
jímat o přání a nálady zákazníků
apřizpůsobitse jejichpožadavkům.
„Využívání internetu a očekává‑

ní spotřebitelů se vyvíjí rychleji,
nežprodejci stačí reagovat.Dochá‑
zí takkevzniku takzvané ‚digitální
propasti‘,“ říká Anna Bezděková,
seniormanažerkavěnující semalo‑
obchoduvauditnímoddělení spo‑
lečnosti Deloitte.

Lidé chtějí nakupovat z mobilu
Pokuddneschcebýte‑shopúspěš‑
ný,mělbynabízetwebovérozhraní
provšechnamobilní zařízení, tedy
pro chytrémobily nebo tablety.
„Prvotnívýběrzboží totiž zákaz‑

níci často řešípřesnejrůznějšímo‑
bilní zařízení. Jenže právě v této
oblasti se ukazuje propast mezi
tím, co zákazníci chtějí, a tím, co
jim jsou on‑line prodejci schopni
nabídnout,“ upozorňuje Bezděko‑
vá. Zákazníci si také dokážou lépe
vybírat; zatímco dříve šli hlavně
po ceně, dnes si prodejce prověřu‑
jí. „Díkychytrýmtelefonůmitable‑
tům mohou snadněji porovnávat
cenyvobchodech i sledovatzákaz‑
nickérecenze,“dodáváBezděková.
Obchodymusí domobilů i tabletů

BUDOUCNOST E‑SHOPŮ JE
V MOBILECH A TABLETECH

čtvrtek,
9. června 2016

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHAHN

jednoduše více proniknout. „To je
oblast, v níž má spousta e‑shopů
stále velké rezervy, přitom příjmy
zobjednávekzmobilůkaždoročně
rostou,“ upozorňuje.
Stále větší část nakupujících

chce také zboží před koupí fyzic‑
kyvidět. „Velcíon‑lineprodejcipo‑
chopili, žemít jen klasický e‑shop
bez výdejního místa, kde by si zá‑
kazníci zboží vyzkoušeli nebo vy‑
zvedli, aniž by za něj předem za‑
platili, prostě nejde,“ připomíná
Bezděková.
E‑shopytakbudoumusetnabíd‑

nout conejširší sortimentvconej‑
kratšímčaseavícevypilovat logis‑
tiku dodání.

Češi vedou v platbách „bez pinu“
Silným trendem v nakupování
v Česku jsou také bezkontakt‑
ní platby. „Česká republika patří
ke světové špičce v placení bez‑
kontaktně. Podle našich výzkumů
svůjnákuptaktozaplatí téměřdvě
třetinyČechů, celkem70procent,“
říká Miroslav Lukeš, generální ře‑
ditel společnosti MasterCard pro
Česko, Slovensko a Rakousko.
Češi také neváhají použít kartu

pro stálemenší nákupy. „Platí kar‑
touvprůměru 185korunzanákup,
což je o 22 korun méně než v roce
2014.Zvýšil se taképoměrzákazní‑
ků,kteří jsouochotniplatitkartou
částky nižší než 50 korun,“ podo‑
týká Lukeš.
A právě v bezkontaktních plat‑

bách vidí směr, kterým by se měli
obchodníci dívat. „Češi preferu‑
jí především rychlost a pohodlí.
S rozvojem bezkontaktních pla‑
tebních technologií se zvyšuje
poptávka po jednoduchých pla‑
tebních nástrojích,“ upozorňuje
Lukeš.
Podle průzkumu MasterIndex

by nadpoloviční většina majitelů
platebních karet také uvítalamož‑
nostbezkontaktníhovýběrupeněz
zbankomatů. „VEvropěprobíháně‑
kolik pilotních projektů a i my by‑
chom bezkontaktní výběry z ban‑
komatu rádi v budoucnu v České
republice zavedli,“ plánuje Lukeš.

V potravinách frčí zdravé jídlo
Nejvýraznějším trendem v naku‑
pování v supermarketech je v po‑
sledních letech zdravá výživa. Zá‑
kazníci sestálevícezajímajíozdra‑

Zuzana Keményová
zuzana.kemenyova@economia.cz

M
aloobchodnímutrhu
se celkově daří: po‑
dle aktuálního vý‑
zkumu poradenské
společnostiDeloitte

mezi 250 největšími retailovými
prodejci na světě vzrostl trh ve fi‑
nančnímroce2014o4,3%.To jevíc
než roky předtím, ještě v roce 2011
maloobchodní trh klesal.
Co ale přesvědčí Čecha, aby si

koupil výrobek například v e‑sho‑
pu? Ani popis produktu na webu,
ani doporučení odborníka. Český
zákazník nejvíc věří doporučení
od svého kamaráda nebo příbuz‑
ného. Průzkum Deloittu také zjis‑
til, že60procentČechůdázevšeho
nejvíc na doporučení svého okolí,
odborníkům důvěřuje 43 procent
Čechů a jen zlomek věří doporuče‑
nímnawebovýchstránkáchobcho‑
du nebo informacím od výrobce.
Ukazuje se tedy, že jen růst trhu

prodejcům k úspěchu nestačí. Ob‑
chodníci, nejvíce právě ti elektro‑
ničtí, se budoumuset stále více za‑

VÝZVA PRO E‑SHOPY
Podle výzkumu Deloittu
požadují spotřebitelé lepší
digitální nástroje v on‑line
nakupování. Zákazníci nejsou
momentálně spokojeni
a současné digitální možnosti
prodejců jim připadají
nedostatečné.

RETAIL ROSTE
250 největších maloobchodních
prodejců světa mělo
ve finančním roce 2014 příjem
4,5 bilionu dolarů. To je růst
o 4,3 procenta oproti 4,1
procenta v roce 2013.
Zdroj: Deloitte ČR

TRENDY
V NAKUPOVÁNÍ

výživotnístyl,vyváženou,ale i spe‑
ciální stravu.
IČeši senyní zaměřují naprivát‑

ní značky řetězců, které nabízejí
bezlepkové,vegetariánskénebove‑
ganské pochoutky. Dříve pro tyto
potraviny chodili do specializova‑
ných obchodů, teď už je očekávají
iv regálechběžnýchsupermarketů.
„Například u naší privátní řady

Albert Veggie pozorujeme, že pro‑
dukty oslovují nejen vegetariány
nebo vegany, ale volí jemnoho zá‑
kazníků,kteří chtějíochutnatněco
nového, dát si bezmasé jídlo nebo
prostěodlehčit svůj jídelníček,“po‑
pisujeBarboraVanko,mluvčíAhol‑
du, kam spadá řetězec Albert.
Čeští zákazníci se také víc než

kdy dříve při svých nákupech za‑
měřují na původ potravin, což
potvrzuje i lednový průzkum
MasterCard, podle kterého tento
aspekt sleduje 75procent Čechů.
Spolupráce s lokálními dodavate‑
li je proto pro supermarkety stále
důležitější. „Neustále se snažíme
zvyšovat podíl českých výrobků.
Dnes zásobuje naše prodejny še‑
desát regionálních pekařů,“ dává
příklad Vanko.

NÁKUPY NA INTERNETU PODLE VĚKU
Podíl spotřebitelů v jednotlivých věkových skupinách

61 %
16 až 24 let

67 %
25 až 34 let

59 %
35 až 44 let

41 %
45 až 54 let

26 %
55 až 64 let

8 %
více než 65 let

50%

Zdroj: Cetelem/ Stem/Mark, APEK, ČSÚ

NAKUPOVÁNÍ NA INTERNETU

36 tisíc
E-SHOPŮ

JE REGISTROVÁNO
V ČESKU

42%
SPOTŘEBITELŮ

MĚLO V ROCE 2015
ZKUŠENOST

S NÁKUPEM ON-LINE

JAK ČEŠI PLATILI ZA ON‑LINE NÁKUPY
Údaje za rok 2015, v procentech

dobírka

platební tlačítko
(rychlý bankovní
převod)

platba při
převzetí

bankovní
převod

38

29

13

9
8

PayPal a jiné

splátky

2 1

on-line
platba kartou

PŘI VÝBĚRU INTERNETOVÉHO
OBCHODU HRAJE U ČECHŮ ROLI
cena zboží 97 %

šíře sortimentu 94 %

reputace prodejce 93 %

doprava zdarma 85 %

možnosti platby 85 %

rychlost doručení 79 %

existence dostupného výdejního místa 73 %

polovina lidí do 60 let, kteří nakupují na internetu, si někdy
objednala zboží na základě reklamního banneru
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Kulatý stůl Hospodářských novin

