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Nakupujte hezky česky



Jens KriegerJens Krieger

Penny Market je v České republice doma již více než 20 let. Poprvé se červenožluté logo naší společnosti rozsvítilo 

v lednu roku 1997 nad prodejnou Gerská v Plzni. Od té doby jsme odvedli značný kus práce a nyní máme nejširší 

síť prodejen v České republice. Tou zatím poslední je nově otevřená prodejna v Pečkách, kterou jsme slavnostně otevřeli 

v dubnu 2019. 

Tím ovšem naše práce nekončí. V současné době procházíme dynamickým obdobím rozvoje a změn. Investujeme 

stovky milionů korun do postupné modernizace všech míst, kde se setkáváme s našimi zákazníky. Nejde jen o změnu 

přístupu k nakupování a vytváření příjemnějšího sousedského prostředí, ale také o ekologii. S každou modernizací 

výrazně snižujeme energetickou náročnost jednotlivých prodejen. Není nám totiž lhostejná budoucnost nejen naší 

firmy, ale i nás, našich dětí a celé planety. 

Společenská odpovědnost je jedním z pilířů naší práce. I proto patříme mezi lídry v boji proti jednorázovým plastům. 

Od ledna roku 2019 nenajdete v našich obchodech žádnou jednorázovou plastovou tašku. Nabízíme pouze tašky 

z alternativních materiálů určené pro opakované použití. Dlouhodobě také bojujeme proti plýtvání, ať již nabídkou 

ovoce a zeleniny nestandardních tvarů, nebo spoluprací s Českou federací potravinových bank.

Naše společnost roste. Nejde jen o počty prodejen, zákazníků či ekonomické výsledky, ale i o to, že neustále 

rozšiřujeme řady našich kolegů a kolegyň. Bez nich bychom nebyli tím, čím jsme. Je pro nás důležitý každý člověk, 

ať je to zaměstnanec, nebo zákazník. Jsme firmou, které záleží na dobrých vztazích. Chceme být přítelem i sousedem 

každého, s kým spolupracujeme, komu poskytujeme své služby. 

Tedy i Vaším…

Vaši jednatelé PENNY

Vážení přátelé,

Mathias MentropMartin Peffek
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Kdo jsme
Penny Market vstoupil na český trh v lednu roku 1997. První prodejnou s logem naší společnosti byla prodejna Gerská 

v Plzni. Od samotného počátku se naše společnost zaměřila na svůj rozvoj ve všech regionech v rámci celé České 

republiky. V roce 2009 jsme dokončili převzetí sítě 150 prodejen diskontního řetězce Diskont Plus a stali jsme se tak 

společností s nejrozsáhlejší sítí prodejen V České republice. Díky tomu dnes máme největší síť čítající 380 prodejen. 

V našich prodejnách a 5 centrálních skladech pracuje více než 5600 kolegyň a kolegů a kromě modernizace naší sítě 

připravujeme další expanzi a rozvoj. 

Od samotného počátku si klademe za cíl být co nejblíže obyvatelům naší země, a to nejen nabídkou českých 

a regionálních čerstvých produktů, ale především přátelským interiérem, výhodnými cenami a osobním přístupem 

k našim zákazníkům. V našich prodejnách nakupující naleznou více než 2000 položek v celé šíři potravinářského 

sortimentu. Tuto nabídku navíc rozšiřujeme každý týden o nové akční zboží z oblasti potravin i spotřebního zboží. 

Penny Market s.r.o. je dceřinou společností mezinárodní skupiny REWE Group, podnikající v oblasti obchodu 

a cestovního ruchu. Skupina REWE Group provozuje přes 15 700 prodejen ve 22 evropských zemích a zaměstnává 

přibližně 360 000 lidí. PENNY kromě České republiky najdete i v Německu, Rakousku, Itálii, Maďarsku a Rumunsku.

Koncern REWE založilo celkem sedmnáct partnerů již v roce 1927 v Kolíně nad Rýnem. Cílem bylo spojit a zorganizovat 

nákup jídla. Výsledkem této snahy se stala úspěšná a neustále rostoucí společnost, která je v současné době jednou 

z největších evropských skupin v oblasti retailu a cestovního ruchu, jejímiž základními hodnotami jsou solidarita, 

spolupráce a trvalá udržitelnost. 

PENNY ČESKÁ REPUBLIKA

56

CS

Číslo uvnitř značky označuje počet prodejen PENNY v daném kraji

Centrální sklad PENNY
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Na trh do PENNY
Nový koncept prodejen v rámci pilotního projektu představil Penny Market poprvé v září roku 2016 ve své nové 

prodejně Penny Lehovec v pražské Kolbenově ulici a následně na dalších 16 místech po celé České republice. 

