
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je marketingový výzkum v oblasti maloobchodního 

trhu s rychloobrátkovým zbožím v souvislosti s nakupováním potravin přes internet. 

První část této práce se věnuje teoretickému popisu maloobchodu, aktuálních trendů  

a aspektů spojených se zákazníkem. Druhá část obsahuje analýzu vývoje maloobchodu 

poslední dekády a další analýzy, z nichž získané závěry poslouží jako východiska pro 

zpracování marketingového výzkumu. Získané informace z tohoto výzkumu budou 

základem pro formulaci návrhů podoby nové služby pro obchodníky, k odhalení 

perspektivy nakupování potravin a rychloobrátkového zboží pomocí internetu či jiných 

komunikačních služeb. 

 

Abstract 

The purpose of the master’s thesis is a marketing research in retail market with fast-

moving goods in relation to food purchases via the Internet. The first part of this work is 

devoted to theoretical description of the retail sector, current trends and aspects 

associated with the customer. The second part contains an analysis of retail 

development in the last decade and further analysis of the findings which serve as bases 

for the processing of marketing research. The information obtained from this survey 

will be used to formulate a proposal on new services for retailers, to reveal the 

perspectives of grocery shopping and consumer goods through the Internet or through 

other communication media. 
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ÚVOD 

 

Český maloobchod a ekonomika obecně prošly za poslední dvě desetiletí razantním 

vývojem. Ten spočíval v transformaci z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku 

tržní, která umožnila vstup zahraničních firem a investorů na český trh. Tím se podoba 

maloobchodu nenávratně proměnila a přiblížila potřebám českých zákazníků. 

 

Každý rok máme možnost setkat se s novými marketingovými přístupy obchodních 

společností, které mají za cíl přilákat a přetáhnout zákazníky od konkurence. Boj  

o zákazníka se přitom odehrává většinou pouze mezi několika hlavními mezinárodními 

obchodními společnostmi, které obstarávají majoritní část trhu s rychloobrátkovým 

zbožím a díky kterým se stále zvyšuje koncentrace českého maloobchodního trhu. 

 

Asi málokdo si ve 20. letech 20. století dokázal představit možnost nakoupit si vše pod 

jednou střechou, natož nákupy přes internet, telefon apod. Z jistého úhlu pohledu se 

tento jev ukázal mnohdy jako kontraproduktivní. Lidé se postupem času stali přímo 

závislí na nakupování. Ve velkých obchodních domech, hypermarketech či nákupních 

centrech tráví někdy i celé dny, jelikož se to pro ně stalo jakousi formou zábavy. Na 

druhé straně existuje spousta lidí, pro které je čas velmi drahocenný a chtějí novými 

způsoby nákupu ušetřit co nejvíce času. Toto téma je náplní mé diplomové práce, ve 

které analyzuji vývoj maloobchodního trhu s přihlédnutím k jednotlivým službám 

poskytovaným zákazníkům a navrhuji nové „convenience“ služby pro maloobchodní 

prodejce rychloobrátkového zboží. 

 

Toto téma jsem si vybrala, jelikož maloobchod představuje součást našeho 

každodenního života. Nákup potravin nemám příliš v oblibě, a to především kvůli 

časové náročnosti. Jelikož nakupuji velice často zboží přes internet, napadlo mě, proč 

bych časem nemohla nakupovat přes internet i potraviny. Proto jsem se rozhodla udělat 

marketingový výzkum, abych zjistila, zda je více lidí, kteří by ocenili od svých 

maloobchodů takovouto službu – objednat si nákup přes internet s následnou dodávkou 

domů. 
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1 CÍL PRÁCE A METODIKA 

 

1.1 Cíl práce 

 

Cílem této diplomové práce je vytvoření teoretické základny za využití dostupných 

odborných zdrojů pro popis vývoje českého maloobchodního trhu po roce 1989, 

jednotlivých trendů na trhu s rychloobrátkovým zbožím, chování spotřebitele a jeho 

požadavků na nákup. Na základě těchto informací a marketingového výzkumu chci dále 

představit novou službu, která bude použitelná pro prodejce působící na českém trhu. 

 

Marketingový výzkum má potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy týkající se nové 

služby, a to prodeje potravin a rychloobrátkového zboží na základě objednávky přes 

internet. Dále by měl poskytnout rozhodující informace a kritéria zákazníků pro 

vytvoření efektivního konceptu dané služby tak, aby byla využívána. Pro poskytovatele 

by měla do budoucnosti představovat konkurenční výhodu a základ pro případnou 

modifikaci či rozšíření stávajících služeb. 

 

1.1.1 Hlavní cíl 

Hlavním cílem je navrhnout a provést marketingový výzkum, který má poskytnout 

objektivní informace o tom, zda mají spotřebitelé zájem nakupovat od svých 

preferovaných obchodních řetězců potraviny a rychloobrátkové zboží přes internet. 

Dále by měl poskytnout informace o základních podmínkách nákupu, jako je četnost 

využití služby, platební podmínky, velikost nákupu aj. Cílem je také potvrzení či 

vyvrácení stanovených hypotéz a odhalení perspektivy této konvenience služby v blízké 

budoucnosti. 
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1.1.2 Dílčí cíle 

Z cíle hlavního vycházejí následující dílčí cíle: 

 

1. Stanovit hlavní důvody pro rozhodnutí využívat tuto službu. 

2. Určit, kolik průměrně utratí spotřebitel za potraviny a zboží denní spotřeby. 

3. Kolikrát týdně by daný spotřebitel využil služby nákupu potravin přes internet 

s dodávkou domů. 

4. Určit, který obchodní řetězec je nejvíce preferován a zda je u něj potenciál pro 

zavedení této služby. 

5. Stanovit, dle demografických a psychografických údajů, které skupiny by tuto 

službu chtěly využívat. 

 

1.2 Metody a postup  

 

Tato práce se skládá z teoretické a analytické části. Teoretická část je zpracovaná na 

základě odborné literatury, odborných studií a článků zabývajících se maloobchodním 

podnikáním a jinými aspekty, které se daného tématu týkají. Na tuto část navazuje část 

analytická, která je zpracována jako rešerše z výzkumů maloobchodního trhu 

společnosti INCOMA Gfk, článků z konferencí a odborných článků z internetu. 

Z těchto informací je dále vytvořen komplexní obraz vývoje českého maloobchodního 

trhu s rychloobrátkovým zbožím, trendů jednotlivých let a marketingových přístupů. 

Tato analýza je dále zdrojem závěrů pro zpracování marketingového výzkumu, který se 

zabývá otázkou zájmu zákazníků o možnost nákupu rychloobrátkového zboží přes 

internet. Po vyhodnocení internetového dotazníku, se zabývám definicí jednotlivých 

návrhů či opatření, aby mohla být tato služba implementována. 
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1.3 Hypotézy a předpoklady 

 

Tato práce zahrnuje informace a poznatky z mnoha disciplín - od retail managementu, 

marketingu a otázek internetového obchodování po marketingový výzkum. Zde 

stanovím základní hypotézy vycházející z teoretických, analytických poznatků, které 

provedení marketingového výzkumu buď potvrdí či vyvrátí. 

Hypotézy: 

1. Mladí lidé by tuto službu využívali více než starší. 

2. Jedná se spíše o lidi z velkých měst, kteří by tuto službu využívali.  

3. Z nejstarší věkové skupiny dotázaných by tuto službu využila alespoň 1/3. 

4. Starší lidé by spíše preferovali způsob telefonického objednání. 

5. Nejčastějším důvodem využití této služby je úspora času. 

6. Preferovaný způsob platby bude spíše při převzetí zboží. 

 

Předpoklady: 

1. Útrata nakupujících na internetu strmě rok od roku roste. 

2. Neexistence této doprovodné služby u obchodních řetězců. 

3. Zvyšuje se věková hranice nakupujících přes internet. 

4. Zejména ve velkých městech je velká kupní síla lidí, kteří mají čím dál méně 

času. 

5. Obchodní řetězce mají hustou síť prodejen, proto mohou na poptávku reagovat 

lokálně, a to implementací logistických center do určitých prodejen. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 Maloobchod (retail trade) 

 

Maloobchod je všeobecně podnik (nebo činnost) zahrnující nákup od velkoobchodu 

nebo od výrobce a jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému spotřebiteli. Vytváří 

vhodné seskupení zboží (prodejní sortiment) co do druhů, množství, kvality, cenových 

poloh. Dále také vytváří pohotovou prodejní zásobu, poskytuje informace o zboží, 

zajišťuje vhodnou formu prodeje a předává marketingové informace dodavatelům. 

 

Nejstarším a nejpoužívanějším členěním maloobchodu je rozdělení na maloobchod 

potravinářský a nepotravinářský. Potravinářský maloobchod obchoduje převážně  

s potravinami. Běžně se sem zahrnují i prodejní jednotky, které mají značný rozsah 

rychloobrátkového nepotravinářského zboží. Ve většině zemí se totiž cigarety, tabák, 

čisticí prostředky a prostředky osobní hygieny řadí přímo do potravinářského 

sortimentu. Potravinářský maloobchod je tradičně nejvíce koncentrován, má největší 

průměrné velikosti prodejen, nejmodernější informační a logistické systémy. Důvodem 

jsou především velká množství zboží, zájem o hromadné nákupy, pravidelnost odbytu. 

Progresivní rozvoj tohoto segmentu stále pokračuje. Podíl potravinářského 

maloobchodu se na celkovém maloobchodním prodeji ve vyspělých evropských státech 

pohybuje okolo 25–33 % s ohledem nejen na nižší životní standard, ale i na velký 

rozsah hypermarketů a supermarketů (ve Francii vykazují 30 % z maloobchodních 

prodejů). 

 

Maloobchod byl dlouho spojován s drobným podnikáním, jehož geografický rozměr byl 

spíše lokální až regionální. Jeho rozměr se výrazně změnil po druhé světové válce, kdy 

se v maloobchodě začaly uplatňovat nové progresivní prodejní jednotky. Pro poválečný 

vývoj v maloobchodě je charakteristické také to, že obchodníci získali kontrolu nad 

distribučními procesy, tzn. dodávky zboží od výrobce ke spotřebiteli. Maloobchod se 
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začal výrazně koncentrovat a tato vývojová fáze trvá dodnes.1 Základ změn v 

maloobchodě tvořily dva faktory. Prvním faktorem byl růst příjmu obyvatel, nejprve ve 

vysoce průmyslových zemích Severní Ameriky a Evropy, později částečně také  

v Asii a Latinské Americe. Na základě toho byl nutný stále větší počet prodejních 

jednotek, které by vycházely vstříc stále se rozšiřující diverzifikované poptávce. Za 

druhé dochází ke stále většímu ovlivňování procesu nákupu a prodeje v prvé řadě 

konečným zákazníkem. Maloobchod stále ve větší míře určuje, co se bude vyrábět,  

a tudíž i prodávat.2  

 

Nákup ve velkém, rychlé dodávky, progresivní informační technologie, počítače, to vše 

je projev existence velkých firem a jejich moderního řízení. Nákup ve velkých 

prodejnách se vyplácí, protože zabezpečuje zákazníkům lepší výběr, šetří čas, umožňuje 

lepší podmínky nákupu, nižší cenu atd. Maloobchody si pro tuto činnost budují své 

velkoobchody, svoji dopravu, provozují některé balírny, často i ovlivňují některé 

výrobní podniky. Velikost obchodních firem a komplexní řešení pohybu zboží 

představuje nový pojem, který se nazývá retailing. 

 

„Retailing je mezinárodně užívaný název pro maloobchod, který je plně vybavený celým 

logistickým zázemím a vysoce kvalifikovaným informačním systémem s profesionálním 

managementem.“3  

2.1.1 Provozní typy maloobchodních jednotek 

Podle Szczyrby (2006) je dělení provozních jednotek podle jednoho kritéria 

nepraktické, používá se proto kombinace více kritérií. Je to sortimentní specializace, 

velikost prodejen a příp. provozní charakter.  

V Evropě se za hlavní typy maloobchodní sítě považují: 

• specializované prodejny, 

• úzce specializované prodejny, 

• smíšené prodejny, 

• plnosortimentní obchodní domy, 

                                                 
1 CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 15–17. 
2 SZCZYRBA, Z. Geografie obchodu. 2006. S. 6–10. 
3 Tamtéž, S. 8. 
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• specializované obchodní domy, 

• superety (potravinářská samoobsluha), 

• supermarkety, 

• hypermarkety, 

• odborné velkoprodejny, 

• diskontní prodejny. 

 

Specializované prodejny 

Sortiment těchto prodejen je úzký a hluboký. Obecně bývají ceny zboží ve srovnání  

s ostatními prodejnami vyšší. Náklady prodeje bývají zvyšovány rozsahem služeb a také 

vysokými nároky na odbornost personálu. Typický prostor pro uplatnění těchto jednotek 

jsou buď městská, nebo regionální nákupní centra.4 

 

Úzce specializované prodejny 

Vyznačují se výrazně úzkým, zato velmi hlubokým výsekem sortimentního spektra a je 

spojen se škálou potřebných služeb. Stejně jako výše zmíněné prodejny mívají ceny 

zboží vyšší než jiné prodejny, což je spojeno s vyšší škálou nabízených služeb. Tyto 

prodejny bývají orientovány především na nepotravinářské zboží.5 

 

Smíšené prodejny 

Jejich sortiment je široký, ale mělký a zahrnuje jak potraviny, tak nepotraviny. Jde  

o zboží běžné potřeby. Z hlediska lokalizace bývají smíšené prodejny umisťovány 

hlavně na venkově a v okrajových částech měst.6 

 

Superety 

Supereta je označení pro samoobsluhu potravin širokého sortimentu a prodejní plochou 

200–400 m2 nabízející většinou i základní druhy nepotravinářského zboží denní 

potřeby. Dnes se uplatňují v místech s vyšší koncentrací lidí – na nádražích, letištích, 

odpočívadlech dálnic apod. Velikostně na superety navazují supermarkety.7 

                                                 
4 SZCZYRBA, Z. Geografie obchodu. 2006.  S. 11. 
5 Tamtéž, 2006.  S. 11. 
6 Tamtéž, 2006.  S. 11. 
7 Tamtéž, 2006.  S. 12. 
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Supermarkety 

Jde o velkoprodejnu s plným sortimentem potravin a základními druhy 

nepotravinářského zboží, využívající formu samoobsluhy doplněnou o některé obslužné 

úseky (lahůdky, ovoce/zeleninu, pečivo, maso atd.). Spodní hranice prodejní plochy je 

400 m2 (plošné minimum pro technické a provozní podmínky uplatnění tzv. širokého 

výběru), horní hranice pak 2 500 m2. Celkový počet položek zboží se zde pohybuje  

v rozmezí 5–10 tisíc. Umístění supermarketů je široké – v místech dopravních uzlů, 

jako součást obchodních domů, nebo regionálních nákupních center.8 

 

Hypermarkety 

Na rozdíl od supermarketů jsou hypermarkety (superstore) mnohem větší, s větším 

počtem nepotravinářského zboží. První hypermarkety vznikaly během 60. let 20. století. 

První zemí na světě, kde byl zprovozněn hypermarket, byla Francie (Carrefour, 1963).  

S postupným tempem vznikaly další a v roce 1970 jich v Evropě bylo téměř 500, z toho 

nejvíce v Německu a Francii. Spodní hranice plošné velikosti je 2 500 m2, horní hranice 

se pohybuje v rozmezí 15–20 tis. m2. K dosažení stejného obratu vyžadují 

hypermarkety zhruba 2x větší prodejní plochu, ale až 4x méně pracovníků než 

univerzální obchodní domy. Na rozdíl od univerzálních obchodních domů dosahují větší 

typy hypermarketů jen 30–60% úrovně nákladů. Charakter práce umožňuje zaměstnávat 

pracovníky s nižší kvalifikací, a snižovat tak podíl mzdových nákladů, které  

v maloobchodě tvoří dominantní část provozních nákladů. Hypermarkety nacházejí 

uplatnění zejména v rámci regionálních nákupních center.9 

 

Plnosortimentní obchodní domy 

První obchodní domy se objevily již v polovině 19. století ve Francii. V ostatních 

zemích vznikaly obchodní domy v letech 1860–1880, což bylo podmíněno rozvojem 

výroby a trhu se spotřebním zbožím a nedílnou koncentrací obyvatel do měst. Jinak se 

úplný rozvoj obchodních domů datuje do dlouhého období 1860–1960. Prodejní plocha 

se pohybuje v rozmezí 10–20 tis. m2 (minimálně 5 tis. m2). Nabízejí široký a poměrně 

hluboký sortiment zboží. Počet nabízených položek se pohybuje okolo 200 tisíc (včetně 

                                                 
8 SZCZYRBA, Z. Geografie obchodu. 2006. S. 12. 
9 Tamtéž, 2006. S. 13. 
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potravin). Náročnost provozu, maximálních služeb a sortimentní politiky se odráží ve 

středních a vyšších cenách. Jejich působištěm jsou centra měst popřípadě regionální 

nákupní centra.10 

 

Specializované obchodní domy 

Orientují se na nepotravinářské zboží, nejčastěji na sortiment odívání (textil, oděvy, 

obuv) a spojené služby. Minimální velikost se pohybuje okolo 1500 m2. Forma prodeje 

je zde kombinovaná – pultový prodej, volný výběr i samoobsluha. S ohledem na 

sortiment se mohou uplatnit v centrech, čtvrtích i obvodech měst.11 

 

Odborné velkoprodejny 

Nabízejí sortiment velkých ucelených souborů nepotravinářského zboží. Od 

specializovaných obchodních domů se liší zejména samoobslužnou formou prodeje, 

převážně jednopodlažním řešením stavby, nižší cenovou hladinou díky sortimentnímu 

zaměření a nižším provozním nákladům. Velikost prodejní plochy se pohybuje od 600 

do několika tisíc m2. Jsou jimi tzv. hobbycentra, velkoprodejny nábytku, potřeb pro 

domácnost, oděvů, elektra apod.12 

 

Diskontní prodejny 

Jsou produktem obchodu USA 30. let 20. století. Po 2. světové válce se staly součástí 

evropské maloobchodní sítě. Za hlavní rysy lze považovat:  

• nabízejí zboží, po němž momentálně existuje poptávka a má vysoký obrat, 

samoobslužná forma prodeje, zboží se nabízí přímo z palet, významně snižují 

podíl lidské práce při prodeji, 

• objekty těchto prodejen jsou jednoúčelového stavebně-technického řešení, 

vybavení je jednoduché – využití skladových regálů a palet, jsou zřizovány na 

levných pozemcích, 

• prodejní doba bývá prodloužená, často i sobotní a nedělní prodej atd.13 

                                                 
10 Tamtéž, 2006. S. 13. 
11 SKOŘEPA, L. a kol. Regionální trh potravin. 2009. S. 90. 
12 Tamtéž, 2009. S. 90. 
13 Tamtéž, 2009. S. 89–90. 
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2.2 Vývoj maloobchodu v ČR 

 

2.2.1 Vývoj obchodních struktur do roku 1989 

Začátkem 30. let 20. století bylo v českých zemích více než 170 tisíc prodejen, ve 

kterých pracovalo na 340 tisíc lidí. Podíl potravinářských prodejen se pohyboval okolo 

55 %. Převážně šlo o malé prodejny, kde byli průměrně 2 pracovníci na jednu jednotku. 