V Česku e‑shopy poskytují
lepší služby než na Západě.
Trh se ale musí pročistit

S
lužby, které zákazníkůmnabízejí české inter‑
netové obchody, jsou lepší než v zahraničí.
Doprava zboží z e‑shopů je v tuzemsku rych‑
lejší a levnější a zákaznický servis kvalitněj‑
ší než na Západě. Shodli se na tom účastníci

kulatého stoluHospodářskýchnovinna téma trendy
v nakupování. Česká e‑commerce podle nich před‑
běhla svět paradoxně díky tomu, že se teprve vytváří
aobchodníci se snažíudělatprozákazníkamaximum,
aby si vybudovali pozici na trhu.
„V Česku má zákazník e‑shopů ve srovnání se zá‑

padním světem nadstandardní podmínky, co se týče
servisu,dopravyicen.Jetodánohistorickýmvývojem.
Například ve Spojených státech už je internetový trh
dávno vytvořen a působí na něm velcí tradiční hráči,
kteří si relativně málo konkurují. Díky tomu mohou
zákazníkovi nabízet horší podmínky než obchodníci
unás,kde jee‑commercestálenováoblastakonkuren‑
cevýrazněvyšší,“vysvětlujespoluzakladatelmódního
e‑shopu Zoot Oldřich Bajer.
Česká republikaalenenínapřed jenvkvalitě služeb

poskytovanýche‑shopy, ale i voblastiplacení.Rolipři
tom hrají rozdílné podmínky, za kterých se rozvíjely
nové platební metody v České republice a v zahrani‑
čí. Zatímco západní Evropa v období po sametové re‑
voluci ještě čile obchodovala s šeky, u nás jsme kvůli
předchozímu období komunismu tuto éru zcela pře‑
skočili a začali rovnou s platebními kartami. „Na roz‑
díl od zahraničí jsmevČeskuneměli jinou alternativu
anemuseli přemýšlet, jestli se námvyplatí investovat
donové technologie.Tím jsmezískali náskokavdobě,
kdy ostatní teprve dokončovali zavádění klasických
kontaktníchkaret,unás jsmeužzačínalipoužívatbez‑
kontaktníkarty,“ popisujeprojektovýmanažerLuděk
Slouka z kartové společnosti MasterCard. Zavádění
bezkontaktních karet v Česku přitom urychlil i fakt,
žemnožství platebních terminálů, které bylo potřeba
obměnit, nebylo v té době zdaleka tak velké.

Platit se bude mobily i hodinkami
Další vývojovouetapouvplaceníbudoupodleSlouky
mobilní zařízení. „Podle našich průzkumů by si lidé
v budoucnu přáli platit pomocí mobilních telefonů
nebo různých wearables, tedy nositelné elektroniky,
jako jsouchytréhodinkyčináramky,“ říkáprojektový
manažer.Novýmtrendemvtétooblasti jsoupodleněj
především digitální peněženky, tedy mobilní aplika‑
ce, které umožňují rychlé a pohodlné platby jedním
kliknutímnebonaskenovánímQRkódu. „Doaplikace

Jana Niedermeierová
jana.niedermeierova@economia.cz

si zaregistrujete platební kartu a předáváte tak údaje
z karty, aniž byste je museli při každé platbě znovu
a znovu vypisovat,“ přibližuje Slouka.
TelefonypoužívajíČešinapříkladpřipořizování jíz‑

denek nebo dobíjení kreditu. „Tomu se přizpůsobují
i sami obchodníci, kteří vytvářejí vlastní aplikace pro
nákupy zmobilů. První, kdo začal inovovat v této ob‑
lasti, byli prodejci elektronikyadále sázkovékancelá‑
ře. Jakmile je nějaký šampionát, sledují lidé výsledky
na telefonu a dalším přirozeným krokem je umožnit
jim, aby simohli hned vsadit,“ říká Slouka.
Podle Bajera ze Zootu je v nakupování přes mobil‑

ní zařízení přelomový právě letošní rok, a to nejenom
vČesku, ale i ve světě. V řadě zemí už totiž začínají pře‑
vládat návštěvy e‑shopů z chytrých telefonů. „Koncem
loňského roku jsme otevřeli náš e‑shop v Rumunsku
a tamod začátkupřevažují zákazníci, kteří u nás naku‑
pujípřesmobil. Je todánoi tím,žesi tamméně lidímůže
dovolitpočítač,“popisujeBajer.Adodává, že je jenotáz‑
kou času, kdymobily zcela ovládnou svět e‑commerce.

Výdejny se přemění v samoobsluhy
Nahrává tomu i fakt, že mobilní verze internetových
obchodůuž dnes často nabízejí více služebnež běžné
e‑shopy. „Nášobchodvsoučasnosti fungujenaprinci‑
pu výdejen, ve kterých si zákazníci vyzvedávají zboží
a k dispozici jsou jim naši pracovníci. Díkymobilním
aplikacímbysealevbudoucnutentomodelmohlpře‑
měnit v podstatě v samoobsluhu. Zákazník by prošel
skenovací bránou, která by si automaticky odečetla
peníze za nákup z jeho telefonu,“ říká Bajer.
Automatizovanými systémysepodleněj bude řešit

ale jenčástprocesůaosobnívztahmeziobchodníkem
azákazníkembudestálehrát velmidůležitou roli.Vý‑
znambudemítpředevšímpři budování důvěry, která
řadě lidí při neosobním nákupu na internetu chybí.
„Zákazníkmusívěřit, žezboží skutečnědostaneaže

bude v pořádku, ale i že bude moct uplatnit případ‑
nou reklamaci. Zvyšovat důvěru by mohl i takzvaný
akreditiv, který sednesvyužívápředevšímpři obcho‑
du mezi firmami a zajišťuje, že zboží bude skutečně
dodánoaplatbauskutečněna.Vpřípaděe‑commerce
by to znamenalo, že se mezi klienta a e‑shop postaví
banka jakožto prostředník, který zajistí platbu a do‑
dání v požadovanémmnožství a kvalitě,“ uvádí Pavel
Šiška, vedoucípartnerodděleníporadenskýchslužeb
společnosti Deloitte.
V Česku potřebu důvěry snižuje dobírka, při které

zákazníci platí, až když zboží dostanou. Díky tomu
jsou ochotni podstoupit riziko nákupu z neprověře‑
ného internetového obchodu například proto, že je
zboží levnější. „Českýtrh je roztříštěný.Působínaněm
tisícedrobnýche‑shopů,které si konkurují jencenou.

DISKUTUJÍCÍ
Luděk Slouka
Pracuje jako projektový
manažer v kartové
společnosti MasterCard
Česká republika. Ve firmě
působí od roku 2014.
V minulosti zastával pozici
produktového manažera
v telekomunikační
společnosti O2 Česká
republika.

Oldřich Bajer
Spolu s Ladislavem
Trpákem vlastní největší
tuzemský e‑shop s módou
Zoot. V polovině 90. let
spoluzakládal internetový
portál Centrum.cz. V roce
2007 firmu se svým
partnerem Ondřejem
Tomkem prodali.

Pavel Šiška
Je vedoucím partnerem
oddělení poradenských
služeb společnosti
Deloitte. Ve firmě působí
od roku 2013. Dříve
pracoval ve společnostech
IBM, Commerzbank a BNP
Dresdner Bank.

Rostoutadyale ivelcíhráči sprofesionálnímservisem,
kteříhrají stálevýznamnější roli.Trhse takzvolnačis‑
tí a za pár let tady budou vyprofilovaní důvěryhodní
obchodníci vkaždémsegmentu,“ tvrdíBajer zeZootu.

Západ se inspiruje Východem
Placení dobírkou je sice v poslední době na ústupu, ale
čeští zákazníci stálepreferujímožnost vidět či vyzkou‑
šet si zboží před zaplacením. Obchodníci proto budují
sítě výdejen, které jsou podobně jako dobírka typické
především pro střední a východní Evropu. „V západní
Evropěbyloužvdoběpřed internetemoblíbenékatalo‑
govénakupování. Existovala tam infrastrukturafirem,
které lidem vozily balíčky domů. Následně se to celé
jednodušepřesunulo zkatalogůna internet.Ve střední
a východní Evropě ale podobná zákaznická zkušenost
chyběla. Proto tady začaly vznikat právě sítě výdejen,“
líčí Bajer. V současnosti se podle něj paradoxně tento
trendšířínaZápad,kdevelké internetovéznačkyzačaly
budovat výdejnové sítě.
Internetové obchodování se přitom obecně stále

více propojuje s kamenným. „Zákazníci si objednají
zbožípřese‑shopavyzvednousihonavýdejnímmístě
nebo si vyberouproduktyna internetu, ale koupí si je
vkamennépobočce.Kdyžpotřebují servisnaprodejně,
předvyplní si on‑line formulář a takdále.Digitalizace
tímto způsobem výrazně zjednodušuje fyzickou in‑
terakci,“ přibližuje Šiška z Deloittu.
Jednoduchost jeostatně jednímznejvětšíchtrendů

vsoučasnée‑commerce. „Stálevíce lidínakupujena in‑
ternetupravidelně.Nemusí takpokaždétrávithodiny
vybíráním, ale například při objednávání potravin si
mohou vytvořit stálý nákupní seznam a načasovat si
nákup třeba na každý čtvrtek,“ uvádí Bajer ze Zootu.
Další tendencí je zrychlování celéhoprocesuodob‑

jednání až po dodání. „Snažíme se zkracovat přede‑
všímnepříjemnoučástnakupování, kterou jeplacení.
Dnes už je takmožné zaplatit na jedno kliknutí a při‑
tom zachovat požadovanou míru bezpečnosti,“ říká
Slouka zMasterCard.
Podle Šišky zDeloittuČeši na internetunejvíce na‑

kupují oblečení, elektronikua farmaceutickévýrobky
azeslužebpředevšímvstupenky, jízdenkynebopojiš‑
tění. „Cosetýčepohlavínakupujících,hrajevelkouroli
utracenáčástka.Zatímcounákupůdo3000korunpře‑
važují ženy, u částeknad 14 tisíc jsou tomuži.Katego‑
riemezi tím je relativně vyrovnaná,“ podotýká Šiška.
Co se týče srovnání hlavníhoměsta a dalších regio‑

nů,žádnévelkérozdílypodlenějvmnožstvízákazníků
e‑shopůnepanují. „Zatímco vPraze nakupuje zhruba
70procentuživatelů internetu,naseverníMoravě,kde
je nakupujících on‑line nejméně, je to jen asi o deset
procentméně,“ uzavírá Šiška.

