
1 
 

 

 

 

 

P
O

LI
C

Y
 P

A
P

ER
 

Červen 2021 

PANDEMIE COVID-19:  

NOVÝ NORMÁL PRO SPOTŘEBITELE? 

Michaela Rubášová, Karel Sál 

Shrnutí 
Vliv pandemie covid-19 je viditelný ve většině oblastí spotřebitelského sektoru. Negativní 

dopady jsou více než zřejmé: úbytek mobility a omezování setkávání v populaci znamenalo 

citelné ztráty pro cestovní ruch, služby osobní povahy, jako jsou restaurace, kadeřnictví, 

posilovny a taxi služby. Na druhou stranu na pandemii vydělaly digitální platformy zabývající se 

zábavou (Netflix), doručováním zboží (Deliveroo, Asos) a přepravní společnosti. Nejvýraznější 

změnou spotřebitelského chování byl rapidní nárůst online nákupů převážně potravin, léků 

a drogistických produktů. 
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Úvod 

Pandemie covid-19 se stala všeobjímající událostí, kterou můžeme chápat jako předěl v novodobé 

historii. Podobně velkých dějinných milníků bylo v 21. století pouze několik. Kromě 11. září 2001 

můžeme jmenovat Velkou recesi v letech 2007–2008, která rozklížila evropský sen o jednotné Evropě 

a dala vzniknout dvěma táborům: „spořivému“ severu a „marnotratnému“ jihu. Pandemie 

pravděpodobně způsobí ještě hlubší změny, jelikož celosvětová zdravotní krize nepostihuje pouze 

ekonomiku, ale všechny důležité oblasti lidské existence od zdravotnictví, politiky, školství 

po náboženství či dopravu. S důsledky pandemie se budeme vyrovnávat roky, možná celá desetiletí. 

Postpandemická budoucnost se bude od světa před rokem 2020 lišit v mnoha ohledech. Problém je, 

že velké změny se v prvopočátku projevují nenápadně. Proto, chceme-li nahlédnout do světa 

budoucnosti, musíme se zaměřit na proměnu vzorců chování obyvatel. A nejjednodušeji to můžeme 

vidět v oblasti spotřebitelského chování. 

Proto se v tomto textu zaměříme na vliv, který má pandemie covid-19 na chování spotřebitelů. 

Pozornost upřeme primárně na české spotřebitele, ale také na ty ostatní včetně Spojeného království 

a Spojených států. Podíváme se také na předpovědi týkající se vlivu pandemie na vývoj chování 

spotřebitelů v budoucnu. 

Proměna spotřebitelského chování v České republice 

To, že se chování spotřebitelů mění v souvislosti s novými trendy, není žádné překvapení. Ať jde o nové 

možnosti platby či o doručování produktů, neustále se objevují nové způsoby, jak zákazníkům 

zjednodušit přístup ke zboží a jak podpořit celkovou spotřebu. Nic ale v posledních desetiletích 

neovlivnilo chování spotřebitelů tak rychle a zásadně jako covid-19.  

Nepřekvapivě je nejdůležitějším faktorem strach, a to strach spotřebitelů z nemoci a onemocnění 

samotného. Můžeme říct, že čím více se spotřebitelé bojí, tím více se jejich chování mění. Původ tohoto 

strachu je logicky spojen s obavami zákazníků o zdraví a zdraví jejich blízkých (Eger et. al, 2021: 6). 

To se zásadně projevuje v případě nakupování, kdy strach z nákazy virem způsobil častější využívání 

služeb online obchodů a drastické snížení fyzické přítomnosti v kamenných prodejnách. Nejnovější 

výzkum Českého statistického úřadu (Wolf, 2020) ukazuje, že více než 50 % české populace 

v současnosti využívá online nakupování – nejvíce pak lidé mezi 25–34 lety. Pro porovnání za rok 2019 

využilo online nákupů 39 % obyvatel ČR. 

Pandemie také ovlivnila volbu jednotlivých produktů. Průzkumy prokázaly, že frekvence nákupů 

drogistických výrobků, léků a jiných zdravotnických potřeb se od začátku pandemie rapidně zvýšila 

(Eger et al., 2021: 7). Logicky, čím vyšší byl strach spotřebitelů z nákazy, tím vyšší byla frekvence nákupů 

těchto potřeb. Ze stejného důvodu se naopak utlumil nákup sportovních potřeb a věcí spojených 

s volnočasovými aktivitami. Studie, kterou zpracovali Seema Mehta, Tanjul Saxena, a Neetu Purohit 

(Mehta et al., 2020: 293), potvrdila, že během pandemie covid-19 lidé utrácejí méně za produkty, 

které vnímají jako postradatelné, jako je oblečení, boty, make-up, šperky, hry a elektronika. 

