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Tisková zpráva 
 

Trh s technickým spotřebním zbožím v České 
republice za 1. čtvrtletí 2016 vzrostl  

GfK TEMAX výsledky za Českou republiku, Q1 2016 

Praha, 1. června 2016 – Trh technického spotřebního zboží v České 

republice zaznamenal za první čtvrtletí roku 2016 ve srovnání se 

stejným obdobím předchozího roku přírůstek přesahující mírně 3 

procenta. Růst byl primárně tažen sektory velkých a malých domácích 

spotřebičů a také telekomunikacemi.  

České republika: Technické spotřební zboží – hodnota prodeje u 

jednotlivých sektorů 

 

Zdroj: GfK Czech Republic 

Spotřební elektronika 

V prvním čtvrtletí 2016 zaznamenal sektor spotřební elektroniky ve 

srovnání se stejným obdobím loňského roku pokles téměř o 7 procent, a to 

díky některým klíčovým produktovým skupinám. 

U televizorů došlo k nárůstu prodeje modelů s UHD rozlišením, které 

dosáhly téměř 30 procent celkové hodnoty prodeje skupiny (z původních 9 

procent v prvním čtvrtletí 2015). 
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Ve skupině videokamer meziročně lehce posílily svůj podíl akční kamery při 

pokrytí již 70 procent celkové hodnoty skupiny. 

Foto trh 

Sektor fota zaznamenal pokles zhruba o 8 procent v prvním čtvrtletí roku 

2016 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. 

K poklesu došlo u všech tří podkategorií (kompakty, kompakty s výměnným 

objektivem a zrcadlovky), a naopak velmi dobře se dařilo segmentu 

objektivů, který rostl téměř dvojnásobně. 

Uvedené podkategorie digitálních fotoaparátů zaznamenaly meziroční 

zvýšení průměrné ceny. 

Velké domácí spotřebiče 

Trh s velkými domácími spotřebiči zaznamenal v prvním čtvrtletí růst přes 3 

procenta ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Očekává se, 

že růst bude pokračovat i po další období roku 2016. 

Sušičkám se v prvním kvartálu dařilo nejlépe i přes mírný pokles 

průměrných cen. Obratově vzrostly v meziročním srovnání zhruba o pětinu. 

Na trhu praček si vedly úspěšně modely se sušickou, které dokázaly 

v hodnotě narůst téměř o 50 procent ve srovnání se stejným obdobím 

předchozího roku. 

Malé domácí spotřebiče 

V prvním kvartálu 2016 rostl trh malých domácích spotřebičů o více než 14 

procent ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Dařilo se všem 

produktovým kategoriím, kromě odšťavňovačů (vč. lisů na citrusy) a 

žehliček. 

IPL produkty zaznamenaly dynamický růst o více než 60 procent a zároveň 

jejich průměrná cena se zvedla o 6 procent. 

Prodej stolních mixérů a skleněných rychlovarných konvic vygeneroval za 

první tři měsíce 2016 poměrně výrazný přírůstek v hodnotě. 

Informační technologie 

Sektor IT vykázal v hodnotě pokles o 4 procenta ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2015. Tyto ztráty generovaly přenosné počítače a tablety.  

Na druhou stranu se poměrně dařilo monitorům, které dokázaly růst o více 

než 10 procent, zejména díky modelům s úhlopříčkou o velikosti 24" a více. 

Trh stolních počítačů zůstal meziročně stabilní. 

 

Telekomunikace 
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V prvním čtvrtletí roku 2016 vykázal sektor telekomunikací navýšení o více 

než 20 procent ve srovnání se stejným období předchozího roku. Růst byl 

tažený hlavně chytrými telefony, naopak klasické mobilní telefony 

zaznamenaly dvouciferný pokles. 

K nejprodávanějším patřily v segmentu chytrých telefonů modely s velikostí 

displeje mezi 5" až 5,6", které zajistily téměř 60 procent hodnoty trhu.  

Kancelářská technika 

Sektor kancelářské techniky vykázal za první čtvrtletí roku 2016 pokles o 

více než 6 procent ve srovnání se stejným obdobím 2015. 

Pozitivní vývoj byl zaznamenán u průměrné ceny segmentu inkoustového 

tisku, avšak celý trh byl tažen do záporných čísel díky nižším prodejům 

laserových zařízení. 

GfK TEMAX® zprávy za všech 41 zemí, včetně datových tabulek jsou 

dostupné na: http://temax.gfk.com/reports/ 

Poznámka pro redaktory 

GfK TEMAX® sleduje prodeje technického zboží ve více než 41 zemích. 

Výsledky jsou založeny na maloobchodním panelu GfK, do kterého je 

zapojeno zhruba půl milionu maloobchodních prodejen po celém světě. 

Cílem GfK je zajistit aby data za panel byla co nejpřesnější. 

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 

místních trhů ve více než 100 zemích celého světa. Díky inovativním 

technologiím 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 

spotřebitelů a zákazníků. 

Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.gfk.com/cz, nebo sledujte GfK 

na Twitteru: https://twitter.com/GfK_Czech. 
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