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Q4 2015: Růst trhu technického spotřebního zboží 

Výsledky GfK TEMAX® Czech Republic za čtvrté čtvrtletí 2015 

Praha, 22. února 2016 - Ve čtvrtém čtvrtletí vykazuje trh technického 

spotřebního zboží pozitivní vývoj s meziročním nárůstem téměř 

10 procent. Největším tempem roste již tradičně sektor telekomunikací 

následovaný sektory malých a velkých domácích spotřebičů. Mírný 

přírůstek zaznamenaly také sektory informačních technologií, kance-

lářské techniky a také spotřební elektroniky. K poklesům došlo pouze 

u fota.  

 

Vývoj hodnoty prodeje technického zboží v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: GfK TEMAX® Czech Republic, GfK  

Telekomunikace: Dynamika růstu zpomaluje 

Obrat sektoru se v posledním čtvrtletí roku 2015 v meziročním srovnání 

dvouciferně zvýšil, ovšem tempo růstu nadále zpomaluje. Poptávka je pře-

devším po smartphonech s velikostí uhlopříčky mezi 5 až 5,6 palci a 

s podporou LTE. 
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Spotřební elektronika: Mírný růst trhu pokračuje 

Hodnota trhu spotřební elektroniky se dokázala v celoročním srovnání mír-

ně zvýšit. Tento celkový vývoj zásadně ovlivnil trh klíčové kategorie televi-

zorů. Spotřebitelé sice zakoupili méně televizorů než v roce 2014, nicméně 

za televizor vydali v průměru vyšší částku díky rostoucí poptávce po vět-

ších úhlopříčkách. Rostla také váha pokročilých parametrů jako Smart TV, 

Ultra HD a prohnutá obrazovka.  

Meziroční hodnotové nárůsty vykázala i většina kategorií audio trhu a díky 

akčním kamerám rostou i videokamery. 

Foto trh: Opět v červených číslech 

Trh digitálních fotoaparátů se nadále dostává do záporných výsledků. Ob-

rat sektoru v posledním čtvrtletí meziročně poklesl o téměř 15 procent. 

Navzdory tomuto vývoji se prosincové prodeje zrcadlovek pohybovaly 

v mírném jednociferném poklesu a kompakty s vyměnitelným objektivem 

skončily dokonce v kladných hodnotách, co se týče kusového vyjádření. 

Malé domácí spotřebiče: Pozitivní vývoj trhu pokračuje 

Trh malých domácích spotřebičů vykazoval i ve čtvrtém čtvrtletí růst oproti 

stejnému období minulého roku, a to o 11,6 procent. 

Všechny sledované produktové skupiny se za celý rok 2015 vyvíjejí 

v hodnotě pozitivně – nárůst byl nejvíce zřetelný u odšťavňovačů a zubní 

hygieny. V kusovém vyjádření však klesají zejména kávovary a žehličky. 

Průměrná cena výrobků se zvyšuje napříč všemi kategoriemi, zejména 

kvůli spotřebitelské preferenci dražších produktů.  

Velké domácí spotřebiče: Trh nadále roste  

Trh s velkými domácími spotřebiči vykázal meziročně velice solidní deseti-

procentní nárůst v hodnotě. 

Pozitivní meziroční vývoj v kusech i obratu můžeme vidět u všech produk-

tových skupin. Největší dynamiku zaznamenáváme u sušiček a myček 

nádobí. Obecně jsou spotřebitelé ochotni investovat do vybavenějších mo-

delů, a tak se průměrná cena u většiny kategorií, s výjimkou sušiček a od-

savačů par, zvýšila.   

Informační technologie: Vývoj trhu stagnuje 

V posledním čtvrtletí loňského roku zaznamenal sektor informačních tech-

nologií jen mírný meziroční nárůst z hlediska celkového obratu. Nadále 

pokračovaly dvouciferné propady tabletů v kusovém i hodnotovém vyjádře-

ní. Na druhé straně se dařilo přenosným počítačům a monitorům, stolní 

počítače zůstaly zhruba na stejné úrovni. Tyto kategorie však nebyly 

schopny objemově kompenzovat výraznou ztrátu tabletů. Průměrná cena 

nejvíce vzrostla u monitorů, díky stále trvajícímu přesunu spotřebitelské 
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poptávky k sortimentu s větší úhlopříčkou. 

Kancelářská technika: Růst tržeb zejména díky inkoustovému trhu 

Celková hodnota tržeb z prodeje kancelářské techniky v závěrečném čtvrt-

letí meziročně vzrostla o 5 procent. Růst byl tažen zejména segmentem 

inkoustových tiskových zařízení, kde se projevuje rostoucí poptávka po 

pokročilejších zařízeních určených pro profesionální použití. V rámci lase-

rového trhu rostla hodnota prodejů jen mírně, s ohledem na pokračující 

cenovou erozi.  

GfK TEMAX® Czech Republic: Spotřebitelská důvěra se postupně 

zvyšuje   

Na trh technického spotřebního zboží má vliv solidní makroekonomická 

situace v České republice a díky tomu i postupně se zvyšující spotřebitel-

ská důvěra.  

Sumář v tabulce 

 

Zdroj: GfK TEMAX® Czech Republic, GfK  

Průzkum 

GfK TEMAX® je index sledovanosti technického spotřebního zboží na trhu, 

který vyvinula společnost GfK. Výsledky jsou založeny na pravidelných 

průzkumech prováděných v maloobchodním panelu GfK. Maloobchodní 

panel se skládá z více než 425 000 maloobchodních prodejen z celého 

světa. Od února 2009 GfK sestavuje GfK TEMAX® na mezinárodní úrovni 

ve více než 30 zemích. Je to první index, který zahrnuje veškeré trhy s 

technickým spotřebním zbožím z mnoha různých zemí. Všechny reporty a 

tiskové zprávy jsou dostupné na www.gfktemax.com. 

Pokud se odkazujete na informace z této tiskové zprávy nebo ze stránek 

www.gfktemax.com, GfK TEMAX musí být výslovně uveden jako zdroj. 

Pro další informace kontaktuje prosím: 

Zdeněk Bárta, tel: +420 296 555 660, zdenek.barta@gfk.com  

http://www.gfktemax.com/
http://www.gfktemax.com/
mailto:zdenek.barta@gfk.com
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O GfK 

GfK je důvěryhodným partnerem při poskytování důležitých informací o trhu 

a spotřebitelích, které umožňují klientům přijímat lepší rozhodnutí. V GfK 

kombinujeme práci a nadšení více než 13 000 expertů průzkumu trhu s 

dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vědecké práce s daty. To umožňuje 

GfK poskytovat zásadní globální poznatky kombinované se znalostí míst-

ních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním technolo-

giím a vědeckému zpracování dat dokáže GfK transformovat velké objemy 

dat na inteligentní a relevantní údaje a umožnit tak svým klientům získat 

konkurenční náskok a obohatit je o zkušenosti, zážitky a volby svých spo-

třebitelů a zákazníků. 

Odpovědnost podle tiskového zákona: 
GfK SE, Corporate Communications 
Marion Eisenblätter 
Nordwestring 101 
D-90419 Nuremberg 
Tel. +49 911 395-2645 
Fax +49 911 395-4041 
public.relations@gfk.com 

mailto:public.relations@gfk.com

