, Coop Terno a Kubík. 

„Přestože jsme počet dětských lahviček 
více než ztrojnásobili, zůstává při výběru 
partnerů prioritou co nejviditelnější vysta-
vení, kterým zákazníka k nákupu motivu-
jeme,“ shrnuje Michal Vyhnálek.

ZKUŠENOSTI A NÁPADY 
JSOU PŘÍSLIBEM
Příležitost využil Intersnack také pro 
letošní léto, kdy v  rámci subkategorie 
pečiva přichystal kampaň a soutěž se 
sloganem Vypečené léto. Cílil na cesto-
vání a letní pohodu, čemuž odpovídaly 
i výhry – stylová kola, outdoorové rela-
xační vaky či obří nafukovací preclíky. 
Pokud si s kategorií slaných snacků ve 
svém obchodě nevíte příliš rady a máte 
zájem zvýšit její obrat, spolupráce se 
společností Intersnack je možnou ces-
tou pro růst celé kategorie bez ohledu 
na dodavatele. Zkušenosti ani nápady, 
jak společně maximalizovat zisk, jim 
určitě nechybí.

Jitka Hemolová

JAK NA TO? 
• Spojte příležitost se správnou značkou 

či výrobkem.
• Zajistěte skvělou exekuci prostřednictvím 

druhotných umístění.
• Zajistěte dostatečnou vizibilitu na prodej-

ní ploše.
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Bez přídavku cukru - pouze přirozeně 
přítomné cukry
Žádný glukózový sirup

Žádné hydrogenované tuky

Přirozený zdroj vlákniny z 5 obilovin
Super potraviny: chia, quinoa, amaranthus

Nejkvalitnější sušené ovoce a ořechy

Přírodní zdroj vlákniny
Bohatý obsah celozrnných obilovin

PLNÉ PŘÍRODY

Hradecká 1, Opava
tel.: 606 766 690 

Každá desátá pošta, s kterou je u nás 

možné se setkat, je takzvanou partnerskou 

pobočkou. Přesněji řečeno poštou Partner, 

kterou provozuje nikoliv státní podnik 

Česká pošta, ale její smluvní zástupce – 

obec či místní podnikatel. Systém, který 

léta úspěšně funguje na západ od našich 

hranic, se začíná postupně zabydlovat 

i v našich podmínkách. Výhody přitom 

přináší všem zúčastněným stranám.

CESTA K ZACHOVÁNÍ SLUŽEB 
V MALÝCH OBCÍCH

Zajímavý projekt pošta Partner na kongre-
su Samoška představili za Českou poš-
tu ředitelka sekce rozvoje a monitoringu 
pobočkové sítě Lenka Kristová a  ředitel 
divize obchodu a marketingu Jan Foubík. 
Praktické poznatky a výhody tohoto fran-
chisového systému pak prezentovala jeho 
provozovatelka Dana Holánková, spolu-
majitelka obchodů se smíšeným zbožím 
v Neustupově a Jiřeticích.
V  České republice systém funguje od 
roku 2009, v  posledních dvou letech 
se ale jeho podmínky výrazně změnily. 
„Rozšířila se nabídka produktů a služeb 
a  došlo i  k  navýšení finanční odměny. 
V současnosti je projekt zaměřen pře-
devším na jedno- až dvoupřepážko-
vé pošty v menších obcích, kterých je 
u nás velké množství,“ popisuje Lenka 
Kristová. Česká pošta má aktuálně 
3228 poboček, přibližně 50 % z nich je 
možné najít v obcích do 1350 obyvatel. 
V těch nejmenších (do 500 obyvatel) je 
až 15 % z nich. „Jiný pohled na rozděle-
ní poštovní sítě říká, že téměř dva tisíce 
pošt je jednopřepážkových a z nich je 
sedmdesát procent v obcích s méně než 
tisícovkou obyvatel,“ upřesňuje Lenka 
Kristová. Celkový počet pošt určených 

Jan Foubík
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pro poskytování takzvaných základ-
ních služeb je stanoven nařízením vlády 
a vyhláškou Českého telekomunikační-
ho úřadu (ČTÚ).

VÝHODY PRO VŠECHNY STRANY
Pro provozovatele, tedy zmíněnou obec 
či místního podnikatele, znamená pošta 
Partner především další, nezanedbatel-
ný a hlavně pravidelný zdroj příjmů. Ten 
je dán fixní nárokovou složkou (paušál), 
doplněnou o platbu za počet transak-
cí na pobočce (variabilní složka). Mezi 
další benefity (především pro podnika-
tele) patří zvýšení počtu potenciálních 
zákazníků, tedy lidí, kteří si primárně 
přijdou na poštu vyřizovat své poštov-
ní záležitosti a při té příležitosti si třeba 
nakoupí. „Provozování pošty navíc může 

zvýšit prestiž smluvního partnera jakož-
to společensky odpovědného subjektu, 
a zajistit mu tak více loajálních zákazníků. 
V neposlední řadě mohou smluvní partneři 
smysluplně využít případné volné kapacity 
svého provozu, které speciálně v malých 
obcích zcela jistě vznikají,“ konstatuje Jan 
Foubík.
Pro obec je důležitým předpokladem 
zvýšení kvality služeb obyvatelstvu spo-
čívající ve zlepšení dostupnosti poštov-
ních služeb. Občané nemusejí dojíždět 
do vedlejších vsí či měst, navíc i podle 
dosavadních zkušeností často dochází 
k  rozšíření otevírací doby pro zákazní-
ky (v průměru o 6‚5 hodiny měsíčně). To 
vše přispívá ke spokojenosti obyvatel 

tradiční poštou a poštou Partner žádný 
rozdíl. Pošta Partner poskytuje všechny 
základní služby, jako například příjem 
a výdej listovních a balíkových zásilek, 
příjem a  výplatu poštovních poukázek 
a dále výplatu důchodů, SIPO, bankov-
ní služby a řadu dalších. „Tyto základní 
poštovní služby je možné podle zvážení 
provozovatele rozšířit o některé vybrané 
služby, jako je dobíjení předplacených 

JE TO DALŠÍ, 
NEZANEDBATELNÝ 
A PRAVIDELNÝ ZDROJ 
PŘÍJMŮ.

obce. Další nezanedbatelnou výhodou 
je i zachování nebo rozšíření pracovních 
míst přímo v obci.
Výhody pro zákazníky logicky vyplýva-
jí z  výše uvedeného. Je to především 
zachování poštovních služeb v daném 
místě, navíc většinou doplněné o  širší 
otevírací dobu. „Oproti městským poš-
tám, kam by případně museli dojíždět, 
spočívá výhoda také v  krátké čeka-
cí době, protože na vesnici na fronty 
v podstatě nenarazíte. Druhotným efek-
tem pak je podpora zachování široké 
nabídky služeb. Díky provozování pošty 
Partner a jejímu pravidelnému finanční-
mu příspěvku se totiž i v malé obci může 
uživit podnikatel, který by jinak zvažo-
val, zda se mu jeho působení finančně 
vyplatí. A čím více služeb na vesnicích 
bude, tím méně bude docházet k jejich 
vylidňování a postupné ztrátě finanční 
hodnoty místních nemovitostí,“ nazna-
čuje Jan Foubík.