Na obchodní jednotku připadalo asi 52 obyvatel. Mnohem hustější síť byla pak ve 

městech. 

 

Válečné a poválečné období přineslo výrazné změny ve kvalitě, struktuře a četnosti 

obchodní sítě. V roce 1938 po obsazení českého pohraničí byly opuštěny a likvidovány 

české obchodní provozovny, později na celém území i obchodní židovské živnosti. 

Koncem roku 1945 bylo evidováno v českých zemích 82 tisíc prodejen, z nichž 76 tisíc 

provozovali soukromí podnikatelé, 4,7 tisíc spotřební družstva a zhruba 1,2 tisíc státní 

organizace – prodejny velkých znárodněných průmyslových podniků. Po válce se zvýšil 

význam spotřebních družstev, která kromě tradičních měst ve vnitrozemí dosáhla 

výrazného postavení v bývalých Sudetech.14 

 

Do roku 1953 byl na základě zestátňování zlikvidován téměř celý soukromý sektor. 

Ohromným způsobem byla snížena kvantita a u těch přetrvávajících kvalita. Většina 

těchto jednotek spadala pod ministerstvo obchodu a spotřební družstva měla asi třetinu 

prodejních jednotek. Socializace obchodní sítě a její centrální řízení vyústily: 

• v redukci prodejních jednotek, 

• v likvidaci soukromého sektoru – konkurence, 

• v odsun družstevního prodeje z měst na venkov, 

• v oddělení obchodu od výroby, 

• v důsledné oddělení obchodu vnitřního a zahraničního, 

• v neefektivní centrální plánování a pohyb zboží.15 

 

                                                 
14 CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 260. 
15 Tamtéž, 2007. S. 261. 
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K rozvoji obchodních domů již na evropské úrovni a rozšíření samoobslužného prodeje 

došlo až v 70. letech minulého století. Docházelo k výstavbě velkoprodejen se 

samoobsluhou (což je supermarket, toto označení bylo v  době komunismu zakázané), 

které brzy dosáhly 60% podílu z celkového prodeje. Až v 80. letech začala růst kvalita 

prodejen především nárůstem prodejních ploch.16  

 

2.2.2 Ekonomické reformy po roce 1989 

Postupně v průběhu transformačního období v souvislosti s přechodem na tržní principy 

hospodaření docházelo k restrukturalizaci obchodu.  „Obchod po roce 1989 je 

charakterizován rozpadem státních obchodních podniků, zejména v důsledku rychlých 

změn vlastnické formy (soukromé vlastnictví, nově vzniklými obchodními subjekty, 

zapojením zahraničních investorů, mohutným růstem prodejních ploch, vzestupem 

počtu pracovníků v maloobchodě, modernizací prodejní sítě a zlepšením úrovně 

obsluhy a postupným zlepšováním technické úrovně velkých prodejen).“17 Celý tento 

proces lze rozdělit do dvou základních etap: 

• vstup nových podnikatelských subjektů do hospodářství (i formou 

restituce), 

• privatizace majetku alokovaného v dosavadních státních podnicích 

soukromými subjekty, a to hlavně formou prodejů („malá a velká 

privatizace“). 

 

V roce 1990–1991 proběhl rychlý nárůst počtu živnostníků. I když bylo v této době 

vydáno mnoho živnostenských oprávnění se zaměřením na obchodní činnost, velká část 

z těchto subjektů svoji činnost nezačala nebo se na trhu neprosadila. Dalším důležitým 

krokem byla liberalizace cen, kdy si každý obchodník mohl ceny svého zboží a služeb 

určovat sám. 18 

 

 

                                                 
16 CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 262. 
17  Podle WWW: <http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/vseobecne-informace/hospodarstvi-rust-a-
potencial/sluzby/maloobchod>, z 28. 3. 2009 
18 CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 263. 
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Restituce 

Na základě tzv. restitučního zákona a transformace spotřebních družstev došlo  

k navrácení majetků soukromníkům a tím i k zasažení obchodní činnosti. Transformace 

se realizovala v souladu s novým obchodním zákoníkem. Na základě členských 

příspěvků dostali družstevníci definovanou část majetku a i zde probíhala rozsáhlá 

restituce majetku. Do roku 1995 se počet prodejen družstev snížil na třetinu a další byly 

dány do pronájmu. 19 

 

Malá privatizace 

Malá privatizace byla postavena na principu nabídky státních provozoven obchodu  

a služeb na základě nabízení potenciálním zájemcům prostřednictvím dražeb. 

K organizaci a správě byly zavedeny okresní privatizační komise, které se staraly  

o dražby samotné a iniciaci prodeje. Do konce roku 1993 bylo takto prodáno 24 tisíc 

jednotek o hodnotě téměř 30 mld. Kč, z čehož byla polovina maloobchodních. 

 

Z původních 21 tisíc prodejen bylo zařazeno: 

• 10–11 tisíc do malé privatizace, 

• 4–6 tisíc do velké privatizace, 

• 5–6 tisíc navráceno v restitucích.20 

 

Velká privatizace 

Byla zaměřena zejména na sféry hospodářství – jako byl průmysl, zemědělství, 

stavebnictví, energetika a z nevýrobní sféry hlavně velké obchodní podniky či hotely. 

Probíhala na základě aukcí, veřejných soutěží, přímých prodejů či převodů na jednotlivé 

obce. Její součástí byla také tzv. kupónová privatizace, která umožňovala účast všem 

plnoletým občanům ČR. 

 

Privatizace se prováděla na základě privatizačních projektů, které byly posuzovány dle 

jednotlivých záměrů, způsobu vypořádání se se závazky, finančního krytí záměru aj. Do 

této privatizace bylo zařazeno 4 600 podniků, které spadaly pod jednotlivé rezorty 

                                                 
19 Tamtéž, 2007. S. 263. 
20 CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 264. 



22 

 

v celkové hodnotě asi 950 miliard korun. V polovině 90. let pak byla privatizace 

završena.21 

 

Výsledky reforem 

Výsledky reforem lze definovat v následujících základních oblastech: 

• Zvýšila se podnikavost – tisíce lidí se učilo podnikat a riskovat v nových 

podmínkách. Celkové nadšení a vztah k zákazníkovi značně zlepšil nákupní 

podmínky pro zákazníka. Iniciativa prodejců se od dřívější doby projevila 

v malých prodejnách a pohostinstvích. 

• Zlepšila se nabídka služeb a zboží – na základě značné liberalizace hospodářství. 

Došlo ke stálé nabídce zboží v prodejnách a rozšíření sortimentu. Značně se na 

tom podílel dovoz nového zboží a lepší tuzemská výroba. 

• Atomizace obchodu – vznikla na základě likvidace dřívějších velkých firem. 

Tím se i snížil vliv na výrobu, který existoval s činností obchodních organizací. 

Díky tomu se zhoršily dodací podmínky a vliv na vyráběný sortiment. 

• Sortimentní profily – mezi nimi si vybudoval postavení supermarket. Dále se 

vyskytovaly specializované průmyslové prodejny (oděvy, prádlo, obuv atd.). 

Novým trendem byly podomní prodeje a zásilkový prodej. 

• Celkový počet pracovníků se během roku 1990 zvedl v obchodě a pohostinství  

o 250 tisíc. Podíl zaměstnaných žen naopak klesl z původních asi  

80 % na zhruba 56 %.22  

 

2.2.3 Vývoj na českém trhu 

Vývoj ve sféře retailingu byl podmíněn událostmi roku 1989 a začal prakticky od roku 

1990, kdy probíhaly jednotlivé ekonomické reformy. Vývoj nebyl rovnoměrný.  

 

 

 

 

                                                 
21 Tamtéž, 2007. S. 265–266. 
22 CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 266–267. 
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1. etapa: 1990–1994 

Jedná se o etapu, ve které se ukončují reformy české ekonomiky. Na trhu fungují v roce 

1994 dvě velké české firmy – Interkontakt a M-Holding. V této době je ještě nízká 

koncentrace obchodu a TOP 10 potravinářských retailerů realizuje cca 7 % z celkového 

obratu. Před 20 lety na území Česka vyrostl první supermarket. Jmenoval se MANA, 

patřil holandské společnosti Ahold a byl otevřen 6. června 1991 v Jihlavě. V roce 1991 

vstoupily na český trh i prodejny řetězců Delvita a Billa, poté v roce 1992 diskontní 

prodejny Plus diskont. Dále se na našem trhu objevily i další prodejny mezinárodních 

retailerů, jako byl K-mart a další. Jedná se o obchod, který je značně roztříštěný a 

neuplatňuje formálně propracovaný marketing.23 

 

2. etapa: 1995–1998 

Pozvolna vzniká trh zákazníka. Nabídka v této fázi vyrovnává poptávku a postupně ji 

začíná i převažovat. Trh je pod stále větším vlivem západních zemí, roste konkurence, 

která způsobuje nové postupy a především racionalizaci obchodu. Zvyšuje se péče  

o zákazníka a nastává boj o jeho loajalitu. Na český trh vstupují velké mezinárodní 

společnosti. Začíná výstavba hypermarketů Globus, prodejních jednotek Interspar, 

Kaufland, Hypernova, Carrefour, Tesco a také diskontů Penny Market. V této době se 

stále rozrůstá počet doposud nejčastějších supermarketů, vyskytuje se zde mnoho zatím 

začínajících firem a v žebříčku TOP 10 je stále na první pozici Interkontakt.24 

 

3. etapa: 1999–2002 

Začínají růst tržby maloobchodníků. Nabídka začíná značně převažovat nad poptávkou  

a konkurenční boj o zákazníka zostřovat. V oblíbenosti zákazníků stále vedou 

supermarkety, na síle nabírají hypermarkety (jejichž počet přesáhl 120) a diskonty  

(v roce 2001 otevřel Penny Market svůj stý diskont). Na prvních místech v žebříčku 

TOP 10 firem se ocitají firmy Makro, Ahold a REWE, jelikož došlo k rozprodání 

Interkontaktu.  Dále dochází k rozvoji gigantických nákupních center, kde zákazníci 

                                                 
23  CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 272. 
24 Tamtéž, 2007. S. 272. 
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nacházejí koncentraci různých služeb, a hlavním prostředkem dopravy za nákupy se 

stává auto.25 

 

4. etapa: 2003 – současnost  

Dochází ke změně v rozložení trhu – hypermarkety (v počtu 200) již předstihují svými 

obraty supermarkety. V roce 2003 přichází na náš trh Lidl, který otevírá 70 prodejen. 

Určité lokality jsou již přehlceny nabídkou. Pokračuje vlna výstavby nových nákupních 

center či jejich rozšiřování, na základě tohoto trendu se nákupní centra vyrovnávají těm 

v západních zemích. S růstem životní úrovně stoupají i nároky zákazníků na služby  

a kvalitu zboží.26 Již na začátku tohoto desetiletí, především díky masivním výstavbám 

na zelené louce ve všech regionech, se maloobchod stal jedním z nejkonkurenčnějších 

oblastí české ekonomiky a nejkonkurenčnějším maloobchodním trhem v Evropě, což 

dokládá tabulka č. 1. 

        

Tabulka 1: Porovnání kupní síly a disponibilní prodejní plochy na jednoho 

obyvatele ve vybraných zemích (Zdroj / Upraveno dle odhadu INCOMA Research) 

Ukazatel  /  Země CZ SK PL H SLO A D 

(KS) kupní síla dle parity (D = 100) 51 40 38 47 67 95 100 

Prodejní plocha v m² na obyvatele (PP) 0,9 0,5 0,5 0,8 0,7 1,1 1,4 

Index tržní náročnosti (100 * PP/KS) 1,76 1,25 1,32 1,70 1,04 1,16 1,40 

 

Tabulka 1 ukazuje jednotlivé kupní síly daných zemí a počet metrů čtverečních 

připadajících na jednoho obyvatele, když zohledníme kupní sílu dané země. Tento 

příklad zřetelně ilustruje fakt, že Česká republika je nejkonkurenčnějším 

maloobchodním trhem v Evropě. Při kupní síle, která je dle odhadu téměř poloviční než 

v Rakousku, připadá na jednoho obyvatele zhruba 1,76 m² prodejní plochy (na rozdíl 

kupř. od Rakouska, kde na jednoho obyvatele připadá 1,16 m²). 

 

                                                 
25 Tamtéž, 2007. S. 273. 
26 Tamtéž, 2007. S. 273. 
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2.3 Současné trendy v maloobchodě 

 

2.3.1 Obchodní řetězce 

Na trzích ve vyspělých zemích dnes dominují vysoce integrované obchodní firmy. Jsou 

to velké retailingové společnosti, které vznikly z malých firem. Právě ty byly typické 

pro 1. polovinu 20. století. Tyto firmy také disponovaly základní maloobchodní sítí, 

velkoobchodními sklady, vlastní dopravou a často měly i výrobní závody. Tyto vysoce 

integrované společnosti se dnes nazývají řetězcové (chains). Jsou řízeny centrálním 

odborným managementem při užití výkonné výpočetní techniky, nákup  

a skladování se zajišťuje centrálně, firma má společný marketing (centrální řízení cen 

apod.) a dále tyto firmy prosazují své vlastní značky a výrobky.27 Jsou to ony, které se 

zasluhují o rostoucí organizační koncentraci, to znamená, že se stále menší počet 

subjektů zasluhuje o větší část tržního podílu na daném trhu. Stupeň koncentrace TOP 5 

firem s rychloobrátkovým zbožím v jednotlivých zemích Evropy znázorňuje následující 

tabulka 2. 

 

Tabulka 2: TOP 5 retailerů daných zemí pro rok 2000 (Zdroj / Převzato z CIMLER, 

P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 23) 

Země Tržní podíl (%) TOP 5 dle tržního podílu 

Švédsko 94,7 ICA-Ahold, Axfood, Coop Norden, Bergadahls detalijst, 7-Eleven 

Rakousko 78,6 Billa (REWE), Spar Osterreich, Hofer (Aldi), Metro truple, Edeka 

Belgie 75,3 Carrefour Belgium, Delhaize Belgium, Colruyt, Cora, Makro Belgium, 

Francie 74,9 Carrefour France, Intermarché, Leclerc, Casino France, Goupe Auchan 

Německo 66,5 Metro, REWE, Edeka, skupina Aldi, Schwarz 

ČR 43,8 Makro C&C ČR, Ahold ČR, Schwarz, REWE, Tesco Stores ČR 

SR 28,0 Tesco stores SR, Metro C&C Slovakia, REWE, Kaufland SK, 

Polsko 23,0 Makro C&C Polska, Jerónimo Martins, Auchan Polska, Casino, Tesco 

 

Nejen ve Švédsku, ale (jak ukazují i jiné statistiky) všeobecně i v dalších 

skandinávských zemích je velmi vysoké procento koncentrace obchodu. Díky silným 

                                                 
27 CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 22. 
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pěti společnostem, které ovládají trh jednotlivých severských zemí, se jedná  

o nejkoncentrovanější maloobchodní trhy (viz tabulka 2). 

 

Jedná se ovšem o procentuální vyjádření pro rok 2000. V roce 2005 činil tržní podíl 

TOP 10 obchodních firem na celkovém českém trhu s rychloobrátkovým zbožím již  

53 %. Trend dělení českého trhu mezi stále menší počet společností tedy pokračuje  

a (jak ukazuje srovnání se západními a zejména severskými státy) není zdaleka 

ukončen.   

 

2.3.2 Kooperace 

Malé společnosti se snaží čelit konkurenci zejména kooperací, to je sdružování se na 

základě smlouvy, tak aby bylo možné získat podobné výhody, jako mají velké 

integrované společnosti. Kooperace se odehrává ve dvou směrech: 

• vertikální kooperací, 

• horizontální kooperací. 

 

2.3.3 Vertikální kooperace 

Jedná se o spolupráci na bázi dodavatelsko-odběratelské. Projevuje se ve stejném 

sortimentním zaměření a je založena hlavně na výhodách při nákupu zboží a jistotě při 

prodeji tohoto zboží. Tato kooperace má 4 hlavní formy: 

• nákupní družstvo a nákupní svaz (buying group, retail group) 

• dobrovolný řetězec (voluntary chain) 

• franchisingový řetězec (franchising) 

• nákupní centrála (buying alliance).28 

 

 

 

 

 

                                                 
28 CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 25. 
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Nákupní družstva 

Jsou první formou kooperace, která zaznamenala výraznější rozvoj v 1. polovině  

20. století. Uplatnění našla nejen velkoobchodní zařízení obchodníků, ale i prodejny 

výrobců v potravinářském sektoru. Rozšiřují své činnosti i do sféry správy a odbytu pro 

všechny své členy, kdy se uplatňuje centrální potravinářský velkoobchod. Provozně-

hospodářské funkce se tedy přenáší z maloobchodníků na svazy, respektive na správní 

centrum. Centrum zajišťuje činnosti, jako je: výzkum trhu, vedení účetnictví, 

doporučení pro umisťování obchodních jednotek, poradenskou a daňovou službu, 

školení a další činnosti.  

