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Tisková zpráva 
 
Pokračující růst trhu technického spotřebního 
zboží v České republice v prvním čtvrtletí roku 
2018 

 
GfK TEMAX výsledky za Českou republiku, Q1 2018 

Praha, 24. května 2018 – Trh s technickým spotřebním zbožím 

zaznamenal v České republice za první čtvrtletí roku 2018 ve srovnání 

se stejným obdobím předchozího roku solidní nárůst na úrovni téměř 

6 procent. 

Na pozitivním vývoji se podílely zejména sektory telekomunikací (TC), 

velkých a malých domácích spotřebičů (MDA a SDA) a neposlední 

řadě i spotřební elektroniky (CE). Naopak negativní vývoj meziročně 

zaznamenaly sektory fota (PH), informačních technologií (IT) a 

kancelářské a výpočetní techniky (OE). 

Česká republika: Technické spotřební zboží – hodnota prodeje u 

jednotlivých sektorů 

 

Zdroj: GfK Czech Republic 

Spotřební elektronika 

Pozitivními  trendy byl růst poptávky i tržeb v kategorii TV přijímačů 

v důsledku nahrazování starších modelů televizoru s většími úhlopříčkami a 

technologiemi s vyšší kvalitou obrazu, což se odrazilo také na růstu 

průměrné ceny TV. 
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Dvouciferný růst prodejů zaznamenaly přenosné dokovací reproduktory a 

náhlavní soupravy s Bluetooth připojením, a poptávka meziročně rostla ve 

většině sledovaných audio kategorií. 

Negativními trendy byly prodeje set-top-boxů a ve srovnání s loňským 

rokem celkově mírně klesaly, i přes dynamicky rostoucí poptávku po set-

top-boxech pro příjem vysílání DVB-T2. 

Foto trh 

Pozitivním trendem byla rostoucí váha kompaktních fotoaparátů 

s výměnným objektivem.  

Negativním trendem je pokračující dvouciferný pokles poptávky po 

kompaktech s pevným objektivem. 

Velké domácí spotřebiče 

Celkový trh pokračuje v solidním nárůstu. Nejdynamičtější kategorií jsou 

stále sušičky prádla s dvouciferným meziročním navýšením.  

Mírný pokles obratu byl zaznamenán u vestavných trub a varných desek. 

Malé domácí spotřebiče 

Meziroční nárůst v hodnotě u kávovarů, zejména díky spotřebitelské 

poptávce po plně automatických přístrojích. Nárůst průměrné ceny a tím i 

vyšší růst v hodnotě byl zaznamenán také u vysavačů, vysoušečů vlasů a 

zubní hygieny. 

Negativním trendem byl viditelný pokles trhu odšťavňovačů a kuchyňských 

robotů/mixérů. 

Informační technologie 

Pokračující růst průměrné cenové hladiny sektoru. V rámci přenosných 

počítačů se dařilo segmentu ultratenkých a herních zařízení. 

Meziroční pokles objemu prodeje u většiny produktových kategorií 

s výjimkou monitorů. 

Telekomunikace 

Rostoucí meziroční poptávka po chytrých telefonech s větší uhlopříčkou. 

Pokračující byl také pozitivní vývoj průměrné cenové hladiny chytrých 

telefonů. 

Na druhé straně byl negativním trendem klesající tržní podíl Single SIM 

chytrých telefonů. 

Kancelářská technika 

Mírný meziroční růst objemu prodejů zaznamenaly shodně multifunkční 

zařízení i samostatné tiskárny. 



 

3 

V hodnotě i objemu klesaly prodeje laserových zařízení, zejména 

v kategorii samostatných tiskáren. 

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 propojuje data s vědou. Naše inovativní průzkumná řešení poskytují 

odpovědi na klíčové obchodní otázky týkající se spotřebitelů, trhů, značek a 

médií nejenom na dnešních trzích, ale i těch budoucích. GfK, jako 

výzkumná a analytická společnost, slibuje svým klientům po celém světě 

"Growth from Knowledge" (růst na základě znalostí). Pro více informací 

navštivte stránky www.gfk.com/cz nebo sledujte GfK na Twitteru: 

https://twitter.com/GfK_Czech. 

 

Pro více informací kontaktujte: 

Zdeněk Bárta 

GfK Consumer Choices 

Director CZ&SK 

Tel. +420 296 555 660 

zdenek.barta@gfk.com 

 

 

http://temax.gfk.com/reports/
http://www.gfk.com/cz
https://twitter.com/GfK_Czech

