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SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ STUDIE „SHOPPING MONITOR 2011“ 1  

Charakteristika studie a metodické zásady  

Studie Shopping monitor 2011 přináší aktuální informace o názorech českých 

spotřebitelů a shrnuje výsledky kvantitativního výzkumu realizovaného v říjnu a listopadu 

2010. Cílem šetření bylo sledovat vybrané charakteristiky nákupního chování české populace. 

Zejména šlo o to zjistit současné nákupní zvyklosti, spokojenost s nákupními podmínkami, 

preference při výběru nákupního místa, míru důležitosti faktorů ovlivňujících rozhodnutí 

o výběru nákupního místa a zjistit úroveň znalostí obchodních řetězců. Výzkum byl proveden 

osobním dotazováním prostřednictvím sítě systematicky školených tazatelů na 

reprezentativním souboru 1 000 náhodně vybraných domácností v celé ČR.  

1 Nákupní podmínky 

Výběr prodejny, ve které zákazník realizuje největší část svých výdajů za potraviny, je 

podmíněn řadou faktorů jak subjektivních (sociální a ekonomické postavení a jeho 

individuální nároky a představy o nákupním místě), tak objektivních (struktura obchodní sítě 

v okolí bydliště nebo zaměstnání).  

Velmi spokojeni či spíše spokojeni jsou zákazníci s prodejní dobou (95 %), šíří 

sortimentu (93 %), označením cen (92 %) a čerstvostí a kvalitou (91 %); nejméně jsou 

zákazníci spokojeni se službami (spokojeno či spíše spokojeno jen 46 %) a věrnostními 

kartami (52 %). 

Míra spokojenosti zákazníků s jejich hlavním nákupním místem je různá u jednotlivých 

maloobchodních formátů. Relativně nejspokojenější jsou zákazníci hypermarketů. Nejlepšími 

známkami hodnotí především prodejní dobu, šíři sortimentu, čerstvost a kvalitu. Zákazníci 

supermarketů jsou nadprůměrně spokojeni s věrnostními programy, zákazníci malých 

samoobsluh s rychlostí obsluhy a ochotnou obsluhou. Zákazníci diskontů jsou nadprůměrně 

spokojeni s cenovou úrovní. 

2 Preferované typy prodejen 

Výsledky šetření z roku 2010 prokazují stabilizaci podílu jednotlivých obchodních 

formátů na trhu. Hypermarkety potvrzují svou dominantní pozici relativně velkým nárůstem 

(o 3 p. b.) a celkovým 43% podílem preferencí. Diskonty (25 %) si udržují druhou pozici. 

Obliba supermarketů poklesla na 15 % (o 2 p. b.). Menší prodejny si udržely pozici z roku 

2009 (15% úroveň preferencí).  

                                                 
1
 Společný projekt firem INCOMA RESEARCH, s.r.o., Praha a GfK, Praha: informace věcně navazuje na 

obdobné shrnutí provedené za rok 2010 (viz Bulletin ÚZEI, 2010, č. 4, 17 s.) 
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Hypermarkety preferují především respondenti mladší (do 39 let), s vyšším vzděláním 

a vícečlenné domácnosti. Preference diskontních prodejen a malých prodejen jsou vyšší 

u starších respondentů a respondentů s nižším vzděláním. Diskontní prodejny preferují 

zejména domácnosti vícečlenné, zatímco malé samoobsluhy domácnosti s jedním členem. 

Stejně jako v předchozích letech nejčastěji zmiňovaným důvodem pro volbu nákupního 

místa byla uváděna blízkost prodejny domovu (zaměstnání) nebo její příhodná poloha na 

cestě (celkem 62 % dotázaných). Na druhé místo se dostala šíře sortimentu (50 %), o třetí 

místo se dělí faktor celkově příznivé ceny s faktorem akční ceny a slevy (33 %), následované 

faktorem „dobrá cena za dobrou kvalitu“ (28 %).  

Nakupující jednotlivých formátů se svými požadavky liší. Zákazníci hypermarketů 

uvádějí především široký výběr. U diskontů je to kombinace celkově příznivých cen 

a přiměřené kvality. Pro supermarket se zákazníci rozhodují hlavně kvůli jeho snadné 

dostupnosti. U malých prodejen byly nadprůměrně často jmenovány snadná dostupnost 

a ochotný personál.  

Zákazníci se základním vzděláním kladou důraz na akční ceny a slevy. Pro 

středoškoláky je nadprůměrně důležitá šíře sortimentu, pro vysokoškoláky navíc také možnost 

parkování, příjemné a čisté prostředí. 