 

Využívají společné logo, které je symbolem celé skupiny, a dále zvyšuje akviziční 

činnost. Nákupní svazy jsou typické pro Německo (Edeka, REWE aj.), Itálii, Nizozemí 

a Dánsko. V poslední době se však většina družstev přeměnila na akciové společnosti, 

ale jejich filosofie stále zůstává původní.29 

 

Dobrovolné řetězce 

Jsou podobné nákupním svazům či družstvům. Někdy se nazývají „drobné filiálkové 

podniky“. Na rozdíl od družstev jsou prodejny ve vlastnictví jednotlivých majitelů, a to 

představuje větší snahu o dobré výsledky. Základem tohoto kooperačního systému je 

centrální řízení a distribuce, kterému se členové podřizují. Nejznámějším dobrovolným 

řetězcem je Spar, který vznikl v Nizozemí a dnes již disponuje 23 národními 

organizacemi (v jednotlivých zemích všech kontinentů). V Evropě má navíc i nákupní 

centrálu Interspar, která má za úkol hromadné nákupy zboží a zahraniční obchod.30 

 

Franchising 

Je formou vertikální kooperace, při níž dodavatel systému poskytuje na základě 

dlouhodobé smlouvy právně samostatnému kooperačnímu partnerovi za úhradu právo 

nabízet zboží a služby za použití názvu firmy. Dále mu poskytuje právo používat 

značku zboží, charakteristických prvků v prodejně, technických zkušeností  

a ochranných práv dodavatele systému. 

                                                 
29 CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 25. 
30 Tamtéž, 2007. S. 26. 
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Nákupní centrály 

Představují nejvyšší stupeň vertikální kooperace obchodních firem. Jsou spojujícím 

článkem pro velké evropské firmy, které mohou získat výhodné zdroje nákupu, kvalitní 

marketingové informace o jiných trzích, dobré platební podmínky aj. Členy jsou hlavně 

velké retailingové firmy, obchodní domy, obchodní kooperace a další, kteří sdílí řadu 

společných zájmů, jako jsou: nákup za výhodné ceny (díky velkým objemům), rozšíření 

sortimentu z jiných zemí, zavedení zboží vlastních značek, využití racionálního pohybu 

zboží atd. 

 

Vývoj přechází od struktur národních k nadnárodním. Vzniká mezinárodní a globální 

složení kapitálu. Cílem eurokooperací je jako u jiných kooperací nákup od velkých 

výrobců z jiných zemí za co nejpříznivější ceny.  

 

2.3.4 Horizontální kooperace 

V obchodě představuje snahu o co největší efektivnost – vyšší výkon jednotky s co nej-

nižšími náklady. Kooperace retailerů je na bázi organizované spolupráce v určité 

lokalitě, přičemž hlavní zájem je o sortimentní přitažlivost a poté o nízké náklady. 

Znakem této kooperace jsou obchodní ulice, náměstí ad., kde se společný zájem 

zaměřuje na reklamu místa, úpravy okolí aj. Vyšší formou jsou společné 

plnosortimentní obchodní domy, kdy se obchodníci spojí k provozování či výstavbě 

obchodního domu. Tento typ ovšem není moc rozšířený, jelikož se jedná o provozně 

velmi náročný způsob kooperace. Vývoj směřoval spíše ke vzniku nákupních středisek. 

Vznikají tzv. regionální nákupní střediska skládající se z objektů, které jsou určeny k 

obchodní činnosti, a kde si mohou jednotliví prodejci pronajímat prostory k realizaci 

jejich činnosti. 
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2.4 Elektronický obchod 

 

Nový způsob obchodování a tzv. nová ekonomika je podmíněna zejména novými 

technologiemi a jejich dramatickým vývojem. 

 

„Nová ekonomika je založena především na informacích a znalostech. Na svět klasické 

ekonomiky působí nová ekonomika razantně. Je to dáno především rychlostí, množstvím 

a dostupností informací, které dělají z celého světa jednotný globální trh. Nová 

ekonomika implikuje restrukturalizační procesy dodavatelského řetězce, řízení vztahů se 

zákazníky a systémy údržby a podpory zákazníka. Vznikají nové typy společností se 

značným podílem elektronického obchodu. Vzniká prostor pro nové produkty a služby, 

které jsou nabízené prostřednictvím Webu. Komerční transakce prováděné přes Web 

vytlačují tradiční obchodní kanály staré ekonomiky.“ 31 

 

2.4.1 Nová ekonomika 

Je založena na působení internetu, nových informačních a komunikačních technologií 

ve firmách a širokého okruhu změn. Tento pojem má spoustu synonym, jako jsou např.: 

„informační ekonomika“, „internetová ekonomika“ či „postindustriální ekonomika  

a společnost“, avšak neexistuje žádná přijímaná definice tohoto pojmu. 

 

Má několik rysů, na kterých se shodují téměř všichni autoři. Zaprvé se jedná o znalosti. 

Mnozí tvrdí, že lidský faktor se stává rozhodujícím faktorem pro konkurenceschopnost 

podniku. Zadruhé se jedná o faktor globalizace, jenž se projevuje zejména růstem 

nadnárodních firem. Dalšími faktory je vizualizace ekonomiky a úloha informačně-

komunikačních technologií, které se zasluhují o tzv. dematerializaci ekonomiky.32 

 

                                                 
31 DVOŘÁK, J. Elektronický obchod. 2004. S. 19-20. 
32 SEDLÁČEK, J. E-komerce. 2006. S. 92-93. 
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2.4.2 Elektronické podnikání (e-Business) 

Elektronické podnikání představuje oblast informatiky, která zahrnuje procesy a vztahy 

mezi obchodními partnery, spolupracovníky a koncovými zákazníky, uskutečňované za 

pomoci elektronických médií. Tyto procesy v sobě obsahují elektronicky realizovaný 

přenos informací, produktů, služeb a finančních transakcí. 

 

Tento způsob umožňuje lepší a efektivnější kontakty se zákazníky, snížení nákladů na 

prodej a marketing (snížení distribučních a skladovacích nákladů; zkrácení doby 

obchodních transakcí aj.), lepší využití zdrojů (vyšší obrátkou zásob, Just-in-time)  

a v neposlední řadě i proniknutí na nové trhy.33 

 

Elektronické podnikání v dnešní době zahrnuje tyto aplikace: 

• elektronický obchod (e-Commerce) – založený na vztahu B2C, 

• elektronické zásobování (e-Procurement) – založené na vztahu dvou firem 

B2B, 

• elektronická tržiště (e-Marketplace) – založená na vztazích B2C, B2B, a to 

současně mezi více obchodními partnery. 

 

2.2.1 Elektronický obchod (e-Commerce) 

Jak je již výše zmíněno, elektronický obchod je založen na obchodních vztazích mezi 

podnikem a konečným spotřebitelem, je realizován webovými aplikacemi, virtuálními 

obchody aj.  Pomocí služby World Wide Web je pak prodáváno zboží, které může mít 

hmotný i nehmotný charakter. Jelikož se v této práci budu zabývat e-shopem 

nabízejícím zejména zboží rychlé spotřeby, bude se tedy nejvíce věnovat obchodnímu 

vztahu B2C. 

 

Dle různých průzkumů jsou hlavní motivací pro užití e-shopu spotřebitelem následující 

kritéria (v % respondentů). 

 

 

                                                 
33 GÁLA, L. a kol. Podniková informatika. 2006. S. 129. 
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Graf 1: Znázornění jednotlivých motivačních prvků pro využití e-shopu (Zdroj / Převzato z GÁLA, 
L. a kol. Podniková informatika. 2006. S. 129) 
 

 

2.5 Etika obchodního podnikání 

 

2.5.1 Společenská odpovědnost firem 

Koncept tzv. společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibilities – 

CSR) představuje dobrovolnou integraci sociálních a ekologických hledisek do 

každodenních operací v podniku.  

Prosazuje se od 70. let 20. století, kdy společensky odpovědné firmy se chovají tak, aby 

napomáhaly celkovému zlepšování stavu společnosti v rámci i nad rámec svých 

komerčních činností. 

 

CSR se uplatňuje ve třech oblastech: 

• ekonomické – zahrnuje především kodex podnikatelského chování firmy, 

odmítnutí korupce, vztahy s akcionáři, chování k zákazníkům, dodavatelům, 

investorům aj., 
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• sociální – zahrnuje bezpečnost a zdraví zaměstnanců, rozvoj lidského kapitálu, 

dodržování pracovních standardů, rovnocenné příležitosti, zajištění 

rekvalifikace, lidská práva, 

• environmentální – firmy se orientují na ekologickou výrobu, ekologickou 

firemní politiku (recyklace) a ochranu přírodního bohatství. 

 

Podniku, který se chová společensky odpovědně, se často nabízí řada výhod, jako jsou 

např. větší přitažlivost pro investory, zvýšená loajalita a vybudování reputace, 

konkurenční výhoda ad.34 

 

V souvislosti se společenskou odpovědností firem se také hovoří o etice podnikání. 

Předmětem podnikové etiky je oblast konfliktu mezi ekonomickou a etickou 

racionalitou, mezi individuálními a všeobecnými zájmy (oblast spravedlnosti). Na 

základě tohoto vznikl tzv. etický kodex podnikání, který vydal Svaz obchodu  

a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). SOCR je dobrovolné sdružení subjektů 

podnikajících v obchodě či službách cestovního ruchu, které má za cíl, aby byla veškerá 

činnost podniků v souladu s obecně uznávanými etickými zásadami. Za hlavní priority 

etického podnikání považuje odpovědnost, důvěryhodnost, spolehlivost a zákonné 

jednání.35  

 

2.5.2 Ochrana spotřebitele 

Ochrana spotřebitele je jednou ze součástí dobře fungujícího tržního hospodářství. 

Rozvíjí se ve dvou rovinách: v jedné figuruje jako ochránce spotřebitele stát 

(vypracovává koncepci a zajišťuje zákony ve prospěch této ochrany), v druhé rovině 

vznikají dobrovolná sdružení na ochranu spotřebitelů (která mají za cíl informovat  

a vychovávat spotřebitele k odpovědnému rozhodování). Ve vyspělých tržních 

ekonomikách tato sdružení někdy zastupují spotřebitele i při soudních sporech. 

 

                                                 
34 CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 240-243. 
35 CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 244. 
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První aktivity na ochranu spotřebitele byly uskutečněny v USA a datují se do 20. let  

20. století. V roce 1962 (za vlády J. F. Kennedyho) byla formulována čtyři základní 

práva spotřebitele – právo na bezpečnost, právo na informace, právo výběru a právo být 

vyslyšen. 

 

Potřeba ochrany spotřebitele se dále rozšířila i do jiných částí světa a v roce 1985 byla 

Valným shromážděním OSN přijata rezoluce (č. 39/248), která svým členům 

doporučovala vytvořit směrnice na ochranu spotřebitele, rozvíjet politiku ochrany 

spotřebitele a stanovit priority v souladu se sociální a ekonomickou situací země. 

 

Sdružení na ochranu spotřebitele mají svou světovou organizaci CI (Consumer 

International), která sídlí v Londýně a sdružuje okolo 260 organizací z více než  

110 zemí světa. Hlavní priority organizace jsou: 

• podpořit členské organizace a spotřebitelská hnutí, 

• prosadit respektování spotřebitelských zájmů na mezinárodní úrovni. 

 

CI deklarovala 8 základních práv, která mají být pro spotřebitele v současném tržním 

hospodářství zabezpečena: 

• bezpečnost – spotřebitel by měl být chráněn před prodejem zboží, které by 

mohlo ohrozit jeho zdraví, 

• volný výběr zboží – možnost volného výběru kvalitního zboží za přijatelné ceny, 

• informace – poskytování pravdivých a důležitých informací o užívání výrobků, 

• odškodnění – zabezpečení práva na náhradu za vadný výrobek či službu, 

• vzdělání – výchova spotřebitele, aby se stal racionálně se rozhodujícím 

subjektem trhu, 

• zastupování – podpora spotřebitelskými sdruženími, 

• základní potřeby – spotřebitel má právo na uspokojení základních potřeb, jako 

jsou potraviny, voda aj., 

• zdravé životní prostředí – zabezpečení kvality výrobků a služeb tak, aby 

neohrozily životní prostředí. 
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2.6 Chování spotřebitele 

 

Analýza chování je předmětem velkého množství vědních disciplín. Mezi ně patří třeba 

sociologie, psychologie, kulturní antropologie aj. Poznatky a informace o chování jsou 

dnes klíčové pro marketing. „Mowen považuje disciplínu chování spotřebitele za 

disciplínu zabývající se jednotkami tvorby rozhodnutí, které zahrnují procesy nabývání, 

spotřeby a použití předmětů, služeb a ideí.“ (Mowen, 1987)36 

 

Hlavní aspekty chování spotřebitele: 

� Přesvědčení, vnímání, 

� Postoje, 

� Záměry, 

� Výběrové procesy (pro a proti, zvyk, cena, vzhled, velikost), 

� Postkupní rozhodnutí. 

 

2.6.1 Motivace spotřebního chování 

„Motivaci chápeme jako aktivační stav subjektu vedoucí k cílovému chování. S motivací 

silně souvisí potřeba, která je chápána jako základní podmínka pro probuzení motivační 

síly.37 Tyto faktory jsou dány existencí člověka, jeho činností, která udává intenzitu 

potřeb. Jedná se zde zejména o fyziologické potřeby, potřeby informací a mnoho jiných. 
 

Struktura potřeb je hierarchicky členěná od nejvíce obecných potřeb k potřebám vysoce 

kultivovaným. Jedná se o potřeby, které definoval A. H. Maslow, kde tvoří základnu 

základní tělesné, fyziologické potřeby; následuje potřeba bezpečí a jistoty, potřeba 

lásky, společenského přijetí, úcty a uznání a potřeba seberealizace. Platí, že jednotlivé 

potřeby nejsou stejně důležité pro všechny lidi. Ti, kteří zápasí s uspokojením potřeb 

základních, nereagují na stimuly postavené k připomínání potřeb vyšších.38 Vedle 

potřeb jsou také důležité incentivy, což jsou hmotné i nehmotné stimulační pobídky, 

které vyvolávají nebo zesilují motivaci. Podstatnou roli ve spotřebním chování také 
                                                 
36 PRAŽSKÁ, L., JINDRA, J. a kol. Obchodní podnikání: detail management. 2002. S. 120. 
37 Tamtéž, 2002. S. 138. 
38 VYSEKALOVÁ, J. a kol. Psychologie reklamy. 2007. S. 110. 
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hrají postoje. Jsou to jakési spouštěče akce – nákupu. Postoje jedince se projevují 

ustálenými reakcemi na určité podněty. Obecně platí, čím je náš postoj k danému 

produktu kladnější, tím je i vyšší pravděpodobnost, že tento produkt koupíme. 

 

„Dnešní obchodní podnikání je proces, který je řízený zákazníkem.“ 39 

 

Obchodování se dnes projevuje v úrovni zákazník – obchod – výroba. V této rovině 

spočívá hlavní vliv zákazníka na obchod a poté vliv obchodu na výrobu. Postupem času 

se role zákazníka podstatně proměnila. Dnes je to právě on, kdo určuje, co se bude 

vyrábět a prodávat. Mimo jiné se vliv zákazníka projevuje tím, že se sám rozhoduje pro 

to, co chce koupit, a hlavně kde to chce koupit. V současné chvíli je trh ve stavu, kdy 

nabídka značně převyšuje poptávku, a zákazníkovi se proto vychází co nejvíce vstříc. 

 

2.6.2 Rozhodující aspekty nákupních podmínek  

� Komplexnost nákupu – obrovské prodejní jednotky nabízejí rozmanitý výběr 

zboží. 

� Různé způsoby nákupu – jsou v dnešní době ve znamení e-businessu, ale 

i pestrých služeb velkých nákupních center. 

� Úspora času – je jí dosaženo na základě komplexního nakupování či direkt 

marketingu (zásilkový prodej, internetový prodej). 

� Otevírací doba – je nejdůležitější službou prodejců směrem k zákazníkovi. 

Mnohé obchodní společnosti v posledních letech zavedly non-stop prodej 

potravin, čímž vycházejí vstříc spoustě zákazníků. 

� Možnost bezhotovostních plateb – je stále využívanější formou placení 

v dnešní době. 

� Možnost vrátit zboží – je častým jevem hlavně při zásilkovém prodeji či jevem 

po Vánocích (v USA je dokonce obchodníky vítáno, jelikož si uvědomují, že se 

jedná o zákazníky, kteří se opět vrátí). 

                                                 
39  Většina autorů marketingových publikací se shoduje na názoru, že obchod je řízený zákazníkem. Ten 
se stává rozhodujícím kritériem pro veškeré rozhodování o obchodní činnosti. 
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� Velký sortimentní výběr  – je pro spoustu lidí důležitý při nakupování potravin 

(výběr od různých výrobců a s cenovými rozdíly). 

 

Pro obchodníky je důležitá prezentace jednotlivých prodejen, která představuje 

důležitou část reklamy. Postupem času se rozmáhá i zavádění vlastních značek, které 

díky příznivosti cen i kvality rozšiřují portfolio zákazníků. 

 

Působení obchodu na výrobu se prohlubuje přímo úměrně s koncentrací retailerů. Čím 

jsou firmy koncentrovanější, tím více ovlivňují ceny zboží a způsoby dodávek, což je 

v relaci ke kvalitě. V tomto místě mnohdy nastává střet zájmů. Dochází ke snižování 

kvality produktů, aby mohlo být vyhověno cenovým požadavkům obchodníků. Proto 

také postupem času došlo ke zvyšování odpovědnosti retailerů vůči spotřebiteli.40  

 

 

2.7 Marketingový výzkum 

 

„Pracovníci včerejšího marketingu se domnívali, že nejdůležitější dovedností je 

schopnost nacházet nové zákazníky. Zaměstnanci prodeje trávili většinu času spíše tím, 

že zákazníky vyhledávali, místo aby si je pěstovali. Každého nového zákazníka 

oslavovali a obsluze současných zákazníků se věnovali s menším zápalem. Dnes se však 

pracovníci marketingu shodují na pravém opaku. Udržovat a pěstovat si zákazníky je ze 

všeho nejdůležitější.“ 41 

 

Nejen z důvodu péče o zákazníka, identifikace nových příležitostí, hodnocení a zlepšení 

firemních aktivit je marketingový výzkum nositelem velmi cenných informací od 

spotřebitele. V dnešní velmi konkurenční době, kdy mnohdy nabídka převyšuje 

poptávku, a kdy se vede velký boj o zákazníka, jsou primární relevantní informace 

nejdůležitějším prvkem informační základny a nezbytným podkladem pro rozhodování 

top managementu firmy. Vyhodnocování a získávání sekundárních informací je sice 

                                                 
40 CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 32-34. 
41 KOTLER, P. Marketing podle Kotlera. 2004. S. 140. 
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rychlé, méně nákladné, ale ne vždy je úplně relevantní pro danou situaci, přesné či 

objektivní. Pouze na těchto datech nelze stavět podklady pro konkurenční výhodu. 