KDYŽ MÁTE CHUŤ, STAČÍ 
V PROVOZOVNĚ POUZE NAJÍT MÍSTO
Především jde, jak deklaruje i poštovní 
regulátor (ČTÚ), o plnohodnotnou alter-
nativu pošty. Rozdíl však spočívá v jejím 
provozovateli, takže poštu je možné najít 
například na obecním úřadě, v obcho-
dě, v kavárně, v květinářství, ale třeba 
i  v  restauraci. Z  hlediska poskytování 
základních poštovních služeb není mezi 

Jak se řeší roznos zásilek?

Odpověď: „Doručovací a podací část je 

oddělená. Vás se týkají pouze podací služby. 

Pro doručování zásilek fungují klasicky 

poštovní doručovatelky.“

Jan Foubík, ředitel divize obchod 

a marketing, Česká pošta

DOTAZ 
Z PUBLIKA: 

Lenka Kristová
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hu hodin pro veřejnost původní pošty. 
Provozovatel také potřebuje prostory 
optimálně 15  m2 a  telefonní a  datové 
připojení. V  čem může pomoci Česká 
pošta? Například jednotně vybaví provo-
zovnu potřebným nábytkem, výpočetní 
technikou, bezpečnostním vybavením, 
externím označením budovy a vším, co 
je pro provoz poštovních služeb třeba. 
Pošta obchodníkům předá i své know-
-how, bezplatně je zaškolí a v případě 
potřeby bude prostřednictvím takzvané 

řídící pošty k ruce jako technická pod-
pora. Samozřejmostí je zajištění servisu 
zapůjčeného vybavení a logistická pod-
pora (přeprava zásilek, zásobování tis-
kopisy či tonery apod.). „Pošta mi doda-
la vybavení, pokladny, razítka a zajistila 
školení. Poté byla se mnou v prodejně 
deset dní jejich pracovnice. Dnes, když 
něco nevím, kontaktuji svoji mateřskou 
poštu, která mi poradí. Pošta mi také 
hradí připojení k  internetu,“ potvrzuje 
Dana Holánková. Z  jejích dosavadních 
zkušeností vyplývá, že mnoho z  těch, 
kteří si k  ní přicházejí vyřídit poštov-
ní záležitosti, si při té příležitosti také 
nakoupí. „Pokud máte chuť, stačí v pro-
vozovně pouze najít místo,“ vzkazuje 
ostatním obchodníkům.

ODMĚNA SE SKLÁDÁ Z PAUŠÁLNÍ 
A VARIABILNÍ ČÁSTI
Odměna (neboli provize) byla u  jed-
nopřepážkových Partnerů v  prosinci 
2016 v průměru 14 tisíc Kč. Skládá se 
z paušální a variabilní části. První jme-
novaná závisí na otevírací době, případ-
ně počtu přepážek. Ta druhá je úměrná 
počtu provedených vybraných transakcí 
a také objemu prodeje sjednaných voli-
telných služeb a zboží. Je třeba zdůraz-
nit, že smluvní zástupce během sjedna-
ného rozsahu hodin pro veřejnost může 
vykonávat i svou další činnost, například 
v obchodě či na úřadě.
První volbu při zřízení pošt Partner 
mají vždy místní samosprávy. Pokud ji 
nevyužijí, vypisuje Česká pošta takzva-
nou místní výzvu o  možnosti přihlásit 

se do výběrového řízení o provozování 
pošty Partner. S  vítězem výběrového 
řízení sjedná smlouvu o  zajištění slu-
žeb. Následně se začne připravovat vše 
potřebné pro novou provozovnu, a  to 
od instalace přepážky po absolvování 
školení. Od podpisu smlouvy to trvá při-
bližně tři měsíce. Začátek provozu nové 
pošty Partner pak probíhá za dohledu 
zástupců České pošty. „Více informací 
je možné nalézt na stránkách www.part-
nercp.cz. Věříme, že společně získáme 
více spokojených zákazníků,“ uzavírá 
Lenka Kristová.

Pavel Neumann

SIM karet, prodej losů okamžitých loterií, 
prodej tisku a dálničních kuponů,“ vypo-
čítává Lenka Kristová. Součástí pracov-
ních povinností provozovatele pošty 
Partner však rozhodně není doručování 
zásilek adresátům a další distribuce. To 
stále zajišťuje státní podnik Česká poš-
ta. Možným úskalím pro provozovatele je 
ale zajištění minimální dostupnosti poš-
tovních služeb každý pracovní den, což 
stanoví vyhláška ČTÚ. Zároveň musí být 
provozovna otevřena minimálně v rozsa-

Dana Holánková

OD PODPISU SMLOUVY 
TO TRVÁ PŘIBLIŽNĚ 
TŘI MĚSÍCE.
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Mít informace znamená dělat lepší 

obchodní rozhodnutí. Díky nim je možné 

být připraven na jednání s dodavateli 

a také optimalizovat sortiment. Mnoho 

obchodníků tradičního trhu bohužel 

stále neví, co je optimální 

sortiment.

INFORMACE 
POMÁHAJÍ

VÝVOJ TRHU OZVĚNY

PROBLÉMY TRADIČNÍHO 
TRHU MAJÍ ŘEŠENÍ
Důvěra spotřebitelů je v tuzemsku velmi 

dobrá a jejich ochota utrácet je možná 

na dosavadním historickém maximu. Za 

posledních deset let však zmizela třetina 

malých prodejen tradičního trhu a ty 

větší sice velmi pozvolna rostou, nicméně 

nacházejí se pod tlakem konkurenčního 

prostředí moderních formátů. I když je 

český trh na cenu velmi citlivý, neměly 

by se jim podle Lubomíra Mechury, 

ředitele pro vztahy s řetězci CZ & SK / CEE 

společnosti Nielsen, snažit konkurovat 

cenou, ale lépe využívat příležitosti, 

v kterých je tradiční trh silný.

Podle hodnot dlouhodobého vývoje 
tržeb je možné konstatovat, že situa-
ce v České republice je velmi příznivá. 
Lze dokonce říci, že patrně nejlepší za 
posledních deset let.

