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Výzkumy opakovaně prokázaly, že nakupující obecně nejsou připraveni komunikaci sledovat,
dokud se necítí připraveni k nákupu - tedy dokud nemají nákupní košík a v ruce svůj nákupní
seznam. Nemá-li zákazník košík před vstupem do prodejny, všímá si komunikace u vstupu jen
v 10 % případů. Má-li jej, jeho zájem stoupne na dvojnásobek.

Je sice pravda, že je tato zóna nejexponovanější částí obchodu, protože jí musí projít každý
zákazník, spolu s tím ale platí, že se zde zákazníci teprve připravují na nákup, rozmýšlejí se,
kam půjdou, a uvažují, kolik utratí. Do nákupního módu se tedy teprve přepínají.

Takzvaný efekt otevřené peněženky, tedy moment, kdy má zákazník pocit, že může štědře
nakupovat, protože ještě nemá utraceno, se objevuje až přibližně v jedné třetině vstupní zóny.
Do té doby se nachází v takzvaném dekompresním módu, během kterého na něj méně působí
POP média s impulzním sortimentem.

Lepší orientace = vyšší tržba

Čas, který zákazníci stráví v kategorii, nemá přímou souvislost s množstvím produktů, které
koupí. Mást jej třeba nepřehlednými kategoriemi je naprosto neefektivní.

Reklamu táhne nemediální trh, vzrostl na 22 miliard korun - čtěte

ZDE (http://mam.ihned.cz/c1-62925260-reklamu-tahne-nemedialni-
trh-vzrostl-na-22-miliard-korun)

Výzkum TNS ukázal, že u zákazníků, kteří v kategorii rychle našli první položku (do 10 vteřin),
stoupl průměrný počet položek, které ve stejné kategorii vložili do koše, až o 60 %. Platí tedy,
že čím lepší orientaci lidem v obchodech umožníme, tím více času věnují samotným nákupům,
a ne hledání zboží, které potřebují.

Čím větší výběr, tím více se nakupuje

Zákazníky láká možnost velkého výběru, když si ale mají skutečně vybrat, bývají paralyzováni,
neumějí se rozhodnout a nakonec jsou s rozhodnutím nespokojeni.

marketing (/tagy/marketing-16303)  nakupování (/tagy/nakupovani-3563)  retail (/tagy/retail-27327)  zákazník (/tagy/zakaznik-293344)

Čtyři mýty o nakupování. Retail trápí mylné představy o
chování zákazníka

Daniel Jesenský (/?article%5baut_id%5d=10393170&p=000000_authors&person%5bid%5d=10393170)  21. 10. 2014 (poslední aktualizace 15:26)  Přečteno 732x  MARKETING

0

reklama

(http://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=11737/random=73592641/viewid=777238/site=ihned/area=default/size=wallpaper/keyword=marketing,nakupovani,retail,zakaznik/passback=0/device=u/template=list/id=62983430/sec1=hp/pos=1/async=0/relocate=)

Čas, který zákazníci stráví v kategorii, nemá přímou souvislost s množstvím produktů, které koupí.
autor: Shutterstock

ŽEBŘÍČKY: NEJČTENĚJŠÍ | NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Dominik Hašek: Myslel jsem si, že to s
naším nápojem půjde líp
(http://archiv.ihned.cz/c1-63013700-
podnikatel-dominik-hasek-myslel-jsem-
si-ze-to-s-nasim-napojem-pujde-lip)

1

Přečteno 49 409x
(http://archiv.ihned.cz/c1-63013700-

podnikatel-dominik-hasek-myslel-jsem-
si-ze-to-s-nasim-napojem-pujde-lip)

Herečka vyrazila s kamerou do ulic New
Yorku. Obtěžovalo ji přes 100 mužů
(http://zahranicni.ihned.cz/c1-
63030980-herecka-vyrazila-do-ulic-s-
kamerou-obtezovalo-ji-pres-100-muzu)