Stejně jako u preferencí pro celkové hlavní nákupní místo potravin jmenovali dotázaní 

i typ hlavního nákupního místa pro 24 sortimentních kategorií rychloobrátkového zboží. 

Jednotlivé sortimentní kategorie se z hlediska typu prodejny liší, lze však na základě jejich 

charakteru vysledovat podobnou strukturu distribučních míst. S určitým zjednodušením lze 

tyto kategorie sloučit do tří základních okruhů: trvanlivé potraviny, čerstvé potraviny 

a drogistické zboží.  

Trvanlivé kategorie dotázaní nakupují především v hypermarketu. Celkové vysoké 

preference pro velkoplošné formáty (hypermarket, supermarket, diskont) jsou pro tyto 

kategorie typické.  

Specifické kategorie - tabákové výrobky, chovatelské potřeby a krmivo - jsou 

charakteristické tím, že je nakupuje méně než 40 % dotázaných. Nákupní místo tabákových 

výrobků je relativně často malá prodejna (pultová prodejna, prodejna tabáku, malá 

samoobsluha).  

V hypermarketech se nadprůměrně nakupují2 následující potraviny: zdravá výživa a bio 

potraviny (o 15 %), suché a konzervované potraviny (o 8 %), džusy a nektary (o 7 %), víno 

a alkoholické nápoje (o 5 %), slané pochutiny (o 4 %), mléko, káva, čaj a nealko nápoje 

(shodně o 1 %). Naopak podprůměrně je nakupována kosmetika (o 49 %), cigarety a tabák 

(o 43 %), čerstvé pečivo (o 39 %), čerstvé maso (o 17 %), uzeniny a lahůdky (o 15 %), 

                                                 
2
 Odchylka (v %) od celkové pozice formátu na trhu, tj. podílu formátu na celkovém hlavním nákupním místě. 
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jogurty a cukrovinky (shodně o 7 %), mražené výrobky a zmrzlina (o 5 %), sýry (o 4 %), 

ovoce a zelenina (o 1 %). 

V diskontech jsou nadprůměrně nakupovány následující položky: nealkoholické nápoje 

(o 15 %), mléko (o 13 %), margaríny a máslo (shodně o 11 %), džusy a nektary (o 10 %), 

jogurty (o 9 %), suché a konzervované potraviny (o 9 %), čerstvé ovoce a zelenina (o 8 %), 

mražené výrobky a zmrzlina (o 8 %), káva, čaj a slané pochutiny (shodně o 4 %), pivo 

(o 1%). Podprůměrně se v diskontech nakupuje čerstvé maso (o 60 %), uzeniny a lahůdky 

(o 57 %), cigarety a tabák (o 46 %), zdravá výživa a biopotraviny (o 31 %), čerstvé pečivo 

(o 10 %).  

V supermarketech je nadprůměrně nakupováno čerstvé pečivo, zdravá výživa 

a biopotraviny (shodně o 14 %), sýry (o 10 %), uzeniny, lahůdky a cukrovinky (shodně 

o 9%), jogurty (o 7 %). Podprůměrně je v supermarketech nakupováno následující zboží: 

cigarety a tabák (o 31 %), čerstvé maso (o 16 %), suché a konzervované potraviny (o 15 %), 

nealkoholické nápoje (o 12 %), pivo (o 11 %), víno, alkoholické nápoje a máslo (o 8 %), 

mléko, slané pochutiny a džusy a nektary (o 4 %), ovoce a zelenina (o 2 %), káva a čaj 

(o 1 %).  

V malých samoobsluhách jsou nadprůměrně nakupovány čerstvé pečivo (o 61%), 

cigarety a tabák (o 40 %), uzeniny a lahůdky (o 9 %), pivo (o 6 %), sýry (o 4 %), cukrovinky 

(o 2 %). Podprůměrně je v těchto prodejnách nakupováno čerstvé maso (o 58 %), džusy 

a nektary i zdravá výživa a biopotraviny (shodně o 39 %), čerstvé ovoce a zelenina (o 28 %), 

suché a konzervované potraviny (o 26 %), mléko (o 25 %), víno a alkoholické nápoje 

(o 21 %), nealkoholické nápoje (o 19 %), margaríny a slané pochutiny (shodně o 13 %), káva 

a čaj (o 12 %), máslo (o 9 %) a jogurty (o 2 %).  

Zdravá výživa a biopotraviny se sledují od roku 2008. Stoupá podíl nakupujících 

v hypermarketech (o 5 p. b.), klesá podíl respondentů, kteří tyto výrobky nenakupují 

(o 5 p. b.) – tzn., že celý tento nárůst se týká hypermarketů, které výrazně zvýšily nabídku 

zdravé výživy a biopotravin. 