Český trh
je roztříště‑
ný. Působí
na něm tisíce
drobných
e‑shopů, ale
rostou tady
i velcí hráči
a trh se zvol‑
na čistí.

Kulatý stůl HN
Trendy
v nakupování
Zleva Luděk
Slouka
(MasterCard),
Oldřich Bajer
(Zoot), Pavel
Šiška (Deloitte)
a moderátorka
Lucie Hrdličková
(HN).

FOTO: LIBOR FOJTÍK
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Rozhovor

ZAPOJTE KLIENTA
DO ROZHODOVÁNÍ
PAVEL ŠIŠKA,VEDOUCÍ PARTNER ODDĚLENÍ
PORADENSKÝCH SLUŽEB, DELOITTE

V
budoucnu si lednička sdocházejícímmlé‑
kemsamaobjednádalší lahev,hračkasvy‑
bitýmibaterkaminakoupínovéa tiskárna
s prázdnou náplní si pořídí plnou. Podle
Pavla Šišky z oddělení poradenských slu‑

žeb společnosti Deloitte bude s nástupem chytrých
zařízení přítomnost zákazníka při každodenních ná‑
kupech nutná jen výjimečně. V současnosti ale stále
ještě spotřebiteléhrají vmaloobchodnímprocesuzá‑
sadní roli. Řada obchodníků se dokonce snaží zapojit
své zákazníky i do samotného podnikání. Nechávají
je spoluvytvářetdesignproduktůapřicházet s inova‑
cemi. Nejen že tak firmy snadno přicházejí k novým
kreativním nápadům, ale zároveň získávají věrnější
klienty. „Vesnazevícesezákazníkoviotevřítby jejměli
pustit až do zasedačkypředstavenstva,“ říká v rozho‑
voru Pavel Šiška.

HN: Které trendy panují v současnosti na českémmalo‑
obchodním trhu?
Češi si stálevíce zvykajínaon‑lineprodej.Nejsmesice
našpici, alepohybujemese těsněpodevropskýmprů‑
měrem. U řady segmentů se ale ještě hledá optimální
byznysmodel. Zatímco například internetový prodej

elektronikyuž jepoměrnězaběhnutý, u e‑shopůspo‑
travinami bude ještě nějakou dobu trvat, než začnou
skutečně vydělávat. Zároveň dochází ke zpomalení
růstuvoblastiprivátníchznaček, tedy levnýchvýrob‑
kůpodznačkousupermarketu,protožekupující vědí,
ženakonecstejnědostanouslevuiu luxusníchznaček.

HN: Mění se nějak požadavky a nákupní zvyklosti čes‑
kých zákazníků?
S tím, jak roste střední avyšší střední vrstva, si zákaz‑
níci začínají ověřovat kvalitu produktů a služeb a ne‑
vybírají jen podle ceny, ale na základě recenzí a dopo‑
ručení svéhookolí.Vdnešnídobě jsoumezi sebou lidé
mnohemvícepropojeni, nežbyli vminulosti. Snadno
a rychle si takodpřátel, rodinynebokomunityna so‑
ciálních sítích zjistí, jakou mají s konkrétní firmou,
produktem či službou zkušenost, nebo se přímo ze‑
ptají, kde si mají daný výrobek koupit. To dělá skoro
50 procent spotřebitelů.

HN: Jak s tím mohou prodejci pracovat?
Měli by se snažit dostat k lidem, kteří ovlivňují veřej‑
némínění.To jepoměrněsložité,protožespotřebitelé
nejvícdůvěřují svýmpřátelůmarodině.Zhrubavestej‑
némíře se spoléhají na internetovédiskusea recenze.
V mnohem menší míře pak lidé dají na různé nezá‑
vislé agentury pro testování a hodnocení produktů
a úplně nejméně věří poradenství, které poskytují
e‑shopyneboprodavačivprodejně.Obchodníciproto
musí nastavit komunikaci tak, aby jim zákazník dů‑
věřoval a aby se o nich dozvídal pozitivní věci. Těžko
v dnešním světě mohou cokoliv skrývat, proto by se
měli chovat korektně a transparentně. Ve snaze více
se zákazníkovi otevřít by ho v ideálním případěměli
zapojit i do samotného byznysu a pustit jej až do za‑
sedačky představenstva.

HN: Můžete uvést nějaký konkrétní příklad, jak mohou
firmy spotřebitele vtáhnout do svého podnikání?
Řada společností například oslovuje své klienty s na‑
bídkou, aby jim pomohli vytvořit design produktu.
Třeba Lego vypisuje pro veřejnost soutěž, do které
může kdokoliv zaslat svůj nápad na nový model sta‑
vebnice. Autor vítězného návrhu pak dostává určitý
podíl z prodeje. Coca Cola zase využívá krátká videa
svýchzákazníkůvreklamníchspotech.Některéfirmy
také dělají různé ankety mezi zákazníky, například
o tom, kde otevřít novou prodejnu.

HN: A co v Česku?
Načeskémtrhuse s tímzačínápracovat třebav retai‑
lovémbankovnictví, kde jepříklademprodejhypoték
přes Facebook. Když k sobě jeden uživatel natáhne

určitémnožství dalších zákazníků, dostanou všichni
výhodnou sazbu. A podobných modelů je spousta.
Zákazníci dnes spoluvytvářejí jak samotný produkt,
takceloufirmu.Funguje tadyprincipmoudrostidavu.
Nejenževámspotřebitelépomáhají s designema ino‑
vacemi, ale tím, že se cítí být zapojeni, jsou zároveň
mnohem věrnější vaší značce. Můžete je tak dostat
na svou stranu a navázat s nimi emocionální vazbu.

HN: Jaké další inovativní přístupy se dají v maloobchodě
použít?
Stále častější jsou například nové kreativní aliance,
kdy různé firmy spojují síly, aby společně učinily své
produktyčislužbyatraktivnějšími.Automobilkamůže
třebaspolupracovat svýrobcemkolamohouvytvořit
bicykl,který jeskládacíavejdesepřesnědokufruauta
danéhovýrobce.Vretailovémbankovnictví, kdekvůli
digitalizaci klesádůležitostpoboček, se zase stávající
distribuční síť dá využít pro prodej jiných produktů
neboslužeb.Běžné jenapříkladpropojenímezibanka‑
miaprodejcienergií.Dalšímtrendemjetaképokročilá
analýza dat, která pomáhá zlepšovat individualizaci
a personalizaci nabídky.

HN: Co všechno se dá dnes z dat o zákaznících zjistit?
Způsobů, jak využít zákaznická data, je v podstatě ne‑
konečno. Už před 15 lety se dala o zákaznících zjistit
řada informací z obyčejné účtenky. Přestože je to ano‑
nymní dokument, takpřesně víte, jak vypadánákupní
košík vašeho klienta. Dnes už jsme ale mnohem dál.
Dokážemenapříklad sbíratdataozákaznícíchpomocí
kamerového systému v obchodě. Kamera zaznamená
zákazníkův obličej, díky čemužmůžeme určit, jestli je
tomuž,nebožena, jak jepřibližněstarý,kdypřišelakdy
odešel.Následněse tato informacedáspárovatsúčten‑
kami. Tak prodejce ví, kdy mu do obchodu chodí jed‑
notlivésegmentyzákazníkůacokupují.Podle toho, jak
semění skladba zákazníkůběhemdne,můžeobměňo‑
vat sortiment, reklamy i letákynebo třebapřestavovat
mobilní regály.Může také sledovat chování zákazníků
v prodejně. Pokud například vidí, že si lidé berou kon‑
krétní zboží z regálu, prohlížejí si ho, ale zase vracejí,
může se zabývat tím, proč si výrobek nikdo nekoupil.