OCHOTA UTRÁCET JE VYSOKÁ
O dobré situaci v České republice svěd-
čí index spotřebitelské důvěry, který 
se patrně ocitl na historickém maximu. 
Spolu s tím, jak moc jsou Češi ochotni 
otevřít své peněženky, se výzkum, kte-
rý provedla společnost Nielsen, zabý-
val také jejich obavami. Již tradičně se 
největší skupina (27 %) bojí o zdraví své 
a  svých blízkých, 26  % obyvatel trápí 
migrace, 21 % má strach z  terorismu, 
16 % rostoucích cen potravin a jen 11 % 
se obává zadlužení. Z hlediska celoev-
ropského průměru je pak zajímavé srov-

nání, že zatímco Češi nepociťují strach 
o své zaměstnání, v Evropě tuto nejisto-
tu přiznává 19 % respondentů a 21 % 
jich má také obavy o  ekonomiku své 
země. „Příznivá situace je u nás pod-
pořena historicky nejnižší nezaměstna-
ností, což samozřejmě pozitivně ovliv-
ňuje ochotu Čechů utrácet,“ vysvětluje 
Lubomír Mechura. Při pohledu na obje-
my prodejů za poslední tři roky je jasně 
patrný jejich pozitivní vývoj. Nicméně 
projevila se také deflace, na což měl vliv 
mimo jiné moderní trh a  konkurenční 
boj. Jak ale ukazují čísla za první kvartál 
letošního roku, růst prodaného objemu 
poklesl, nicméně hodnota prodeje ros-
te. Negativní zprávou pro tradiční trh je 
však skutečnost, že za poslední deká-
du zmizela třetina prodejen o velikosti 
do 50 m2, přičemž ty větší sice rostou, 
ale jen velmi mírným tempem. Jak uvádí 
Lubomír Mechura, klíčovým demogra-
fickým trendem je urbanizace. Lidí žijí-
cích v obcích do tisíce obyvatel podle 
statistik sice neubývá (žije v nich 1‚8 mil. 

občanů), nicméně je zapotřebí podívat 
se na věc z jiné stránky. Lidé se ve sku-
tečnosti do měst stěhují, což se však 
neprojevuje přímo v nich, ale ve vzniku 
nových satelitů. Zatímco věkový průměr 
se ve „starých“ obcích pohybuje kolem 
šedesáti let, v nových je to kolem třiceti 
dvou let. Kromě toho roste mobilita čes-
ké populace s tím, že jestliže v roce 1993 
připadalo na čtyřčlennou rodinu jedno 



OZVĚNY

3232

VÝVOJ TRHU

INZERCE

Inovatívne sklenené systémy

Dvere a veká pre chladiaci nábytok

Dizajnový chladiaci nábytok

…Ukážte maximum z tovaru s transparentnými 
    dverami

…Šetrite peniaze, energiu aj životné prostredie

…Vyzerajte moderne

…Doprajte potravinám tú správnu teplotu

www.pan-dur.com

Staviame na kvalitu - myslíme na budúcnosť                              Viac ako len štandard   

auto, dnes jsou to dvě. Díky těmto sku-
tečnostem dochází postupně ke změně 
spotřebitelského chování: lidé nenaku-
pují tak často, zato pořizují větší nákupy 
a dávají přitom přednost hyper- a super-
marketům. To vše na tradiční obchod 
vytváří tlak.

PROBLÉMEM ZŮSTÁVÁ 
DECENTRALIZACE A SORTIMENT
V  jednom z průzkumů položila společ-
nost Nielsen otázky týkající se českého 
tradičního trhu dodavatelům. Ti velmi 
jasně deklarovali, že jako problém vidí 
konkurenci ze strany moderních for-
mátů (hyper- a  supermarkety, diskon-
ty) a v tom, že prodejny tradičního trhu 
nemají takové obraty, aby dosáhly na 
stejné podmínky, jako má trh moderní. 
A protože jsou spotřebitelé všeobecně 
velmi senzitivní na cenu, dochází k jejich 
odlivu z tradičního trhu. Druhým velkým 
nešvarem je nepružnost a zkostnatělost 
některých řetězců, neochota změnit 
se, hledat cesty k zefektivnění prodeje, 
zastaralé provozovny a  špatná kultura 
prodeje. „Je to jako s partnerem. Pokud 
je čistý a upravený, je i pro svůj protěj-
šek atraktivnější. Nechám na zvážení 
každého obchodníka, v  jakém stavu je 
jeho prodejna a jak se v ní spotřebitelé 
asi cítí,“ vysílá vzkaz Lubomír Mechura.
Na třetím místě dodavatelé upozorňo-
vali na decentralizaci, nezasíťovanost, 

možnost nakupovat v  různých velkoob-
chodech, neexistující centrální procesy 
a obavu z komunikace s prodejnami. Na 
stejné úrovni jmenovali také problemati-
ku vietnamských obchodníků, kteří mají 
nižší náklady na provoz a delší otevírací 
dobu. Bohužel mezi problémy se objevil 
také jejich sklon k šedé ekonomice, na 
kterou se kontrolní orgány nezaměřují 
dostatečně. Jako komplikaci dodavatelé 
vnímají také EET a další legislativní úpra-
vy, jako je nárůst DPH, kontrolní hlášení či 
nárůst minimální mzdy. Na čtvrtém mís-
tě pak jmenovali menší prodejní plochu 
a tím pádem i užší šíři sortimentu, přičemž 
sortiment a listing často neodpovídá top 
položkám.

PRACUJTE S KOMPLEXNÍMI DATY
Z doporučení výrobců vyplývá, že tradič-
ní trh by se modernímu neměl snažit kon-
kurovat cenou, ale najít jinou přidanou 
hodnotu. Tou může být kvalitní servis, 
příjemné prostředí, lepší otevírací doba 
či farmářské a lokální produkty. Mezi dal-
ší doporučení patří hledání doplňkových 
příjmů. Obchodníci by se také měli snažit 

o větší centralizaci a nastavení jednotné 
strategie a  procesů. Kvůli nedostatku 
místa je pak neméně důležitý pečlivěj-
ší výběr sortimentu, jeho optimalizace 
a  sortimentní analýzy. Stranou zájmu 
obchodníků tradičního trhu by rozhodně 
neměla zůstat modernizace prodejen či 
category management, jako zajímavé se 
jeví také zavedení věrnostních programů. 
Zcela jistě by však měly být vždy zabez-
pečeny dostatečné zásoby zejména na 
zboží v promocích. Kvůli vysokým náro-
kům na logistiku by pak měly letákové 
akce trvat déle, minimálně jeden měsíc.
Za poslední čtyři roky klesl počet obcho-
dů tradičního trhu o 744. Za stejnou dobu 
jich však vietnamští obchodníci otevřeli 
784. A zatímco v minulosti byli soustře-
děni v  Praze a  okolí, v  současnosti se 
rozšiřují po celé republice. Pokud si dří-
ve troufali jen na večerky, dnes již pro-
vozují i větší formáty. „Myslím si, že jsou 
velmi pracovití. Tam, kde český obchod 
zavíral, Vietnamci fungovali. Nicméně 
spojení s šedou ekonomikou je zde mno-
hem výraznější než u českých prodejen,“ 

NESNAŽTE SE MODERNÍMU 
TRHU KONKUROVAT CENOU, 
ALE JINOU PŘIDANOU 
HODNOTOU.