 

Marketingový výzkum je funkce, jež propojuje spotřebitele, zákazníky a veřejnost 

s firmou pomocí informací, které jsou používány pro identifikaci a definici 

marketingových příležitostí a problémů, hodnocení a zlepšení marketingových aktivit, 

monitoring marketingového výkonu. Pracovníci, kteří zpracovávají daný výzkum, si 

určí, které informace potřebují zjistit, navrhnou odpovídající metodu jejich získání, 

realizují sběr dat a jejich analýzu, z níž formulují jednotlivé závěry a návrhy.42 

 

Marketingový výzkum je pro firmu nákladná činnost, a proto je třeba se vyhnout 

případným chybám. Základním předpokladem úspěšné eliminace vzniku chyb při 

realizaci výzkumu je splnění následujících požadavků: 

• zaměření – musí vycházet a odpovídat cílům marketingové koncepce firmy, 

• objektivita  – postupy musí eliminovat vlivy subjektivního zkreslení při výběru 

respondentů, při vlastním šetření i následném zpracování, 

• systematičnost – má vyloučit ve výběru zkoumaného vzorku vlivy nahodilosti, 

• včasnost – takové časové vymezení, aby výsledky byly skutečně využitelné, 

• efektivnost nákladů – vynaložené náklady musí být porovnány s očekávanými 

přínosy, 

• přesnost a spolehlivost – výběr vhodných metod a technik marketingového 

výzkumu.43 

 

2.7.1 Proces marketingového výzkumu 

 
 
Obr. 1: 4 kroky marketingového výzkumu (Zdroj / Upraveno dle KOTLER, P. Moderní marketing. 
2007. S. 407.) 
 

                                                 
42 KOTLER, P. Moderní marketing. 2007. S. 406. 
43 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. 2008. S. 80–81. 
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Cíl výzkumu 

Formulování cíle výzkumu je základním předpokladem pro úspěšné zpracování celého 

projektu výzkumu. Cíle ovlivňují výběr metodiky, podobu výsledků a také nákladovost 

výzkumu. Na počátku je zpravidla zadání, kde zadavatel popíše, jaká data potřebuje 

zjistit a na základě tohoto pak probíhá diskuse, ve které jde o co nejpřesnější definování 

úkolu. Cíl bývá formulován jako: 

• Problém, který má být řešen, respektive otázka, která z něj vyplývá a má být 

zodpovězena. 

• Úkol, který má být splněn – zjištění konkrétních statistických dat pomocí 

dotazníku.44 

 

Definici problému či úkolu předchází zhodnocení situace pomocí dostupných informací. 

Ty pochází buď z vnitřních podnikových zdrojů (co podnítilo zadavatele k uskutečnění 

výzkumu) nebo vnějších podnikových zdrojů (kontakt s experty dané branže, statistiky 

aj. expertizy). 

 

Metodika a harmonogram  

Správně zvolená metodika zajišťuje, aby výsledky měly určitou validitu i relevantnost. 

Základní určení poté spočívá v tom, zda jde o problém kvantitativní či kvalitativní. 

Podstatou kvantitativního výzkumu je zjištění hodnot charakterizovaných číslem  

a základní otázkou zde je „kolik?“ Využívá se při zjištění znalosti značky, frekvence 

nákupu a preferencí. Pomocí kvalitativního výzkumu zjišťujeme motiv a základní 

otázkou je „proč?“ Hranice mezi těmito typy výzkumu nejsou jednoznačně určeny  

a mnohdy se i kombinují. Pro výzkum je však nezbytné, aby se určilo, co je podstatou 

daného výzkumu a podle toho i postupovat v metodickém postupu.45 

 

Podle charakteru výzkumu je projekt dále specifikován: 

• sekundárními informacemi - zpracování sekundárních informací, 

• způsobem získávání primárních informací - dotazování a jeho charakter, 

• výběr  - vzorku respondentů, tazatelů a jejich řízení, kontrola aj., 

                                                 
44 PRAŽSKÁ, L. a kol. Obchodní podnikání. 2002. S. 162. 
45 PRAŽSKÁ, L. a kol. Obchodní podnikání. 2002. S. 171. 
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• dotazník – okruhy otázek a identifikačních otázek, případné předvádění vzorků, 

• forma předložení výsledků – prezentace, tabulky, grafy, způsob zpracování, 

ad.46 

 

Sestavení harmonogramu je velmi důležité zavést, pokud je přímo vázán na 

marketingovou aktivitu – uvedení nového výrobku na trh, propagační akce apod. 

Obsahuje časové vymezení dílčích aktivit, termíny předložení reportů až po termín 

prezentace výsledků výzkumu. Rozpočet je stanoven z propočtových podkladů – ceny 

na jeden dotazník, čímž se stanoví celkové náklady nebo vychází přímo z nákladovosti 

jednotlivých etap výzkumu. 

 

Výzkum dotazováním 

Primární informace lze získat několika způsoby. První metodou je výzkum 

pozorováním. Při tomto způsobu se pozorovatel zabývá chováním relevantních aktérů 

v relevantním prostředí. Nejprve se stanoví objekty pozorování, místo a kdy budou 

pozorovány a zvolí se i způsob pozorování. K pozorování se často používají kamery, 

magnetofony a jiné nahrávací pomůcky. Takto získané informace jsou časově náročné a 

zřídka kvantifikovatelné. 

 

Další metodou je experiment. Tato metoda je vědecky nejhodnotnější. Předmětem 

zkoumání je, jak vybrané subjekty reagují na různé podněty a vedlejší vlivy reagují. 

Poté jsou sledovány rozdíly v odpovědích skupin. Experimenty v oblasti 

marketingového výzkumu mohou mít povahu experimentů laboratorních – 

prováděných v organizovaném prostředí a experimentů přirozených – prováděných 

v přirozeném marketingovém prostředí. 47 

 

V neposlední řadě se jedná o dotazníky, což je nejpoužívanější nástroj při sběru 

primárních dat díky své flexibilitě a někdy i anonymitě. Jedná se o soubor otázek, 

kterých může být široké spektrum otázek, jejichž výběru je nutné věnovat velkou 

pozornost. Při přípravě dotazníku musí výzkumník pozorně volit otázky, jejich formu, 

                                                 
46 PRAŽSKÁ, L. a kol. Obchodní podnikání. 2002. S. 163. 
47 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb. 2008. S. 87 
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slovní podobu a sled. Obecně se rozlišují otázky uzavřené a otevřené. Uzavřené otázky 

specifikují všechny možné odpovědi, odpovědi na ně je snadnější interpretovat  

a rozřazovat. Otevřené otázky umožňují respondentům odpovídat vlastními slovy  

a často tento způsob odhalí víc o tom, co si lidé myslí.48 

 

Podrobnější členění otázek: 

• podle funkce – otázky nástrojové (identifikační, filtrační, kontrolní aj.), 

výsledkové (vztahující se k předmětu výzkumu) a pomůcky (obrázky, grafika), 

• podle variant odpovědí – otázky otevřené (s plným či selektivním záznamem, 

standardní či psycho-takticky volné), uzavřené (ano/ne, únikové odpovědi  

– nevím, selektivní- výběr z variant, škály), 

• podle vztahu k tématu – otázky přímé (prosté psycho-taktické, speciální  

– škály, testy), otázky nepřímé (asociativní – volné a vázané, konstruktivní  

– nákupní lístky, expresivní – inovační náměty aj.).49 

 

Využívanými kontaktními metodami jsou pošta, telefon, osobní rozhovor a internet. 

Každá z těchto metod má své výhody i nevýhody. Ty jsou jednoduše vysvětleny  

v  tabulce č. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. 2007. S. 145. 
49 PRAŽSKÁ, L. a kol. Obchodní podnikání. 2002. S. 170. 
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Tabulka 3: Silné/slabé stránky kontaktních metod (Zdroj / KOTLER, P. Moderní 

marketing. 2007. S. 413) 

 Pošta Telefon 
Osobní 

kontakt 
Internet 

Pružnost malá dobrá výborná přiměřená 

Množství získatelných údajů dobré přiměřené výborné dobré 

Kontrola osobního vlivu tazatele výborná přiměřená malá výborná 

Kontrola vzorku přiměřená výborná přiměřená přiměřená 

Rychlost získání údajů malá výborná dobrá výborná 

Response rate malá dobrá dobrá malá 

Náklady dobré přiměřené malé výborné 

Rámec vzorku dobrý výborný přiměřený malý 

 

Analýza dat a prezentace 

Způsob, kterým se získaná data zpracují, musí být stanovený dopředu plánem výzkumu 

dopředu, než se data začnou shromažďovat. Získaná primární data musíme poté: 

• upravit  – prověřit jejich úplnost, přesnost a stupeň relevance, 

• klasifikovat  – pro snadnější manipulaci s údaji je rozdělíme do tříd či kategorií, 

• kódovat – převést slovní významy na numerické znaky, které můžeme dále 

kvantifikovat, 

• technicky zpracovat – vytvořit potřebné grafy, tabulky, pomocí nichž 

vyjádříme výsledky výzkumu – srozumitelný a logický obraz zkoumaných 

jevů.50 

 

Výsledky analýzy dat musíme také dále podpořit jasnou formulací závěrů a doporučení. 

Výsledná zpráva musí mít vysokou odbornou úroveň a stylisticky propracovaný text by 

měl být doprovázen přehlednými tabulkami, grafy a diagramy. 

 

 

                                                 
50 JANEČKOVÁ, L. Marketing Služeb. 2001. S. 89-90. 
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3 ANALÝZA SOU ČASNÉHO VÝVOJE A SITUACE  

 

3.1 Analýza tendencí v maloobchodě mezi lety 2000 a 2010 

 

Vývoj maloobchodu, obchodních struktur a dalších souvisejících charakteristik se na 

českém trhu projevuje a mění již dlouhou dobu. Avšak za poslední dvě desetiletí 

maloobchod prošel nejrazantnějšími změnami, především v důsledku otevření českého 

trhu. V tomto případě je začátek mezinárodní influence na náš trh více než patrný.  

 

Výše zmíněné trendy v obchodě, mezinárodní strategie a nové typy provozních 

maloobchodních jednotek s rychloobrátkovým zbožím se na našem maloobchodním 

trhu projevovaly v průběhu jednotlivých let s jinou intenzitou. Právě proto je zajímavé 

sledovat různorodost trendů jednotlivých let.  Dle mého názoru je v poslední době 

důležité sledovat kroky vývoje obchodní sítě ČR v globálním kontextu.  

 

Tato analýza vychází ze zpráv a dat z retailingového prostředí zpracovávaných  

a průběžně zveřejňovaných společností INCOMA research, Gfk Praha a odborného 

časopisu Moderní obchod. Fakta jsou dále podložena závěry z odborných konferencí 

(jako jsou Retail Summit a Retail in Detail). Hlavní závěry a zprávy z jednotlivých let 

nastiňují, jaký byl vývoj situace  maloobchodu s rychloobrátkovým zbožím (od počátku 

21. století). Dále informují o tom, jak se vyvíjela pozice a vliv jednotlivých obchodních 

společností. Pro analýzu trendů a vývoje situace je bráno v úvahu především prvních 

deset maloobchodních společností v ČR (žebříček TOP 10, později TOP 8 a TOP 7). 

Ačkoli do tohoto žebříčku příliš nezapadá formát, který je reprezentovaný společností 

Makro C&C ČR (jedná se spíše o velkoobchod), v mnohých analýzách jsou jeho 

výsledky zohledňovány. Já jsem jej do analýzy zahrnula, jelikož považuji za zajímavé, 

k jakým změnám v jeho postavení mezi ostatními řetězci postupem času došlo. 
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Rok 2000 

Tabulka 4: TOP 10 obchodních společností v ČR (Zdroj / Podle Szczyrba (2006, s. 63) 

Tržby obchodních řetězců v roce 2000 

Obchodní skupina Prodejna 
Tržby 

(v mld. Kč) 

Makro C&C ČR Makro 27,5 

Ahold Czech Republic Albert, Hypernova 23,5 

REWE Penny Market, Billa 19,6 

Kaufland ČR Kaufland 19,0 

Tengelmann Plus Diskont 13,4 

Tesco Stores ČR Tesco 13,0 

Globus ČR Globus 12,1 

Delvita Delvita 11,9 

Geco Tabák  9,7 

Julius Meinl Julius Meinl 7,3 

CELKEM  157,2 

 

V přelomovém roce 1999 došlo k prudkému nárůstu tržeb oproti roku 1998, kdy 

meziročně vzrostl obrat TOP 10 retailerů o 40 mld. Kč. 

 

Ve srovnání s tímto výsledkem došlo v roce 2000 k poklesu tržeb.  Rozdíl mezi lety 

1999 a 2000 činil 31,5 mld. Kč.51 Podíleli se na něm stejní obchodníci jako 

v předchozím roce, ačkoli v jiném pořadí. Největší změnou v roce 2000 byl odchod 

Interkontakt Group – poslední velké české firmy z trhu. Začíná se projevovat 

dominance velkých řetězců díky rychlému růstu obratu. Na základě zvyšování náskoku 

TOP 10 retailerů narůstá i rozdíl od ostatních obchodníků. Dochází také k markantnímu 

nárůstu prodejních ploch, a to především díky expanzi hypermarketů (kterých je v ČR 

již 52). Obchodní řetězce se stávají hlavním nákupním místem pro téměř dvě třetiny 

české populace. Pod sílícím konkurenčním tlakem se stále více nezávislých obchodníků 

sdružuje do kooperačních struktur (buď do nákupních aliancí či dobrovolných řetězců). 

                                                 
51  viz příloha č. 2 a 3 
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V roce 2000 činily tržby velkých nákupních centrál 26 mld. Kč (což představovalo asi 

10% podíl na potravinářském trhu). Mezi těmito kooperacemi se na 1. místě umístilo 

COOP Centrum s více než 10 mld. tržeb, následovala maloobchodní síť Hruška s cirka 

4 mld. tržeb, dále následovala COOP Morava ad. V celém družstevním systému 

poskytují své služby nákupní centrály – COOP Centrum a COOP Morava (s obratem 

kolem 14 mld. Kč), právě s těmito centrálami dále spolupracují dobrovolné franchize a 

řetězce, které zahrnují více než 2000 prodejen.52 

 

Rok 2001 

Tabulka 5: TOP 10 obchodních společností v ČR (Zdroj / Podle Szczyrba (2006, s. 63) 

Tržby obchodních řetězců v roce 2001 

Obchodní skupina Prodejna 
Tržby 

(v mld. Kč) 

Makro C&C ČR Makro 32,0 

Ahold Czech Republic Albert, Hypernova 29,6 

Kaufland ČR Kaufland 21,0 

REWE Penny Market, Billa 20,4 

Tesco Stores ČR Tesco 19,0 

Tengelmann Plus Diskont 15,0 

Globus ČR Globus 14,6 

Delvita Delvita 11,4 

Geco Tabák  9,1 

Carrefour ČR Carrefour 8,7 

CELKEM  180,8 

 

V tomto roce již nedošlo k tak markantnímu meziročnímu nárůstu tržeb TOP 10 

retailerů. Nárůst činil 23,8 mld. Kč, což rozhodně není zanedbatelná suma.53 

 

                                                 
52  Mezi ně patří maloobchodní síť Bala, která má nejvíce prodejních jednotek, následují sítě Ardanas, 
Hruška a Enapo – co do počtu jednotek. 
53  viz příloha č. 3 
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Zprávy z odborného tisku a analýz trhu vypovídají o tom, že dochází ke stabilizaci 

situace na českém maloobchodním trhu. Projevuje se to kupříkladu v případě malých 

prodejen s rychloobrátkovým zbožím, kdy již nedochází k takovému poklesu tržního 

podílu, jako tomu bylo doposud. Tudíž se dá předpokládat, že doba přetahování 

zákazníka malých prodejen velkými řetězci již pominula. Velké řetězce nyní začínají 

bojovat o zákazníka mezi sebou.54 „Nastupuje období, které je možné označit jako 

období hyperkonkurence“55, přičemž v prodejnách od společností z TOP 10 nakupuje 

již 68 % domácností na rozdíl od 60 % v roce 2000, což představuje stále pokračující 

proces koncentrace maloobchodu. 

 

Mimo jiné se v tomto roce poprvé změnily nákupní preference. Z výzkumu Shopping 

monitor 2001 vyplývá, že se preference od 90. let minulého století, kdy se nakupovalo 

především ve smíšených prodejnách či supermarketech, změnily. Dnes lidé nakupují 

především v hypermarketech (29 %)56, dále v supermarketech (20 %) a diskontech  

(19 %), které se zaměřují zejména na cenově orientované zákazníky. 

 

V roce 2001 se také na maloobchodním českém trhu objevila nová (mezinárodní) 

obchodní skupina – Carrefour. Již první rok se její hypermarkety objevily mezi 

nejoblíbenějšími hypermarkety zákazníků. Mezi její další úspěch patřilo umístění mezi 

TOP 10 retailery v ČR, kde díky svému obratu 9,7 mld. Kč zaujala 10. pozici. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Spotřebitelská šetření ukázala, že v malých smíšených prodejnách či superetách nakupuje asi 1/3 

obyvatelstva a zbytek upřednostňuje především hypermarkety, supermarkety a diskonty. 
55 CIMLER, P., ZADRAŽILOVÁ, D. Retail management. 2007. S. 46. 
56  Roli zde dle mého názoru sehrává zvyšující se mobilita obyvatelstva. Se zvyšující se životní úrovní si 
může více rodin dovolit automobil, který vykázala více jak polovina domácností jako prostředek dopravy 
za nákupy. Právě díky tomuto se hypermarkety, které jsou často součástí obrovských nákupních center, 
stávají lidem dostupnější. 
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Rok 2002 

Tabulka 6: TOP 10 obchodních společností v ČR (Zdroj / Podle Szczyrba (2006, s. 63) 

Tržby obchodních řetězců v roce 2002 

Obchodní skupina Prodejna 
Tržby 

(v mld. Kč) 

Makro C&C ČR Makro 33,9 

Ahold Czech Republic Albert, Hypernova 32,0 

Kaufland ČR Kaufland 23,0 

REWE Penny Market, Billa 22,0 

Tesco Stores ČR Tesco 19,0 

Tengelmann Plus Diskont 16,8 

Globus ČR Globus 16,4 

Carrefour ČR Carrefour 11,3 

Delvita Delvita 11,1 

Geco Tabák  9,2 

CELKEM  194,7 

 

Meziročně klesly tržby TOP 10 retailerů zhruba o 10 mld. Kč. Zatímco v roce 2001 

činily tržby 23,8 mld. Kč, v roce 2002 činily 13,9 mld. Kč.57 K tomuto poklesu došlo 

díky zbrzdění doposud tak rychlé expanze mezinárodních řetězců, která nasytila český 

trh. 