2

Přečteno 35 698x
(http://zahranicni.ihned.cz/c1-

63030980-herecka-vyrazila-do-ulic-s-
kamerou-obtezovalo-ji-pres-100-muzu)
Životní pojistku musí měnit miliony lidí,
stát zpřísní daňové zvýhodnění
(http://archiv.ihned.cz/c1-63022700-
zivotni-pojistku-musi-zmenit-miliony-
lidi)

3

Přečteno 22 933x
(http://archiv.ihned.cz/c1-63022700-

zivotni-pojistku-musi-zmenit-miliony-
lidi)reklama

 (http://r.i0.cz/?

url=http%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2F&s=admon&v=1&e=click&m=196_6868_450_1_8735&j=284209)
Práce

(http://r.i0.cz/?

url=http%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2F&s=admon&v=1&e=click&m=196_6868_450_1_8735&j=284209)

Kurzy

(http://r.i0.cz/?

url=http%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fkurzy-

a-

skoleni%2F&s=admon&v=1&e=click&m=196_6868_450_1_8735&j=284209)

SENIOR KEY ACCOUNT MANAGER
(http://r.i0.cz/?
url=http%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F884356238%2F%3Frps%3D215&s=admon&v=1&e=click&m=196_6868_450_1_8735&j=284209)

Vedoucí Oddělení komunikace (http://r.i0.cz/?
url=http%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F900377725%2F%3Frps%3D215&s=admon&v=1&e=click&m=196_6868_450_1_8735&j=284209)

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/KYNĚ PRO PRAHU
(http://r.i0.cz/?
url=http%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F904603714%2F%3Frps%3D215&s=admon&v=1&e=click&m=196_6868_450_1_8735&j=284209)

http://pocasi.ihned.cz/
http://dataroom.ihned.cz/meny/
http://ihned.cz/
http://ihned.cz/c3-62983430-000000_d-62983430-000000_d-62983430-ctyri-myty-o-nakupovani-retail-trapi-mylne-predstavy-o-chovani-zakaznika#
http://predplatne.ihned.cz/homepage/lp-hnweb?utm_source=ihned&utm_medium=odkaz-zahlavi&utm_term=economia-weby&utm_campaign=predplatne-hn
http://archiv.ihned.cz/
http://ihned.cz/
http://byznys.ihned.cz/
http://domaci.ihned.cz/
http://zahranicni.ihned.cz/
http://nazory.ihned.cz/
http://life.ihned.cz/
http://tech.ihned.cz/
http://art.ihned.cz/
http://auto.ihned.cz/
http://multimedia.ihned.cz/fotogalerie/
http://multimedia.ihned.cz/
http://archiv.ihned.cz/
http://kas.economia.ihned.cz/
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
mailto:@?subject=Bezva%20%C4%8Dl%C3%A1nek&body=P%C5%99e%C4%8Dti%20si%20tohle:%20http://mam.ihned.cz/marketing/c1-62983430-ctyri-myty-o-nakupovani-retail-trapi-mylne-predstavy-o-chovani-zakaznika
http://mam.ihned.cz/c1-62925260-reklamu-tahne-nemedialni-trh-vzrostl-na-22-miliard-korun
http://ihned.cz/tagy/marketing-16303
http://ihned.cz/tagy/nakupovani-3563
http://ihned.cz/tagy/retail-27327
http://ihned.cz/tagy/zakaznik-293344
http://ihned.cz/?article%5baut_id%5d=10393170&p=000000_authors&person%5bid%5d=10393170
http://ihned.cz/c3-62983430-000000_d-62983430-000000_d-62983430-ctyri-myty-o-nakupovani-retail-trapi-mylne-predstavy-o-chovani-zakaznika#disqus_thread
http://a.centrum.cz/cent/adclick/FCID=11737/random=73592641/viewid=777238/site=ihned/area=default/size=wallpaper/keyword=marketing,nakupovani,retail,zakaznik/passback=0/device=u/template=list/id=62983430/sec1=hp/pos=1/async=0/relocate=
http://archiv.ihned.cz/c1-63013700-podnikatel-dominik-hasek-myslel-jsem-si-ze-to-s-nasim-napojem-pujde-lip
http://archiv.ihned.cz/c1-63013700-podnikatel-dominik-hasek-myslel-jsem-si-ze-to-s-nasim-napojem-pujde-lip
http://zahranicni.ihned.cz/c1-63030980-herecka-vyrazila-do-ulic-s-kamerou-obtezovalo-ji-pres-100-muzu
http://zahranicni.ihned.cz/c1-63030980-herecka-vyrazila-do-ulic-s-kamerou-obtezovalo-ji-pres-100-muzu
http://archiv.ihned.cz/c1-63022700-zivotni-pojistku-musi-zmenit-miliony-lidi
http://archiv.ihned.cz/c1-63022700-zivotni-pojistku-musi-zmenit-miliony-lidi
http://r.i0.cz/?url=http%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2F&s=admon&v=1&e=click&m=196_6868_450_1_8735&j=284209
http://r.i0.cz/?url=http%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2F&s=admon&v=1&e=click&m=196_6868_450_1_8735&j=284209
http://r.i0.cz/?url=http%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fkurzy-a-skoleni%2F&s=admon&v=1&e=click&m=196_6868_450_1_8735&j=284209
http://r.i0.cz/?url=http%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F884356238%2F%3Frps%3D215&s=admon&v=1&e=click&m=196_6868_450_1_8735&j=284209
http://r.i0.cz/?url=http%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F900377725%2F%3Frps%3D215&s=admon&v=1&e=click&m=196_6868_450_1_8735&j=284209
http://r.i0.cz/?url=http%3A%2F%2Fwww.jobs.cz%2Fpd%2F904603714%2F%3Frps%3D215&s=admon&v=1&e=click&m=196_6868_450_1_8735&j=284209