3 Výběr konkrétního řetězce jako hlavního nákupního místa 

Kromě typu prodejny dotázaní jmenovali i konkrétní název prodejny, ve které realizují 

většinu svých výdajů za potraviny. Prvních deset prodejen představuje hlavní nákupní místo 

již pro téměř 90 % dotázaných. Tradičně silný Kaufland uvedlo jako své hlavní nákupní místo 

19 % dotázaných (2% nárůst). O druhé místo se dělí prodejny Albert s diskontem Penny 

Market (oba formáty shodně 12 % preferencí). TOP 5 doplňují prodejny řetězců Tesco a Lidl 

(shodně 10 %). 

Z vývoje preferencí hlavního nákupního místa je zřejmý nejvýraznější nárůst preferencí 

u řetězce Globus, následují Kaufland a Lidl. 
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Nejmladší zákazníky má hypermarket Globus, s odstupem následovaný hypermarketem 

Tesco. Zákazníky z domácností s nejvyššími příjmy má Makro, následují hypermarkety 

Globus, Albert a Tesco. 

4 Vývoj znalosti jednotlivých řetězců 

Spontánní znalost potravinářských řetězců je velmi důležitým ukazatelem významnosti 

jednotlivých prodejen – respondent si sám vybaví zejména ty prodejny, které jsou pro něj 

důležité, představují pro něj „pojem“. TOP 6 je obdobný jako loni, svou pozici ovšem výrazně 

zlepšil Lidl (74 %), následují Penny Market a Kaufland (shodně 61 %). Do TOP 6 se ještě 

dostaly Albert, Tesco a Billa. 

Největší nárůst spontánní znalosti zaznamenal Lidl, pozici výrazně zlepšily také Globus, 

Billa, Interspar a Penny Market.  

Tzv. „podpořená znalost“ řetězců vypovídá o tom, kolik procent respondentů zná 

určitou prodejnu po nápovědě alespoň podle jména, tj. někdy o ní slyšelo, ale nemuselo v ní 

nutně nakupovat. V roce 2010 existovalo 11 řetězců s podpořenou znalostí dosahující více než 

80 % (stejně jako v roce 2009); v roce 2002 jich bylo jen 6. Podpořená znalost je nejvyšší 

u Lidlu (97 %), Kauflandu (96 %), Billy a Tesco HM (shodně 92 %). 

5 Vztah zákazník ů k jednotlivých řetězcům 

Nejnavštěvovanějším řetězcem je stejně jako v roce 2009 Kaufland, nakupovalo v něm 

42 % českých domácností. Na druhé místo se v návštěvnosti vrátil Lidl (37 %), třetí místo 

patří diskontu Penny Market (36 %).  

Vliv marketingových aktivit na návštěvnost řetězce lze zjistit také srovnáním 

návštěvnosti prodejny a znalosti letáků. Nejvyšší znalost letáků vykazují Kaufland (51 %), 

Lidl (49 %) a Penny Market (48 %), což úzce souvisí s návštěvností těchto řetězců. Tyto 

obchodní řetězce jsou také na prvním místě z hlediska frekvence návštěvnosti.  

6 Spot řebitelské hodnocení řetězců 
Zákazníci, kteří deklarovali aktivní znalost prodejny, hodnotili tuto prodejnu z hlediska 

pěti sledovaných kritérií – cenové úrovně, šíře sortimentu, celkové atmosféry (prostředí) 

prodejny, kvality a čerstvosti zboží a dostupnosti a kvality personálu. 

Zákazníci hodnotili prodejny známkami 1 až 5, výsledná známka prodejny je 

konstruována jako průměr jednotlivých hodnocení. 

V roce 2010 zaujal ve čtyřech z pěti hodnocených kritérií (šíře sortimentu, nákupní 

prostředí, čerstvost a kvalita zboží, dostupnost a kvalita personálu) první příčku Globus. 

Kaufland je nejlépe hodnocený z hlediska cenové úrovně. Menší řetězce - např. Tip, Tuty, 

Hruška a COOP - jsou velmi dobře hodnoceny z hlediska kvality a dostupnosti personálu.  

Globus se stal celkově nejlépe hodnoceným řetězcem s průměrnou známkou 1,64. 

Následují řetězce Makro, Kaufland, Interspar, Tesco HM a Billa.  



5 

Z hlediska ceny jsou nejlépe vnímány diskonty, hypermarkety a cash & carry prodejny. 