Studie firmy Oliver Wyman (2020) zjistila, že kolem 60 % respondentů preferuje během pandemie 

nakupovat potraviny méně často po větších baleních, aby minimalizovali nebezpečí nakažení 

v obchodech. Zákazníci zcela logicky kalkulují s rizikem a snaží se onemocnění předcházet. U lidí také 

vznikla přirozená tendence vytvářet si zásoby potravin, léků a drogistických produktů. To mělo vliv 

na dočasné nedostatky zejména trvanlivých potravin, jako jsou konzervované výrobky všeho druhu, 
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sušené, instantní dehydratované potraviny a základní suroviny typu mouky, rýže, fazolí a podobně. 

Dočasný nedostatek, který však dodavatelské řetězce byly schopny vyrovnat v řádu dnů, navíc zvyšuje 

strach a paniku spotřebitelů, což znovu zvyšuje frekvenci i objemy nákupů. Rozhodujícími faktory 

obecně jsou vzdálenost obchodu od bydliště, provozní doba a (ne)možnost objednávky potravin online. 

Pandemie a Evropa 

Dopady pandemie se liší stát od státu v závislosti na odolnosti jejich ekonomik a připravenosti 

veřejného sektoru. Na druhou stranu vidíme, že vliv pandemie na chování spotřebitelů je v rozvinutých 

státech typu Evropské unie velmi podobný, v některých ohledech takřka totožný.  

Mezi nejvíce zasažená odvětví ekonomiky Evropské unie patřila odvětví závislá na lidském kontaktu 

a interakci. Příkladem jsou divadla a muzea, která přímo závisejí na počtu návštěvníků. Výrazně 

zasažena byla také letecká doprava. Hlavní roli v tomto případě hrála opatření jednotlivých vlád 

členských států omezující pohyb občanů. Spotřebitelé také omezili zapojení se ve „zbytných“ 

volnočasových aktivitách, mezi které mimo jiné patří cestování. Dalším znatelně postiženým odvětvím 

byly služby, které závisí na dalších silně zasažených odvětvích evropské ekonomiky, jako je výroba 

potravin pro sektor HORECA, tedy hotely, restaurace a kavárny, či fyzický maloobchod (Maarten de Vet 

et al., 2021: 36). 

Mezi vítěze v Evropské unii naopak patří sektory farmaceutický a digitální, které byly pandemií 

zasažené nejméně. Důkazem toho je jejich zotavení již během roku 2020. U digitálního sektoru 

můžeme čekat rychlý růst, jelikož průmyslová odvětví EU procházejí překotnou digitalizací 

podporovanou z unijních zdrojů. 

V případě Spojeného království, které v rámci protiepidemických opatření omezilo provoz, a následně 

kompletně uzavřelo všechny restaurace, bary, kavárny a obchodní domy, je dopad pandemie 

na chování spotřebitelů také výrazný. Po zavedení protiepidemických opatření utratili spotřebitelé 

za restaurace a rekreaci o čtvrtinu méně než před jejich zavedením, v obchodech pak téměř o pětinu 

méně. Po dodatečném uzavření obchodů s méně významnými produkty (jako je oblečení, šperky 

a elektronika) poklesly celkové tržby o více než třetinu, v případě restaurací a rekreačních služeb 

o 40 %. 

Nejvíce zasažena byla velká města na jihu Anglie, jako je například Londýn, s vyšší životní úrovní 

obyvatel a nadprůměrnými mzdami oproti těm ve Walesu, Severním Irsku či Skotsku. Změny 

ve spotřebitelském chování bohatších domácností se více propisují do celkového úhrnu, jelikož jsou 

jednoduše zvyklé více utrácet za služby všeho druhu. 

Důvodem, proč tato čísla nejsou ještě drastičtější, je právě existence nákupů produktů online 

a cestování spotřebitelů do oblastí, kde podniky zůstaly otevřené, což znamená, že část Britů 

protiepidemická opatření ignorovala. 

