
EMI, Vol. 8, Issue 2, 2016  
 ISSN: 1804-1299 (Print), 1805-353X (Online)  

www.emijournal.cz 

 

58 
 

ANALYSIS OF BUYING BEHAVIOUR ON THE FOOD SUPPLEMENT  
AND OVER THE COUNTER DRUGS MARKET 

 
ANALÝZA NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ NA TRHU POTRAVINOVÝCH DOPLŇKŮ  

A VOLNĚ PRODEJNÝCH LÉKŮ 
 
 

Tomáš Sadílek 
University of Economics, Faculty of International Relations, Czech Republic 

tomas.sadilek@vse.cz 
 
 

Abstract:  
The use of dietary supplements is very common in the Czech Republic and many patients consume 
dietary supplements along with conventional drug therapy. The aim of this survey is to evaluate the 
consumers' behaviour towards dietary supplements available on the market in the Czech Republic and 
to define four main segments of customers. A group of pharmacy customers in a Czech city was 
interviewed to assess how often they buy dietary supplements and Over the Counter (OTC) drugs. 
Respondents came from a sample aged from 18 to 80 and most of the respondents disposed with 
higher education. The most important findings are that in the Czech Republic, 86 % of respondents buy 
dietary supplements and the majority of approached consumers (64 %) believe they have a positive 
effect on health. Based on the research, four segments of consumers were defined and labelled as 
„caring“, „mistrustful“, „natural“ and „trustful“. 
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Abstract:  
Užívání potravinových doplňků je v České republice velmi běžné a mnoho pacientů užívá potravinové 
doplňky současně s běžnou léčebnou terapií. Hlavním cílem příspěvku je popsat chování spotřebitelů 
na českém trhu potravinových doplňků a stanovit čtyři hlavní segmenty nakupujících a dále provést 
vyhodnocení a porovnání těchto segmentů. Za tímto účelem byl dotazován výběrový soubor zákazníků 
ve věku od 18 do 80 let v lékárně českého města s cílem zjistit, jak často nakupují potravinové doplňky 
a volně prodejné léky. Hlavní závěry výzkumu jsou takové, že 86 % respondentů nakupuje potravinové 
doplňky a většina oslovených zákazníků (64 %) věří v jejich pozitivní efekt na zdraví. Na základě 
výzkumu byly definovány segmenty zákazníků, které byly pracovně označeny jako „starostliví“, 
„nedůvěřiví“, „naturální“ a „důvěřiví“. 
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1 Úvod 

Trh farmaceutických produktů v současné době hraje důležitou roli. Užívání potravinových 
doplňků a volně prodejných léků je v České republice velmi běžné a mnoho pacientů užívá potravinové 
doplňky současně s běžnou léčebnou terapií. Hlavním cílem příspěvku je popsat chování spotřebitelů 
na českém trhu potravinových doplňků a volně prodejných léků a stanovit čtyři hlavní segmenty 
nakupujících a popsat doporučení pro vhodnou marketingovou strategii s využitím znalosti chování 
spotřebitele. 

 Chování spotřebitele se zabývá studiem procesů, kterými jednotlivci nebo skupiny zákazníků 
vybírají, nakupují, používají produkty a služby, a jak jsou jimi uspokojeny jejich požadavky a potřeby 
(Solomon, 2009). Chování spotřebitele předpokládá různé faktory, které ovlivňují nákupní rozhodovací 
proces spotřebitele, jenž má následující fáze: rozpoznání problému, vyhledávání informací, hodnocení 
alternativ, výběr nejvhodnější volby, nákup a ponákupní chování. V každé fázi nákupního procesu hrají 
uvažované faktory svou roli (Hawkins, 2007). 

Baumgartner a Steenkamp (1996) uvádějí, že chování spotřebitele je ovlivněno mnoha faktory, 
kterými jsou náklonnost k riziku, pozitivní vztah k inovacím, možnost výběru během nákupu a rozhovory 
s jinými osobami o nákupu, Faktory je možné rozdělit na interní (kterými jsou vnímání, učení, paměť, 
motivy, osobnost spotřebitele, emoce a postoje) a externí (jako jsou kultura, subkultury, demografické 
faktory, socioekonomický status, referenční skupiny, od kterých spotřebitelé získávají informace  
a marketingové aktivity výrobců a distributorů). 

Článek je strukturován do jednotlivých kapitol o definici potravinových doplňků, struktuře prodeje 
léků v lékárnách, vývoji objemů distribuovaných léčivých přípravků, metodologii a výsledcích výzkumu, 
diskuzi a závěru. 