 

Životní úroveň zákazníka roste stejně jako konkurence v obchodě. To nutí jednotlivé 

aktéry zavádět nové marketingové strategie pro stále náročnější zákazníky. Nastává boj 

o loajalitu zákazníka. Řetězce cítí potřebu se diferencovat od ostatních. Zejména pro ty, 

kteří provozují supermarkety58, bylo nutné přijmout nová opatření na základě 

klesajícího počtu zákazníků. Většina společností reagovala aktivně – začala 

s rozsáhlými rekonstrukcemi prodejen a intenzivnější reklamou. 

 

                                                 
57  viz příloha č. 3 
58 Čeští zákazníci nakupují potraviny stále méně v supermarketech a stále více navštěvují diskontní 
prodejny a velkoplošné hypermarkety. Podle studie SUPERMARKET 2002 poklesl podíl zákazníků, kteří 
utratí nejvíc v supermarketu, pod 25 %. Naopak hypermarkety si polepšily za jediný rok o 8 %. 
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Společnost Ahold reagovala na danou situaci a provedla úpravy u vybraných 

supermarketů Albert, kde se zaměřila zejména na čerstvé potraviny (ovoce, zeleninu  

i tzv. dopekárnu). Mimo jiné nabízí v mnoha kategoriích své výrobky pod značkou 

Koruna. Společnost Tesco pak přišla s marketingovým a reklamním tahem pod názvem 

„Trvale nízké ceny“. Ve svých obchodních domech a hypermarketech zlevnili 1 500 

výrobků, které zařadili do této nabídky. Dále rozšířili sortiment své vlastní značky 

(výrobky Tesco). Celková nabídka se tak rozrostla o více než 630 výrobků z různých 

kategorií. Ty se vyznačují kvalitou za cenu, která je o 20 % nižší než u ostatních 

značek.59 V tomto roce se na českém trhu poprvé objevily diskontní prodejny Lidl. Ty 

spadají pod společnost Schwarz, která nyní provozuje své, na českém trhu již zavedené 

hypermarkety Kaufland i nové diskonty Lidl. 

 

Rok 2003 

Tabulka 7: TOP 10 obchodních společností v ČR (Zdroj / Podle Szczyrba (2006, s. 63) 

Tržby obchodních řetězců v roce 2003 

Obchodní skupina Prodejna 
Tržby 

(v mld. Kč) 

Makro C&C ČR Makro 35,7 

Ahold Czech Republic Albert, Hypernova 32,5 

Schwarz ČR Kaufland, Lidl 27,0 

REWE Penny Market, Billa 22,5 

Tesco Stores ČR Tesco 21,5 

Globus ČR Globus 18,2 

Tengelmann Plus Diskont 17,5 

Carrefour ČR Carrefour 12,5 

Delvita Delvita 11,1 

Geco Tabák  9,3 

CELKEM  207,8 

                                                 
59 INCOMA GfK [online]. 10.7.2002 [cit. 2011-04-14]. Supermarkety čelí tvrdé konkurenci. Dostupné z 
WWW: <http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=131&lng=CZ&ctr=203>. 
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Meziroční situace tržeb TOP 10 společností je ve stadiu stagnace. Rozdíl tržeb od roku 

2002 činil 13,1 mld. Kč, což je o téměř o jednu miliardu méně než v minulém roce.60 

 

Na maloobchodním trhu s rychloobrátkovým zbožím zaujímá diskontní prodej pozici již 

se rovnající supermarketům. Zvyšuje se podíl zákazníků upřednostňujících především 

cenu na rozdíl od supermarketů, které jsou zákazníky hodnoceny jako „průměrné“. 

Supermarketům se v této chvíli naskytuje možnost zaujmout pozici nového prodejního 

formátu, který zatím na trhu chybí – jedná se o „convenience stores“61. Tyto prodejní 

formáty si zakládají především na co největší blízkosti k zákazníkům, vysokém 

standardu služeb a kvalitní nabídce potravin.  

 

Dále přetrvává trend, kdy ubývá zákazníků supermarketů (kde podíl zákazníků klesl  

o dalších 5 % – pod 19 %) a roste podíl diskontních prodejen, čímž se vyrovnaly 

supermarketům. Tento trend je umocněn tím, že na trh byly uvedeny nové diskonty 

Lidl, na základě čehož bude růst síla diskontního segmentu. Stejně jako v minulém roce 

se na prvním místě, jako nejdůležitější typ prodejny ze strany zákazníka staly 

hypermarkety. Díky tomu věnuje mnoho společností pozornost tomuto prodejnímu 

formátu a během roku 2003 bylo otevřeno několik hypermarketů (největšími 

provozovateli hypermarketů jsou Schwarz, Ahold a Tesco). 

 

Ve sféře marketingu se pokračuje v trendu rozvoje privátních značek. Společnost Ahold 

uvedla do svých prodejen Albert a Hypernova novou privátní značku – Euro shopper, 

která tak nahradí dosavadní značku Koruna. Na základě rozsáhlých změn, které 

probíhají několik let, došlo k výraznému zvýšení kvality obsluhy a k prudkému nárůstu 

spokojenosti zákazníků (vyplývá to z projektu Shopping Monitor společností GfK Praha 

a INCOMA Research). Spokojenost se všemi klíčovými prvky marketingového mixu 

českého maloobchodu podle této analýzy v posledních  letech vzrostla. Podíl 

spokojených zákazníků dosáhl velmi vysoké úrovně, přesahující zpravidla 90 %. 

 
                                                 
60  viz příloha č. 3 
61 Tzv. convenience stores jsou menší obchůdky pro pohodlný, dostupný a rychlý nákup potravin, tisku  
a drobné drogerie. Aby mohl být obchod definován jako „konvenience obchod“, musí splňovat tato 
kritéria: rozměr do 300m2, otevírací dobu od časných do pozdních hodin a musí nabízet minimálně osm 
kategorií zboží z celkových čtrnácti. 
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Rok 2004 

Tabulka 8: TOP 10 obchodních společností v ČR (Zdroj / Upraveno podle INCOMA 

research / Moderní obchod) 

Tržby obchodních řetězců v roce 2004 

Obchodní skupina Prodejna 
Tržby 

(v mld. Kč) 

Makro C&C ČR Makro 38,2 

Ahold Czech Republic Albert, Hypernova 34,6 

Schwarz ČR Kaufland, Lidl 31,5 

REWE Penny Market, Billa 22,8 

Tesco Stores ČR Tesco 20,5 

Globus ČR Globus 18,9 

Tengelmann Plus Diskont 18,3 

Carrefour ČR Carrefour 11,0 

Spar ČR Interspar, Spar 10,0 

Delvita Delvita 9,9 

CELKEM  215,7 

 

Obrat TOP 10 retailerů v České republice vzrostl meziročně o 7,9 mld.62 Z tabulky je 

patrné, že stále pokračuje trend koncentrace obchodu. Prvním třem společnostem 

narůstají meziročně obraty řádově o několik miliard (Makro si od loňska polepšilo o 2,5 

mld. Kč, Ahold o 2,1 mld. Kč a Schwarz dokonce o 4,5 mld. Kč). Zbytek firem 

z žebříčku TOP 10 retailerů stagnoval nebo dosáhl nepatrné změny. Celkově tržní podíl 

TOP 10 obchodních firem na celkovém českém trhu s rychloobrátkovým zbožím dosáhl 

již 53 %. 

 

Tento rok nastaly změny v preferencích zákazníků a rostoucí trend oblíbenosti 

hypermarketů se zastavil (vyplývá to ze šetření Shopping monitor).  Poprvé od 

okamžiku expanze hypermarketů na trh lze současnou pozici označit za stagnující. 

Supermarkety zastavily pokles z minulých let a diskontní prodejny si naopak velice 

                                                 
62  viz příloha č. 3 
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polepšily. Společnost Makro, jejíž koncept, který je na českém trhu ojedinělý, ji 

zajišťuje bezpečnou pozici a na vrcholu žebříčku se drží již několik let. Ahold ČR 

zůstává na druhé pozici, je však těsně následován rychle rostoucí skupinou Schwarz. 

Zaměření na prodejny s diskontními prvky (Kaufland a Lidl) jí vynesla nejrychlejší 

nárůst tržeb v českém obchodě.  

 

Rok 2005 

Tabulka 9: TOP 10 obchodních společností v ČR (Zdroj / Upraveno podle INCOMA 

research / Moderní obchod) 

Tržby obchodních řetězců v roce 2005 

Obchodní skupina Prodejna 
Tržby 

(v mld. Kč) 

Makro C&C ČR Makro 37,5 

Ahold Czech Republic Albert, Hypernova 37,0 

Schwarz ČR Kaufland, Lidl 36,0 

REWE Penny Market, Billa 23,2 

Tesco Stores ČR Tesco 22,0 

Tengelmann Plus Diskont 19,1 

Globus ČR Globus 19,0 

Spar ČR Interspar, Spar 11,3 

Carrefour ČR Carrefour 11,0 

Delvita Delvita 9,8 

CELKEM  225,9 

 

Rok 2005 zaznamenal oproti předchozímu roku nárůst tržeb TOP 10 retailerů  

o 10,2 mld. Kč.63 Dále došlo k několika výrazným posunům ve struktuře českého  

obchodního trhu – tento rok se vyznačoval hned několika fúzemi.  

 

Český trh se rozhodla opustit skupina Carrefour, jejíž hypermarkety přebrala společnost 

Tesco Stores ČR (přestože jsou tyto dvě firmy v přehledu zatím uvedeny samostatně, 

                                                 
63  viz příloha č. 3 
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což odpovídá situaci ke konci roku 2005). Pro následující období je třeba počítat se 

sloučením jejich výsledků, a Tesco se tak stane jedním ze tří hlavních retailerů u nás. 

Tesco získalo i další mezinárodní řetězec – počátkem roku oznámilo převzetí většiny  

z českých prodejen Edeka, které budou přebudovány na supermarkety nebo 

konvenience prodejny. Další významnou změnou je odchod společnosti Julius Meinl 

z trhu, jehož většinu prodejen převzala již před koncem roku 2005 společnost Ahold. 

 

Jelikož převzaté prodejny (ve většině remodelované64 a začleněné do řetězce Albert) 

byly pod novým vlastníkem v provozu jen malou část roku, do růstu tržeb se prozatím 

příliš nepromítly. Vývoj nákupních preferencí českých domácností se od minulého roku 

příliš nezměnil (dle výzkumu Shopping monitor). Pokračuje trend dominance 

diskontního typu prodejen, stagnace hypermarketů a pokles na straně supermarketů.65  

 

Trendy v poptávce potvrzuje i gradující síla společnosti Schwarz, která od minulého 

roku zaznamenala nárůst tržeb o úctyhodné 4,5 mld. Kč. Všeobecně jsou prodejní 

jednotky této společnosti hodnoceny v nákupních průzkumech velmi kladně, a tudíž 

mají stabilní pozici na trhu. Zde můžeme vidět, že došlo k naplnění již dlouho 

předikovaného vývoje – zvyšující se koncentraci obchodu. Na těchto faktech je více než 

zřejmé, že do budoucnosti budou na špici žebříčku TOP 10 figurovat ty samé 

společnosti, jejichž tržby budou i nadále růst. Vývoj naznačuje, že k tomu bude 

docházet buď dalším fúzováním či rozšiřováním služeb směrem k zákazníkovi (nové 

typy prodejních jednotek aj. 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Remodeling je proces, který zahrnuje kompletní změnu prodejny a její přebudování na novější verzi. 
Konkrétně jde o úkony vyklizení prodejny, přemalování, přeskupení regálů, interní navigace, často  
i o změnu skladby sortimentu a především o změnu loga. Dále zahrnuje i změnu technického zařízení 
jako jsou nové počítače a servery, pokladní pulty a chladicí boxy – to vše aj. má zajistit lepší funkčnost 
všech provozních operací. 
65 NCOMA GfK [online]. 31.1.2006 [cit. 2011-05-11]. TOP10 ČESKÉHO OBCHODU 2005: produktivita 
klesá. Dostupné z WWW: <http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=611&lng=CZ&ctr=203>. 
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Rok 2006 

Tabulka 10: TOP 8 obchodních společností v ČR (Zdroj / Upraveno podle INCOMA 

research / Moderní obchod) 

Tržby obchodních řetězců v roce 2006 

Obchodní skupina Prodejna 
Tržby 

(v mld. Kč) 

Schwarz ČR Kaufland, Lidl 45,5 

Ahold Czech Republic Hypernova, Albert 38,5 

Makro Cash&Carry ČR Makro 38,3 

Tesco Stores ČR Tesco 36,0 

REWE Penny Market, Billa 25,8 

Globus ČR Globus 20,5 

Tengelmann ČR Plus Discount 19,5 

Spar ČR Interspar 12,0 

CELKEM  236,1 

 

Díky akvizicím z minulých let můžeme říci, že zůstalo TOP 8 společností z původních 

10. Meziroční nárůst odpovídal trendu z minulého roku (navýšení o 10,2 mld. Kč).66 

 

Po řadě zásadních změn, které se odehrály v uplynulých letech, se už začalo zdát, že se 

český obchod pozvolna stabilizoval. Právě v uplynulém roce se však trh dostal do nové 

vývojové fáze, která pokračovala i v roce 2006. Proces fúzování pokračoval i v tomto 

roce. Po převzetí konkurenčních řetězců a prodejen – trh opustily řetězce Julius Meinl, 

Edeka, Carrefour a naposledy Delvita. Po schválení převzetí řetězce Delvita společností 

Billa se vytvořila skupina TOP 5 obchodních společností, které představují hlavní 

„leadery“ na trhu. Společnosti Schwarz, Ahold, Makro, Tesco a REWE mají společně 

tržby zhruba 184 mld. Kč (78% tržeb tabulky TOP 8) a tržní podíl v rychloobrátkovém 

zboží přes 50 %. Zbývající tři společnosti mají mezi sebou rozděleno zbývajících 22 % 

tržeb. Letošní výzkumy ukázaly, že supermarkety od 90. let (kdy představovaly hlavní 

prodejní jednotky téměř všech řetězců) ztratily více než polovinu svých zákazníků. 

                                                 
66  viz příloha č. 3 
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V době tvrdé konkurence a nových prodejních formátů se jejich pozice bude nadále 

zhoršovat. Počet zákazníků, kteří stále zachovávají svou přízeň k malým samoobsluhám 

či nezávislým supermarketům, se již nemění. Na rozdíl od nich diskonty dokázaly za 

dobu své působnosti na trhu počet věrných zákazníků zdvojnásobit. Pozice 

hypermarketů je stále stejná. Spolu s diskonty se umisťují na prvních pozicích 

v oblíbenosti u zákazníků. Jejich rychlá expanze se ovšem začala zpomalovat. Není se 

na jednu stranu čemu divit, jelikož jejich nárůst byl v minulosti enormní.  

 

Zatímco v roce 2000 bylo v ČR asi 52 hypermarketů, v roce 2006 se tento počet zvýšil 

na 215. Novou strategii zde představuje vstup menších typů hypermarketů do lokalit, ve 

kterých se doposud nevyskytují, a mohou tak případně začít konkurovat diskontům. 

Avšak ze strany populace je odpověď jasná: podle průzkumu agentury Respond & Co 

většina Čechů už nechce, aby obchodní řetězce poblíž jejich domovů stavěly další 

prodejny. Proti stavbě nových diskontních prodejen, supermarketů a hypermarketů se 

letos vyslovily čtyři pětiny dotázaných. 

 

Rok 2007 

Tabulka 11: TOP 8 obchodních společností v ČR (Zdroj / Upraveno podle INCOMA 

research / Moderní obchod) 

Tržby obchodních řetězců v roce 2007 

Obchodní skupina Prodejna 
Tržby 

(v mld. Kč) 

Schwarz ČR Kaufland, Lidl 51,1 

Ahold Czech Republic Hypernova, Albert 42,0 

Tesco Stores ČR Tesco 42,0 

Makro Cash&Carry ČR Makro 39,3 

REWE Penny Market, Billa 31,6 

Globus ČR Globus 23,0 

Tengelmann ČR Plus Discount 20,5 

Spar ČR Interspar 14,0 

CELKEM  263,5 
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Na to, že se již druhým rokem nejedná o TOP 10, ale TOP 8, meziročně došlo po 

dlouhé době k velkému nárůstu tržeb. Z loňských 236,1 mld. Kč vzrostly tržby TOP 8 

společností o 27,4 mld. Kč.67 

 

Zřejmě největší změnou ve struktuře obchodu v ČR bylo konečné zařazení a remodeling 

prodejen Delvita na prodejny Billa (společnosti REWE). Zásadnější změny v pořadí 

firem však rok 2007 nepřinesl.  

 

Na výsledcích můžeme vidět, že odkoupení prodejen mezinárodních řetězců (které se 

rozhodly český trh opustit) napomohlo společnostem zvýšit své tržby.  První místo 

obhájila skupina Schwarz (zahrnující hypermarkety Kaufland a diskonty Lidl), která se 

procesu fúzování z předešlých let nezúčastnila, avšak své tržby zvyšuje o 5,6 mld. Kč 

díky své popularitě mezi zákazníky a díky otevírání nových prodejen. O druhé a třetí 

místo se dělí společnosti Ahold ČR a Tesco Stores ČR. Ačkoli společnost Ahold ČR 

navýšila své tržby o 3,5 mld. Kč, u společnosti Tesco Stores ČR to bylo skoro dvakrát 

tolik. Tesco letos zvýšilo oproti loňskému roku své tržby o 6 mld. Kč. Je to jediná 

mezinárodní společnost u nás, která disponuje širokou škálou prodejních jednotek, jako 

jsou hypermarkety, obchodní domy, supermarkety a od letošního roku i konvenience 

prodejny (Tesco Express)68. Jako jedna z mála aktivně reagovala na výzvy trhu, na které 

bylo upozorněno již v roce 2003. Na další příčce se umístila společnost Makro 

Cash&Carry, která (přestože neotevírala nové prodejny) dosáhla meziročního nárůstu 

obratu. Skupina REWE (supermarkety Billa a diskontní prodejny Penny Market) se 

umístila na páté pozici.69 

 

Místo na trhu jí upevnilo převzetí prodejních jednotek Delvita. Svoje tržby tak zvýšila  

o 5,3 mld. Kč. Šestá společnost Globus ČR stabilně vylepšuje své výsledky a stále má 

své místo v žebříčku zasloužené. Na posledních pozicích se již tradičně objevují 

skupiny Tengelmann a Spar ČR. 