Chování amerických spotřebitelů 

I když Spojené státy americké zasáhla pandemie ještě živelněji než Evropu, změny v chování 

spotřebitelů jsou srovnatelné a výhled je poměrně pozitivní. Průzkum provedený firmou McKinsey 

& Company (2021, viz obrázek) ukazuje, že více než polovina amerických spotřebitelů očekává 

se zlepšením pandemické situace také zvýšené výdaje. A to nikoliv z důvodu nutné potřeby, ale kvůli 

únavě ze stereotypu způsobeného pandemií a z touhy si jednoduše vylepšit náladu. 
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Američtí spotřebitelé uvádí, že v budoucnu budou více utrácet zejména za oblečení, kosmetiku 

a elektroniku. Nejvíce postižené oblasti ekonomiky, jako jsou restaurace, bary, kavárny a cestovní ruch, 

v budoucnu mohou očekávat prudký příval dolarů, které američtí zákazníci neměli kde utratit. Očekává 

se, že utrácení amerických spotřebitelů bude postupně nabírat na intenzitě, zejm. až budou 

proočkováni také mladší ročníky obyvatel USA, které jsou přeci jen svolnější k utrácení za spotřební 

zboží než starší generace. 

Obrázek 1: Průzkum chování amerických spotřebitelů 

  

Zdroj: McKinsey & Company, 2021 

Obdobně jako v Evropě americké obchody v době pandemie zaznamenaly rapidní vzestup online 

prodejů, a to s nárůstem online plateb platební kartou o 35 % za poslední uplynulý rok (leden 2020 – 

leden 2021). Podíl online nákupů se během pandemie zvýšil ze 37 % na 80 %. I když se tato čísla snížila 

již v druhé polovině roku 2020, podíl online nákupů v USA zůstává vyšší než před pandemií. 

Pandemie covid-19 měla v Americe také dopad na nakupování jídla a jeho spotřebu. Průzkum 

spotřebitelského chování, který Chenarides, Grebitus, Lusk a Printezis provedli v květnu 2020 

(Chenarides et al., 2021), ukazuje, že v důsledku uzavírání podniků, jako jsou restaurace, bary 

a kavárny, američtí spotřebitelé nakupovali více potravin než před pandemií. Spotřebitelé se také 

snažili vyhnout nakupování v kamenných obchodech a místo toho začali více spoléhat na takové online 

služby, jako je dovážka potravin a vyzvedávání předem objednaného nákupu ve výdejním okénku. 

Výsledky průzkumu také ukazují, že počet domácností, které využívají možnosti vyzvednutí nákupu 

skrze výdejní okénko obchodu, vzrostl několikanásobně (225 %). Počet domácností využívajících 

dovozu potravin před dům vzrostl během pandemie až o 158 %. 

Výhled do budoucna 

Vliv pandemie covid-19 na spotřebitelské chování lidí je nezpochybnitelný. Nicméně vyčíslení 

napáchaných škod je velmi obtížné, jelikož pandemie dosud neskončila a její vývoj je do jisté míry 

nevypočitatelný. 
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První změnou bude úpadek kamenných obchodů. V této souvislosti uvedl Martin Petrášek z agentury 

FG Forrest, že „většina z Čechů, které až zavření kamenných prodejen donutilo naučit se nakupovat 

on-line, se už tohoto pohodlí nebude chtít vzdát.“ (Novinky.cz, 2020) Tento trend předpovídají také 

výsledky spotřebitelského průzkumu, který byl zveřejněn Evropskou komisí 12. března 2021. Ten mimo 

jiné uvádí, že 71 % spotřebitelů žijících v členských státech EU nakupovalo v roce 2020 online. Důvod 

pro přechod k online obchodům je jednoduchý: nakupování produktů je v době pandemie o poznání 

bezpečnější variantou – nemluvě o komfortu. 

Kvůli rostoucímu zájmu o online nakupování se také snižuje frekvence platby hotovostí. Dále jsou 

do budoucna ohroženy pracovní místa prodavačů, kteří jsou jedním z nejčastějších povolání v České 

republice – cca 130 000 (Cechl, 2017). Podle analýzy ČSÚ za rok 2020 zažil sektor služeb, 

jehož jsou prodavači součástí, více než 50% pokles zaměstnanců (ČSÚ, 2021: 2). 

Další předpokládaná změna ve spotřebitelském chování se týká finančních úspor spotřebitelů. 

Navzdory pravděpodobnému krátkodobému nárůstu utrácení v případě očkovaných lidí – zejména 

u Američanů (McKinsey & Company, 2021), existují reálné předpoklady, že spotřebitelé po konci 

pandemie budou na utrácení přeci jen opatrnější než před pandemií. Spořící náladu obyvatelstva navíc 

umocňují vyjádření ekonomů a politiků, kteří mluví o „splácení dluhů“ a „konci mejdanu“ (ČSOB, 2020). 