 
2 Definice potravinových doplňků 

Potravinové doplňky jsou vitaminy, minerály, aminokyseliny, specifické mastné kyseliny, extrakty 
a další látky s významným biologickým účinkem (dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách, ve znění 
zákona č. 306/2000 Sb., § 2. písm. i). Jsou to výrobky volně prodejné. Uvádění většiny doplňků stravy 
na trh v ČR předchází odborné posouzení jejich zdravotní nezávadnosti na SZÚ. Neposuzuje se, na 
rozdíl od léčiv, jejich účinnost (Vlastníková, 2009). 

Jako doplňky stravy se označují přípravky, které vypadají podobně jako léčivé přípravky, ale jsou 
zvláštní kategorií potravin. Doplněk stravy je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek 
nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo  
v kombinaci, určený k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích. Doplněk stravy je potravina, 
jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav. 
Problematiku doplňků stravy legislativně řeší následující dokumenty: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 
č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a obohacování potravin (novelizována 
vyhláškou č. 352/2009 Sb., – změna doporučených dávek některých minerálů a vitaminů) – jsou v ní 
uvedeny povolené vitaminy a minerální látky, jejich čistota a nejvyšší přípustná množství v denní dávce. 
Pro některé vitaminy a minerální látky, u nichž je to známo, jsou ve vyhlášce uvedeny doporučené 
denní dávky. Vyhláška také uvádí seznam rostlin, které jsou k výrobě doplňků stravy zakázané. Dalšími 
dokumenty, které řeší potravinové doplňky, jsou zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních 
tvrzeních při označování potravin (Hlúbik, 2012). 

 
3 Struktura prodeje léků v lékárnách 

Výdaje zdravotních pojišťoven na léky na recept mají rostoucí trendy (hodnoty jsou uvedeny bez 
očištění o míru inflace). Výdaje zdravotních pojišťoven na léky na recept se od roku 2008 zvýšily  
o 10,25 % (po očištění o míru inflace pouze 1,44 %) a průměrné náklady na léky vydané na recept na 
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pojištěnce o 8,67 %. (Po očištění o míru inflace však získáváme zápornou hodnotu poklesu nákladů  
o − 0,12 % za roky 2008 až 2012) (Český statistický úřad, 2015a). 

 
 
Obrázek 1: Struktura prodeje lékáren v letech 2006 - 2013 

 
Zdroj: Český statistický úřad (2015b), Státní úřad pro kontrolu léčiv (2014) 

 

4 Vývoj objemů distribuovaných léčivých přípravků 

Při porovnání s ostatními evropskými zeměmi je patrné, že Česká republika má podprůměrnou 
spotřebu léčiv jak v absolutním vyjádření, tak v paritě kupní síly, kdy ještě nižších hodnot dosáhly státy 
Estonsko, Polsko a Dánsko. Zajímavé je vůbec zjištění, že severské státy (ze sledovaných zemí dále 
Norsko a Finsko) mají spotřebu medikamentů, navzdory klimatickým podmínkám, spíše nižší, než třeba 
Německo, Francie či Belgie. Pozoruhodný je také výsledek Slovenska, které má v paritě kupní síly 
spotřebu vyšší o 44 %. 

 
 
Obr 2: Struktura prodeje léků lékáren v letech 2006–2013 

Zdroj: Evropská komise (2014) 

Průměrná cena léčiv za posledních 11 let stoupla o 125 %, ale po očištění o míru inflace 
docházíme  
k závěru, že průměrná cena léčiv od roku 2001 do roku 2012 dokonce poklesla na hodnotu 95,9 %. 
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Obrázek 3: Vývoj průměrné ceny 1 balení léčiv v Kč 

 

Zdroj: (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2014) 

5 Metody 

Základní soubor tvořili návštěvníci lékáren ve městě Jeseník, jimž bylo více než 18 let. Velikost 
výběrového souboru byla 125 respondentů a výzkum probíhal v únoru roku 2013. Výzkumnou technikou 
bylo osobní dotazování, kdy byla zkoumána informovanost respondentů o volně prodejných lécích  
a potravinových doplňcích a zjišťován jejich názor na užívání těchto přípravků. 

Pro výběr respondentů byla zvolena reprezentativní technika, konkrétně se jednalo o prostý 
náhodný výběr, kdy byl dotazován každý třetí návštěvník lékárny. Nástrojem byl dotazník, který 
obsahoval 16 otázek. Otázky byly pouze uzavřené a polootevřené. Dále byly v dotazníku využity  
i otázky škálové, kdy respondenti určovali míru souhlasu či nesouhlasu s danými tvrzeními. Otázky byly 
zaměřeny na zjištění postojů respondentů k nákupu volně prodejných léků a doplňků stravy. Dále 
dotazník obsahoval segmentační otázky na životní styl respondentů, referenční skupiny, od nichž 
získávají dotazovaní informace, zda si konkrétní produkt koupit či nikoliv a volbu distribučního kanálu 
(zda preferují nákup v klasické lékárně, v hypermarketu či na internetu). Před samotným sběrem dat 
byla provedena pilotáž dotazníku (Šafářová, 2013). Výzkum probíhal na základě zvolené techniky 
vhodné příležitosti. Z důvodů nízké návštěvnosti mužů v lékárnách se nepodařilo, aby byl vzorek 
respondentů z pohledu pohlaví rovnoměrně zastoupen. V obou lékárnách převažují ženy coby dotázaní 
respondenti. Respondenti byli ochotní odpovídat na otázky a nebyl zaznamenán významnější počet 
respondentů, kteří by se zdráhali dotazování zúčastnit. 