03.11.14 18:24Čtyři mýty o nakupování. Retail trápí mylné představy o chování zákazníka | mam.ihned.cz

Page 2 of 6http://ihned.cz/c3-62983430-000000_d-62983430-000000_d-62983430-ctyri-myty-o-nakupovani-retail-trapi-mylne-predstavy-o-chovani-zakaznika

0

Rozhodování zahrnuje tři různé duševní činnosti: vědět, co chci; chápat, jaké jsou k dispozici
možnosti; dělat mezi nimi správné kompromisy. Se zvyšujícím se počtem dostupných
možností a informací o nich ale právě racionalizace kompromisů klesá, a tím stoupá frustrace.

Nejlepší kampaně se rodí v druhém a dalším roku spolupráce,
tvrdí Binar - čtěte ZDE (http://mam.ihned.cz/c1-62940190-nejlepsi-
kampane-se-rodi-v-druhem-a-dalsim-roku-spoluprace-tvrdi-binar)

Zákazníci proto raději koupí produkt, který už znají a věří mu, než lákavě vypadající, ale
momentálně nedůvěryhodnou novinku. Efektem pak je třeba to, že zaměstnané matky, které
nemají mnoho času nakupovat, dávají přednost prodejnám s menším výběrem.

Matky s dětmi toho koupí víc

Z několika různých výzkumů nezávisle vyplynulo, že většina matek nakoupí více produktů,
pokud děti u sebe nemá. Platí to i přes překvapivou skutečnost, že ve sledovaných kategoriích
strávily méně času. V doprovodu dětí chtějí ženy z obchodu spíše co nejrychleji odejít a
vyhnout se stresu z požadavků ratolesti na koupi nepotřebných nebo nezdravých věcí.