Z jednotlivých řetězců je cenově nejlépe hodnocen opět Kaufland (1,72), dále Makro (1,77), 

Penny Market (1,82) a Lidl (1,86). Rozmezí známek se pohybuje od 1,72 do 2,93. 

Při hodnocení šíře sortimentu bylo už tradičně dosaženo největšího rozpětí známek ze 

všech hodnocených kritérií. Nejlépe jsou z hlediska šíře sortimentu hodnoceny hypermarkety 

a cash & carry prodejny, následují supermarkety a diskonty. Nejlepší známky dosáhl Globus 

(1,36), následován Makrem (1,44) a Tescem HM (1,63). V rozmezí 1,36 – 2,60. 

Podobně jako u šíře sortimentu jsou hypermarkety hodnoceny nejlépe i z hlediska 

kvality prostředí a atmosféry prodejny. Dobře byly hodnoceny i supermarkety. Celkově je 

hodnocení supermarketů průměrné a pomyslný žebříček uzavírají diskonty a malé 

samoobsluhy. Na prvním místě v tomto hodnocení se umístil Globus (1,52), dále následují 

Interspar (1,69) a Billa (1,82). Hodnocení je v rozmezí 1,52 - 2,47. 

Z hlediska čerstvosti a kvality jsou nejlépe hodnoceny hypermarkety a cash&carry. 

Nejlépe hodnoceným řetězcem je Globus (1,44), dále Interspar (1,66) a Makro (1,68).  

V porovnání s ostatními kritérii patří dostupnost a kvalita personálu tradičně mezi 

hlavní přednosti menších prodejen. Celkové rozpětí známek je relativně malé ve srovnání 

s ostatními faktory. Nejlépe hodnoceným je Globus (1,96), dále však následují menší 

prodejny - COOP (1,98), Hruška (2,01) a Jednota (2,13). 

Hypermarkety dosahují dobré úrovně jak v indexu kvality, tak v hodnocení cenové 

úrovně. Diskonty vykazují výborné hodnocení cenové úrovně, index kvality ovšem dosahuje 

nižších hodnot. Menší samoobsluhy neexcelují ani v cenové úrovni, ani v indexu kvality. 

V čerstvosti a kvalitě zboží (vzhledem k cenové úrovni) je nejlépe hodnocena většina 

hypermarketů (nejlepší ocenění má Globus, Makro, Interspar). Za nimi následují 

supermarkety a diskonty. Malé samoobsluhy dosahují v hodnocení čerstvosti a kvality 

nejnižší úrovně. 

V kombinaci hodnocení šíře sortimentu a kvality nákupního prostředí vedou jasně 

hypermarkety (v čele s řetězcem Globus) a supermarket Billa. Nejhůře jsou hodnoceny 

diskonty a menší samoobsluhy. 

V hodnocení dostupnosti a kvality personálu dosahují nejlepších výsledků menší 

samoobsluhy a hypermarket Globus.  

7 Vybrané aspekty nákupního chování 

Podíl spotřebitelů používajících k nákupům automobil „velmi často“ a „občas, pro větší 

nákupy“ vzrostl na úroveň 68 %. Velmi často používá auto k nákupům 46 % českých 

domácností a dalších 22 % jej využívá občas, pro větší nákupy. Spolu s 8 % zákazníků, kteří 

auto pro nakupování potravin využijí výjimečně, míra mobility českých spotřebitelů dosahuje 

76 %. 
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Zásadní rozdíly mezi respondenty jsou patrné při jejich rozčlenění podle typu hlavního 

nákupního místa – samozřejmostí jsou nákupy autem zejména pro zákazníky prodejen 

cash&carry (dokonce 100 % používá auto „velmi často“ či „pro větší nákupy“) 

a hypermarketů (84 %).  

Úroveň distribuce letáků maloobchodních řetězců je vysoká. Letáky dostává 90 % 

dotazovaných a více než tři čtvrtiny respondentů letáky i čte. Podíl těch, kteří letáky dostávají, 

ale neprohlíží si je, se snížil na 14 %. Pouze 8 % respondentů letáky odmítá (má na schránce 

žádost o nevhazování letáků), pouhá 2 % respondentů tvrdí, že k nim letáky neroznáší. Podle 

nabídky letáků nakupují především nejstarší respondenti, zákazníci se základním vzděláním 

a vícečlenné domácnosti. Nejvíce se nechávají letáky ovlivnit zákazníci diskontů. 

Kaufland v roce 2010 opět vykazuje nejvyšší úroveň zaznamenání letáků (51 %). 

V těsném závěsu je ovšem Lidl (49 %), Penny Market (48 %) a Albert (47 %). 