HN: Využívá se to i v České republice?
Zkouší se tu několik pilotních projektů. Ověřuje se
spolehlivostazjišťujese, jestli jsouobchodníci schopni
vytěženádatazpeněžit.Musíbýtnejenschopni infor‑
macezískat, ale takéudělatna jejichzákladěskutečné
změnyvchování obchodu.Tybymělyvéstk tomu, že
přitáhnouvíceklientůnebožestávajícímzákazníkům
prodají více. Nerad predikuji, ale v tomhle případě
bych si i vsadil, že se využívání kamerového systému
v datové analytice stane standardem. Navíc to má
výhodu v tom, že jde o anonymní data, která nejsou
spárována s ničí identitou.

HN: Jak důležitá je ochrana osobních údajů pro zákaz‑
níky?
Podle jednéstudieDeloittu je téměřpolovinamanaže‑
rů retailových firem přesvědčena, že klienti to vůbec
neřeší. Ve skutečnosti ale přes 70 procent zákazní‑
ků na celém světě považuje při využívání osobních
údajů za velmi důležitý korektní přístup, v opačném
případě jsou schopni i vyměnit poskytovatele. Pořád
ale existuje skupina klientů, kteří chápou, že pokud
onichbudetemítdostatek informací, tak jimmůžete
ušít nabídku namíru, a rádi tak svou identitu sdílejí.

HN: S tím souvisí i identifikace při nákupech na inter‑
netu. Co za nové možnosti se využívá v této oblasti?
Testují se například různé biometrické metody, ale
v tétooblasti bychbylopatrný. Je to sicepohodlnýzpů‑
sob autentizace, alemá velkou nevýhodu, protože jed‑
nouodcizená identitaužnejdezměnit.Takžepokudpů‑
jde o otisk palce, tak vámnezbude než si uříznout prst,
a v případě snímání sítnice vypíchnout si oko. Ideální
by ale samozřejmě byla jedna identita, která by šla vy‑
užítpropřihlašovánínapříč internetem.Vdnešnídobě
má téměř každý člověk víc digitálních identit, protože
používá e‑mail a internetovébankovnictví, zaregistru‑
je se do několika e‑shopů, případně využívá ještě další
služby.Není proto v jeho silách si všechnypřihlašovací
údaje zapamatovat. Stejnéheslo, kterépoužíváusvého
e‑mailunebo internetovéhobankovnictví, pakpoužije
i na webu, který je zcela nezabezpečený. To je samo‑
zřejmě bezpečnostní hrozba. Vyřešit by to mohla prá‑
vě jednotná identita, kterou bymohly poskytovat buď
specializované firmy, nebo státní instituce. Už dnes se
tato snahaosjednoceníodrážínapříkladvpropojování
e‑shopů a bank. Pokud zákazník v takovém interneto‑
vém obchodě použije stejnou identitu, kterou používá
v bance, může nakoupit a zaplatit na jedno kliknutí.

HN: Jaké jsou v současnosti trendy v placení a službách
bankovního sektoru?
Banky se stále více snaží o již zmíněné zjednodušení
procesu.Toplatí ipro internetovébankovnictví, které
se namísto klasického stromového webu s tisíci tla‑
čítky začíná podobat přirozenému rozhraní, jakémá
například vyhledávač Google. Při hledání informace
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taknemusíte postupovat složitou cestoupřes dvacet
kliknutí, ale jednoduše zadátepožadavekvpřirozené
řeči. Co se samotného placení týče, Česká republika
je jednoznačně světovým lídrem v bezkontaktních
platbách, jejich podíl u nás činí 70 procent všech pla‑
teb kartou. V tomto ohledu jsme předběhli celý svět
a zahraničí by se od násmohlo poučit.

HN: Co by se naopak dalo v Česku vylepšit?
Česká republika je specifická tím, že jde o malý trh
smenšíkupní silounežmáZápad.KdyžveSpojených
státech získáte jednopromile podíluna trhu, jsou to
pořáddesítky tisíc zákazníků, které vaši firmuuživí.
VČeské republice tohleneplatí, což seodráží i na sor‑
timentu ana cenách. Čeští zákazníci jsounavíc kon‑
zervativnější v tom, žekdyž jimvzrostepříjem, tak se
o tolik nezvedne prodej luxusního zboží. V určitých
segmentech tadyprostě chybípoptávka.Kvůli speci‑
fikůmčeského trhuv tuzemskuspoustaobchodních
modelů jednodušenefunguje. Českýmfirmámse ale
podlemě daří flexibilně reagovat na změny v demo‑
grafii a na vznik nových segmentů. Neřekl bych tak,
že češtímaloobchodníci nějak zaostávají za světem.

HN: Jaká je vůbec současná situace retailu v České
republice?
Loni se maloobchodní trh zvedl o 5,8 procenta a le‑
tos očekáváme další růst. Z toho, jak se letos vyvíjí
HDP, jak se snižuje nezaměstnanost a jak se zvyšuje
tlak na růstmezd, se dá odvodit, že retailový trh zase
vzroste o nějakých šest procent.

HN: Co čeká maloobchod v budoucnosti?
Spříchodemtakzvaného internetu věcí, tedy chyt‑
rých zařízení, která jsounavzájempropojena inter‑
netovou sítí, bude přítomnost zákazníka při každo‑
denních nákupech nutná jen výjimečně. Lednička
bude vědět, že standardně spotřebujete tři litry
mléka, takže když zjistí, že vám dochází, sama ho
objedná. Stejně tak hračky, kterým se vybijí bater‑
ky, si samy koupí nové a tiskárna, které vyschne
náplň, si pořídí novou plnou. To se bude dít samo
a zákazník bude řešit jen výjimky. Například když
mu na návštěvu přijedou příbuzní, kteří vypijí víc
mléka, tak si ho dokoupí. Jsou to myšlenky staré
minimálně deset nebo patnáct let, ale díky tech‑
nologickému pokroku se už v dnešní době uvádějí
do reality. Limitem je v tomto ohledu jen fantazie.

Pavel Šiška (46)
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4 TRENDYV NAKUPOVÁNÍ

Co nabízejí zákazníkovi

L
ondýňané se letos v létě budou moci chodit
opalovat a koupat do nákupního centra. Není
to vtip. Jedno z nejstarších a nejúspěšnějích
nákupníchcenterBrentCrossotevřeuprostřed
svéhoareálubazény s atrakcemi anaveze sem

250tunpísku.Zdánlivěbláznivá investice jedobřepro‑
kalkulovaná–přivedenapůdunákupníhocentranavíc
až tisíce lidí, kteří sem primárně nemíří za nákupy.
Londýnská legenda Brent Cross je symbolemdoby

v tom, jak se mění nákupní centra a obchodní domy
a jaký je jejichúčel. „Zákazník jižnechodídocenter jen
nakupovat. Chce víc. Chce zážitek. Zábavu. Přidanou
hodnotu. A o to se dnes centra musí snažit. Nákup‑
ní centra potřebují najít originální koncepty, které
zákazníky přilákají, které je donutí více nakupovat
nebo prostě jen utrácet,“ vysvětluje Radomír Klofáč,
majitel a zakladatel společnosti Moris Design, která
radí obchodníkům.
Šéf zmíněného Brent Cross razí teorii, že z podob‑

ných míst se dnes stávají centra společenská či ko‑
munitní, zkrátka centra lidí. U novějších retailových
projektů už dokonce chybí v názvu tak trochu svazu‑
jící označení „obchodní centrum“ či „nákupní park“.
PražskéPalladiumsevžilo jakoPalladium,českobudě‑
jovické Igy je takévšeobecněznámýpojempromísto,
kde se dá nakoupit i pobýt.
V nákupních centrech dávno nejsou jen obchody.

Přibývávnichslužeb, jako jepošta, kinoči restaurace,
kde lidé tráví čas, a mezitím se ještě stihnou procou‑
rat obchody. Jsou tady i fitness centra, sauny, koutky
pro děti. Výjimečné už není ani pořádat v nákupním
centru výstavy a koncerty.