Po testovací fázi a na základě připomínek zákazníků byl projekt upraven a koncept postupně realizován na všech 

prodejnách PENNY. Do počátku roku 2019 dostalo moderní vzhled více než 120 prodejen z celkového počtu 380 po celé 

České republice. V lednu roku 2019 jsme dokončili přestavbu všech osmi prodejen na území Plzně, na jaře pak také 

všech 30 prodejen na území našeho hlavního města. Jen v roce 2019 máme v plánu modernizovat dalších 70 prodejen.

Každé modernizované prodejně vévodí dřevěné prvky a prodejna je uspořádána do podoby farmářského tržiště 

s ostrůvky a zálivy s daným sortimentem. Novinkou jsou také zkratky mezi jednotlivými odděleními či „slepé uličky“, 

které usnadňují orientaci v nabídce zboží jediným pohledem. Díky tomu usnadňujeme zákazníkům nákupní proces – 

vidí celou šíři sortimentu a nemusí jednotlivé nákupní položky složitě hledat. České produkty jsou v našem sortimentu 

zastoupeny více než 70 procenty. Své místo v něm mají i privátní značky, například uzeniny Řezníkův talíř, müsli, kaše 

a cereálie Crip Crop, mléčné produkty Boni nebo pekařské výrobky Karlova Koruna.

NAŠE ZMODERNIZOVANÉ PRODEJNY

Podporujeme 
lokální 

dodavatele

Oddělení 
označujeme 

pro vaši lepší 
orientaci

Navštivte
vaše PENNY
v novém

Produkty 
v AKCI jsou 

speciálně 
označené

Rozšířená 
nabídka 

vína

Širší 
uličky pro vaše 

pohodlí

Pečivo 
od lokálních 

pekařů

Vzhled tržiště 
s čerstvými 

potravinami

penny.cz 76



PRŮBĚH MODERNIZACE

Přestavba každé prodejny trvá 5 dnů, během nichž je zcela vyměněno nejen veškeré zařízení prodejny, ale upraveno 

také zázemí pro zaměstnance, instalováno nové LED osvětlení, díky čemuž výrazně snižujeme energetickou náročnost 

každé z prodejen, a dále je upraveno kompletní značení prodejny. Ty po modernizaci označuje zcela nové logo. 

Každý týden projdou modernizací v průměru 3 prodejny. Náklady na přestavbu se podle rozlohy prodejny pohybují 

v průměru přibližně 3 miliony korun. Na přestavbě se podílí patnáct dodavatelských firem a celkem na každé prodejně 

po dobu 5 dnů 24 hodin denně pracuje okolo 50 lidí. Do přestavby celé sítě investuje Penny Market v průběhu 4 let 

zhruba 1 miliardu korun.

Každá modernizovaná prodejna nese ve svém logu místopisný název. V menších městech, kde je pouze jedna prodejna 

PENNY, nese obvykle název tohoto města. Ve větších městech, kde je prodejen PENNY více, mají možnost o názvu 

rozhodnout zákazníci. Většinou volí název ulice, čtvrti, ale někdy i vžitý místopisný název, například Penny Vinice 

v pražské Vinohradské ulici.

Modernizujeme

PRŮBĚH PŘESTAVBY V DETAILU
Vše je předem pečlivě naplánováno. V pátek večer po otevírací době rozvezeme všechno zboží na nejbližší prodejny. 

Následuje demontáž veškerého zařízení, tedy starých regálů nebo mrazáků. Provedeme potřebné stavební úpravy, 

například výměnu dveří nebo úpravu elektrické sítě pro zapojení chladicích boxů, současně vyměníme osvětlení. 

Třetí den namontujeme nové regály, v úterý, tedy čtvrtý den, dokončíme přestavbu a doladíme detaily a ve středu 

navážíme zpět zboží tak, abychom mohli ve čtvrtek ráno opět otevřít už v nové podobě.
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Rok 2018 
v číslech

ZAMĚSTNANCI

ZÁKAZNÍCI (mil.)

PODÍL ČESKÝCH 
PRODUKTŮ

2017

5394
2018

5656Rok 2018 byl pro Penny Market velmi úspěšný. Obrat činil takřka 42 miliard korun, což představuje meziroční nárůst 

o téměř 8 %. Počet zákazníků vzrostl meziročně o 4 % na 158 milionů. Také díky pokračující expanzi jsme se svými 

380 prodejnami s výrazným předstihem před konkurencí opět potvrdili 1. místo mezi obchodními řetězci, pokud jde 

o počet prodejen. S další výstavbou nových prodejen počítáme i v příštích letech.

Penny Market patří mezi významné investory v České republice. Každoročně investujeme okolo jedné miliardy korun 

a v tomto trendu budeme pokračovat i v příštích letech. Od našeho vstupu na český trh jsme celkem investovali 

do rozvoje společnosti přibližně 18 miliard korun a vytvořili stovky pracovních míst, a to zejména v regionech. Díky 

tomu se řadíme mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v České republice. Jen v loňském roce jsme mezi námi přivítali 

262 nových kolegů. Celkem je nás již více než 5600.