Získaná data byla posléze zpracována a pomoci faktorové analýzy (metoda Varimax)  
a shlukové analýzy (metoda k-průměrů) byly vytvořeny čtyři navenek heterogenní a uvnitř homogenní 
segmenty zákazníků, se kterými se dále pracovalo. Tržní segmentace je procesem rozdělení zákazníků 
určitého trhu do navzájem odlišných skupin. Členové každé skupiny mají stejné zájmy a potřeby, které 
mohou být uspokojeny užitím specifické marketingové strategie. 

V rámci výzkumu byly rovněž stanoveny následující pracovní hypotézy: 
H1: Nakupování potravinových doplňků a léků není ovlivněno věkem respondenta. 
H2: Nakupování potravinových doplňků a léků není ovlivněno vzděláním respondenta. 
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Tabulka 1: Struktura výběrového souboru (n = 125) 

Pohlaví 
muž 20,0% 

Vzdělání 

ZŠ 9,6% 

žena 80,0% SŠ 60,8% 

Věk 

18 - 25 35,2% VŠ 29,6% 

26 - 35 12,8% 

Ekonomický status 

zaměstnaný 45,6% 

36 - 45 20,0% nezaměstnaný 6,4% 

46 - 55 20,0% OSVČ 8,0% 

56 - 65 10,4% student 32,0% 

66 a více 1,6% důchodce 8,0% 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

6 Výsledky 

Získaná data byla dále analyzována s využitím faktorové analýzy metodou rotace Varimax  
a shlukové analýzy byly vytvořeny čtyři vzájemně heterogenní segmenty. Tržní segmentace je 
procesem rozdělení zákazníků v rámci trhu do vzájemně odlišných skupin, jejichž členové sdílí 
podobnou úroveň zájmu o stejný, či srovnatelný soubor potřeb, jež je možné uspokojit jistou tržní 
nabídkou (McDonald, 2012). 
 
 

Tabulka 2: Frekvence nákupu léků a potravinových doplňků a výdaje za ně za rok 

 
 

Frekvence 
nákupu 
doplňků 
stravy 

Frekvence 
nákupu léků 
na chřipku a 
nachlazení 

Frekvence 
nákupu léků 

na bolest 

Frekvence 
nákupu léků 
na zažívání 

Frekvence 
nákupu 

jiných léků 

Průměrné 
měsíční 

výdaje za 
léky a 

doplňky 
stravy 

Starostliví 
64 % 

2,67 2,35 3,34 0,70 0,27 143 Kč 

Nedůvěřiví 
14 % 

nikdy nikdy nikdy nikdy nikdy 0 Kč 

Naturální 
14 % 

3,26 1,88 0,99 0,18 0,53 210 Kč 

Důvěřiví 
8 % 

1,4 3,4 2,4 0,8 nikdy 195 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Starostliví, kteří jsou také nejpočetnějším segmentem zahrnujícím 64 % respondentů, 
upřednostňují přírodní produkty, prioritou je pro ně péče o zdraví a domnívají se, že užívání léků 
zatěžuje organismus. Tito zákazníci se nevyznačují extrémními hodnotami v nákupu léků  
a potravinových doplňků, spadají spíše do středního proudu spotřeby. Jedinou výjimkou jsou léky na 
bolest (3,34 / rok), které nakupují dokonce více než třikrát častěji, než segment naturálních spotřebitelů. 

Nedůvěřiví účinkům doplňků stravy nevěří, doplňky stravy jen tahají peníze a farmaceutické 
produkty jsou podle nich škodlivé, což také odpovídá tomu, že žádný ze sledovaných produktů 
nenakupují. Tento segment se v tabulce projevil žádným nákupem jakéhokoliv sledovaného léku či 
potravinového doplňku. 

Pro segment naturálních je péče o zdraví prioritou, avšak i přes pozitivní vztah k přírodním 
léčebným produktům mají základní léky vždy v zásobě. Této charakteristice odpovídá také jejich 
nákupní chování, což je možné potvrdit nejvyšší frekvencí nákupu potravinových doplňků (3,26 / rok) na 
jedné straně a nejnižšími četnostmi nákupu léků na chřipku a nachlazení (1,88 / rok), léků na bolest 
(0,99 / rok) a léků na zažívání (0,18 / rok). Na základě prezentovaných údajů můžeme říci, že zdravý 
životní styl má pozitivní vliv na nemocnost spotřebitelů a tím pádem i na nákup léků. 