Plochy jídelní nabídky se leckde zdvojnásobily
Na první pohled se v nákupních parcích i hypermar‑
ketechzaposlední rokyzvětšil prostor, kdesemůžete
najíst nebo si koupit rozmanité jídlo. Má to dva dů‑
vody. Zaprvé je to způsob, jak lidi napůděnákupního
centradéleudržet. „Zákazníci utratí o43procentvíce
peněz, než když se předtím neobčerství,“ vysvětluje
JanKotrbáčekzporadenskéspolečnostiCushmanand
Wakefield. V pražském Palladiu je 21 procent jídelní
plochy, největší shopping mall v Londýně Stratford
má 27 procent food courtu.
Druhýmdůvodemje, žeseosebe lidévšeobecněvíce

starají a všude na světě stále více řeší, co pozřou a co
nakoupína jídelní stůl.Kroměrestaurací setakvretail
parcíchmnoží koncepty potravin a jídelních řetězců.
Rozmach jídla je hmatatelným trendem, který do‑

kážou obchodníci i poradenské firmy vyčíslit. Napří‑
kladzmíněnýBrentCross a jehodevelopeřiHammer‑
sonandStandardLife si loninechali schválit koncept
rekonstrukce centra. Nejen, že se nákupní centrum
rozhodli zdvojnásobit na 160 tisíc metrů čtverečních
plochy, ale rozhodli se také zdvojnásobit podíl jídla
ze současných osmi procent na šestnáct.
V Česku přibylo jídelních konceptů třeba v retail

parku v pražských Průhonicích. Food court se roz‑
trostl i v outletu v pražských Štěrboholech, kde bylo
předpár lety jenpár asijskýchbister.Dochrámůkon‑
zumu se dnes probojovávají i „zdravější“ řetězce či

V nákupním centru
se chceme najíst,
bavit a být on‑line

dražší koncepty, které dříve zůstávaly na vybraných
místechvcentrechměst. ExpandovatdoPrůhonic se
takto rozhodl třeba Wine food market. Trend u nás
v tomto ohledu zatím udává Praha a zdejší nákupní
lokality.RychlehoalepřejímáBrno. „Jeotázkouzhru‑
ba roku, kdy se tentopřístupdostanedál do regionů,“
odhaduje Kotrbáček. Podle něj tvořilo jídlo před pár
roky v centrech a obchodních domech asi pět až šest
procent.Dnes je tovČeskukolem15procent,vyčísluje.
Evropa je i v tomto ohledu napřed. V evropských

metropolíchzabírají vnákupníchkonceptech restau‑
race až čtvrtinu plochy.
Podobnýpodíl dnes tvoří v centrechmísta věnova‑

ná zábavě. Podle poradenských firem to bývá kolem
15 až 20 procent z celku, v prostorách na okraji Prahy
nebo v regionech i více. Třeba v Galerii Butovice ob‑
sadili 40 procent prostorů provozovatelé saun, bow‑
lingu či fitka.

Lokalita rozhoduje o skladbě
Vnejnovějšímpražském centruQuadrio bowling ani
klasickou restauraci nenajdete. Se skladbou služeb
i jídelních konceptů v nákupních centrech a obchod‑
níchdomechsevdnešnídoběmnohemsofistikovaněji
pracuje podle toho, kde se nachází.
U prvních nákupních hal a shopping parků stavě‑

ných v 90. letech bylo téměř automatické je stavět
na zelených plochách na okrajíchměst a také co nej‑
větší. Jejich rozloha často dosahuje až 25 tisíc metrů
čtverečních a je tlak na to je zmenšovat. Podobná ná‑
kupní centra klienty dlouhé roky lákala především
nahypermarkety spotravinamiakolemsoustředěné
obchody.Dneszačínají tatomístapomaludosluhovat
amusímohdy radikálněměnit svou skladbu.
Podobnámístamají suplovatobčanské zázemí.Ve‑

dle stálic takmusí nabídnout třeba poštu či pobočku
banky,ale takézámečníkačiobuvníka.Zároveňvnich
musíbýtzmíněnázábava,kultura i relaxačnízóny,aby
majitelé center přiměli lidi trávit zde víc času.
Téměřsamozřejmostíuž jevpodobnýchprostorách

fungující wi‑fi síť nebo zelený koutek s fontánkou či
lavičkamina sezení, kde se člověkmůže „zaparkovat“
i s nákupním košíkem. „Cílem dnes je, aby se tady zá‑
kazníkcítil jakovpětihvězdičkovémhotelu,“doplňuje
Jan Kotrbáček.
Vyvolává to řadumorálníchotázeknadkonzumem

a způsobem trávení volného času. Častým odpoled‑
ním obrázkem obchodních center jsou totiž zástupy
školáků, kteří si zde dávají rande a dlouhý čas tráví
u jednoho kafe či džusu surfováním namobilu.
Zcela jinévyžití azázemínabízejínováměstskácen‑

tra, která jsoublíže zákazníkůmana jejichž stavbu se
investoři zaměřili v posledních dvou letech. Galerie
Šantovkaotevřelapředdvěmaletynakrajihistorické‑
hostředuOlomouce.VHradciKrálovézasedeveloper
HB Reavis dokončil projekt Aupark v centru města
na bývalém autobusovém nádraží. Zmíněné Quadri‑
um ústí do suterénumetra a zvenku ho lemuje jedna
z nejrušnějších pražských zastávek tramvají.
Podobná centra mají kolem dvou tisíc metrů čtve‑

rečních a typicky se nacházejí v místě, kudy proudí
denněažtisíce lidíza jinýmúčelem,než jenakupování.
Zákazník zde strávímaxilmálněkolemdvacetiminut
svého času. Alfou a omegou takovéhomísta je proto
mít kavárnu, knihkupectví, parfumerii, květinářství

amenšíobchodyznámýchosvědčenýchmódníchzna‑
ček a doplňků. Není na místě tady experimentovat
s novinkami, protože je třeba počítat primárně s tu‑
zemskou klientelou, která půjde na jistotu.
Zmíněné dva modely nákupních center nejsou je‑

diné, s nimiž developeři a obchodníci pracují. Před
finanční krizí tomu tak ještě nebylo. Dnes se rozlišují
minimálně čtyři funkční koncepty nákupní Mekky.
Vzhledem k tomu, že hustota maloobchodní sítě je
v Česku jedna z největších v Evropě – kolem 320 m2

na tisíc obyvatel,musí se obchody snažit od sebe stá‑
le více odlišit.

V kamenném obchodě s on‑line poradcem
Nákupní centra v 21. století logicky nečelí jen konku‑
rencimezisebou.Oslovosehlásí takéelektronickéna‑
kupování a samotné technologie. Kamenné obchody
a e‑shopy se stále více vzájemně inspirují a doplňují.
Dřívevýhradněon‑linovíhráči typuAlzačiMall, kteří
později založili pár „garážových“výdejen,dneshledají
prostorypro svékamennévýdejnyapředváděcímíst‑
nostivnákupníchcentrech.Slouží to jejichprezentaci
a prospívá vztahu se zákazníkem.
Kamenní obchodníci a nákupní centra se zase

od těch internetových učí „klikacím a dotykovým
trendům“. Tablety a dotykové obrazovky také pomá‑
hají v některých obchodních centrech zákazníkům
v celkové orientaci. „Obchodníci s elektronikounebo
módníznačkyzapojujídosvýchobchodůrůznétouch‑
screeny ivzdálenousprávuobsahupřes tablet,“připo‑
mínáKlofáčzMorisDesign.Podobných„vychytávek“
využívají třeba řetězce Sportisimo či Hervis.
Novinkou v českých obchodech jsou i inteligentní

světla a zrcadla na zkoušení. Tady si nastavíte jiné
světlo pro byznysový kostýmek či jiné pro večerní
šaty s flitry. Vidíte tak lépe, jak by na vás oblečení vy‑
padalo v reálu. Podobné služby se nechaly inspirovat
mobilními aplikacemi, nanichž simůžete vyzkoušet,
jak budete vypadat v různé kombinaci oblečení. Proč
takové triky? Jakvkamennémobchodě, takna inter‑
netu totiž podle analytiků rozhodují při nakupování
z 80 procent oči a emoce.

Informace o tom, jak se obchodní centra stávají
šetrnějšími k životnímu prostředí, se dočtete na serveru
Hospodářských novin www.ihned.cz v článku Zelená
obchodní centra svítí chytře a recyklují vodu.

Lucie Hrdličková
lucie.hrdlickova@economia.cz

Zákazník již nechodí
do center jen nakupovat.
Chce víc, chce zážitek,
chce zábavu.
Radomír Klofáč,majitel Moris Design

U nasyceného
zákazníka je větší
pravděpodobnost, že
v obchodech něco utratí.
Jan Kotrbáček, šéf maloobchodního
týmu Cushman and Wakefield.