160 znaků není málo. SMS rostou a zvyšují obraty o stovky
procent - čtěte ZDE (http://mam.ihned.cz/c1-62948380-160-znaku-
neni-malo-sms-rostou-a-zvysuji-obraty-o-stovky-procent)

Odkazuje to mimo jiné i na druhý mýtus. Zajímavé zjištění přinesl letošní výzkum POPAI na
americkém trhu, který krom konfirmace výše uvedeného zjistil, že oproti ženě stráví muž v
doprovodu dětí na nákupu přibližně o 35 % více času, než když nakupuje sám.

A dvě bonusové informace na závěr: matky nakupující bez dětí mají tendenci kupovat přední
značky a matky nakupující s dětmi spíše jiné značky. Bez dětí pak ženy častěji nakupují zdravé
produkty.

Daniel Jesenský (/?
article%5baut_id%5d=10393170&p=000000_authors&person%5bid%5d=10393170)
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Top autobazar v ČR (http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoPyjKrpXVP7LE8GmigbFz4CQBJLy1KYGyqXMvcABwI23ARABIJKBnRkoA1Cr2MXcBWDM4e2B_C6gAZr0y_sDyAEBqQJxskzb-
idoPqgDAaoE2AFP0Ez9c6RNTWtIAPZFZPqiZqfsoZeYY638l3Fcju46uca1uLlJ1CueQzRFedceFYOEc1VdURXCsfo2feo1tcQyN8tQYfTvrDrdupeslWACqVbHex7CJpS5qNftt38qyzYJPZLMLwds6yLgqAxM8XWM7JNwPDz_K_rS6U3zIsw0NYzb1Kw6rvh-
cv0XLtCxSnx4-
iKXgdEaogaml8Wi4uoMaYAtbyMJJq2lnqG3sdyG__HAqT9Ls5rU2LKzieofHkpUW0KKC0DrxmKWkg9NKH_Epya7vM1nwQuIBgGAB86LtAQ&num=1&cid=5GjyELSHjdNe6RS3WbQIMqP6&sig=AOD64_16jHaVFSnGdayFQK1D8E581Bk2DQ&client=ca-centrum-
cz&adurl=http://www.autoesa.cz/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dobsah)
Podívejte se na nejlepší nabídkuprověřených vozidel za super ceny!
www.autoesa.cz (http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CoPyjKrpXVP7LE8GmigbFz4CQBJLy1KYGyqXMvcABwI23ARABIJKBnRkoA1Cr2MXcBWDM4e2B_C6gAZr0y_sDyAEBqQJxskzb-
idoPqgDAaoE2AFP0Ez9c6RNTWtIAPZFZPqiZqfsoZeYY638l3Fcju46uca1uLlJ1CueQzRFedceFYOEc1VdURXCsfo2feo1tcQyN8tQYfTvrDrdupeslWACqVbHex7CJpS5qNftt38qyzYJPZLMLwds6yLgqAxM8XWM7JNwPDz_K_rS6U3zIsw0NYzb1Kw6rvh-cv0XLtCxSnx4-
iKXgdEaogaml8Wi4uoMaYAtbyMJJq2lnqG3sdyG__HAqT9Ls5rU2LKzieofHkpUW0KKC0DrxmKWkg9NKH_Epya7vM1nwQuIBgGAB86LtAQ&num=1&cid=5GjyELSHjdNe6RS3WbQIMqP6&sig=AOD64_16jHaVFSnGdayFQK1D8E581Bk2DQ&client=ca-centrum-
cz&adurl=http://www.autoesa.cz/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dobsah)