Privátní značky nakupuje 73 % domácností (21 % je kupuje běžně, 52 % je kupuje 

občas, jen u některých výrobků). Pouhých 10 % domácností se s privátními značkami ještě 

nesetkala.  

Privátní značky jsou nejčastěji nakupovány v hypermarketech (24 % je nakupuje běžně 

a 52 % občas). Běžně je nakupují především domácnosti s dětmi a spotřebitelé se základním 

vzděláním (shodně 30 %). Naopak jen 10 % vysokoškolsky vzdělaných respondentů nakupuje 

tyto značky běžně.  

Biopotraviny nakupuje méně než jedna třetina domácností. Pravidelně je nakupují 

pouhá 3 % respondentů, občas (jen některé výrobky) je koupí 27 % spotřebitelů (zvýšení 

o 2 p. b. proti roku 2009). Biopotraviny zná, ale nenakupuje 60 % domácností (zvýšení 

o 4 p. b. proti roku 2009). Jen 7 % zákazníků se ještě nikdy nesetkalo s biopotravinami. 

Biopotraviny nakupují nadprůměrně respondenti s vysokoškolským vzděláním (52 % je 

kupuje běžně nebo občas). Častěji je také nakupují domácnosti s dětmi a zákazníci mezi  

30-39 lety (shodně 41 % je kupuje běžně nebo občas). Nejčastěji jsou nakupovány (běžně 

nebo občas) v prodejnách cash&carry, dále v hyper a supermarketech. 

8 Typy nakupujících a jejich hlavní nákupní místo 

Hlavní faktory nákupního chování: 

1. SPOŘIVOST (zaujetí cenou) - patří sem míra využití letáků, výběr prodejny podle nízkých 

 cen, míra promočních nákupů, ochota investovat čas a mentální energii pro získání 

 informací o cenách a pořízení cenově výhodného nákupu. 

2. NÁROČNOST NA KVALITU - měří nároky na kvalitu potravin, na čerstvost potravin, 

bezpečnost potravin a aspekty zdravého stravování. 

3. ZVYK - měří sklon řídit se při nákupech zvykem. Zvyk znamená nízkou investici mentální 

energie do nákupů jak na úrovni výběru prodejny („chodím tam, kde to znám“), tak na 
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úrovni výběru výrobků (osvědčené výrobky); na opačné straně faktoru stojí vyšší míra 

impulsivity, potřeba vybírat si z široké nabídky, chuť zkoušet novinky. 

4. ÚSPORA ČASU - měří ochotu či neochotu investovat do nákupů čas; zjišťuje, do jaké 

míry je pro nakupující nákup nepříjemná nutnost, kterou je třeba vyřídit rychle a najednou. 

5. NÁROČNOST NA POHODU - shrnuje očekávání vůči prostředí prodejny: jednak co se 

týká celkové příjemnosti nákupu (čistota apod.), jednak co se týká úspory energie při 

výběru zboží (vyprodanost, cenová integrita). 

6. MOBILITA jako jediný z použitých faktorů neměří očekávání a preference, ale reálné 

chování (zda nakupující využívá k nákupům auto); silně koreluje s tendencí dělat velké 

rodinné nákupy, navštěvovat velkoplošné prodejny a také s řadou demografických údajů 

(velikost rodiny, vzdělání, věk, příjmy); současně je ukazatelem toho, jak dalece své 

nároky (např. nízké ceny) mohou nakupující opravdu uskutečnit (díky tomu, že auto 

zvyšuje dostupnost dalších prodejen). 

Podle vlivu faktorů na nákupní chování a podle toho, jak diferencují socio-

demografické skupiny nakupujících, bylo vytvořeno 5 typů nakupujících, které reprezentují 

odlišné styly nákupního chování. 

 

Typy 
nakupujících 

Kvalitně pro 
rodinu - 23 % 

Hodně a výhodně 
23 % 

Levně a blízko 
21 % 

Rychle! 
12 % 

Ze zvyku 
21 % 

Faktory 
nákupního 
chování 

2. Kvalita 
5. Pohoda 

1. Spořivost 
6. Mobilní 

1. Spořivost 
6. Nemobilní 

4. Úspora  
    času 

3. Zvyk 

 

Aktivní postoj k nákupu:  kvalitně pro rodinu (kvalita a pohoda) a hodně a výhodně, levně 

   a blízko (cena, akce) 

Pasivní postoj k nákupu:  rychle (úspora času) a ze zvyku (jistota, stabilita)  