Dřevěný zázrak v Jaroměři
Jaroměřské Tesco je jediný
ekologický šetrný hypermarket
v Česku, který funguje
z 80 procent na energii
z obnovitelných zdrojů a téměř
všechnu spotřebovanou energii
si dokáže vyrobit sám.
FOTO: ARCHIV HN
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Trendy

Mobil vám v prodejně řekne, jaké zboží
si nejraději kupují ostatní zákazníci

N
ež se pustíte do čtení tohoto článku, po‑
dívejte se do své peněženky. Kolik v ní no‑
síte věrnostních kartiček? Tři, pět, osm?
Zatímco tuzemští obchodníci doufali, že
se pomocí věrnostních programů zabydlí

v peněženkách zákazníků, v realitě je přehrabování
kartičkami při placení celkem otravné. „Většina do‑
savadníchvěrnostníchprogramůvČeskumocúspěš‑
ná nebyla. Lidé kartičky nenosí, a navíc se celá řada
obchodníků vyčerpala přípravou programů a nezbyl
jim čas na práci se zákazníkem. Věrnostní program
ale musí být živý organismus,“ říká Miroslav Lukeš,
generální ředitel společnostiMasterCardEurope pro
Česko, Slovensko a Rakousko.
Moderní technologieužalednesumožňují využívat

výhody věrnostních programů pouze tím, že platíte
kartou. Takovou platformu nabízí právě firmaMiro‑
slavaLukešepodnázvemMasterCardPricelessSpeci‑
als.Kartová asociaceposkytuje infrastrukturu systé‑
mu a obchodníci či banky homohou provozovat pod
vlastní značkou. Zákazníkpotřebujek jehovyužívání
pouze platit kartou MasterCard. „Program běží rok,
vČeskuhovyužívákolem90obchodníkůaasimilion
zákazníků.Obchodnícioceňují, žezískávají informace
o nákupním chování zákazníků nejen v jejich prodej‑
ně,“ vysvětluje Lukeš.

Hádka o skener
Změnanákupníchzvykůsealenetýká jenvěrnostních
programů, v Česku se stále více zabydlují inovativní
způsobyplacení. PodleLukeše je typickýmpříkladem
službaScan&Go,která fungujevřadětuzemskýchhy‑
permarketůGlobus. Zákazníci si při vstupudoobcho‑
du vyzvednou skener, vybrané zboží sami naskenují
apředodchodemzaplatíusamoobslužnýchpokladen.
„Nejde přitom o záležitost pro vysokoškoláky do 30
let, alepoužívají to lidénapříčzákaznickýmspektrem.
Rodiny s dětmi se hádají, kdo z nich bude skenovat,“
usmívá se Lukeš. Česko podle něj díky zákazníkům
přístupnýminovacímmůžesloužit jako laboratořpro
hledání nových metod nakupování. „Důležité je, aby
inovace přinášely větší pohodlí a rychlejší odbavení,“
dodává.
Odstraněníčekánínaplacenípřitompřijdevhodne‑

jenzákazníkůmsupermarketů, ale třebahostůmvre‑
stauracích. Ti jsou zejména v době obědů netrpěliví,
personál nedokáže obsloužit tolik lidí najednou a če‑
kající lidé „zabírají“místohostům,kteříužbysimohli
začítobjednávata jíst. Situacivyřešímobilní aplikace,
přes kterou si hosté objednávají a platí. „VeVelkéBri‑
tánii už takhle fungujeme v 50 restauracích, v Česku
je podobná služba spuštěná ve skyboxech pardubic‑
kéhokejové arény,“ říkáLukeš. Letosnapodzimchce
MasterCard zavést službu, kterou pojmenoval Virtu‑
ální číšník, v jednomtuzemskémdivadle. „Vdivadlech
bývají krátké přestávky; než vystojímanželka frontu
natoaletu,už skorozvonínanávratdohlediště.Proto
chceme zavést službu, kde si občerstvení objednáte
a zaplatíte dopředupřesmobil,“ říkáLukeš. Zatímale
prý nemůže být konkrétnější.

Chytrá technologická řešení se alemohou stát i za‑
jímavým marketingovým kanálem, kterým mohou
obchodníci se zákazníkykomunikovat. „Takovýmná‑
strojemkomunikace se stávámobilní telefon, dokte‑
rého se stěhuje celý nákupní proces. Zákazník si mo‑
bilem naskenuje čárový kód pivní lahve a aplikace
mu automaticky doporučí, co by si k tomupivumohl
dát k jídlu. Ukážemu také, co si s tímto zbožímkupu‑
jí ostatní zákazníci. Věci, které perfektně dělá třeba
Amazon, budou dostupné přímo vmobilu na prodej‑
ně,“ vysvětluje Lukeš.
Historií se také vdohlednédoběmají stát papírové

slevovékupony,kterédostávají zákazníci zavelkéná‑
kupy. Obchodníci začnou kupony nahrávat digitálně
rovnoudonákupních aplikací. S tím souvisí i zavádě‑
ní elektronickýchúčtenek, které zákazníkůmpřijdou
automaticky e‑mailem. „V USA je posílání účtenek

e‑mailemstálepopulárnější.Počítáme,ževČeskubude
tato služba možná do dvou let. Podmínkou je totiž
změna zákonů, které dosud počítají pouze s papíro‑
vými účtenkami,“ říká Lukeš.

Letáky lákají i na webu
I když Češi postupně mění svoje nákupní návyky
směrem ke kvalitnějšímu, ale dražšímu zboží, podle
Miroslava Lukeše stále platí, že jsme „letákový ná‑
rod“. I v této oblasti se ale projevil nástupmoderních
technologií. „Letákyčteasi 70procentvšechzákazní‑
ků. Přibývá ale těch, kteří je čtou on‑line. Stahují si je
přímo z internetových stránek obchodníků. Nyní už
elektronické letáky používá podle našich průzkumů
čtvrtina všech čtenářů letáků,“ popisuje Lukeš.
Citlivější na cenu než běžní spotřebitelé jsou podle

Lukešeparadoxně takzvaní afluentní zákazníci – lidé
dosahujícívelminadprůměrnýchpříjmů,kteříale ještě
nepatřímezidolarovémilionáře. „Tito lidé jsouzvyklí,
žeoněmajíobchodnícizájemadávají jimneustálerůz‑
né slevy a výhody. Proto očekávají, že dostanou řadu
služebzdarma,“vysvětlujeLukeš.Zatímcovminulosti
se bohatší zákazníci rozhodovali o nákupu převážně
na základě toho, kde jim dají zajímavější slevu, nyní
raději získajínějakýzážitekčipozornost. „Jdeopostoj,
který jepříjemnější prooběstrany. Zákazník sinemu‑
sí říkat o slevu a restaurace může vymyslet zajímavé
metody, jakvzbudit vklientovi emoce.Tohoslevou 10
procent z účtu nedocílí,“ myslí si Lukeš.
PodleLukešepatřímezinejoblíbenějšíbenefityaflu‑

entních Čechů volné vstupy do letištních salonků,
asistenční služby či služby spojené se sportem. „Bo‑
hatší lidé jsoupoměrně sportovněaktivní, alenechce
se jim za služby platit. Například na golfu tak čekají,
že budoumít třeba zdarmamožnost přivést čtvrtého
hráče na hřiště či čistění holí zdarma.“
Rozdíl mezi nákupním chováním běžných a aflu‑

entních zákazníků je viditelný i ze způsobu používá‑
ní platebních karet. „Zatímco movitější zákazníci si
zvykliplatitkartoukdekoliv, třebaukadeřníkačiv re‑
stauracích, méně movití ji stále používají jen na pla‑
cení pohonných hmot či nákup v supermarketech,“
popisuje Lukeš.

Češi utrácejí v cizině za potraviny
Velká míra konzervatismu Čechů je podle Lukeše vi‑
dětvechvíli, kdyvyjedoudozahraničí. Stále totižpřed
odjezdem ve velké míře nakupují zahraniční měny
v hotovosti, protožemají obavu, že v cizině nebudou
mítefektivnípřístupkesvýmpenězůmnaúčtu. „Čeští
uživatelé platebníchkaret pak jimi nejvíce platí vRa‑
kousku, Německu a Itálii, což je však trochu sezonní
záležitost týkající se lyžování.Mezimimoevropskými
destinacemi vedou USA a Thajsko. V poslední době
však vidíme narůstající oblibu Spojených arabských
emirátů,“ říká Lukeš.
Tuzemskouspecialitou jsoupakčastéútraty zapo‑

traviny v zahraničních supermarketech. „Zčásti je
to dané přeshraničními nákupy Čechů, kteří bydlí
v pohraničí. Existuje ale stále velmi početná skupina
lidí, kteří jezdí nadovolenounavlastní pěst, vyhýbají
se drahým hotelům, bydlí raději v soukromí a stra‑
vování řeší vlastními silami,“ popisuje trend Lukeš
zMasterCard.

XXXXXXXX
V současnosti je na území
České republiky přístupných 49
plnicích stanic. V plánu je, že
do konce roku by jich mohl být
až dvojnásobek. Stejně tak se
o stavbu soukromých plniček
začínají zajímat i firmy, které
spravují velké vozové parky.ž
dvojnásobek. Stejně tak se
o stavbu soukromých plniček
začínají zajímat i firmy, které
spravují velké vozové parky.ž
dvojnásobek. Stejně tak se
o stavbu soukromých plniček
začínají zajímat i firmy, které
spravují velké vozové parky.