Lubomír Mechura
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konstatuje Lubomír Mechura. K  EET 
podotýká, že by navzdory všem těžkos-
tem neměla být vnímána pouze špatně. 
Pro obchodníky stále představuje příle-
žitost, jak vylepšovat jejich prodejní pro-
středky a lépe porozumět jejich byznysu. 
Zejména pak moderní systémy mohou 
pomoci zlepšit procesy prodeje.
Mnoho subjektů na tradičním trhu se 
bohužel dívá pouze na dvě veličiny, a to 
na obrat a zisk. To, co dělají moderní for-
máty jinak, je skutečnost, že do rovnice 
přidávají i pohled na tržní podíl. „Pokud 
všichni kolem vás porostou, není to pro 
vás dobrá zpráva,“ upozorňuje Lubomír 
Mechura. Dodává, že tradiční trh se stá-
le spoléhá pouze na svá vlastní data. 
„Jak ale můžete mít optimální sortiment 
v regálu, když nevíte, co optimální sorti-
ment je?“ ptá se tradičních obchodníků 
Lubomír Mechura. I když mají provozo-
vatelé tradičních prodejen data ze svých 
vlastních obchodů, neodráží to stav 
celého trhu, a  tudíž nevědí, co na něm 
opravdu funguje. Druhou věcí je pak umět 
s daty pracovat.

SOUSTŘEĎTE SE NA 
DŮLEŽITÉ KATEGORIE
Dvacet procent z 25 top potravinových 
kategorií míří k zákazníkům přes tradiční 
obchodníky. Ty nejdůležitější (pro které 
zákazníci chodí převážně k  tradičním 
obchodníkům) jsou velmi často impulz-
ního charakteru. Jmenovat je možné 
zejména pivo, oplatky, sušenky a per-
níčky, vody, soft drinky, mléčné dezerty 
a velice silné jsou také zmrzliny, bonbo-
ny či koření a energetické nápoje. „Toto 
jsou kategorie, kterým by se měl tradiční 
trh věnovat a v regálech jeho prodejen 
jim vytvořit adekvátní prostor. V jednot-
livých kategoriích je pak důležitá také 
správná skladba sortimentu, s  čímž 
obchodníkům umíme také poradit,“ 
dodává Lubomír Mechura. Všech 25 top 
kategorií na tradičním trhu loni vyka-
zovalo průměrně 1‚6% růst, přičemž 
některé z nich rostly i výrazně rychleji. 
Nejdůležitější jsou však ty, které jsou 
pro tradiční trh klíčové a ještě výrazně 
rostou. Jde zejména o koření, energe-
tické drinky a oplatky. Naopak na druhé 

straně není třeba se příliš soustředit na 
vodku, sirupy a ryby v konzervách.
V oblasti drogerie je na tradičním trhu 
co do důležitosti jedničkou pet food, 
toaletní papír, hygienické vložky, čističe 
domácností, kapesníky, aviváže a pro-
gresivní kategorií jsou prostředky na 
mytí nádobí (pro tradiční trh představují 
17‚4% důležitost, přičemž na něm mezi-
ročně rostou o 16‚1 %), mýdla a kuchyň-
ské papírové utěrky. Pokud obchodník 
řeší nedostatek prostoru, měl by pre-
ferovat právě tyto kategorie. Naopak 
existují kategorie, které na tradiční trh 
nepatří. Jde příkladně o barvy na vlasy, 
které kromě toho, že jsou silně promo-
vané, zabírají v  regálu z  důvodu exis-
tence mnoha druhů příliš mnoho místa. 
Navíc se pro ně chodí spíše do droge-
rií. Stejně tak prakticky zanedbatelnou 
důležitost mají pro tradiční trh šampony 
a sprchové gely.

Pavel Neumann
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GASTRO-MENU EXPRESS a.s.

Bohužel ani velké firmy neškolí své 
vedoucí proto, aby poznali sami sebe. 
Stále se snažíme poznávat jen své okolí. 
Abychom ale byli úspěšní a šťastní, je 
důležité poznat především sama sebe.

VĚNUJTE SE TOMU, CO VÁM JDE
Většina lidí se bohužel soustředí na to, 
jak se zbavit slabin, místo aby hledali své 
silné stránky. „Navíc začneme plánovat 
ještě dřív, než si uvědomíme, co je naším 
posláním a  proč to děláme. Jedině 
pokud si to uvědomíme, je možné vytvo-
řit emoční vazbu, přičemž největší vaz-
bou je láska k činnosti,“ konstatuje Jan 
Mühlfeit. Také proto by měly být zpětná 
vazba a  hodnocení například zaměst-
nanců vyvážené, a to zejména z důvodu, 
aby se nebáli selhání. U dospělých by 
mělo jít o poměr 50:50, tedy z poloviny 
by se měl hodnotit výsledek a z polovi-

Pokud se naučíme směřovat energii 

tam, kde to má smysl, a najít své vlastní 

silné stránky, je díky motivaci, inspiraci 

a osobnímu rozvoji možné dosáhnout 

úspěchu a štěstí. Podle mentora, kouče 

a globálního stratéga Jana Mühlfeita je 

však nutné začít u sebe a poté správně 

inspirovat a motivovat i druhé.

ODEMKNĚTE SVŮJ POTENCIÁL 
A NALEZNĚTE CESTU  
K ÚSPĚCHU A ŠTĚSTÍ!

ny se bavit o  samotné činnosti. Často 
se také snažíme se řídit čas místo toho, 
abychom řídili svou energii. Je nutné si 
uvědomit, že čas se řídit nedá, čas jed-
noduše uplyne. Mnozí si navíc myslí, že 
až budou úspěšnější, vydělají víc peněz 
a budou mít všeho víc, pak teprve budou 
šťastní. Jenže štěstí neexistuje v jednom 
bodě. Pocit štěstí máme ve chvíli, kdy 
na svém cíli pracujeme. Jak říká Jan 
Mühlfeit, nezáleží na tom, kde máme 
v životě startovní bloky, záleží na tom, 
kam dohlédne naše mysl. Aneb všechno 
je v hlavě.
Neovlivníme to, co se děje kolem nás, 
ovlivníme však naše reakce. Uspějí ti, 
kteří nepřijmou ne jako odpověď. Bill 
Gates řekl, že v každém ne je počátek 
ano. Když pronesl slova „na každém sto-
le počítač“, nikdo mu nevěřil. Za několik 
let se stala skutečností. Když si myslíte, 
že patříte do první ligy, budete ji hrát. 
Pokud si myslíte, že patříte do divize, 
skončíte v okresním přeboru. Člověk se 

stává tím, o  čem přemýšlí. Pokud má 
talent, jeho sebevědomí stoupá a  má 
lepší a lepší výsledky. „To je také důvod, 
proč by se nikdy neměly vyslovovat 
totální soudy typu ‚jsem hloupý, nikdy 
se to nenaučím‘. A  přesně totéž platí 
o hodnocení zaměstnanců. Situace by 
se měla rozebrat a říct si, jak jít dál,“ radí 
Jan Mühlfeit.
Lidé obvykle bohužel tráví desetkrát více 
času tím, co jim nejde. „Děti ve škole se 
například zabývají předměty, v kterých 
jsou dobré, jen ze sedmi procent. A jen 
třináct procent dospělých využívá svůj 
přirozený potenciál. Naprostá většina 
se bohužel živí tím, co je nebaví, a navíc 
ještě dokáží zkazit náladu všem dokola. 