Zastoupení jednotlivých typů mezi nakupujícími je poměrně rovnoměrné. Kromě 

nejnižšího z nich (Rychle!) dosahují všechny ostatní nejméně 20% podíl na trhu. Z toho je 

patrné, jak výrazně je nákupní chování na našem trhu diferencováno. Uspokojení poptávky 

všech spotřebitelů ČR vyžaduje velmi různorodou nabídku zboží. 
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SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ „ROČENKY ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO 
OBCHODU A MARKETINGU 2010“ 3 

Použitá metodika 

Údaje uvedené v Ročence byly získány šetřením mezi vybranými obchodními 

společnostmi a aliancemi a doplněny veřejně publikovanými zdroji informací. Část údajů byla 

expertně odhadnuta. Největší obchodní společnosti byly vybrány na základě výše tržeb 

z obchodní činnosti za rok 2009; největší obchodní aliance byly vybrány na základě 

celkového centralizovaného obratu. Do výzkumu byly zahrnuty maloobchodní 

i velkoobchodní společnosti a aliance obchodující zbožím v běžné obchodní síti. Z hlediska 

sortimentu se šetření zaměřilo na volně prodejné potravinářské a nepotravinářské zboží určené 

ke konečné spotřebě domácnostmi.  

Vývoj českého obchodu 

Vývoj moderního českého obchodu v 90. letech je spjatý s privatizací státní obchodní 

sítě a později se vstupem prvních nadnárodních řetězců. Za dalších 20 let se český trh tak 

zásadně změnil (v několika vývojových fázích) jako západoevropské země za celé poválečné 

období. 

Internacionalizace a koncentrace obchodu 

Začátkem 90. let byl (kromě privatizace) klíčový i zájem nadnárodních obchodních 

společností o český trh (v rámci zemí střední a východní Evropy se jednalo o relativně bohatý 

a stabilní trh). Do ČR (zpočátku do ještě existující československé federace) vstoupilo jen 

v oblasti širokosortimentního obchodu 15 silných řetězců a řada specializovaných firem. 

S rozvojem mezinárodních sítí český trh postupně opouštěly velké subjekty vzniklé za 

přispění českého kapitálu z privatizované obchodní sítě (Pronto Plus, Interkontakt, M-holding, 

Vít potraviny). Důvodem byla (kromě nižší dostupnosti kapitálu) konkurenční síla nových 

formátů. Postupně však bylo zřejmé, že český trh je pro tak velký počet subjektů malý. Do 

roku 1998 rychle rostl počet řetězců na trhu, následovalo období relativní stability, ovšem od 

roku 2006 nastal opačný trend. Českou republiku postupně opustily některé nadnárodní 

obchodní řetězce, obchod se stále více koncentroval a rozdělil mezi několik nejsilnějších 

subjektů. 

Prodejní formáty 

Na český trh nejdříve vstoupily supermarkety a diskontní prodejny. Zejména 

supermarkety si rychle získaly oblibu (velká prodejní plocha, přijatelné ceny a široký 

                                                 
3
 Partnerský projekt společnosti Incoma GfK, časopisu Moderní obchod a slovenské agentury Terno 

Bratislava.  
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sortiment). Diskonty jim jen pozvolna konkurovaly a přebíraly cenově citlivé zákazníky. 

Naopak došlo ke snížení vlivu menších formátů (samoobsluh a pultových prodejen), jejichž 

pokles byl v 90. letech dramatický. Druhou fází ve strukturálních změnách českého obchodu 

byl nástup hypermarketů koncem roku 1996. Během několika let výrazně potlačily oblibu 

supermarketů a staly se společně s diskontními prodejnami dominantním formátem. Na 

přelomu tisíciletí byly hypermarkety lokalizovány do velkoměst, ale v posledních letech 

nastupují hypermarketové řetězce se svými „menšími hypermarkety“ i do obcí těsně nad 

úrovní 10 tis. obyvatel. Do roku 2003 jsou hypermarkety dominantní nejen 

v rychloobrátkovém zboží, ale i ve většině sortimentních kategorií zboží pro domácnost. 

Postupně však došlo v souvislosti s poklesem cenové citlivosti a růstem náročnosti zákazníků 

(provázeném následným poklesem spokojenosti) k odlivu nakupujících z širokosortimentních 

řetězců ke specialistům - zejména pokud jde o nákupy nepotravinářského zboží, ale 

i některých kategorií čerstvých potravin. Návrat k hypermarketům, pokud jde o nákupy 

čerstvých potravin, je zřejmý zhruba od roku 2007. 