Miroslav Lukeš
Na pozici generálního ředitele
české pobočky společnosti
MasterCard pracuje od roku
2011, později převzal Slovensko
a Rakousko. V minulosti působil
více než šest let u poradenské
společnosti McKinsey &
Company, kde se zaměřoval
na strategie, sales a marketing
v oblasti financí, hi‑tech
a telekomunikačních služeb.
FOTO: HN ‑ JIŘÍ KOŤÁTKO

Jan Záluský
jan.zalusky@economia.cz

Komentář

Rychle rostoucí on‑line platby postupně vytlačují dobírku

P
latbyna internetu se zdají pro
mnoho Čechů samozřejmos‑
tí, ale ještě před rokem 2010
to tak zdaleka nebylo.Mnoho
e‑shopů ani nepřijímalo pla‑

tební karty. Ani dnes, kdy se objem
on‑linetransakcívČeskérepublicepo‑
hybujev řádechdesítekmiliardkorun
ročněakaždýmrokemvyskočí odalší
desítky procent, nepatříme k nejvy‑
spělejším trhům. Například většina
e‑shopů na svémwebu stále nenabízí
on‑line platbu kartou. Velká oblíbe‑
nost platby na dobírku je tak zřejmá.
V západní Evropě nebo v USA do‑

bírka už téměř neexistuje, převažují
on‑line platby kartou a rychlé on‑line
bankovní převody přes takzvaná ban‑
kovní tlačítka.Tytomoderní formypla‑
teb vněkterých zemíchdosahují až de‑
vadesátiprocentního podílu na všech
transakcích.NaopaknaVýchodě jesitu‑
aceopačná,napříkladvRumunsku lidé
platídobírkouv92procentechpřípadů.
Češi jsou na tom o poznání lépe

a za posledních sedm let udělali vidi‑
telnýposun. Zatímcopřed rokem2010
jsme na tom s dobírkou byli podobně

jako v Rumunsku, dnes tento způsob
platbynanašemtrhupřinákupuna in‑
ternetuvolí zákazníci vnecelých šede‑
sátipětiprocentechnákupů,pokudza‑
hrneme i výdejnímísta. Třicetprocent
transakcí jdepřes rychléon‑lineplatby,
tedy on‑line platbu kartou a platební
tlačítkanapojenápřímonabanky, kdy
zákazník jen jednodušeklikneanásled‑
ně autorizuje platbu. Zbývajících cca 5
procent se dělí mezi standardní ban‑
kovní převod a další platebnímetody.

Internetu přejí nová odvětví
Českého zákazníka můžeme považo‑
vat zaprogresivního.Podílmoderních
metod placení i objem peněz, které
přes ně proudí, rychle roste a lidé v ně
mají stále větší důvěru. Ta postupně
sílí i s tím, jak se na internet přesou‑
vají nová odvětví. Po nákupech elek‑
troniky, hračekadalšíchběžnýchvěcí
si v poslední době stále více lidí zvyká
na internetukupovat i zboží,prokteré
si donedávna chodili převážně do ka‑
menných prodejen. Příkladem může
být oblečení nebo potraviny. V Čes‑
ku jsme v tomhle ohledu zatím ještě
v plenkách, ale čísla ze zahraničí uka‑
zují velký prostor pro růst. Například
v Londýně už se přes internet prodají

kladplatbypomocí různýchnáramků,
klíčeneknebo iplatbypřesmobil, kte‑
ré zákazníci mohou potvrdit mrknu‑
tím oka. První pokusy o inovace jsou
ivČesku,nicméněmasovější rozšíření
se dá čekat dříve v zemích, které jsou
užnyníkon‑lineplacenívícenakloně‑
ny amají s ním delší zkušenosti.
V Čechách je nejaktuálnější trend,

který může pomoci on‑line platby
rychleji rozšířit, takzvanáuloženákar‑
ta. Zákazník si ji, respektiveúdajekní,
uloží u poskytovatele plateb a na je‑
jímzákladěmůžeopakovatnákupbez
nutnosti nového zadání všech údajů.
Tím klesá riziko chyby a celý proces
platby je pohodlnější. A o hladký prů‑
běhnákupníhoprocesu jdepředevším.
Část zákazníků odpadne právě kvůli
tomu, že se jim nepodaří správně na‑
ťukatplatebníúdajenebojeproněpla‑
cení nepřehledné, složité a jdou radě‑
ji nakupovat jinam. Uložená platební
karta tomutopředchází a je velmiuži‑
tečnázejménavmobilníchzařízeních.

Budoucnost ovlivní mobily
V obchodování přes mobilní telefony
jsouČeši také zatím relativněna začát‑
ku,aleotodůležitější jemítvmobilních
verzích e‑shopů nastavené správné,

desítky procent všech potravin. Dal‑
ším rychle rostoucím segmentem je
oblast služeb, prodej jízdenek, vstu‑
penek či různých předplatných, kde
v podstatě dobírka neexistuje a rych‑
lost on‑line platby je velmi důležitá.
S rozvojem nabídky zboží a služeb

nainternetuasrostoucíoblibouon‑line
plateb se budepostupně zvyšovat i po‑
díl zákazníků, kteří nakupují on‑line.
Ten je nyní v České republice přes čty‑
řicet procent. To je zatím jedno z nej‑
nižších evropských čísel. V západních
zemích jako jeVelkáBritánie,Německo
nebo státy Beneluxu, je tento podíl té‑
měřdvakrát vyšší. I vPolskunebo Itálii
nakupuje na internetu už o dost více
nežpolovinapopulace. Zanámi je sniž‑
šímpodílemnapříkladMaďarskonebo
již zmiňované Rumunsko.

Češi umějí utrácet hodně
Tuzemští zákazníci, kteřína internetu
nakupují, ale utrácejí více peněz než
napříkladPolácineboItalové. Jevidět,
žekdyžužčeští zákaznícinakupování
na internetu zkusí, využívají hohojně
a nemají obavu ani z větších transak‑
cí. Nedá se ale předpokládat, že by se
unás rychle rozšířilynovinky,které se
zkoušejí ve světě.Mezi něpatří napří‑

pohodlné a bezpečné platebnímetody.
Například v Číně už se většina e‑shopů
připravuje primárně pro mobilní tele‑
fon a pak se teprve přemýšlí o počíta‑
čové verzi. Lidé tam mají mobil téměř
přirostlý k ruce a většinu svých potřeb
řeší přes něj.Mnohemdál jsou vmobi‑
lech i v západních ekonomikách. Tam
jsou takéběžné takzvané „neviditelné“
platebnímetody, což jeprávě třebaulo‑
ženákarta. Zákazníknemusínadispleji
mobilu zadávat údaje, které už jednou
zadal, jen klikne na tlačítko koupit.
Rozhodující prodlouhodobý rozvoj

on‑lineplateb jekroměinovací také je‑
jich bezpečnost. Ta je zákazníkůmza‑
jištěnanapříkladtakzvanoutokeniza‑
cí, což jezašifrováníúdajůpři jednotli‑
výchtransakcích.Platbypřesplatební
karty jsounavícpojištěné.Vsoučasné
doběČeši každý rokna internetuudě‑
lajíněkolikdesítekmilionůúspěšných
transakcí a toto číslo každým rokem
roste. To je velká šance k tomu, že se
knákupůmna internetupřidávíce lidí
apostupněsev tomtoohledubudeme
přibližovat západním ekonomikám.

Autorka je country manažerka pro Česko
a Slovensko společnosti PayU, poskyto‑
vatele on‑line plateb.

Podíl
moderních
metod
placení
rychle
roste a lidé
v ně mají
stále větší
důvěru.

Barbora Tyllová
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Nakupování on‑line

E‑SHOPY21. STOLETÍ
SÁZEJÍ NA RYCHLOST

Z
ákazníksive‑shopuobjednázbožízcela intu‑
itivně, aniž bymusel složitě přemýšlet, kam
kliknout a co vyplnit. Zaplatí jednímkliknu‑
tímpomocí takzvanéneviditelnéplatby.Vy‑
bere si čas doručení a nechá si zboží dovézt

domů po pracovní době. Pomocí speciální aplikace
přitomsleduje v reálnémčasekurýranamapě, akdyž
se blíží, pošle mu zprávu, že má přijet z druhé strany
domu, protože je rozkopaná silnice.Moderní techno‑
logie už dnes nabízejí při nákupech on‑line zážitek
budoucnosti. Současnou e‑commerce tak ovládá jed‑
noduchost, rychlost, pohodlí a širokývýběrmožností.
VČeskupůsobívpoměrukpočtuobyvatelpoměrně

velkémnožství internetových obchodů. „Řada z nich
je sice jenmáloaktivní,nicméněregistrujemevícenež
36 tisíc e‑shopů,“ říká Jan Vetyška, výkonný ředitel
Asociace pro elektronickou komerci (APEK). V po‑
sledních letech podle něj ale dochází ke konsolidaci
českéhotrhu,nakterémstálevícedominujívelcíhráči.
Mění se také požadavky zákazníků, pro které se

nakupování na internetu stává běžnou součástí ži‑
vota. Podle Českého statistického úřadu mělo v loň‑
ském roce zkušenost s nákupem on‑line 42 procent
spotřebitelů. „Češi jsou již v tomto ohledu vyspělí. Ne
vždy je tak pro ně nejdůležitější cena, záleží jim také
na kvalitě a spolehlivosti obchodu, rychlosti dodání
zboží a na doplňkových službách, které jim e‑shopy
nabízejí,“ přibližuje Vetyška.
Zvyšující se nároky českých spotřebitelů se odrážejí

také v trendech, které panují v tuzemské e‑commerce.
Jedním z hlavních je zrychlení a zjednodušení celého
procesunákupu.Tomuodpovídáidesigne‑shopů. „Sou‑
časný trend je čistý a přehledný vzhled, díky kterému
zákazníknemusímocpřemýšletamůženásledovat jen
svou intuici.Logickástrukturae‑shopubymělavychá‑
zet z analýzy klíčových slov a ze znalosti cílového zá‑
kazníka.Chybětbynemělozobrazení souvisejícíchaal‑
ternativníchproduktůadostatečnánabídkamožností
platby a dopravy,“ popisuje Miroslav Uďan, výkonný
ředitel firmy Shoptet, která nabízí pronájem e‑shopů.