Tchibo.cz: Doprava zdarma (http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CumZdKrpXVP7LE8GmigbFz4CQBMHUspYFuf_E8NQBwI23ARACIJKBnRkoA1Ca783Y_P____8BYMzh7YH8LqABn9-73APIAQGpAnGyTNv6J2g-
qAMBqgTVAU_QbIs2pU1Oa0gA9kVk-qJmp-yhl5hjrfyXcVyO7jq5xrW4uUnUK55DNEV51x4Vg4RzVV1RFcKx-jZ96jW1xDI3y1Bh9O-sOt26l6yVYAKpVsd7HsImlLmo1-23fyrLNgk9kswvB2zrIuCoDEzxdYzsk3A8PP8r-tLpTfMizDQ1jNvUrDqu-
H5y_Rcu0LFKfHj6IpeB0RqiBqaXxaLi6gxpyC3nLvnQhE9lQFwLmYb_sN2pMr6w3iHbfsaPYmoYSqEhlX9xaJG6HezucLgrgCSh1_QJHYgGAYAHyaDEIw&num=2&cid=5GjyELSHjdNe6RS3WbQIMqP6&sig=AOD64_2ywBGcni8029Vg1gWHMaBJwW5IFA&client=ca-
centrum-cz&adurl=http://www.Tchibo.cz%3Fwbdc%3DE29wFXiWOD)
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USA: Volby ve stínu
eboly

(http://archiv.ihned.cz/c1-
63047470-usa-volby-ve-
stinu-eboly)
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Plzeň je velká i bez
Vrby, Sparta na
lopatkách

(http://archiv.ihned.cz/c1-
63047190-plzen-je-velka-
i-bez-vrby-sparta-na-
lopatkach)

PANORAMA

Předsednický tunel
jménem ProMoPro

(http://archiv.ihned.cz/c1-
63047320-predsednicky-
tunel-jmenem-promopro)
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(http://mam.ihned.cz/marketing/c1-
62951610-gfk-kronberg-
entrepreneurial-talks-poprve-v-
ceske-republice#disqus_thread)
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(http://mam.ihned.cz/marketing)

11:04  redakce M&M (/?
article%5baut_id%5d=14591280&m=authors&person%5bid%5d=14591280)

Hodnotě značky a jejímu vnímaní ze strany spotřebitelů bude
věnována konference GfK Kronberg, která se... více
(http://mam.ihned.cz/marketing/c1-62951610-gfk-kronberg-
entrepreneurial-talks-poprve-v-ceske-republice)

GfK Kronberg Entrepreneurial Talks poprvé v České
republice (http://mam.ihned.cz/marketing/c1-
62951610-gfk-kronberg-entrepreneurial-talks-poprve-
v-ceske-republice)
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(http://mam.ihned.cz/marketing/c1-
62943810-francie-je-vyrizena-rika-
britsky-byznysmen-divny-
marketing-brani-se-
zeme#disqus_thread)
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(http://mam.ihned.cz/marketing)

15:43  Jiří Hořčica (/?
article%5baut_id%5d=12969870&m=authors&person%5bid%5d=12969870)

Šéf úspěšného britského obchodního domu navštívil Francii a
dojmy si nenechal pro sebe. "Je to vyřízená... více
(http://mam.ihned.cz/marketing/c1-62943810-francie-je-vyrizena-rika-
britsky-byznysmen-divny-marketing-brani-se-zeme)

Francie je vyřízená, říká britský byznysmen. Divný
marketing, brání se země
(http://mam.ihned.cz/marketing/c1-62943810-francie-
je-vyrizena-rika-britsky-byznysmen-divny-marketing-
brani-se-zeme)

V ČNB také vzniká nový odbor restrukturalizace. Ten bude sloužit
jako "poslední záchrana" před krachem... více

ČNB přitvrzuje vůči tuzemským bankám. Budou platit
do nového bezpečnostního fondu
(http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-
63050230-cnb-pritvrzuje-vuci-tuzemskym-bankam-
budou-platit-do-noveho-bezpecnostniho-fondu)
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0
(http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-
cesko/c1-63050230-cnb-pritvrzuje-
vuci-tuzemskym-bankam-budou-
platit-do-noveho-bezpecnostniho-
fondu#disqus_thread)

Zpravodajství
(http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi)

17:55  Radek Bednařík (/?
article%5baut_id%5d=17498570&m=authors&person%5bid%5d=17498570)