Malé prodejny (většinou provozované menšími českými obchodníky, spotřebními 

družstvy a aliancemi) se udržely v menších obcích a navštěvují je lidé s omezenou možností 

nákupu jinde. Teprve vývoj v poslední době znamená do jisté míry renesanci malých 

prodejen, avšak v režii jiných obchodních subjektů (např. rychle expandující Tesco Expres) 

a zejména pro účely menších, doplňkových nákupů. Tyto „konvenience“4 prodejny reflektují 

postupnou změnu nákupního chování, které se stále více liší podle nákupní příležitosti. 

TOP 50 českého obchodu 

Žebříček TOP 50 českého obchodu za rok 2009 odráží změny na českém trhu po prvním 

roce „krize“. Nejvýraznější změna v tomto žebříčku však souvisí s procesem koncentrace 

trhu. Převzetí sítě diskontů Plus skupinou Rewe (a přechod většiny prodejen do linie Penny 

Market) posunulo skupinu Rewe s tržbami přes 51 mld. Kč na druhé místo nadnárodních 

skupin za skupinu Schwarz (Kaufland, Lidl; celkem 59 mld. Kč). Prvních pět obchodních 

skupin vykazuje úhrnné tržby ve výši 236 mld. Kč. Postavení rychloobrátkových řetězců je 

stále dominantní, jejich podíl na tržbách TOP 50 jen nepatrně poklesl - z 78 % v roce 2008 jen 

na 77 % v roce 2009. Ovšem celkovou míru koncentrace trhu můžeme označit za stagnující - 

tržní podíl TOP 10 na celkovém trhu rychloobrátkovým zbožím vzrostl z 65 % v roce 2008 na 

66 % v roce 2009. Podobně podíl TOP 10 na celkovém obratu zůstává na úrovni zhruba 69 %. 

Na rozdíl od předchozích let (kdy TOP 10 nejvíce přispěla k růstu úhrnných tržeb TOP 50) 

lze považovat rok 2009 vzhledem ke stávající ekonomické situaci za rok stagnace tržeb jak 

                                                 
4
 „Výhodné, vhodné“ prodejny, ve kterých si může zákazník v dané chvíli pohodlně nakoupit vše, co právě 

potřebuje, jsou pro zákazníky časově dostupné v kteroukoliv dobu, jsou tedy výhodné jak nabízeným 
sortimentem, tak i prodejní dobou. 
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TOP 50, tak i TOP 10. Úhrnné tržby TOP 10 vzrostly meziročně jen o 1 mld. Kč, celkové 

tržby TOP 50 vzrostly o 4 mld. Kč. 

 

Tab. 1 - TOP 10 obchodních spole čností podle  maloobchodního
             obratu v mil. K č

Pořadí Firma Obrat 2009 
1. Tesco Stores ČR,a.s. 46 500
2. Ahold Czech Republic, a.s. 43 000
3. Kaufland ČR, v.o.s. 36 500
4. Penny Market, s.r.o. 29 500
5. GLOBUS ČR, k.s. 26 300
6. Lidl ČR, v.o.s. 22 500
7. Billa, spol. s r.o. 21 787
8. Spar Česká obchodní, s.r.o. 12 919
9. OBI Česká republika 9200
10. Ikea,a.s. 8700

1.-10. Celkem 256 906
Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2010, projekt INCOMA GfK,časopis Moderní obchod, 

             Praha a agentura Terno Bratislava.  

V rámci TOP 10 však není růst všech společností stejný. Největšího růstu tržeb dosáhla 

mezi lety 2008/2009 společnost Penny Market (silný vliv akvizice prodejen Plus Diskont, růst 

téměř o 10 mld. Kč) následovaná s odstupem firmami Billa, Tesco Stores a Kauflandem.  

Koncentrace na nejvyšších příčkách TOP 50 znamená možnost ke vstupu menších 

společností; současně patří některé z rostoucích specializovaných obchodních firem českým 

majitelům. Podíl českých společností na celkovém obratu TOP 50 se udržuje na zhruba 18 %, 

další 2 % patří družstvům. 

Mezi maloobchodníky (bez rozlišení sortimentu) vedou standardní řetězce 

velkoplošných prodejen rychloobrátkového zboží (hypermarkety, supermarkety a diskonty), 

mezi TOP 10 se však poprvé probojovaly i hobbymarkety OBI a velkoprodejny nábytku Ikea. 

Mezi velkoobchody tradičně vede řetězec Makro C&C; za pozornost však stojí 

významné postavení velkoobchodníků specializovaných na určitý sortiment (zejména na 

tabákové výrobky – GECO Tabak, Peal, Jas, ale i další). 