 

                                                 
67  viz příloha č. 3 
68  viz příloha č. 4 
69 INCOMA GfK [online]. 23.1.2008 [cit. 2011-04-14]. TOP 10 obchodu v České republice v roce 2007. 
Dostupné z WWW: <http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=863&lng=CZ&ctr=203>. 



55 

 

V preferencích zákazníků v tomto roce jednoznačně zvítězily hypermarkety (s více jak 

polovinou zákazníků). Počet zákazníků, kteří upřednostňují dojíždění autem za velkými 

nákupy, totiž přibývá. Druhou pozici si udržují diskonty a oblíbenost supermarketů 

pozvolna klesá. 

 

Rok 2008 

Tabulka 12: TOP 8 obchodních společností v ČR (Zdroj / Upraveno podle INCOMA 

Gfk) 

Tržby obchodních řetězců v roce 2008 

Obchodní skupina Prodejna 
Tržby 

(v mld. Kč) 

Schwarz ČR Kaufland, Lidl 54,5 

Tesco Stores ČR Tesco 47,0 

Ahold Czech Republic Hypernova, Albert 44,0 

Makro Cash&Carry ČR Makro 39,5 

REWE ČR Penny Market, Billa 38,5 

Globus ČR Globus 25,4 

Tengelmann ČR Plus Discount 22,5 

Spar ČR Interspar 13,7 

CELKEM  285,1 

 

Meziročně došlo k nárůstu tržeb TOP 8 společností o 21,9 mld. Kč.70 I tento rok byl ve 

znamení strukturálních změn českého maloobchodního trhu s rychloobrátkovým 

zbožím.   

 

O hlavní změnu se postarala společnost REWE, která v loňském roce využila možnosti 

odkoupení prodejen od společnosti Tengelmann ČR. Nyní (po zařazení bývalých 

obchodů Delvita) začíná s integrací prodejních jednotek řetězce Plus, za které zaplatila 

více jak 6 mld. Kč. Na prvním místě se umístila skupina Schwarz tvořená řetězci 

Kaufland a Lidl. Svoji pozici posílila společnost Tesco Stores ČR, která je nyní dvojkou 

                                                 
70 viz příloha č. 3 
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na českém trhu a dále investuje do rozvoje řady formátů. Také třetí Ahold ČR pokračuje 

v rozvoji formátů. Na přetrvávající změnu v poptávce reaguje remodelingem prodejen 

Hypernova na formát HyperAlbert, což představuje moderní koncept, který vychází 

vstříc měnícím se požadavkům českých zákazníků. Proměnou postupně prochází i síť 

supermarketů Albert. Čtvrtou pozici získala společnost Makro Cash&Carry ČR (která 

se od roku 2005 pod silou expandujících řetězců propadá z prvního místa na čtvrté a 

jelikož své tržby nijak nerozšiřuje, dá se v následujících letech očekávat další propad v 

žebříčku). Ve druhé polovině žebříčku se stabilně udržuje společnost REWE (u níž se 

dá do budoucnosti očekávat spíše proniknutí mezi první čtyři společnosti na základě 

rozšíření o prodejny Plus) a společnost Globus ČR, která opět dosáhla solidního růstu 

tržeb. S 13 hypermarkety dosahuje na našem trhu mimořádného výkonu. Sedmá skupina 

Tengelmann se v této podobě objevuje v přehledu naposledy. Žebříček největších 

řetězců zde uzavírá na posledním místě společnost Spar ČR.71 

 

V souvislosti s preferencemi zákazníků se od roku 2007 nic nezměnilo. Nejoblíbenějším 

typem prodejny se opět stal hypermarket. Za tento rok jich na českém trhu přibylo 

šestnáct a jejich celkový počet dosáhl 231.72 Tímto vývoj ve sféře hypermarketů 

neskončil. Jeho tempo mírně zpomaluje, ale přichází doba změny zacílení díky vysoké 

saturaci trhu v největších městech. Proto se další expanze hypermarketů zaměřuje 

především na menší města. Očekává se otevření asi 20 hypermarketů, a to především ve 

městech do 50 tisíc obyvatel. Některé výstavby se plánují dokonce ve městech  

s populací méně než 15 tisíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
71 INCOMA GfK [online]. 28.1.2009 [cit. 2011-04-14]. TOP 10 ČESKÉHO OBCHODU V ČASE 
KRIZE. Dostupné z WWW: <http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=940&lng=CZ&ctr=203>. 
23 viz příloha č. 5 
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Rok 2009 

Tabulka 13: TOP 7 obchodních společností v ČR (Zdroj / Dle předběžných výsledků a 

odhadu INCOMA Gfk) 

Tržby obchodních řetězců v roce 2009 

Obchodní skupina Prodejna 
Tržby 

(v mld. Kč) 

Schwarz ČR Kaufland, Lidl 58,5 

REWE ČR Penny Market, Billa 51,3 

Tesco stores ČR Tesco 43,0 

Ahold Czech Republic Albert 43,0 

Makro Cash&Carry ČR Makro 36,6 

Globus ČR Globus 26,3 

Spar ČR Interspar 13,8 

CELKEM  272,5 

 

Poprvé od roku 1999 došlo v meziročním srovnání k poklesu tržeb u stávajících 

mezinárodních obchodních řetězců. Rok 2009 byl ve znamení remodelací, koncentrace  

a nejvíce se na něm projevila přetrvávající krize, díky které poklesly tržby meziročně  

o 12,9 mld. Kč. 

 

Tento rok také již nefiguruje v analýze společnost Tengelmann ČR, jejíž prodejny 

v roce 2007 odkoupila společnost REWE. Po remodelaci prodejen Delvita začala 

v loňském roce s remodelací diskontních prodejen Plus. Z většiny z nich udělala 

prodejny Penny Market a některé změnila na prodejny Billa, přičemž tento proces 

remodelování zapříčinil pokles úhrnných tržeb. Tímto i nadále pokročil proces 

koncentrace českého maloobchodu s rychloobrátkovým zbožím. I u dalších obchodních 

společností se daný rok vyznačoval zejména vysokým počtem změn a realizovaných 

remodelací. Společnost Ahold sjednotila své hypermarkety a supermarkety pod 

jednotnou značku Albert, a s tím i uzavřela málo výkonné prodejní jednotky se snahou 

vylepšit si svoji jinak slabou prodejní efektivitu. Tento nákladný proces (sjednocení  

279 prodejen) však stál společnost nemalé peníze a pohoršila si o jednu příčku. 

Společnost Tesco si svou pozici posílila zejména díky oblasti menších obchodních 
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formátů (Tesco Expres, Tesco supermarket). Současně se pustila do ambiciózní 

remodelace obchodních domů na novou značku Tesco My. V případě společnosti 

Makro došlo k poklesu tržeb zejména kvůli snížení odběrů hlavních odběratelů, jimiž 

jsou restaurační zařízení a nezávislí maloobchodníci.73 

 

V tomto roce již dvě třetiny domácností uvádí hypermarkety a diskonty jako své hlavní 

nákupní místo. Hypermarket preferuje 43 % domácností, diskont 23 %, supermarket  

16 % a menší prodejnu 16 % domácností, přičemž segment diskontních prodejen 

představuje nejrychleji se rozvíjející maloobchodní formát. 

 

Hlavním požadavkem zákazníků je kvalitní zboží za rozumnou cenu. Při výběru 

konkrétní prodejny pro nákup hraje velkou roli odbornost, ochota a dostupnost 

personálu v kombinaci s kvalitním zbožím za příznivé ceny. 

 

Rok 2010 

Tabulka 14: TOP 7 obchodních společností v ČR (Zdroj / Dle odhadu INCOMA Gfk) 

Tržby obchodních řetězců v roce 2010 

Obchodní skupina Prodejna 
Tržby 

(v mld. Kč) 

Schwarz ČR Kaufland, Lidl 60,0 

REWE ČR Penny Market, Billa 52,7 

Tesco stores ČR Tesco 45,0 

Ahold Czech Republic Albert 42,0 

Makro Cash&Carry ČR Makro 33,6 

Globus ČR Globus 27,0 

Spar ČR Interspar 13,3 

CELKEM  273,6 

 

                                                 
73 INCOMA GfK [online]. 30.3.2010 [cit. 2011-04-11]. TOP10 ČESKÉHO OBCHODU: pokles tržeb a 
změny v pořadí. Dostupné z WWW: <http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1082&lng 
=CZ&ctr=203>. 



59 

 

Rok 2010 zaznamenal oproti předchozímu roku velmi mírné oživení. Meziročně tržby 

sledovaných řetězců vzrostly o 1,1 mld. Kč.  

 

Svůj prim mezi řetězci si stále drží skupina Schwarz zastoupená diskonty Lidl  

a hypermarkety Kaufland. Diskonty posilují zejména díky remodelaci, částečné úpravě 

prodejen a rozšíření portfolia zboží o kvalitní a čerstvé výrobky. Lidl nyní nabízí stále 

čerstvé pečivo díky tzv. dopekárnám, které byly v minulém roce do prodejen 

doinstalovány.  Na druhé příčce se umístila skupina REWE, zejména díky Bille, která je 

obratově nejsilnějším hráčem mezi supermarkety, které doplňuje leader diskontního 

segmentu Penny Market. Na třetím místě je to společnost Tesco Stores ČR. Společnost 

Tesco je specifická i šíří obchodních formátů, které na českém trhu má – je to od 

velkých hypermarketů, přes běžné i menší hypermarkety, supermarkety, konvenience 

prodejny až po obchodní domy. Navíc již v této době nabízí možnost objednání velkých 

nákupů na internetu s dovozem po Praze a okolí. Společnost Ahold je sice na čtvrtém 

místě tržeb, ale provozní efektivita není zdaleka taková jako u jiných konkurentů. 

Makro reagovalo na svůj pokles a rozhodlo se využít potenciál vlastní distribuce. Proto 

ve 13 velkoobchodech vytvořili zázemí pro závoz zboží ke svým hlavním odběratelům. 

Unikátem mezi řetězci je Globus, který má vždy nejvyšší tržby na jednu prodejnu  

a mimořádně vysokou věrnost zákazníků. Přestože v loňském roce nerozšířil svůj 

řetězec o žádnou prodejnu, tržby i v komplikovaném maloobchodním prostředí dokázal 

zvýšit.74 

 

U zákazníků můžeme v tomto roce sledovat racionalitu v nákupním rozhodování  

a velkou opatrnost. Většina domácností omezila své výdaje na rychloobrátkové zboží  

a cenová citlivost zákazníka je extrémní. Některé obchody zaznamenávají velký pokles 

poptávky po zboží, které bylo staženo z akce a bylo navráceno na původní cenu. Někdy 

je pokles tak velký, že je obchodník nucen vrátit zboží zpět do akce, aby vůbec prodal 

své zásoby. Nejedná se však pouze o cenu, všeobecně se nakupuje méně. I přes velké 

změny v nákupním chování se dá říci, že největší propad v roce 2009 se překonal. 

 

                                                 
74 SKÁLA, Z. INCOMA GfK [online]. 28. 4. 2011 [cit. 2011-04-30]. TOP10 ČESKÉHO OBCHODU. 
Dostupné z WWW: <http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1163&lng=CZ&ctr=203>. 
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Tabulka 15: Umístění jednotlivých společností v žebříčku TOP 10 podle tržeb  

v letech 2000 až 2010 (Zdroj / Vlastní zpracování) 

Společnost / Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Makro C&C ČR 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3. 4. 4. 5. 5. 

Ahold Czech R. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 

REWE ČR 3. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 2. 2. 

Kaufland ČR 4. 3. 3. - - - - - - - - 

Tengelmann 5. 6. 6. 7. 7. 6. 7. 7. 7. - - 

Tesco Stores ČR 6. 5. 5. 5. 5. 5. 4. 3. 2. 3. 3. 

Globus ČR 7. 7. 7. 6. 6. 7. 6. 6. 6. 6. 6. 

Delvita 8. 8. 9. 9. 10. 10. - - - - - 

Geco Tabák 9. 9. 10. 10. - - - - - - - 

Julius Meinl 10. - - - - -     - - - 

Carrefour ČR - 10. 8. 8. 8. 9. - - - - - 

Schwarz ČR - - - 3. 3. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 

Spar ČR - - - - 9. 8. 8. 8. 8. 7. 7. 

  

 

3.2 Východiska pro zpracování marketingového výzkumu 

 

Při zpracování analýzy vývoje na českém maloobchodním trhu s rychloobrátkovým 

zbožím pro mě bylo zajímavé, jak samotný vývoj maloobchodního trhu probíhal, jaké 

kroky podnikly jednotlivé řetězce, aby vyhověly požadavkům zákazníka, aby zvyšovaly 

své obraty a byly konkurenceschopnější. Během této doby proběhlo tolik změn, že si 

kladu otázku: „Kde je další manévrovací prostor?“  

 

Dle mého názoru jsou to služby. Sféra služeb je asi jediná, kde se dá více či méně 

přizpůsobovat se co do objemu, ceny a podoby. I když je služba velmi snadno 

napodobitelná, vyplatí se v případě jedinečnosti její implementace. Ta nám může získat 

výhodu oproti konkurenci, navíc můžeme získat dobrou reputaci u zákazníků, což 

představuje nejlepší a nejlevnější podobu marketingové propagace. 
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V posledních letech se obchodní řetězce snažily přibližovat požadavkům zákazníků 

zejména otevíráním nových typů provozních jednotek, které mají především prvky 

konvenience. Jednalo se zejména o menší prodejny, které byly umístěny do blízkosti 

obydlí, dopravních uzlů a u nichž byla speciálně upravena otevírací doba. Tyto jednotky 

se staly brzy oblíbené zejména ve větších městech a spousta lidí zde nakupuje po 

menších množstvích na cestě z práce.  

 

Některé pražské subjekty se již v minulosti pokusily svůj maloobchod rozšířit o službu 

objednání zboží přes internet s dodáním do domu, avšak většina z nich již tuto činnost 

ukončila. Velké kupní síly, kterou Praha disponuje, se snaží využít společnost Tesco, 

která začala již v půli minulého desetiletí nabízet možnost nákupu zboží přes internet 

v minimální výši 3 000,- Kč s následným dodáním, kterou dokonce nedávno upravila 

tak, aby se přiblížila širší pražské veřejnosti. Podobnou službu v Praze také nabízí jedna 

živnostnice. Ta pro svoji klientelu, kterou představují především pracovně vytížené 

ženy, nakupuje požadované zboží vysoké kvality, a to následně rozváží dle sjednaných 

lhůt a podmínek. 

 

Aktuální průzkum eSHOPPING 2010 společnosti INCOMA Gfk ukázal, že Češi vedle 

elektroniky, drogerie aj. nakupovali dost i léky a potravinové doplňky. V tomto 

průzkumu se dále prokázalo, že nákup právě léků, vitamínů a potravinových doplňků se 

týkal především starších věkových kategorií. Více než 1/3 internetových zákazníků ve 

věku od 50 do 69 let si tímto způsobem nakoupila, zhruba 2/3 lidí této věkové kategorie 

si alespoň pomocí internetu vyhledali informace pro nákupní rozhodnutí. 75 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 INCOMA Gfk [online]. 12. 10. 2010 [cit. 2011-04-03]. Na internetu už běžně nakupují i starší věkové 
kategorie. Dostupné z WWW:<http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1125&lng=CZ&ctr=203>. 
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Graf 2: Nákup vitamínů a potravinových doplňků na internetu (Zdroj / Převzato z Incoma Gfk, 2010) 

 

Dalším jevem, který dle mého názoru ovlivní poptávku po dané službě, je kupní síla  

a její velké regionální rozdíly. Napovídají tomu následující zprávy a grafické 

zpracování regionální koupěschopnosti v ČR. „Zatímco obyvatel pražské metropole má 

průměrný disponibilní příjem více jak 220 tisíc Kč ročně, obyvatel okresu Bruntál má 

k dispozici v průměru méně než 144 tisíc Kč. Vyšší výdaje si mohou dovolit zejména 

obyvatelé velkých sídel – především krajských měst. Průměrný obyvatel města nad  

50 tisíc obyvatel může vydat přibližně o 13 % prostředků více, než obyvatel obce pod  

5 tisíc obyvatel – viz obrázek 2.“76 

                                                 
76  INCOMA Gfk [online]. 13.9.2010 [cit. 2011-04-03]. Kupní síla obyvatel: regionální rozdíly se 
zvyšují. Dostupné z WWW: <http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1117&lng=CZ&ctr=203>. 
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Obr. 2: Průměrná úroveň kupní síly v regionech (Zdroj / Převzato z INCOMA Gfk, 2010) 
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4 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

 

4.1 Cíle výzkumu 

 

Tento marketingový výzkum je sestaven tak, aby byly zjištěny hlavní charakteristiky 

způsobu nakupování dotázaných – četnost nákupů za týden, preferované typy prodejen, 

oblíbení prodejci, dostupnost a průměrná částka na nákup rychloobrátkového zboží za 

týden. Dále by měla získaná data poskytnout objektivní informace o tom, zda mají 

spotřebitelé zájem nakupovat od svých preferovaných obchodních řetězců potraviny  

a rychloobrátkové zboží přes internet. Dle dalších kritérií by měl poskytnout informace 

o základních podmínkách nákupu, jako je četnost využití služby, platební podmínky aj.  

 

4.1.1 Dílčí cíle 

Pro úspěšnou realizaci a zjištění relevantních dat jsem si vytyčila následující cíle: 

1. Stanovit hlavní důvody pro využití této služby. 

2. Určit, kolik průměrně utratí spotřebitel za potraviny a zboží denní spotřeby. 

3. Kolikrát týdně by daný spotřebitel využil služby nákupu potravin přes internet 

s dodávkou domů. 

4. Určit, který obchodní řetězec je nejvíce preferován a zda je u něj potenciál pro 

zavedení této služby. 

5. Stanovit, dle demografických a psychografických údajů, které skupiny by tuto 

službu chtěly využívat. 
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4.2 Metodika 

 

Jako nástroj provedení výzkumu jsem využila elektronický dotazník. Kvůli potřebě 

kvantitativních informací a velkého vzorku respondentů jsem zvolila sběr dat právě 

pomocí tohoto internetového dotazníku. Tento způsob má velký počet výhod, mezi 

které patří: 

• nízké náklady na jednoho respondenta, 

• rychlost sběru dat, 

• adresnost,  

• možnost využití analytických pomůcek, 

• snadné grafické zpracování, 

• respondenti mají dostatek času a pohodlí na odpovědi, 

• jednoduchost zpracování dat. 