SVĚT JE PLNÝ KOPIÍ,  
ALE JEN ORIGINÁLY  
PÍŠÍ HISTORII!
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„Když chcete změnit organizaci, neměň-
te lidi – člověk je stejný celý život. Měli 
byste odhalit to, co je v  nich nejlepší, 
a podpořit to. I  vy buďte víc tím, kým 
jste. Mnohdy není vítězstvím jen vydě-
lávání peněz, ale pocit spokojenosti 
a štěstí, případně spokojení zákazníci,“ 
nabádá Jan Mühlfeit. Jak dále podotýká, 
každé dítě je génius, jen je zapotřebí zjis-
tit v čem. Což ostatně funguje v jakém-
koli prostředí a v jakémkoli věku.

VIZE MUSÍ VZBUDIT VÍRU
Úspěšný český moderní pětibojař a olym-
pijský vítěz z londýnských her 2012 a mis-
tr Evropy pro rok 2010 David Svoboda 
dosahuje skvělých výsledků, myslí stra-
tegicky, maximalizuje, je odpovědný 
a díky tomu je i respektovaný. Mnozí by se 
mohli poučit ze slov, která si opakuje jako 
mantru: Vyhrávám díky nejlepší strategii, 
odpovědné přípravě a myšlení šampio-
na. Důležité přitom je, aby vize vzbudila 
víru. „Lídři mají schopnost vysvětlit svoji 
vizi i ostatním tak, aby jí začali věřit. To je 
i případ Mahátmy Gándhího, který neměl 
fyzickou sílu, ale dokázal přesvědčit lidi. 
Stejně tak Martin Luther King, který měl 
sen, že skončí rasová segregace,“ uvádí 
příklad Jan Mühlfeit.
To, co nám dodává energii, jsou naše sil-
né stránky. Do tzv. flow (okamžiků, kdy 
podáváme nejlepší výkony) nás dokáží 
dovést takové činnosti, při kterých se do 
nich natolik propadáme, že přestáváme 
vnímat čas. Důležité jsou však také vnitřní 
hodnoty, tedy jakýsi filtr a osobní kom-
pas, který nám říká, že to, co děláme, je 
v souladu s našimi vnitřními hodnotami. 
Abychom však mohli správně fungovat, 
je důležité mít na to energii. Pozornost 
bychom proto měli věnovat energii fyzic-
ké (tomu, co jíme, pohybu a  spánku), 
emocionální (tomu, jak se cítíme, motiva-
ci či inspiraci), mentální (soustředění se 
či pozornosti) a  spirituální (osobní misi 
a otázce proč). Neméně důležitý je také 
odpočinek. Zatímco v dávných dobách 

vedenými tahy na bránu. Pomoci v tomto 
případě může vizualizace, při které špat-
ný míč propíchneme, protože je k ničemu. 
Teď je možné začít znovu. „Pokud udělá-
te pět věcí dobře a jednu špatně, mozek 
stále sklouzává k tomu, co se nepodařilo. 
Nicméně je to možné zvrátit a mozek pře-
programovat. Je důležité nezapomínat také 
na akt vděčnosti. Večer, když jdete spát, si 
představte věci, které se podařily, a podě-
kujete za ně. Také ráno si připomeňte tyto 
věci a poděkujte za ně. Je to akt. Je zapo-
třebí se zabývat tím, co nám jde, ne tím, 
co se pokazilo. To k ničemu není. Je nutné 
přijmout sama sebe, protože stejně nikoho 
jiného nemáte,“ uzavírá Jan Mühlfeit.

Pavel Neumann

lidé nejdříve lovili a pak odpočívali, dnes 
jen loví a neodpočívají. „Jestliže jdeme do 
fitka, obvykle si mákneme a pak odpo-
číváme. Nicméně to děláme pouze na 
úrovni fyzické, nikoli mentální,“ upozor-
ňuje Jan Mühlfeit. Jak podotýká, důležité 
je také věnovat odpovídající pozornost 
stravě, pohybu a spánku. Toho bychom si 
měli dopřát alespoň sedm hodin, protože 
látky, které v té době v mozku vznikají, jej 
čistí. Bohužel průměrná doba, po kterou 
lidé spí, je jen šest hodin.

ZÁPAS SE VYHRÁVÁ MÍČ PO MÍČI
Pokud na něčem lpíme, ocitáme se buď 
v  minulosti, nebo v  budoucnosti. Každý 
zápas se ale vyhrává v  přítomnosti míč 
po míči. A není dobré zabývat se nepo-

CO SI DOVEDEME PŘEDSTAVIT, 

TO LZE I DOKÁZAT

„Je důležité si uvědomit, že cokoliv si dovedeme 

představit, to lze i dokázat. Většina sales manažerů 

se však lekne při prvním ne a poukazují na to, že pro-

blémem je cena. Jenže lidi cena příliš nezajímá, chtějí 

především štěstí. Sales manažeři se proto musí naučit 

prodávat nejprve sami sebe. Češi umějí spoustu 

věcí, bohužel se ale neumějí prodat.“

Jan Mühlfeit, mentor, kouč  

a globální stratég

DOPORUČENÍ
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Radek Sedláček, majitel prode-
jen Potraviny u  Sedláčků v  Rajhradě 
a  Zastávce u  Brna, které patří do 
Maloobchodní sítě Brněnka, se v maloob-
chodě pohybuje už téměř dvě desetiletí. 
Od roku 1997 nezměnil síť a Brněnku si 
chválí jako partnera, kterému může maxi-
málně důvěřovat. „Síť funguje velmi dob-
ře, zkrátka nemám důvod ji měnit,“ říká.

REMODELING PŘIVEDL NOVÉ ZÁKAZ-
NÍKY A AŽ PATNÁCTIPROCENTNÍ 
NÁRŮST OBRATU
Obchod s  potravinami v  malém měs-
tě Rajhrad na jižní Moravě si za dvacet 
let vybudoval pevné vztahy se svými 
spíše staršími zákazníky. Lidé přiroze-
ně odcházeli, v Rajhradě se sto metrů 
od prodejny otevřelo Tesco, konkuren-
ci představovaly i potravinové e-shopy. 
„Prodeje byly nemastné neslané, obrat 
šel každým rokem nepatrně dolů a  já 
jsem si lámal hlavu, co s tím,“ vzpomíná 
Radek Sedláček na situaci, kdy mu v hla-
vě začala nazrávat myšlenka k  remo-

Trojice obchodníků, která přišla na kongres 

Samoška představit svůj koncept a podělit 

se trochu o své know-how, nabízí pohled pod 

svou podnikatelskou pokličku. Ačkoliv se odlišují 

v mnoha věcech, počínaje formou i místem 

podnikání, skladbou sortimentu i zákazníků, 

jedno mají společné beze zbytku – zásadní je pro 

ně kvalita a přístup k zákazníkům. U každého je 

trochu jiný a v každém konceptu fungují trochu 

odlišné podnikatelské prvky. Inspiraci si ale 

určitě vezmete od každého.

