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 Společný projekt SOCR a MPO pro hodnocení
maloobchodních prodejen prokazující přidanou 
hodnotu pro zákazníka z hlediska nabídky kvalitního 
zboží a poskytovaných služeb.

 V roce 2017 nominováno do finální fáze soutěže 30 
prodejen food a 11 prodejen nonfood



Vstupní data pro hodnocení

 Přihláška do soutěže 
 Sebehodnotící zpráva (čím je prodejna 

výjimečná)
– Narůstající počet zákazníků
– Provedené inovace na prodejně
– Spokojenost zákazníků
– Přístup k ochraně životního prostředí
– Zapojení prodejny do společensky prospěšných 

projektů apod.



Průběh hodnocení

Hodnocení prodejny na místě
– Neznámý zákazník
– Zázemí prodejny a legislativní shoda (HACCP)
– Ověření skutečností uvedených v sebehodnotící zprávě

 Sepsání hodnotící zprávy
 Zpracování výsledků
 Slavnostní předání diplomů a cen vyhodnocených 

prodejen



Neznámý zákazník

Úroveň celkového vzhledu 
prodejny (čistota, přehlednost, 
přitažlivost nabídky, atd.) 

Kvalita zboží (čerstvost, úprava, 
atd.)

Úroveň služby zákazníkovi (fronty 
u pokladen, fronty na 
obsluhovaných úsecích, úroveň
servisu, schopnost zákazníkovi 
poradit, atd.) 



Zázemí prodejny a legislativní shoda

Čistota a pořádek a upravenost zaměstnanců
HACCP
DDD
Dodržení podmínek skladování potravin
Dosledovatelnost potravin
Správné značení
Informace o alergenech



Další kritéria

Srozumitelnost sebehodnotící zprávy
Pravdivost informací uvedených v 

sebehodnotící zprávě
Angažovanost prodejny na společensky 

prospěšných akcích
Nabídka produktů pro spotřebitele se 

speciálními požadavky (celiakie, bio apod.)
Dosažené ekonomické výsledky



Sepsání hodnotící zprávy

Hodnocení prodejny neznámým 
zákazníkem – 100 bodů = 50%

Hodnocení legislativní shody a systémové
dokonalosti – 60 bodů = 30%

Hodnocení dalších kritérií vyplývajících ze 
sebehodnotící zprávy – 40 bodů = 20%

CELKEM 200 BODŮ



Zpracování výsledků

Bodové hodnocení ≥ 195 bodů ----- Cena za vynikající
kvalitu České společnosti 
pro jakost

Bodové hodnocení ≥ 180 bodů ----- Zvláštní cena prezidentky SOCR ČR

Bodové hodnocení > 150 bodů ----- Vítěz Ligy

Bodové hodnocení 125 - 150 bodů ----- Finalista Ligy

Bodové hodnocení < 125 bodů ----- Úspěšný účastník Ligy 



Slavnostní předání diplomů
a cen vyhodnocených prodejen

Způsob oceňování
Vítěz Ligy / držitel Zvláštní ceny 
prezidentky SOCR ČR / držitel Ceny za 
vynikající kvalitu (v daném ročníku 
může být vítězů více)
- Dostává diplom + certifikát + 
trofej – předávání certifikátů a trofejí
probíhá na slavnostním večeru

Finalista Ligy
- Dostává diplom – předávání
probíhá na slavnostním večeru, příp. 
na SOCR 

Úspěšný účastník Ligy
- Dostává Čestné uznání za bojovný 
výkon – předávání probíhá na SOCR



Reakce prodejen na hodnocení

Pozitivní reakce 
Ochota vedoucích zaměstnanců
Prodejny ve kterých nebyla dobrá reakce ze 

strany vedení prodejny měli horší hodnocení



Úroveň prodejen

Většina prodejen na dobré úrovni 
Nedostatky při vstupu do prodejen 

znečištěné stání pro vozíky nebo košíky
znečištěný nebo poškozený odkládací stůl pro zákazníky
poškozené košíky nebo vozíky
znečištěná nebo poškozená zákaznická WC



Úroveň prodejen
Nedostatky na prodejnách 

špinavé a polepené regály resp. vitríny
chybí měrná cena nebo cenovka u zboží
nečistá, polepená nebo nefunkční váha
chybí povinné údaje u zboží
zaměstnanci úseku pečiva nepoužívají jednorázové 

rukavice, pokrývku hlavy, zástěru a vhodné nástroje



Úroveň prodejen
Nedostatky zboží - nejvíce neshod na úseku ovoce –

zelenina:
hniloba, plíseň -10% téměř všechny prodejny
podváženost, povadlost, klíčky, mechanické poškození
Lahůdky – gril – okoralost, oschlost
Maso, drůbež, ryby – okoralost, oschlost, oslizlost



Úroveň prodejen
Úroveň poskytnutých služeb zákazníkovi

nedostatečně prostorný vstup na prodejní plochu
vyprodané akční zboží 
prázdné, nedoplněné regály
fronty u pokladen
zaměstnanci neumí poskytnout radu zákazníkovi



Legislativní shoda prodejen
HACCP

zavedené a plně funkční
chybí záznamy nebo záznamy o provedených 

nápravných opatřeních 

DDD 
většinou funkční
výskyt hmyzu na prodejnách
neoddělené skladování čistících přípravků



Legislativní shoda prodejen
Zázemí prodejen

většinou bez problémů 
nedoplněné mýdlo, ručníky, toal. papír 

Sklad, příjem zboží 
nečistoty na příjmu
někdy neprobíhá kontrola přijímaného zboží
špinavá rampa nebo shromaždiště odpadu



Legislativní shoda prodejen
Dodržování teplotního řetězce

znečištěné výparníky chladících nebo mrazících 
zařízení 

teploty většinou dodržovány

Zboží 
nedodržování data použitelnosti u ovoce – zeleniny a 

u chlazeného zboží (mléčné výrobky)
neoznačení OZ zemí původu
na úseku pekárny nejsou správně označovány 

výrobky (alergeny) 
úsek není vybaven umyvadly s mýdlem a ručníky



Sebehodnotící zpráva

 Prodejny většinou aktivně zapojeny 
(především nonfood)

uvádění projektů ve kterých je zapojena centrála
(neznalost prodejen)

nesrozumitelnost údajů v sebehodnotící zprávě
chybí prevence plýtvání potravinami



Prodejna - sortiment

Prodejny nemají v nabídku bio produktů, 
sortiment pro osoby trpící alergiemi, 
sortiment pro vegany apod.

Prodejna - okolí

 Většinou upravené okolí prodejny
někdy není dostatečná údržba zeleně a parkoviště 
prodejny neposkytují speciální vozíky pro děti, ZTP 

apod.
není přítomný bankomat nebo expresní pokladny



Děkujeme Vám za pozornost