Nákupů z mobilu přibývá
Stálevícee‑shopůuždnesumožňujezákazníkůmtaké
přístup zmobilních zařízení, ať už přes speciálnímo‑
bilní verze, nebo plně responsivní web, který se při‑
způsobí velikostimonitoruči displeje. „M‑commerce,
tedynakupovánípomocí tabletůachytrých telefonů,
jenavzestupu.VEvropěsicenedosahujetakovéobliby
jakonapříklad vAsii, ale její významnarůstá.Užnyní
vČeskupřes 10procentnákupůprobíhápřesmobilní
zařízení a s tím, jak dospívá další generace, se tento
podíl bude dál zvyšovat,“ líčí Vetyška.
Na to reagují i trendy v placení. „Platba v mobilu

musíbýt rychlá a jednoduchá, vpodstatěneviditelná.
Při platbě kartou si uložíte údaje a při dalšímnákupu
už jen na jedno kliknutí platbu potvrdíte,“ přibližuje
Barbora Tyllová, která vede poskytovatele on‑line
plateb PayU v Česku a na Slovensku.
Při nákupu na internetu ale v tuzemsku stále ještě

zůstávánejčastějšímzpůsobemplatbydobírkaavýdej
naodběrnémmístěčivkamennépobočce. „Vsoučasné
době je jejichpodíl zhruba70procent, ale rokod roku
sesnižuje.Naopakrostezájemoon‑lineplatbykartou
a takzvaná platební tlačítka, tedy rychlé on‑line ban‑
kovnípřevodynavázanéna internetovébankovnictví
spředvyplněnýmiplatebnímiúdaji. Tyvytěsňují také

ČEŠI JSOU PŘI NÁKUPECH ON‑LINE STÁLE NÁROČNĚJŠÍ, A TLAČÍ TAK
NA KVALITU E‑SHOPŮ. BĚŽNÁ JE PLATBA NA JEDEN KLIK I SLUŽBY NAMÍRU.

Slibná budoucnost e‑shopů
Podle odhadů Asociace pro
elektronickou komunikaci
vzroste letos obrat tuzemských
internetových obchodů o 15 až
20 procent. Na maloobchodních
prodejích by se v roce 2016 měly
nákupy přes internet podílet
devíti procenty a v roce 2017 pak
překonat hranici 10 procent.

Jana Niedermeierová
jana.niedermeierova@economia.cz
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Ředitel

5 pravidel
věrnostních
programů

Ačkoli věrnostních programů v českých firmách
přibývá, nemalý počet jich každoročně také
zaniká, protože neplní očekávání svých tvůrců.
Chcete se tomu vyhnout? Mějte na paměti pět
jednoduchých pravidel.

1. Mějte jasné cíle
Věrnostní programy mohou být různé.
Od kartičky na desátou kávu zdarma
po komplikovanou aplikaci. Co se hodí pro vaši
firmu, záleží zejména na tom, jaký máte cíl. Chcete
získat více dlouhodobých zákazníků? Motivovat
je nakupovat častěji nebo ve větším objemu?
Získat od nich zpětnou vazbu? Čím konkrétnější
bude váš cíl, tím efektivnější program dokážete
vytvořit. Ujasněte si také, zda je věrnostní
systém skutečně schopen vyřešit to, co vás
pálí. Když cena neodpovídá hodnotě, zákazníci
nejsou spokojeni s produktem nebo se ve vašich
obchodech necítí dobře, stejně se nebudou
vracet.

2. Zeptejte se zákazníků
Řada věrnostních programů krachuje proto, že
jsou vymyšlené od stolu. Co na to zákazníci,
se zjišťuje až ve chvíli, kdy je systém hotový
a peníze utracené. Jděte na to obráceně. Nejdřív
udělejte průzkum nebo alespoň jednoduchou
anketu. Možná přijdete na to, že vaši zákazníci
věrnostní program vůbec neocení. To je zvlášť
pravděpodobné, pokud u nich podle živlové
typologie převládá vzduch nebo oheň. Dává
smysl si také dopředu ověřit, zda zákazníky
zajímá sleva, nebo by dali přednost jiným
výhodám, jako je delší záruka, rychlejší vyřízení
reklamací nebo doprava zdarma.

3. Počítejte dopředu
Věrnostní program by měl být navržen tak,
aby motivoval zákazníky, ale zároveň nepřivedl
firmu do minusu. Proto si dopředu dobře
spočítejte všechny náklady. Včetně maximální
varianty. Ustojí vaše firma, když všichni
zákazníci uplatní slevu nebo si najednou přijdou
vybrat své věrnostní body?

4. Sbírejte data
Primárním smyslem věrnostního programu
není krátkodobě podpořit prodej, ale budovat
dlouhodobý vztah se zákazníkem. K tomu
potřebujete informace o tom, co zákazník
dělá, jak se rozhoduje a co je pro něj určujícím
faktorem při nákupu. Správně nastavený
věrnostní program by vám měl pomoci taková
data získávat a dále s nimi pracovat.

5. Zapojte celou firmu
I dobře navržený systém dokážou doslova sestřelit
neinformovaní nebo nemotivovaní zaměstnanci.
Proto se vyplatí nepodceňovat komunikaci. Každý,
kdo ve firmě pracuje, musí vědět, jak věrnostní
program funguje. Když se vám podaří myšlenku
„prodat“ vašim zaměstnancům, zákazníkům už to
půjde o hodně snadněji.
Autorka je marketingová specialistka.

standardníbankovnípřevod,kterýnenípohodlnýpro
zákazníkaani efektivníproe‑shop,“ popisujeTyllová.
Trendy semění i v oblasti dopravy. „Zákazníci chtě‑

jí mít zboží rychle, což pro obchodníky znamená mít
velké skladové zásoby, širokou prodejní a výdejní síť
a rychlé doručovací služby. Zároveň požadují široký
výběrmožnostídoručenízboží, a to ivdenobjednávky
či o víkendu,“ říká Vladimír Dědek, ředitel webového
amobilníhovývojenejvětšíhočeskéhoe‑shopuAlza.cz.

Zákazníci chtějí služby na míru
„Stoupátakétlaknaflexibilitu,kdypříjemcepožaduje
možnost měnit doručení podle svých aktuálních po‑
třeb, ať už jde o změnu termínu či adresy, nebo o pře‑
směrování balíčku na výdejní místo,“ dodává Ondřej
Vaňha, výkonný ředitel přepravní společnosti DPD
CZ.Knastavení služeb „namíru“ zákazníkůmvdneš‑
ní době slouží speciální webová aplikace. Díky nim
mohou také v reálném čase sledovat kurýra namapě
a vidět, kolik adres mu zbývá, než dorazí. Mají také
možnostposlatmunapříklad zprávu supozorněním,
žemápřijetzdruhéstranydomu,protože jerozkopaná
silnice, a tak dále. Zákazníci si dnes mohou přiobjed‑
nat inadstandardní služby,mohousinapříkladvybrat,
kdy balíček dorazí, ať už je to ráno či večer mimo pra‑
covní dobu, nebo třeba v sobotu. Obchodníkům zase
moderní technologie umožňují udělat si u zákazníka
miniprůzkumpomocí skenovacího zařízení, které ku‑
rýři využívají při předáníbalíčku.Díky tomusemohou
o zákazníkovi dozvědět více.
Znalost zákazníků je klíčová pro personalizaci na‑

bídky,která jedalší stoupající tendencíve‑commerce.
„Spousta e‑shopařů práci s daty podceňuje. Z jejich
analýzypřitomdokážouzjistit, kdemají rezervy, proč
zákaznícizestránekodcházejí, jakzefektivnit reklamu
či zda rozšířit sortiment,“ uzavírá Uďan ze Shoptetu.

ZBOŽÍ, KTERÉ LIDÉ NAKUPUJÍ PŘES INTERNET
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Magdaléna Čevelová