 

 

4.3 Vytvoření plánu 

 

Při tvorbě harmonogramu realizace projektu marketingového výzkumu jsem si tento 

proces rozdělila do tří částí:  

• Příprava – tato fáze zahrnuje tvorbu otázek, které vycházejí z hlavních cílů 

marketingového výzkumu. Časové určení pro tuto fázi: od 25. 2. do 1. 3. 2011. 

• Pilotní výzkum – použití vytvořeného dotazníku pro tzv. předvýzkum a zjištění 

možných připomínek vzorku 10 respondentů. Časové určení pro tuto fázi: od  

2. 3. do 16. 3. 2011. 

• Sběr dat – samotné vytvoření elektronického dotazníku podle pilotního 

dotazníku (viz příloha č. 6) bylo stanoveno na 18. 3. 2011 a tento den byl již 

zveřejněn na webových stránkách www.vyplnto.cz. Dotazník bylo možné 

vyplnit respondenty do 25. 4. 2011, kdy bylo vyplňování ukončeno, data byla 

vyhodnocena, viz následující podkapitola. 
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4.4 Vyhodnocení dotazníku a analýza dat 

 

Dotazník "Zájem zákazníků o nákup potravin prostřednictvím internetu" je tvořen  

17 otázkami, doba vyplňování respondentů byla zprůměrněna na 2 minuty 25 vteřin  

a respondentů bylo celkem 318. Z daných respondentů bylo 60 % žen a 40 % mužů. Ze 

tří čtvrtin se jednalo o respondenty mladé věkové kategorie od 15 do 29 let, zbytek 

respondentů z poloviny doplnila věková kategorie od 30 do 39 let a zbytek respondenti 

od 40 do 69 let. 52 % dotázaných mělo vysokoškolské vzdělání, 38 % středoškolské,  

7 % vyšší odborné a jen nepatrný zlomek cca 3 % základní vzdělání. Výzkumu se 

zúčastnili zejména lidé z velkoměst nebo větších měst, a to z více jak tří čtvrtin (viz graf 

16–19).  

 

4.4.1 Odpovědi respondentů 

 

 
Graf 3: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 1 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků o nákup 
potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
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Graf 4: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 2 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků o nákup 
potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
 

Jak je vidět na těchto grafech, téměř tři čtvrtiny dotázaných nakupují v týdnu třikrát 

nebo ještě častěji, přičemž nejvyužívanějším typem prodejny je supermarket, 

hypermarket a další.  Zatímco 151 respondentů z nejmladší věkové kategorie označilo 

supermarket, pouze 54 osob téže skupiny preferuje hypermarket. Tento značný rozdíl 

přisuzuji zejména konvenienci, kterou supermarkety poskytují. 
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Graf 5: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 3 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků o nákup 
potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
 

 
Graf 6: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 4 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků o nákup 
potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
 

Nejpreferovanějším obchodním řetězcem se u dotázaných stalo Tesco. Jedná se  

o řetězec, který poskytuje největší portfolio provozních typů prodejen, tudíž dle mého 

názoru může oslovit širší spektrum spotřebitelů než konkurence. Pokud však tento graf 
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zhodnotím podle nejstarší skupiny, na prvních místech figurují diskontní řetězce, 

z čehož vyplývá rozdíl cenové citlivosti. 

 

 
Graf 7: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 5 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků o nákup 
potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
 
 

 
Graf 8: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 6 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků o nákup 
potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
 

Ačkoli musí za nákupy dojíždět více jak 44 % dotázaných, u předešlé otázky 

odpověděli většinou, že mají tento způsob nákupu rádi. Polovina z nich musí za 
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nákupem dojíždět v rozmezí 1 až 5 kilometrů, z čehož usuzuji, že faktor dostupnosti zde 

nehraje velkou roli. 

 

 
Graf 9: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 7 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků o nákup 
potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
 

 

 
Graf 10: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 8 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků o nákup 
potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
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Nejvíce z respondentů označilo možnost, že utratí za nákup potravin a zboží denní 

potřeby v rozmezí 500–1 499,- Kč za týden. Zbytek respondentů se rozdělil na dva póly, 

na ty, kteří utratí týdně pouze do 500,- Kč a ty, kteří utratí více jak 1 500,- Kč.  

Možnosti nákupu přes internet dnes využívá stále více lidí. V tomto případě se jedná  

o 180 z 318 dotázaných. V případě nejstarší věkové kategorie to pak byla jedna čtvrtina.  

 

 
Graf 11: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 9 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků o nákup 
potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
 

 
Graf 12: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 10 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků  
o nákup potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
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Služba objednání potravin a zboží denní potřeby s následným dodáním až do domu by 

dle výzkumu využilo cca 55 % z dotázaných. Z nich by dále více jak polovina využila 

tuto službu jedenkrát týdně, necelá čtvrtina dvakrát týdně a zbytek by ji využil ještě 

častěji. Lidé v dnešní době čím dál více preferují konvenience prodejny, aby uspořili 

volný čas, a proto si také myslím, že tato odpověď je tomuto stavu adekvátní. Tímto se  

i potvrdila hypotéza, že mladí lidé by tuto službu využívali více. Potvrdit další 

hypotézu, a to že alespoň 1/3 z nejstarší věkové kategorie by této služby využila, se 

podařilo. Avšak díky malému množství respondentů v této kategorii není relevantnost 

této odpovědi vysoká. 

 

 
Graf 13: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 11 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků  
o nákup potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
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Graf 14: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 12 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků  
o nákup potravin prostřednictvím Internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
 

Hlavním faktorem pro využití této služby je úspora času. Tuto možnost označilo téměř 

82 % ze všech respondentů. Avšak z pohledu nejstarší věkové kategorie to není 

nejdůležitější, jak se dalo předpokládat. Tato skupina respondentů označila stejným 

počtem jak faktor úspory času, tak i fyzické problémy. 

 

Většina dotázaných by pak preferovala platbu na místě, a to v hotovosti nebo kartou. 

Platbu dopředu on-line si poté zvolili pouze zástupci mladé kategorie respondentů. 

Tento fakt potvrdil stanovenou hypotézu, že by zákazníci preferovali spíše možnost 

platby za dodané zboží při předání. 
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Graf 15: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 13 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků  
o nákup potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
 

Telefonický způsob objednání si ze všech respondentů vybralo pouze necelých  

23 %. Sice zástupci starší věkové kategorie se z velké části k této možnosti přiklonili, 

avšak procentuálně nijak přesvědčivě. 

 

 

 
Graf 16: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 14 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků  
o nákup potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
 

 



75 

 

 
Graf 17: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 15 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků  
o nákup potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
 

 

 
Graf 18: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 16 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků  
o nákup potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
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Graf 19: Vyhodnocení dotazníkové otázky č. 17 (Zdroj / NESVAČILOVÁ, D. – Zájem zákazníků  
o nákup potravin prostřednictvím internetu (výsledky vlastního průzkumu), 2011) 
 

Z tohoto grafu vyplývá, že většina respondentů pochází z velkoměsta či většího města. 

Detailnějším zhodnocením se potvrdila hypotéza, že by služby objednání potravin  

a zboží denní potřeby využili lidé spíše z větších měst. 

 

Provedením daného marketingového výzkumu bylo dosaženo stanovených cílů. Bylo 

zjištěno, jaké jsou hlavní důvody pro rozhodnutí využít tuto službu, kolik průměrně daní 

spotřebitelé zaplatí za potraviny a zboží denní potřeby týdně, kolikrát týdně by byla 

služba využita, za jakých platebních podmínek a rozdíly preferencí jednotlivých 

věkových kategorií. 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

5 NÁVRHY A OPAT ŘENÍ 

 

 

V dnešní době je v maloobchodě s rychloobrátkovým zbožím nejvíce patrný trend 

koncentrace. Za tuto koncentraci mohou především velké mezinárodní řetězce, které se 

po dobu své působnosti fúzovaly či využily možnosti k akvizici. Dá se říci, že právě 

proto máme dnes na maloobchodním trhu s potravinami a zbožím denní potřeby sedm 

hlavních společností. Právě ty obsluhují největší část daného trhu, což se projevuje na 

ročních obratech.  

 

Jsou zde však určité rozdíly, kterých je možné využít v boji se silnou konkurencí, jako 

jsou právě velké mezinárodní obchodní společnosti. Zástupci českého nezávislého trhu 

se s nimi nemohou porovnávat co do kupní a vyjednávací síly, avšak mají možnost 

například vytvořit kooperace a získat si tak určitou vyjednávací sílu. Spolupráce firem 

se odehrává především na základě vertikální kooperace. Jedná se o vztah dodavatelsko-

odběratelský a hlavním cílem je dosáhnout výhod při nákupu či jistoty prodeje. Pro 

kooperaci jsou typická nákupní družstva či dobrovolné řetězce, které se často utkávají  

v boji s konkurenčními řetězci při „rozdělování“ trhu.   Mohou se dále zaměřit na niky  

a část trhu, který není velkými dravci obsloužen.  

 

V posledních několika letech můžeme sledovat změny v přístupu jednotlivých 

společností. Jedná se zejména o remodelace prodejen, zaměření na poskytování 

čerstvých potravin a snahu se co nejvíce přiblížit potřebám zákazníka. Některé řetězce 

začaly otevírat tzv. konvenience prodejny, některé zavedly ve svých prodejních 

jednotkách tzv. dopekárny a jiné radikálně změnily svoji podobu či otevírací doby.  

 

Co však je pro všechny obchodní firmy společné, je zákazník. Je to hlavní determinant, 

který dnes určuje, co se bude vyrábět, následně kde se zboží vyrobí a za kolik se prodá. 

Potřeby zákazníka jsou hlavní hnací silou pro všechny racionální prodejce, pro které 

není současná doba a situace na trhu nijak příznivá. Finanční krize se totiž dle mého 

názoru projevila doposud pouze zmenšením velikostí tzv. nákupního koše. V dnešní 
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době k tomuto faktoru přibyla i rekordní cenová citlivost. Ta se projevuje zejména 

nákupem zboží, které je právě ve slevě.  

 

Dle mého názoru je východiskem pro tuto situaci sféra služeb. Diverzifikace 

prostřednictvím cen by pro některé obchodní společnosti znamenala konec existence,  

a proto si myslím, že je nutné rozšířit nabídku v oblasti služeb. Služby jsou totiž 

prostředkem, u kterého můžeme ovlivnit náklady, zároveň mohou představovat 

potenciál pro přilákání nových zákazníků a velkou konkurenční výhodu.  

 

Proto jsem se také v této práci zabývala nejen analýzou vývoje českého 

maloobchodního trhu, ale i marketingovým výzkumem, který měl za cíl určit, zda mají 

čeští spotřebitelé zájem využívat konvenience služby – nákupu potravin přes internet 

s dodáním do domu. Z grafů předchozí kapitoly je patrné, že především zástupci mladší 

věkové kategorie by měli zájem tuto službu využívat. Hlavním důvodem pro rozhodnutí 

využít objednání zboží přes internet s dodáním do domu je hlavně faktor úspory času. 

Z odpovědí daného vzorku respondentů vychází, že průměrná útrata jednoho 

respondenta za potraviny a zboží denní potřeby je cca 995,- Kč týdně. Dále se jedná 

převážně o respondenty z větších nebo velkých měst, kteří by této služby využili. 

 

Vidím tyto a jiné závěry průzkumu jako jasnou zprávu pro obchodníky, že zavedení této 

služby bude mít přinejmenším lokálně úspěch. Lokálně zejména z toho důvodu, že se 

můžeme setkat s velkými rozdíly kupní síly jednotlivých měst, které by se jistě 

projevily i do poptávky po dané službě.  

 

Zavedení dané služby bude také velice individuální záležitostí. Každý obchodní řetězec 

se liší jak počtem provozních jednotek, jejich efektivností, obraty a jinými 

determinanty, které budou rozhodující při zhodnocení a porovnání s náklady na 

zavedení této služby. Rozhodujícím prvkem bude také zabezpečení celého logistického 

procesu, od samotného přijetí objednávky, až po její expedici. Bude se muset 

přizpůsobit i proces zásobování skladů, využití pracovníků či nábor nových a zajistit 

další prvky nezbytné pro chod celé realizace této služby. 
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Základní kroky nezbytné pro zavedení služby: 

- zhodnocení stávající situace (interní / externí analýza), 

- rozhodnutí o základních prvcích, jako jsou:  

1. technologie – návrh efektivního e-shopu, výběr správce e-shopu (editace 

položek, cen aj., propojení s centrálním skladem a celkové zajištění způsobu 

zásobování JIT),  

2. toky zboží – určení spádových prodejen, které budou do systému služby 

zahrnuty, zhodnocení logistického zajištění přepravy zboží a následné expedice 

nachystaných objednávek, efektivní využití dopravce či vlastních rozvozových 

aut, 

3. pracovníci – z interní analýzy určit doby, kdy nejsou zaměstnanci prodejny plně 

využiti, dle toho poté navrhnout řešení pomocí brigádníků aj. 

- dle výše stanovených kritérií sestavit propočet nákladů, které poté musí 

jednotlivé obchodní společnosti zhodnotit, porovnat s tržbami a předpokládaným 

nárůstem tržeb díky této nové službě, 

- v případě velké poptávky uvažovat o partnerství s některým lokálním 

dopravcem, který by již poté obsluhoval celý proces sám. 

 

Je zde mnoho kritérií, která budou ovlivňovat rozhodování o implementaci dané služby. 

Každý obchodní řetězec proto musí k tomuto přistupovat individuálně při zhodnocení 

základních kritérií, která jsou uvedena výše. Nezbytné v tomto případě je zpracování 

vlastního projektu za využití interních informací. 

 

Při zpracování projektu pro zavedení nové služby a implementaci mezi stávající služby 

zákazníkům, je nezbytná identifikace, analýza případných rizik, která mohou nastat. 

Rizika se liší dle fází celého procesu.  

 

1. Pro dosažení požadovaného výstupu základní podmínku tvoří stanovení cílů, 

odpovědných osob, harmonogramu projektu aj. V případě přípravné fáze je nezbytné se 

zaměřit na sestavení realizačního týmu. Pověřené relevantní osoby budou mít jasně 

stanovené úkoly a kompetence. Tímto zamezíme vzniku rizik vyplývajících zejména z: 

- nedostatečné kvalifikace realizačních pracovníků, 
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- velkého počtu zaměstnanců pověřených daným úkolem, a tudíž i vysokých 

nákladů na ně,  

- duplicit v řízení jednotlivých procesů - následné nepřehlednosti řízení. 

 

2. V průběhu přípravy je třeba provést analýzu tržních rizik, vyhodnotit možný 

dopad sezónních výkyvů v poptávce po dané službě: 

- vytvoření realistického scénáře výše poptávky, na základě porovnání 

optimistického a pesimistického scénáře, 

- stanovení ceny popřípadě kritérií pro využití služby objednání potravin přes 

internet s následným dodáním do domu, 

- zhodnocení rizik vyplývajících z napodobení služby, 

- přizpůsobení způsobu přenosu dat s dodavateli či centrálním skladem, abychom 

zamezili nedostatečným zásobám. 

 

3. Při samotném průběhu realizace služby zaměřit marketingové činnosti na 

podporu služby tak, abychom zvyšovali povědomí u zákazníka a jeho loajalitu. 

Eliminace rizik ve sféře odbytu bude probíhat: 

- důsledným mapováním trhu, a to zejména konkurence, dodavatelů aj., jako 

základ pro snadné reagování a zamezení vzniku větších rizik pro firmu,  

- efektivní komunikací a identifikací nových potřeb zákazníka, 

- sledováním hlavních trendů, které se objeví nejen na českém maloobchodním 

trhu, ale i na zahraničních trzích. 
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6 ZÁVĚR 

 

 

Maloobchodní trh se od roku 1989 změnil k nepoznání. Troufám si říci, že málokdo by 

si v té době dokázal představit možnosti nákupu, služby a spektrum zboží, které máme 

dnes k dispozici. 

 

Vedoucími v tomto procesu jsou bezesporu velké mezinárodní obchodní řetězce.  

V procesu globalizace si tyto dominující vysoce integrované firmy upevňují svou pozici 

na trhu díky úsporám z rozsahu, odbornému managementu, marketingu a vysoké úrovni 

technologické vybavenosti. 

 

V ČR se mezinárodní společnosti začínají objevovat až po roce 1989, kdy docházelo  

k restrukturalizaci obchodu a otevření nových možností pro nové (i zahraniční) 

subjekty. V roce 1991 vstoupila na český trh holandská společnost Ahold, která zde 

otevřela své první supermarkety MANA. Po této společnosti na náš trh expandovaly  

i společnosti Delvita a REWE. V průběhu dalších let na náš trh přišly i jiné mezinárodní 

retailingové  společnosti a v důsledku silné konkurence z jejich strany došlo k vytracení 

velkých českých firem z trhu. Dá se říci, že od roku 2000 se obsazenost společnostmi na 

českém trhu stabilizovala, a začala tak éra mezinárodních řetězců. Vývoj trhu byl 

ovlivňován mnoha aspekty. Hlavním aspektem byl však zákazník. Tudíž nastal boj  

o získání si loajality zákazníků na základě různých marketingových tahů, zákaznických 

karet a především úprav prodejních jednotek, které se projevily jako hlavní kritérium při 

výběru nákupního místa.  

 

Životní úroveň zákazníka vzrostla, s čímž se také zvedly nároky na zboží i služby. Na 

straně zákazníka se za dvě dekády proměnilo téměř vše. Změnilo se celkové vnímání, 

postoje, způsob nákupního rozhodování i postkupní rozhodování. Stal se tak hlavním 

determinantem průběhu a podoby obchodování. Jednotlivé řetězce ustálily nabídku 

výrobků svých privátních značek, čímž se zaměřily na cenově orientované zákazníky. 

Některé řetězce začaly s remodelingem svých prodejen, aby se diferovaly od ostatních. 

Zde se naskytla příležitost uvést na trh nový typ prodejních jednotek či remodelovat 
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stávající supermarkety (které časem ztratily své zákazníky) na tzv. convenience stores, 

které jsou zaměřeny na mladé zákazníky a další zákazníky, kteří upřednostňují rychlý 

způsob nakupování a tento trend se bude i nadále rozšiřovat. 