TŘI PŘÍBĚHY, TŘI ODLIŠNÉ 
KONCEPTY, TŘI INSPIRACE 

delingu a k několika zásadním krokům 
pro oživení obchodu. Od myšlenek není 
daleko k činům, pomohlo tomu i setkání 
s firmou, jež se na remodeling prodejen 
specializuje. „Začali jsme pracovat na 
vizualizacích, změnách a  trochu odliš-
ném zaměření, které vedlo především 
k  rozšíření úseku lahůdek, čerstvého 
bezlepkového pečiva, zdravé výživy 
a farmářských výrobků,“ přibližuje myš-
lenku remodelace. Že bude třeba dát 

prodejně kromě nové skladby sortimentu 
i nový kabát, bylo jasné od počátku.
Remodelace prodejny trvala přesně 
deset dní, během nichž se obchod pro-
měnil v  příjemné, vzdušné, přehledné 
a  oku lahodící místo. Regály nechal 
Radek Sedláček přestříkat do antracitové 
barvy, na obložení byly použity dřevěné 
motivy, některé úseky získaly výrazněj-
ší osvětlení, přibyly nové chladicí vitríny 
v obsluhovaném úseku i celý úsek zdra-
vé výživy, stěny získaly nové barvy a celý 
obchod novou fasádu. „Změnili jsme 
také dispozici prodejny a experiment se 
určitě vyplatil. Například přesunutí úseku 
ovoce a zeleniny do prostoru vstupu do 
prodejny přineslo nárůst obratu tohoto 
sortimentu téměř o  padesát procent,“ 
konkretizuje.

CESTA JE V PŘIDANÉ HODNOTĚ
Obsluhovaný úsek lahůdek a úsek čer-
stvého pečiva tvoří téměř 40 % obratu 
prodejny, a proto je mu věnována maxi-
mální pozornost. „Maso i uzeniny bereme 
od prověřených regionálních dodavatelů, 
vyrábíme si vlastní bagety a zeleninové 
saláty, rozšiřujeme především čerstvý 
sortiment. Neživí nás koloniál, prostě 
nejsme schopni nabídnout zákazní-
kům cenu jako velké řetězce, bodujeme 
ale v  každodenním nákupu čerstvého 
zboží a výrobků s přidanou hodnotou,“ 
vysvětluje Radek Sedláček a dodává, že 

KVALITA, KVALITA, KVALITA. 
CENOU SE S ŘETĚZCI 
BOJOVAT NEDÁ. 
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Okrem skvelej chuti: 

• podporujú trávenie
• pomáhajú pri chudnutí
• udržujú hladinu cholesterolu
• znižujú riziko srdcových 

ochorení, diabetes typu 
2 a niektorých druhov 
rakoviny

• obsahujú komplexné 
sacharidy, nerozpustnú 
vlákninu a ďalšie živiny...

Žite zdravo, 
žite s Cessi

Žite zdravo, Žite zdravo, Žite zdravo, 
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k takovému zboží s přidanou hodnotou 
patří třeba úsek teplého sortimentu či 
vlastní vaření: „Ačkoliv nás tohle neživí, 
je to přesně ta přidaná hodnota, kterou 
zákazníkům nabízíme a na kterou určitě 
slyší.“
Remodeling prodejny vyšel Radka 
Sedláčka na zhruba 1‚5 mil. korun (bez 
DPH), které investoval z vlastních zdro-
jů. „Nechtěl jsem si brát úvěr a zadlužit 
se, dnes opravdu nevíte, kdy vám 
kdo ve vedlejší ulici otevře supermar-
ket. Vše jsem zvládl i  díky vstřícnosti 
Maloobchodní sítě Brněnka, se kterou 
jsem se domluvil na delší splatnos-
ti faktur a  i  s  dalšími dodavateli jsem 

Celou videoreportáž z prodejny Radka Celou videoreportáž z prodejny Radka Celou videoreportáž z prodejny Radka 
Sedláčka zhlédnete po načtení QR kódu 

nebo na: https://goo.gl/GaxH6B.nebo na: https://goo.gl/GaxH6B.
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vyjednal splátkový kalendář,“ přibližuje. 
Zákazníkům nabízí věrnostní karty, na 
které zákazníci při každém nákupu sbí-
rají body, a po nasbírání 3000 bodů se 
jim z dalšího nákupu automaticky ode-
čte 50 Kč. Dále mohou s věrnostní kartou 
využít výhodné čtrnáctidenní nabídky na 
vybrané výrobky. Oba obchody také díky 
zapojení do Maloobchodní sítě Brněnka 
nabízejí zákazníkům pravidelné letáko-
vé akce. Remodeling přinesl deseti- až 
patnáctiprocentní nárůst obratu a nová 
skladba sortimentu přilákala nové, mlad-
ší zákazníky.

LIDÉ OCENÍ, KDYŽ SI STOJÍTE 
ZA TÍM, CO DĚLÁTE
Jiří Konhefr, majitel obchodů Food Story 
v pražské Dlouhé ulici a v Kunraticích, 
se do podnikání pustil se svým bratrem. 
Zatímco ten pečuje především o finan-
ce, Jiří má na starost provoz, marketing 
i personál. Recept na úspěch? Když si 
stojíte za tím, co děláte a dáváte do toho 
kus sebe, lidé to ocení.
Název obchodu vysvětluje jednoduše: 
„Chceme nabízet potraviny a  nápo-
je s  příběhem, protože za každým se 
nějaký skrývá.“ Obchod v  Kunraticích 
tvoří ze 40  % prodejní plocha, na 
které Food Story nabízí to nejlepší 
z Evropy – Německa, Španělska, Itálie či 
Francie, ale také samozřejmě z Česka. 
„Snažíme se poskládat sortiment tak, 

aby byl co nejzajímavější pro zákazníky. 
Nezapomínáme ani na prémiový seg-
ment, například z Velké Británie vozíme 
kompletní snídaňový sortiment. Při výbě-
ru se hledí na to, aby byl produkt kvalitní 
a výborně chutnal a aby bylo možné jej 
přiblížit zákazníkům příběhem, který se 
v něm skrývá,“ vysvětluje. Zbylých 60 % 
prodejny pak patří kavárně, která nabí-
zí 30 míst k sezení a která se průběžně 
pomalu rozšiřuje. „Obchod je vždy o tom 
se umět přizpůsobit zákazníkům, těm 

Radek Sedláček

„Remodeling prodejny nám přinesl až patnác-
tiprocentní nárůst obratu a úsek zdravé výži-
vy, lahůdek a čerstvého pečiva zase přilákal 
mladší zákazníky. Obsluhovaný úsek a čerstvé 
pečivo tvoří téměř 40 procent obratu prodej-
ny, proto jim věnujeme maximální pozornost. 
Konkurence je dravá, nemá ale smysl bojovat 
proti velkým řetězcům cenou. Stále dokola 
musíme dbát na kvalitu sortimentu. O tu se 
zákazníci zajímají čím dál tím více.“
Radek Sedláček, majitel, Potraviny u Sedláčků 

Rajhrad a Zastávka u Brna
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• Okamžitě použitelný plánovací  
a controllingový nástroj

• Pro oblast rychloobrátkového zboží 
a velkoobchodu

• Přehledné reporty a plány dostupné 
odkudkoliv a kdykoliv

• Centralizace dat a aktuální verze plánů 
= úspora času a eliminace chybovosti

Nenechte se omezovat  
tabulkovými procesory  
a plánujte rychleji, přesněji a efektivněji!