Žebříček jednotlivých maloobchodních řetězců podle obratu dokládá význam 

moderních formátů maloobchodu - zejména hypermarketů, diskontů a supermarketů. 

Současně je však zřejmé, že do TOP 50 vstupuje stále více specialistů a tento trend bude 

nadále sílit. 

Z rychloobrátkového obchodu připadá většina (74 %) na maloobchod a jen 26 % na 

velkoobchodní činnost. Mezi maloobchodními formáty mají stále dominantní pozici 

hypermarkety (54 %), následované diskonty (21 %) a supermarkety (17 %). Tato skutečnost, 

kromě dalších faktorů, je rovněž důsledkem určité změny v nákupním chování. Jednou 

z hlavních reakcí zákazníků na změnu ekonomické situace je nárůst významnosti cenových 
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akcí při nezměněných nárocích na kvalitu nakupovaného zboží a především uvedené formáty 

jsou ty, které mohou značkové zboží nabídnout nejčastěji. 

Obchodní aliance 

Rostoucí konkurence na českém trhu, koncentrace obchodních i dodavatelských firem 

a územní expanze maloobchodních řetězců zhoršuje pozici menších společností vůči 

zákazníkům i dodavatelům. Relativně rychlejší růst silných obchodních společností přitom 

vytlačuje nejen menší maloobchodní firmy, ale koncentrací distribuce zboží od nákupu přes 

velkoobchod až po maloobchodní prodej konkuruje i menším velkoobchodníkům. Proto se 

řada menších firem spojuje do kooperačních obchodních struktur (jeden z mála způsobů, které 

mohou být alespoň teoreticky úspěšné). Přestože některé české kooperace existují od počátku 

90. let, k jejich hlavnímu rozšíření došlo v období, kdy se proces koncentrace začal výrazněji 

prosazovat. Kooperace se v současnosti soustřeďuje na hlavní konkurenční faktory, tedy na 

zdroj převahy velkých obchodních společností. Prvním z nich je objem zboží nakupovaného 

od dodavatelů. Aby mohla aliance vystupovat jako jeden subjekt, pracuje pro své členy jako 

fakturační centrála, tedy přefakturovává objednané zboží mezi členy a dodavateli. 

Tabulka 2 uvádí největší české aliance podle objemu centrální fakturace v roce 2009. 

 

Tab. 2 - Největší české nákupní aliance podle centráln ě fakturovaného
  obratu v mil. K č

2007 2008 2009

1. COOP CENTRUM, družstvo 10221 10031 9690
2. MALOOBCHODNÍ SÍŤ HRUŠKA, s.r.o. 6540 7649 7872
3. COOP MORAVA, s.r.o. 3300 3263 3257
4 ČEPOS / MO Bala 2400 2700 3000
5 FLOP JIH, s.r.o. 3000 2995 2846
6. VONET CR, s.r.o. 1673 2062 1950
7. ENAPO, s.r.o. 1300 1300 1200
8. SVOP 500 650 650
9. SPAR ŠUMAVA, s.r.o. 435 435 335
10. Družstvo ESO MARKET 280 290 290

1. Expert , s.r.o. 1608 1694 1584
2. Euronics ČR, a.s. 1600 1600 1600
3. EC-GROUP 535 569 451

Celkem 33392 35238 34725
Pramen: Ročenka českého a slovenského obchodu a marketingu 2010, projekt INCOMA GfK, časopis Moderní  

             obchod, Praha a agentura Terno Bratislava.

Centrální fakturace 

Rychloobrátkové zboží

Nepotraviná řské zboží

Název aliancePořadí

 



12 

 

Shrnutí zm ěn v českém obchodu 

Od roku 2008 se všichni obchodníci (bez výjimky) museli potýkat s dopady krize na 

nákupní chování zákazníků. Koncentrace na straně obchodu pokročila, prodejny řetězce Plus 

Discount převzaly Penny Market a Rewe. Celkovou míru koncentrace trhu však můžeme 

označit za stagnující. Tržní podíl desítky nejsilnější obchodníků zůstává na úrovni roku 2008, 

tj. 64 %. Jejich podíl na tržbách TOP 50 dokonce mírně poklesl. Vývoj obratů jako celku lze 

(až na výjimky) charakterizovat jako stagnující. Zákazník se v důsledku krize a obecné 

nejistoty z vývoje ekonomické situace začal chovat racionálně a nákupy postupně omezuje na 

to, co opravdu potřebuje. Zákazník požaduje kvalitu za co nejnižší cenu, a také proto se 

zaměřil na nákupy zboží v promočních akcích.  

 

 

Zpracovala: Ing. Olga Štiková 

 

 