(http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-63050230-cnb-pritvrzuje-
vuci-tuzemskym-bankam-budou-platit-do-noveho-bezpecnostniho-fondu)

0
(http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-
cesko/c1-63050240-ministerstvo-
zrusilo-studii-pro-letiste-vodochody-
podame-zalobu-tvrdi-
penta#disqus_thread)

Zpravodajství
(http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi)

16:43  ČTK (/?
article%5baut_id%5d=10440900&m=authors&person%5bid%5d=10440900)

Letiště Vodochody podá správní žalobu vůči usnesení
ministerstva životního prostředí, které zrušilo... více
(http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-63050240-ministerstvo-
zrusilo-studii-pro-letiste-vodochody-podame-zalobu-tvrdi-penta)

Ministerstvo zrušilo studii pro letiště Vodochody.
Podáme žalobu, tvrdí Penta
(http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-
63050240-ministerstvo-zrusilo-studii-pro-letiste-
vodochody-podame-zalobu-tvrdi-penta)

0
(http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-
63050350-cesko-neuznava-
vysledky-voleb-na-vychode-
ukrajiny-nebyly-
demokraticke#disqus_thread)

Domácí
(http://domaci.ihned.cz/domaci)

17:12  ČTK (/?
article%5baut_id%5d=10440900&m=authors&person%5bid%5d=10440900)

Podle českého ministerstva zahraničí byly separatistické volby
na východě Ukrajiny nedemokratické.... více
(http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-63050350-cesko-neuznava-vysledky-
voleb-na-vychode-ukrajiny-nebyly-demokraticke)

Česko neuznává výsledky voleb na východě Ukrajiny.
Nebyly demokratické
(http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-63050350-cesko-
neuznava-vysledky-voleb-na-vychode-ukrajiny-nebyly-
demokraticke)

0
(http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-
63050270-vlada-schvalila-
podobu-kurzarbeitu-zamestnanci-
dostanou-70-procent-
mzdy#disqus_thread)

Domácí
(http://domaci.ihned.cz/domaci)

17:57  Jakub Kalenský (/?
article%5baut_id%5d=13474490&m=authors&person%5bid%5d=13474490)

Zaměstnanci podniků, které kvůli hospodářské krizi či přírodní
katastrofě nebudou mít pro své lidi práci... více
(http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-63050270-vlada-schvalila-podobu-
kurzarbeitu-zamestnanci-dostanou-70-procent-mzdy)

Vláda schválila podobu kurzarbeitu. Zaměstnanci
dostanou 70 procent mzdy
(http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-63050270-vlada-
schvalila-podobu-kurzarbeitu-zamestnanci-dostanou-
70-procent-mzdy)

0
(http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-
63049980-ano-chce-aby-
kontrolnimu-vyboru-v-praze-
sefovali-pirati-budou-s-nimi-
jednat-o-podpore#disqus_thread)

Domácí
(http://domaci.ihned.cz/domaci)

17:03  Eliška Nová (/?
article%5baut_id%5d=17512330&m=authors&person%5bid%5d=17512330)

TOP 09 nepovede žádný výbor na pražském magistrátu. Z
opozičních stran koalice počítá jen s piráty.... více
(http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-63049980-ano-chce-aby-kontrolnimu-
vyboru-v-praze-sefovali-pirati-budou-s-nimi-jednat-o-podpore)

ANO chce, aby kontrolnímu výboru v Praze šéfovali
piráti. Budou s nimi jednat o podpoře
(http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-63049980-ano-
chce-aby-kontrolnimu-vyboru-v-praze-sefovali-pirati-
budou-s-nimi-jednat-o-podpore)
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0
(http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-
cesko/c1-63048980-stat-resi-kam-
se-podelo-5-5-milionu-litru-nafty-z-
nouzovych-rezerv#disqus_thread)

Zpravodajství
(http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi)