Kontakt: Vladimír KozelkaKontakt: Vladimír Kozelka
+420777569351 | vladimir.kozelka@sophias.cz351 | vladimir.kozelka@sophias.cz351 | vladimir.kozelka@sophias.cz
www.sophias.czwww.sophias.cz

P O M Á H Á M E  D Ě L A T  S P R Á V N Á  R O Z H O D N U T Í

Sophia Solutions

našim zachutnala italská káva i dezerty 
a  cukrářský sortiment, který připravu-
jeme v  Dlouhé a  který pak pravidelně 
zavážíme do Kunratic. Na začátku tedy 
byla představa taková, že hlavní prodejní 
plochu bude tvořit obchod a jen menší 
část kavárna. Obchodník míní a zákazník 
mění,“ konstatuje Jiří Konhefr.
Z dovážených produktů se ve Food Story 
připravuje také jídlo, ať už se jedná o sní-
daně z cereálií či slané verze s kvalitními 

sýry a šunkami. Zákazníkům nabízí Food 
Story věrnostní program, ti pak získají 
slevy podle objemu nákupu či výhod-
nou nabídku na nový produkt. Nalákat 
zákazníky na nové zboží se snaží pře-
devším ochutnávkami. Cenotvorba není 
jednoduchá a musí se v ní počítat nejen 
s  ochutnávkami, ale také s  odpadem, 
jenž vzniká maximální snahou o nabídku 
toho nejčerstvějšího. „Pokud máte napří-
klad šunky bez glutamátů a konzervantů, 
rychle mění barvu a ta není pro zákazní-
ka na pohled atraktivní. Prodavačky tedy 
musí šunku okrojit tak, aby zákazník viděl 
už na pohled prémiovou kvalitu. Tím ale 
vznikají odkrojky, které musíme zahrnout 
do kalkulace – cenotvorba představuje 

Celou videoreportáž z prodejny Jiřího Celou videoreportáž z prodejny Jiřího Celou videoreportáž z prodejny Jiřího 
Konhefra zhlédnete po načtení QR kódu 

nebo na: https://goo.gl/CxeoMR.nebo na: https://goo.gl/CxeoMR.

Jiří Konhefr

„Skladba sortimentu je alchymie. V zásadě ale 
platí, že v regálech či na pultech Food Story 
se objeví jen to, co jsme osobně vyzkoušeli, 
chutná nám a chceme to nabídnout zákazní-
kům. Nabízíme sýry, šunky a uzeniny z Itálie, 
Španělska i Velké Británie s důrazem na kvali-
tu a chuť. Vyrábíme vlastní cukrářské výrobky, 
vaříme a stále se přizpůsobujeme tomu, co 
chce zákazník.“

Jiří Konhefr, majitel, Food Story

AKTIVNÍ PRODEJ JE 
U ČERSTVÉHO ZBOŽÍ 
ZÁSADNÍ. 
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HUSKYICE  F10

F10 MRAZÍCÍ  
VITRÍNA

OBJEM 1100 l

SPOTŘEBA 14,25 kW/24 h

TEPLOTA –25 °C

CHLADIVO R290

POLICE 8

ROZMĚRY (V/Š/H) 1998/1200/690 mm

HUSKYICE  C800

C800 CHLADÍCÍ 
VITRÍNA

OBJEM 880 l

SPOTŘEBA 7,5 kW/24 h

TEPLOTA 0–10 °C

CHLADIVO R290

POLICE 8

ROZMĚRY (V/Š/H) 1998/1000/690 mm

HUSKYICE  HY46SD

HY46SD MINICHLADNIČKA 
S POTISKEM UK

OBJEM 46 l

SPOTŘEBA 0,28 kW/24 h

TEPLOTA 0–10 °C

CHLADIVO R600a

POLICE 1

ROZMĚRY (V/Š/H) 510/430/475 mm

HUSKYICE  C600

C600 CHLADÍCÍ 
VITRÍNA

OBJEM 525 l

SPOTŘEBA 3,8 kW/24 h

TEPLOTA 0–10 °C

CHLADIVO R600a

POLICE 4

ROZMĚRY (V/Š/H) 1998/710/690 mm

76.986 Kč
VIDĚLI JSTE  

NA SAMOŠCE

8.962 Kč 4.633 Kč35.334 Kč 23.166 Kč

KVALITA A DOBRÁ CENA 
ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠTĚN!

Koncové doporučené ceny jsou bez 
DPH. Cenová nabídka platí do 31.12. 
2017 nebo do vyprodání zásob.

OBJEDNÁVKY 
T 702 056 810 
E martin.kopecny@frijado.eu

Distributor pro ČR,  
Fri-Jado Czech, s.r.o.  
Dornych 47c, Brno 602 00

PŘI OBJEDNÁNÍ 

VÍCE KUSŮ

MNOŽSTEVNÍ 

SLEVA

HUSKYICE  HY98W

HY98W VINOTÉKA 
KOMPRESOROVÁ

OBJEM 98 l

SPOTŘEBA 0,45 kW/24 h

TEPLOTA 5–18 °C

CHLADIVO R600a

LAHVE 24

ROZMĚRY (V/Š/H) 845/470/472 mm

složitý proces,“ přibližuje každodenní 
fungování obchodu Jiří Konhefr. Ačkoli 
obchody fungují teprve od roku 2014, 
nakročeno mají určitě k  další úspěšné 
existenci.

ZA CENOU VIDÍME VÍC NEŽ JEN TO, 
JESTLI JE VÝHODNÁ
Co se věku týká, z trojice představených 
obchodníků jsou suverénně nejmladší. 
Denis Lochman a David Reich ale jsou 
přátelé, kteří začali pracovat na vizi 
obchodu, jež bude férová ke každému, už 
před šesti lety. V Roztokách u Prahy tak 
před dvěma lety vznikl na třiceti metrech 
čtverečních obchod Orbis Food a  ke 
kamenné prodejně se přidal e-shop urče-
ný pro celou Prahu. Orbis Food se zamě-
řuje hlavně na nabídku produkce od čes-
kých farmářů a malovýrobců, sortiment 
doplňuje i zahraniční produkcí, například 
sýrů či ryb. S Radkem Sedláčkem a Jiřím 
Konhefrem je pojí jedno, o to však zásad-

nější – kvalita. Cena pak zůstává na dru-
hém místě a pro Denise Lochmana ani 
Davida Reicha nehraje v celkovém kon-
ceptu obchodu hlavní roli. „O své doda-
vatele se zajímáme v širším kontextu, než 
je jen produkt a  jeho cena. Důležitý je 
pro nás i  jeho přístup k práci, zaměst-
nancům a v neposlední řadě i k přírodě,“ 
uvádějí a dodávají, že zastávají filozofii, 
kde zkrátka cena hraje druhé housle. 
S farmáři se tak nikdy nehádají a  jejich 

Celou videoreportáž z prodejny 
Davida Reicha a Denise Lochmana 

zhlédnete po načtení QR kódu 
nebo na: https://goo.gl/iccxsa. nebo na: https://goo.gl/iccxsa. 