POČET PRODEJEN 
(CELKEM)

2017

373
2018

380

OBRAT (mld. Kč)

2017

38,8
2018

42,0

+ 8 %

70 %

2017

152
2018

158

INVESTICE (mld. Kč)

1998–2018

18

2018

1,02
POČET PRODEJEN V NOVÉM 
(CELKEM)

2018

120
2019 (plán)

200
2017

44
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Planeta nám 
není lhostejná
Penny Market se dlouhodobě snaží snižovat zátěž na životní prostředí a ke stejnému chování motivuje i své zákazníky. 

Za jeden ze svých stěžejních úkolů považuje boj proti plýtvání potravinami. I proto poskytl zcela zdarma České federaci 

potravinových bank sklad v Modleticích. Díky této podpoře v hodnotě milionů korun se podařilo jen za první půlrok 

fungování skladu zachránit a dále distribuovat již více než 150 tun potravin. V roce 2018 jsme darovali potravinovým 

bankám 40 tun potravin. Spolupracujeme rovněž s krajskými potravinovými bankami nebo ve spolupráci s kuchařem 

Martinem Škodou šíříme osvětu v boji proti plýtvání. Pravidelně se také zapojujeme do Sbírky potravin, organizované 

Českou federací potravinových bank. Součástí boje proti plýtvání je i úspěšná kampaň spuštěná už v roce 2017 s názvem 

Neobyčejné kousky: zákazníci si mohou ve všech prodejnách zakoupit ovoce a zeleninu, které jsou z hlediska kvality 

v pořádku, ale jejich vzhled není zcela estetický. Kromě snížení plýtvání potravinami je cílem kampaně pomoc českým 

farmářům s produkty, které by jinak přišly nazmar. 

Penny Market se také rozhodl zapojit do boje proti jednorázovým plastům a od počátku roku 2019 ve všech svých 

380 prodejnách zcela nahradil jednorázové plastové tašky taškami z alternativních materiálů: bavlny, papíru nebo 

polyesteru. Kampaň, kterou podpořily i známé české osobnosti, vzbudila velký zájem ze strany médií i široké veřej-

nosti. PENNY také jako jediný řetězec na trhu nabízí takzvané ovosáčky, které při možnosti opakovaného použití snižují 

množství použitých plastů při nákupu ovoce, zeleniny či pečiva. 

Kromě těchto dlouhodobých aktivit Penny Market podporuje i další projekty zaměřené na snížení ekologické zátěže, 

jako jsou například Hodina Země nebo Ukliďme Česko a řadu dalších.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 2018/2019

Tipy jak vařit 
z přebytků jídla 

Textilní tašky 
místo plastů

Plyšáci 
ohrožených 

druhů Nestandardní 
ovoce 

a zelenina

Podpora 
potravinových 

bank

Opakovaně 
použitelné 

sáčky
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PODPORA MÍSTNÍCH DODAVATELŮ
Vůně a chuť domova
V PENNY je 7 z 10 výrobků českých! Velký důraz klademe na spolupráci s lokálními dodavateli, především s místními 

pekaři, řezníky, farmáři dodávajícími vždy čerstvé ovoce a zeleninu, ale i lokálními výrobci vysoce kvalitního moravského 

vína. Zákazníci tak vždy ve svém PENNY najdou oblíbené výrobky od dodavatelů, které mají rádi a jsou na ně zvyklí. 

Ctíme a dodržujeme tradice, vždyť někteří naši dodavatelé začali svoji historii psát už v 19. století a dodnes se drží při 

přípravě svých produktů originálních starých receptur. Na druhou stranu za čerstvostí produktů stojí i nejmodernější 

technologie, kdy například zaměstnanci na farmách dodavatelů na pěstování rajčat ve sklenících řídí čmeláky při 

opylování pomocí wi-fi. To jim umožňuje dodávat do obchodů čerstvé ovoce po celý rok. Díky síti našich 5 centrálních 

skladů pak zásobujeme čerstvými oblíbenými produkty vždy daný region nepřetržitě. Naše heslo „Nakupujte hezky 

česky!“ tak není jen reklamním sloganem, ale naplňujeme jej beze zbytku každodenní prací a spoluprací s místními 

producenty. 

PŘES 40 LOKÁLNÍCH PEKAŘŮ V PENNY 

PENNY nabízí z pečiva jak tradiční české, tak originální pekařské výrobky. Čerstvé pečivo je do prodejen zaváženo až 

čtyřikrát za den. V našich pecích pak několikrát denně dopékáme nejen křupavé bagety, kaiserky nebo chleba, ale 

i sladké pečivo. Zároveň je možné si u nás vybrat z více než 270 pekařských regionálních specialit, jimiž se můžeme 

pochlubit díky spolupráci s více než 40 lokálními pekaři. O tom, že se jedná o nejkvalitnější produkty, svědčí například 

ocenění Česká chuťovka 2018 za pšenično-žitný chléb Karlova Koruna pro Penny Market.
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