 

Globalizační procesy a internacionalizace světového hospodářství se sebou po revoluci 

přinesly vlnu růstu a modernizace. Dnešní doba zosobněná především fenoménem 

telekomunikačních technologií, poskytuje spotřebiteli nové možnosti. Tzv. elektronické 

obchodování otevřelo dveře novým obchodním kanálům, marketingovým přístupům, 

díky nimž je spotřebitel stále blíže ke zboží, které odpovídá jeho preferencím  

a potřebám. 

 

Za dobu dvaceti let, kdy se otevřela možnost internacionalizovat český trh, se změnila  

i pravidla, podmínky, které upravují způsob obchodování. Značný pokrok nastal 

v oblasti ochrany spotřebitele. Jako jedna ze základních podmínek pro dobře fungující 

tržní hospodářství, dává spotřebiteli značnou míru informovanosti, právní ochrany, tím  

i jistoty. 

 

Nová služba má za těchto okolností velkou perspektivu. Nezáleží na tom, zda ji začne 

poskytovat některý ze zástupců českého nezávislého maloobchodu s potravinami  

a zbožím denní potřeby či některá obchodní společnost z řad velkých mezinárodních 

obchodních řetězců. Bude záležet pouze na jednotlivých obchodnících, kdo ji začne ve 

velkém měřítku využívat a získá tak prim v nové éře obchodování potravin.  
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PŘÍLOHY 

 

Příloha 1 

      

Tabulka 16: TOP 10 společností v ČR pro rok 1999 (Zdroj / Převzato z INCOMA 

research - Retail Market Monitor) 

Tržby obchodních řetězců v roce 1999 

Obchodní skupina Prodejna 
Tržby 

(v mld. Kč) 

Makro C&C ČR Makro 19,2 

Ahold Czech Republic Albert, Hypernova 18,2 

REWE Penny Market, Billa 16,5 

Kaufland ČR Kaufland 12,0 

Delvita Delvita 11,7 

Tengelmann Plus dskont 11,3 

Geco Tabák  10,3 

Tesco Stores ČR Tesco 9,9 

Globus ČR Globus 8,8 

Julius Meinl Julius Meinl 7,8 

CELKEM  125,7 
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Příloha 2 

 

Tabulka 17: Tržby TOP 10 retailerů v jednotlivých letech v mld. Kč (Zdroj / 

Vlastní zpracování) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

19,2 27,5 32,0 33,9 35,7 38,2 37,5 45,5 51,1 54,5 58,5 60,0 

18,2 23,5 29,6 32,0 32,5 34,6 37,0 38,5 42,0 47,0 51,3 52,7 

16,5 19,6 21,0 23,0 27,0 31,5 36,0 38,3 42,0 44,0 43,0 45,0 

12,0 19,0 20,4 22,0 22,5 22,8 23,2 36,0 39,3 39,5 43,0 42,0 

11,7 13,4 19,0 19,0 21,5 20,5 22,0 25,8 31,6 38,5 36,6 33,6 

11,3 13,0 15,0 16,8 18,2 18,9 19,1 20,5 23,0 25,4 26,3 27,0 

10,3 12,1 14,6 16,4 17,5 18,3 19,0 19,5 20,5 22,5 13,8 13,3 

9,9 11,9 11,4 11,3 12,5 11,0 11,3 12,0 14,0 14,0   

8,8 9,7 9,1 11,1 11,1 10,0 11,0      

7,8 7,3 8,7 9,2 9,3 9,9 9,8      

125,7 157,2 180,8 194,7 207,8 215,7 225,9 236,1 263,5 285,4 272,5 273,6 

 

Rozdíl tržeb roku 1999 a 2000 (157,2 – 125,7 = 31,5 mld. Kč) 

Rozdíl tržeb roku 2000 a 2001 (180,8 – 157,2 = 23,6 mld. Kč) 

Rozdíl tržeb roku 2001 a 2002 (194,7 – 180,8 = 13,9 mld. Kč) 

Rozdíl tržeb roku 2002 a 2003 (207,8 – 194,7 = 13,1 mld. Kč) 

Rozdíl tržeb roku 2003 a 2004 (215,7 – 207,8 = 7,9 mld. Kč) 

Rozdíl tržeb roku 2004 a 2005 (225,9 – 215,7 = 10,2 mld. Kč) 

Rozdíl tržeb roku 2005 a 2006 (236,1 – 225,9 = 10,2 mld. Kč) 

Rozdíl tržeb roku 2006 a 2007 (263,5 – 236,1 = 27,4 mld. Kč) 

Rozdíl tržeb roku 2007 a 2008 (285,4 – 263,5 = 21,9 mld. Kč) 

Rozdíl tržeb roku 2008 a 2009 (272,5 – 285,4 = -12,9 mld. Kč) 

Rozdíl tržeb roku 2009 a 2010 (273,6 - 272,5 = 1,1 mld. Kč) 
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Příloha 3 

 

Makro C&C ČR 

Jak je vidět z tab. 15, společnost Makro se od roku 1999 držela až do roku 2005 na 

prvním místě v žebříčku TOP 10 retailerů. Tato společnost představuje výjimku, co se 

týká typu prodejních jednotek - jedná se spíše o velkoobchod. Strategie této firmy se dle 

mého názoru zaměřuje zejména na rozšiřování služeb pro své zákazníky a na kvalitu 

nabízeného zboží. Ze zveřejněných zpráv týkajících se vývoje obchodních řetězců je 

patrné, že výstavba nových prodejních jednotek není cílem této společnosti. Zřejmě 

proto se také propadla od r. 2005 z prvního místa na čtvrté. Ve strategii společnosti 

Makro je zahrnuta podpůrná činnost pro nezávislé maloobchodníky v ČR. Aktivně se 

podílí na výzkumech trhu ve spolupráci se společností INCOMA Research (cílem tzv. 

Makro-Incoma indexu je zajištění lepší informovanosti o segmentu nezávislého 

maloobchodu a efektivní podpory rozvoje obchodování na českém trhu. Makro jako 

velkoobchodní partner valné části nezávislého maloobchodu jej mapuje s využitím 

unikátních dat, kterými disponuje. Makro však v důsledku finanční krize v posledních 

dvou letech zaznamenalo pokles odběrů hlavních odběratelů. Na tento fakt reagovalo 

zavedením vlastního závozu zboží k hlavním partnerům. 

 

Ahold 

Je jedna z mála firem, která si v průběhu času držela svoji stálou druhou pozici  

(s výjimkou třetí pozice v roce 2008) a která také aktivně reagovala na požadavky trhu. 

V roce 2002 aktivně reagovala na procentuální pokles zákazníků supermarketů a začala 

své supermarkety remodelovat. V roce 2003 zavedla do svých prodejen Hypernova  

a Albert novou privátní značku zboží Euro-shopper, která nahradila dosavadní značku 

Koruna. V širokém sortimentu této značky našli satisfakci především cenově 

orientovaní zákazníci. Společnost jednala aktivně i v případě první možnosti odkupu 

prodejen řetězce Julius Meinl, které postupem času remodelovala na své supermarkety 

Albert. V dnešní době tato společnost začala s remodelingem některých svých prodejen 

a dle mého názoru tím tak reagovala na pohoršení své pozice mezi ostatními 

společnostmi. Remodeling pro Ahold totiž znamenal nemalé finanční zatížení, a 

z důvodu slabé provozní efektivity figuruje v roce 2010 na čtvrté pozici. 
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REWE 

Společnost REWE se od roku 2000 do roku 2005 neprojevovala žádnou zvláštní 

činností. To se ovšem změnilo v r. 2006, kdy využila příležitosti odkupu prodejních 

jednotek společnosti Delvita. Podle mě tak reagovala na pohoršení pozice v žebříčku 

TOP 8. Mohlo se zdát, že bude jejím prvotním záměrem začlenit bývalé prodejny 

Delvita mezi své prodejny Billa, ale REWE promluvila do vývoje již další akvizicí.  

V r. 2007 se totiž rozhodla společnost Tengelmann prodat své diskonty Plus a REWE 

tak využila možnosti odkupu a následného fúzování. V roce 2008 se sice nacházela na 

5. pozici mezi ostatními společnostmi, ale díky úplnému začlenění všech odkoupených 

prodejen její tržby vzrostly, a posunula se tak směrem nahoru, na 2. Příčku. 

 

Kaufland – Schwarz 

Společnost Kaufland si za dobu svého působení upevnila svoji pozici a klientelu díky 

diskontně orientovaným hypermarketům. V r. 2002 se její mateřská firma – společnost 

Schwarz rozhodla expandovat na český trh se svými diskonty Lidl. Tehdy se tržby Lidlu 

a Kauflandu spojily. Jejich pozice na trhu se od té doby zlepšovala a od r. 2006 jsou na 

prvním místě mezi ostatními společnostmi. Myslím si, že tohoto výsledku dosáhly díky 

stálé více cenově orientované klientele a doplněním o čerstvé zboží. 

 

Tengelmann 

Se svými tržbami se Tengelmann umisťoval v průběhu doby na horším průměru. 

Zatímco ostatní řetězce aktivně reagovaly na požadavky trhu, tato společnost reagovala 

pouze výstavbou nových prodejen a r. 2007 se rozhodla se ze sféry maloobchodu  

s rychloobrátkovým zbožím stáhnout. 

 

Tesco 

Dle výsledků této společnosti je vidět, že umisťování se ve druhé polovině jistě nebyl 

jejím původním záměrem pro český trh. V r. 2002 přišla s velkým marketingovým 

tahem, který se nazýval „trvale nízké ceny“ a měl evidentně přilákat více zákazníků 

z řad cenově orientovaných. V r. 2005 využila příležitosti odkupu hypermarketů 

společnosti Carrefour a prodejen společnosti Edeka, jež se rozhodla český trh opustit. 

Hypermarkety začlenila mezi své stávající a ostatní prodejny remodelovala na 
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konvenience prodejny, čímž reagovala na výzvy trhu a také rozšířila typy svých 

prodejních jednotek. Od té doby investuje a rozvíjí řady formátů, a tím jí také 

zaslouženě patří nynější třetí místo. Je jedinou společností, která nabízí tak široké 

portfolio typů provozních jednotek. 

 

Globus 

Společnost Globus byla mezi prvními společnostmi, které se rozhodly expandovat na 

český trh. Vybudovala si stabilní síť prodejen, které se vyznačují přetrvávající vysokou 

kvalitou zboží, širokým spektrem sortimentu a hlavně stálou klientelou (v roce 2007 se 

dokonce umístila na 36. místě mezi 100 nejobdivovanějšími firmami v ČR). Tato 

společnost, i když se to na první pohled nezdá, se pomalu rozrůstá. Pokračuje ve své 

strategii postupného „organického“ růstu na českém trhu. I přes velmi omezený počet 

prodejen stále drží krok se svojí konkurencí. 

 

Delvita 

Pozice této společnosti se v prostředí houstnoucí konkurence zhoršovala a v r. 2006 se 

dokonce rozhodla opustit český trh. Společnost se zaměřila na provoz supermarketů, 

které v průběhu let ztratily své příznivce, což byl podle mě také hlavní důvod, proč se 

v r. 2004 propadla až na desátou pozici mezi ostatními společnostmi. 

 

Julius Meinl 

Ještě v roce 2000 se společnost umístila na poslední pozici v žebříčku T0P 10, ale 

následující rok z něj již vypadla. Silná konkurence a pokles zákazníků supermarketů ji 

nejspíš přiměl v roce 2005 český trh opustit. 

 

Carrefour 

Společnost Carrefour přišla na český trh jako jedna z posledních. Vybudovala si síť 

hypermarketů, které ji hned první rok dostaly mezi TOP 10 společností. Nejlepší 

umístění v houstnoucí konkurenci byla osmá pozice. Roku 2005 se rozhodla z trhu 

odejít především kvůli tlaku konkurence. 
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Spar 

Interspar je největším obchodním řetězcem na světě (své prodejny má na 5 kontinentech 

a ve 34 zemích světa). V ČR otevřel první hypermarket v r. 1997 a dnes disponuje  

30 hypermarkety a 4 menšími supermarkety. Marketingová strategie je založena 

zejména na širokém sortimentu vlastních značek za velmi příznivé ceny. Tato 

společnost však neinvestuje do rozvoje svého formátu či rozšíření, a proto uzavírá 

v roce 2010 tabulku top prodejců potravin a zboží denní potřeby. 
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Příloha 4 

 

Výsledky z Retail Summitu 2007 (6. -7. 2. 2007) ukázaly, že se postavení prodejních 

jednotek českých maloobchodních sítí mezi ostatními může změnit, ovšem za 

předpokladu změn. 

 

Na tomto summitu byl totiž zástupci Incoma Consult prezentován zajímavý materiál 

pod názvem „Budoucnost družstevního obchodu, leadera nezávislého obchodu v ČR“, 

který nastiňuje hlavní problémy spojené s tzv. Jednotami. Podle této studie je nutné 

změnit stereotyp, podle nějž jsou „Jednoty“ vnímány jako neudržované a chudě 

zásobované. Špatnou pověstí je totiž devalvována jejich hlavní výhoda – hustá síť 

prodejen (cca 3000 jednotek). Prezentace dále obsahovala velkou výtku vůči českým 

spotřebním družstvům, které nedostatečně spolupracují či neefektivně koordinují své 

aktivity.77 

 

Zde se právě nachází fakta, která by bylo nutné odstranit, aby se družstevní sféra 

maloobchodu mohla znovu postavit na nohy a více konkurovat mezinárodním řetězcům. 

U podobného typu prodejen se totiž neočekává nejnižší cena, ale především přívětivost 

a sousedskost (jak zmínil jednatel maloobchodní sítě Brněnka).  

 

Myslím si, že pokud by jednotlivé maloobchodní sítě začaly více spolupracovat, docílily 

by jistě lepších výsledků. Spojení sil by mělo pomoci hlavně v úrovni jednání 

s dodavateli či v nápravě všeobecného veřejného mínění o malých prodejních 

jednotkách (které se ve velké míře vyskytují na vesnicích apod.). Kdyby byly takovéto 

kroky učiněny, myslím si, že by mohly české maloobchodní sítě více konkurovat 

mezinárodním řetězcům (jako tomu je například na Slovensku). 

 

 

 

                                                 
77 INCOMA GfK [online]. 8.2.2007 [cit. 2011-04-14]. Retail summit 2007. Dostupné z WWW: 
<http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=736&lng=CZ&ctr=203>. 
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Příloha 5 

 

Convenience store – formát, který má budoucnost 

Konference Retail in Detail se zaměřují na detailní diskuzi o klíčových tématech  

v maloobchodu. Ta, která se konala v roce 2007 v Praze, se věnovala problematice 

prodejen typu convenience store.  

 

Ačkoli je tento prodejní formát u nás ještě nedostatečně rozvinutý, ve vyspělých zemích 

se convenience stores stále více prosazují jako služba pro spotřebitele s určitým 

životním stylem. Jsou to prodejny pro zákazníka, který má nedostatek času a relativně 

dost peněz. 

 

Z rozsáhlé mezinárodní studie Roper Reports vyplývá 18 klíčových globálních trendů, 

které určují spotřební chování. Obecně se tyto trendy dají rozřadit do skupin – trendy 

životního stylu (žití za pochodu, zdravý životní styl aj.), trendy životního cyklu 

(stárnoucí populace, zaneprázdněnost) a trendy, které jsou založeny na hodnotách 

(honba za úspěchem). 

 

Vyplývá z toho, že strana poptávky v maloobchodním sektoru vstupuje nebo jistě 

vstoupí do nové vývojové etapy. Jestliže v uplynulých letech dominovaly supermarkety, 

hypermarkety a diskonty, nyní se otevírá nový prostor pro convenience stores.  
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Příloha 6 – Dotazník 

 

Zájem zákazníků o nákup potravin prostřednictvím internetu s dodáním do domu 

 

Tento dotazník slouží ke sběru dat do diplomové práce. Účelem je zjištění informací 

týkajících se zájmu spotřebitelů nakupovat potraviny a zboží denní potřeby od svých 

oblíbených obchodních řetězců prostřednictvím internetu. 

Vyplňování dotazníku zabere 3 minuty. 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku. 

 

1. Kolikrát týdně nakupujete potraviny a zboží denní potřeby? 

• 1x týdně 

• 2x týdně 

• 3x týdně 

• Častěji 

 

2. V jakém typu prodejny nakupujete nejčastěji, a u kterého z obchodních řetězců? 

• Smíšená prodejna 

• Supermarket  

• Diskontní prodejna 

• Hypermarket 

• Obchodní dům 

 

 

 

 

• Kaufland nebo Lidl 

• Tesco 

• Albert 

• Makro 

• Billa nebo Penny market 

• Globus 

• Interspar 

• Coop, Hruška nebo Brněnka 

• Jiné: ………………………. 

 

3. Nakupujete tímto způsobem rádi? 

• Ano 

• Ne 
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4. Musíte za nákupem dojíždět? 

• Ano                             

• Ne 

 

 

 

• Pokud Ano, tak jak daleko? 

0 – 1 km 

1 – 5 km 

6 – 10 km 

11 a více km 

 

5. Kolik týdně utratíte za potraviny a zboží denní potřeby? 

• 0 – 499,- Kč 

• 500 – 1499,- Kč 

• 1500 – 2499,- Kč 

• 2500 a více 

 

6. Využíváte možnosti nákupu zboží přes internet? 

• Ano 

• Ne 

                        

7. Kdyby Váš oblíbený prodejce nabízel možnost nákupu potravin a zboží denní potřeby 

přes internet s dodáním do domu, využili byste této služby? 

• Ano 

• Ne 

 

Pokud ano: 

a) Jak často? 

• 1x týdně 

• 2x týdně 

• 3x týdně 

• Častěji 

 

 

b) Jaký by byl hlavní důvod využití této služby? 

• Úspora času 

• Dostupnost  

• Fyzické problémy 

• Jiné: ……………………………………

c) Jaký způsob platby byste preferovali? 

• Platbu on-line převodem – dopředu 

• Platbu na místě – v hotovosti 

• Platbu na místě – platební kartou  
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Pokud ne, využili byste možnost objednání po telefonu s dodáním do domu? 

• Ano 

• Ne 

 

8. Jste muž / žena? 

 

9. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 

• 15 – 29 let 

• 30 – 39 let 

• 40 – 49 let 

• 50 – 69 let 

 

10.  Dosažené vzdělání? 

• Základní 

• Středoškolské 

• Vyšší odborné 

• Vysokoškolské 

 

11. Bydlíte ve velkoměstě, městě, na venkově? 

• Venkov (do 5000 obyvatel) 

• Město (5000 – 100 000 obyvatel) 

• Velkoměsto (100 000 a více obyvatel) 
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