David Reich

„O svého dodavatele se zajímáme v širším 
kontextu než jen o produkt a o jeho cenu. 
Máme v nabídce produkty od několika desítek 
farem a na každé jsme byli, abychom zjistili, 
jak se farmář chová k lidem, jak vyrábí pro-
dukty, jak do toho všeho zapadá péče o příro-
du. Zkrátka je pro nás prioritní spolupracovat 
se slušnými lidmi, abychom mohli za jejich 
produkty pevně stát a vědět, že zákazníkům 
nabízíme to nejlepší.“

David Reich, majitel, Orbis Food
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cenu zboží respektují. Říkají, že je pro ně 
prioritní spolupracovat se slušnými lidmi, 
aby pak mohli za jejich produkty pevně 
stát a nabízet je zákazníkům.
K  nejprodávanějším bestsellerům patří 
máslo z farmy Krhánice, pro kterou řeší 
Orbis Food také velkoobchod pro restau-
race. „Poctivé máslo, které se vyrábí 
stloukací, nikoli odstředivou variantou. 
To dává máslu úplně jinou chuť,“ popi-
suje jeho odlišnost David Reich, který 
se ve společném podniku stará hlavně 
o finance a provoz. Denis Lochman umí 
zase kouzlit se sortimentem, pracovat na 
marketingu značky a  také vařit. Zajímá 
se o zdravou výživu a zákazníkům nabízí 
dvakrát týdně závoz či možnost si v pro-
dejně teplé jídlo vyzvednout. Pro oba 
muže je jejich práce koníčkem a důraz na 
kvalitu zcela zásadní, budoucnost ale vidí 
více v e-shopu než v kamenném obcho-
dě. „Dnes tvoří e-shop třicet procent 
obratu a  sedmdesát generuje kamen-
ná prodejna. Do budoucna bychom ale 
chtěli tento poměr obrátit, přece jen jsme 
více ta e-generace a  potenciál vidíme 

právě tam,“ přibližuje strategii David 
Reich. Ne všechen sortiment, který se 
nachází v  kamenné prodejně, je však 
k  dispozici na e-shopu a  naopak. Na 

technické stránce a propojení obchodu 
a  e-shopu musí ještě hodně pracovat, 
všechny procesy je třeba automatizovat.

ZVOLILI JSME POCTIVOU CESTU SMĚ-
REM K DODAVATELŮM I ZÁKAZNÍKŮM
V zásadě ale nehledají stovky zákazníků 
a mají radost z toho, že u nich nakupují 
hlavně rodiče s dětmi a lidé z vyšších pří-
jmových skupin, kteří si potrpí na kvalitu. 

Těm mohou ušít nabídku přímo na míru 
a  pracovat na dlouhodobých vztazích. 
„Nedáváme žádné slevy, nechystáme 
žádné věrnostní programy, snažíme se 
o nejpřirozenější přístup k  zákazníkům 
a  funguje to,“ shrnuje Denis Lochman. 
A jejich filozofie? „Přijďte si k nám nakou-
pit to, co právě potřebujete nebo na co 
máte chuť, a neřešte cenu. Nabídneme 
vám prověřenou kvalitu toho nejlepšího 
zboží. Neřešte původ ani etikety, o  to 
se postaráme za vás,“ vzkazuje David 
Reich a doplňuje: „Zvolili jsme si pocti-
vou cestu, kterou prosazujeme v obou 
obchodních vztazích – jak s dodavate-
li, tak s našimi zákazníky.“ Je to takový 
ideální koloběh radosti a správná cesta. 
Tlak na cenu je totiž podle nich vražedný: 
„Nikdy se nechceme dostat do situace, 
kdy budeme s  farmáři vyjednávat nižší 
ceny, aby byli nuceni šidit svou produkci. 
Jsou chvíle, od které už jít s cenou níže 
při zachování kvality zkrátka nejde.“

Jitka Hemolová

ROZHODOVÁNÍ MÁ 
PROBÍHAT PODLE 
PRODUKTU, NE PODLE 
CENOVKY.
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STAŇTE SE FANOUŠKEM SAMOŠKY 
A MĚJTE VŽDY AKTUÁLNÍ 
INFORMACE O PŘÍPRAVÁCH 
KONGRESU A JEHO PROGRAMU.

500 ÚČASTNÍKŮ 
NA JEDNÉ AKCI
Celodenní kongres na podporu 
domácího maloobchodního 
trhu umožňuje střetnutí členů 
maloobchodních aliancí, družstev, 
jednotlivých maloobchodníků, 
velkoobchodů, dodavatelů i zástupců 
státní správy a profesních organizací.

VEČERNÍ PARTY
Neformální party v předvečer kongresu je 
ideálním místem pro utužení existujících 
a navázání nových obchodních kontaktů. 
Součástí party je raut, živá hudba, 
ochutnávky, prezentace a soutěže na 
stáncích partnerů.

PREZENTACE 
PARTNERŮ
Součástí akce je prezentace 
partnerů kongresu na 
stáncích. V průběhu večerní 
party, ale i celého odborného 
programu mají možnost 
představit účastníkům 
kongresu svoje nové 
produkty a služby, připravit 
soutěž, anketu, ochutnávku 
nebo sampling.

DOPOLEDNÍ 
ODBORNÝ 
PROGRAM
Odborný program probíhá po 
celý druhý den konání akce. 
Dopolední část přináší aktuální 
informace o dění a trendech na 
maloobchodním trhu i inspirativní 
trendy ze zahraničí.

ODPOLEDNÍ 
WORKSHOPY
Úzce specializované odpolední 
sekce přinášejí praktické případové 
studie dotýkající se konkrétních 
oblastí každodenní práce majitele 
prodejny či spolupráce obchodníků 
s dodavateli.

TVÁŘÍ V TVÁŘ RETAILOVÝM GIGANTŮM 
A SILNÝM DISKONTŮM

SPOJTE SVÉ SÍLY 
A BOJUJTE I V ROCE 2018 
ZA TRADIČNÍ TRH

20 21
24.–25. 1. 2018
OLOMOUC

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE:

6.–7. 6. 2018 
PRAHA

PROGRAM, REGISTRACE NA: www.samoska.cz
KONTAKT: Eliška Krbcová, tel.: +420 733 553 554, eliska.krbcova@atoz.cz
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CHCETE ZVÝŠIT SVŮJ OBRAT
BEZ ZBYTEČNÝCH INVESTIC 

AŽ O 14 % ?

POTOM NAVŠTIVTE
naše webové stránky

kde vám představíme návod, 
jak získat ideální

1) domácí regál
2) pokladnu
3) druhotné umístění

za 3 klíčové kategorie: cukrovinky, kávu a kulinařinu.

www.nestleperfektniobchod.cz