14:28  Dagmar Klimovičová (/?
article%5baut_id%5d=18137020&m=authors&person%5bid%5d=18137020)

Společnost Viktoriagruppe nedokáže od 23. září vysvětlit, kam se
podělo 5,5 milionu litrů nafty z... více
(http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-63048980-stat-resi-kam-se-
podelo-5-5-milionu-litru-nafty-z-nouzovych-rezerv)

Stát řeší, kam se podělo 5,5 milionu litrů nafty z
nouzových rezerv
(http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-
63048980-stat-resi-kam-se-podelo-5-5-milionu-litru-
nafty-z-nouzovych-rezerv)

0
(http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-
63048800-prvni-den-kauzy-
promopro-stat-zada-po-
obzalovanych-miliardove-
odskodne#disqus_thread)

Domácí
(http://domaci.ihned.cz/domaci)

13:08  ČTK (/?
article%5baut_id%5d=10440900&m=authors&person%5bid%5d=10440900)

12 lidí je obžalovaných z celkem pěti trestných činů včetně praní
špinavých peněz. Česká republika... více
(http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-63048800-prvni-den-kauzy-promopro-
stat-zada-po-obzalovanych-miliardove-odskodne)

První den kauzy ProMoPro: Stát žádá po obžalovaných
miliardové odškodné
(http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-63048800-prvni-
den-kauzy-promopro-stat-zada-po-obzalovanych-
miliardove-odskodne)

0
(http://archiv.ihned.cz/c1-
63047400-napeti-mezi-
ruskem-a-ukrajinou-mel-
zmirnit-byznys-tato-
nadeje-ale-
padla#disqus_thread)

události
(http://archiv.ihned.cz)

12:23  Ondřej Soukup (/?
article%5baut_id%5d=10754360&m=authors&person%5bid%5d=10754360)

Obchodní výměna mezi Ruskem a Ukrajinou setrvale klesá.
Podle údajů ruského statistického úřadu za první... více
(http://archiv.ihned.cz/c1-63047400-napeti-mezi-ruskem-a-ukrajinou-mel-
zmirnit-byznys-tato-nadeje-ale-padla)

Napětí mezi Ruskem a Ukrajinou měl zmírnit byznys.
Tato naděje ale padla (http://archiv.ihned.cz/c1-
63047400-napeti-mezi-ruskem-a-ukrajinou-mel-
zmirnit-byznys-tato-nadeje-ale-padla)

0
(http://domaci.ihned.cz/c1-
63049760-cro-chce-dal-
vysilat-hovory-z-lan-o-
zemanovych-vulgaritach-
ale-bude-s-hradem-
jednat#disqus_thread)

(http://domaci.ihned.cz) 15:50  bit (/?
article%5baut_id%5d=12939540&m=authors&person%5bid%5d=12939540)

Český rozhlas chce v rozhovorech s Milošem Zemanem v pořadu
Hovory z Lán pokračovat. Před příštím dílem,... více
(http://domaci.ihned.cz/c1-63049760-cro-chce-dal-vysilat-hovory-z-lan-o-
zemanovych-vulgaritach-ale-bude-s-hradem-jednat)

ČRo chce dál vysílat Hovory z Lán. O Zemanových
vulgaritách bude s Hradem jednat
(http://domaci.ihned.cz/c1-63049760-cro-chce-dal-
vysilat-hovory-z-lan-o-zemanovych-vulgaritach-ale-
bude-s-hradem-jednat)

Weby shromažďující internetový obsah z různých zdrojů budou
muset platit měsíční poplatky místním... více
(http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-svet/c1-63050170-spanelsko-zavedlo-
dan-z-googlu-chce-tim-ochranit-domaci-media)

Španělsko zavedlo "daň z Googlu". Chce tím ochránit
domácí média (http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-
svet/c1-63050170-spanelsko-zavedlo-dan-z-googlu-
chce-tim-ochranit-domaci-media)
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