Návrat české ekonomiky na předpandemickou úroveň se předpokládá nejdříve v roce 2022, odhady 

týkající se ostatních států jsou srovnatelné.  

Nicméně na pandemii covid-19 se dá i vydělat. To, že online obchody z pandemie profitují, 

je samozřejmé. V tomto případě se jedná hlavně o online platformy poskytující například nákupy 

a dovozy jídla, jako je Uber Eats, Deliveroo nebo Just Eat, online obchody s oblečením a dalšími 

produkty (Amazon) či online vzdělávací kurzy (Coursera). Online zdroje zábavy, jako je Netflix 

nebo HBO, nezůstávají pozadu. Dalšími odvětvími, která zažila boom během pandemie jsou firmy 

zabývající se zdravotní péčí a léky, výrobou vitamínů a bylinných produktů. Přetrvávající strach 

spotřebitelů z nákazy koronavirem způsobuje zvýšený důraz lidí na hygienu a zdraví obecně. 

Pandemie a změna spotřebitelských vzorců má také dopad na životní prostředí. Studie ukazují, 

že se během pandemie začalo používat více jednorázových plastových obalů, které jsou spotřebiteli 

vnímány jako bezpečnější (Kitz et al., 2021). Nárůst ve využívání jednorázových plastových obalů může 

vést ke zvýšení znečistění planety plasty, což je jednou z významných hrozeb pro životní prostředí. 

Spolu s plastovými obaly se také vyrábí více osobních ochranných prostředků (PPE), jako jsou roušky, 

obličejové štíty či ochranné obleky. Pandemie také narušila dodavatelské řetězce potravin, což mělo 

za následek, že zemědělci museli přistoupit k ničení vlastní produkce. Američtí farmáři se během 

lockdownu museli zbavit přibližně 16 milionů litrů mléka každý den a průměrně 750 000 vajec týdně 

(Yaffe-Bellany & Corkery, 2020). 

Kvůli pandemii byly také pozastavené programy zaměřující se na environmentální výzkum, výzkumné 

laboratoře musely přerušit experimenty a přehodnotit výzkumné priority. Byla odložena jednání 

jako Konference OSN o změně klimatu (COP26) a Světový kongres ochrany přírody IUCN (Buck, 

& Weinstein, 2020). Dopady pandemie nejsou však pouze negativní. Díky omezení pohybu obyvatel 

jednotlivých států, a tedy i dopravy, se snížily hodnoty znečištění ovzduší spolu s emisemi skleníkových 

plynů. Jeden z prvních výzkumů znečistění ovzduší naznačuje, že v dubnu 2020 byly denní globální 

emise CO2 o 17 % nižší než ty v roce 2019 (Le Quéré, 2020). Tyto pozitivní změny jsou ovšem pouze 

krátkodobé a vytratí se po konci pandemie (Buck, & Weinstein, 2020). 
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Závěr 

Vliv pandemie covid-19 je viditelný ve většině oblastí spotřebitelského sektoru. Negativní dopady jsou 

více než zřejmé: úbytek mobility a omezování setkávání v populaci znamenalo citelné ztráty 

pro cestovní ruch, služby osobní povahy, jako jsou restaurace, kadeřnictví, posilovny a taxi služby. 

Na druhou stranu na pandemii vydělaly digitální platformy zabývající se zábavou (Netflix), 

doručováním zboží (Deliveroo, Asos) a přepravní společnosti. 

Nejvýraznější změnou spotřebitelského chování byl rapidní nárůst online nákupů převážně potravin, 

léků a drogistických produktů. V budoucnu se dá se také předpokládat postupný pokles utrácení 

spotřebitelů a jejich přeorientování se na spoření. Tato změna není překvapivá, jelikož pandemie  

covid-19 představovala naprosto bezprecedentní situaci, se kterou doposud nikdo neměl dostatek 

zkušeností. Spotřebitelé tedy přešli na opatrnější přístup k nakupování skrze online obchody.  

Posledním faktorem je jakési zpohodlnění populace. Lidé si zvykli na to, že nákup či jiné zboží dorazí 

ke dveřím na dvě, tři kliknutí. A jak víme, pohodlí se vzdáváme opravdu neradi, tudíž můžeme očekávat, 

že firmy, které nabídnou lepší a rychlejší servis, zvítězí nad klasickým formátem kamenných obchodů 

a velkých nákupních center. Návštěva desítek obchodů v nákupním centru či bloumání 

mezi jednotlivými obchody – což je tradiční sobota průměrné české rodiny – může být rychle minulostí 

stejně jako pořadníky na nové auto.   
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