Důvěřiví se domnívají, že užívání léků nezatěžuje organismus a farmaceutické produkty nejsou 
škodlivé, což by se mělo projevit i v jejich nákupním chování. Tato skupina zákazníků uskutečňuje 
nejvyšší počet nákupů v kategorii léků na chřipku a nachlazení (3,4 / rok) a léků na zažívání (0,8 / rok). 
Z tabulky je také patrné, že dvě nejvyšší hodnoty nákupů uskutečnila právě tato skupina. 

 

7 Diskuze 

K obecným trendům farmaceutického trhu patří jeho rychlý růst. V souvislosti s tímto růstem 
nejsou příliš známy postoje a názory spotřebitelů na farmaceutické produkty. Ze studie IMS Health 
vyplývá, že farmaceutický trh poroste ročně o 5-8 % až do roku 2014. Tento růst odráží také mimo jiné 
velmi silný růst rozvojových trhů (Kroček, 2014). 

Na farmaceutickém trhu se zvyšuje nejenom počet zákazníků, ale také počet nabízených 
produktů (Patera, 2012). Často tak dochází k zahlcení zákazníků nabídkou produktů volně prodejných 
léčiv. Nabízený sortiment volně prodejných léků se jednak rozšiřuje, ale také prohlubuje. 

Zároveň také dochází ke zvyšování výdajů na léky na předpis, jak je uvedeno v tabulce 2. Na 
druhou stranu však celková spotřeba léčiv v České republice nedosahuje evropského průměru. 
Konkrétní opatření, doporučení a marketingové strategie k podpoření nákupu u jednotlivých segmentů 
můžeme definovat následovně. 

U segmentu „starostlivých“ je nutné udržet jejich poptávku po volně prodejných lécích  
a doplňcích stravy. To je možné zajistit využitím věrnostních programů pro stálé zákazníky, které 
umožňují nakupování těchto produktů za zvýhodněné ceny nebo odměňují stálé zákazníky slevovými 
kupóny a pořádají pro ně soutěže. 

Segment „nedůvěřivých“ má pochybnosti o účinnosti doplňků stravy. Aby byl podpořen nejen 
nákup těchto produktů ale také důvěra k nim, bylo by vhodné zvolit některé speciální marketingové 
nástroje, které by tyto zákazníky přesvědčily o opaku, např. možnost vyzkoušet produkt zdarma nebo 
případně vrácení peněz v případě nespokojenosti. Tito zákazníci potřebují jasnou garanci, aby byli 
ochotni produktu důvěřovat. Potenciál segmentu těchto zákazníků nebývá vždy úplně využit a možnost 
nabídnout zákazníkovi vybraný medikament či potravinový doplněk na zkoušku není na českém trhu 
příliš časté. 

„Naturální“ zákazníci se vyznačují pozitivním postojem k nákupu potravinových doplňků  
a zároveň negativním postojem k nakupování léků obecně. Je proto účinné podpořit nakupování 
potravinových doplňků věrnostními programy a pravidelným zasíláním informací o nových produktech  
v oblasti potravinových doplňků. Formu komunikačního kanálu, který distributoři využívají, je nanejvýš 
vhodné volit s ohledem na věk konkrétního zákazníka a využívat při tom přístupy přímého marketingu. 
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Opakem „naturálních“ zákazníků jsou zákazníci „důvěřiví“ kteří preferují nakupování volně 
prodejných léků. Na tyto zákazníky je vhodné cílit různými akčními nabídkami, které nabízejí nižší ceny 
léků na chřipku, na zažívání a proti bolesti. Tuto část komunikační strategie mají většinou distributoři 
zpracovanou na velmi dobré úrovni. Zasílání neadresných reklamních materiálů je totiž v České 
republice běžnou praxí. 

Rovněž byly vyhodnoceny stanovené pracovní hypotézy, kdy H1: Nakupování potravinových 
doplňků a léků není ovlivněna věkem respondenta byla zamítnuta, protože se potvrdilo, že s rostoucím 
věkem respondentů stoupají výdaje na léky a potravinové doplňky. Tato závislost byla potvrzena 
provedením chí-kvadrát testu na hladině významnosti α = 0,05, kdy je hodnota testu je sig = 0,653. 

Druhá pracovní hypotéza H2, že nakupování potravinových doplňků a léků není vzděláním 
respondenta ovlivněno nebyla zamítnuta, protože provedený chí-kvadrát test na hladině významnosti  
α = 0,05 s hodnotou testu je sig = 0,023 potvrdil předpoklad, že vzdělání má pozitivní vliv na 
nakupování léků a potvravinových doplňků. Otázkou zůstává, jestli je nakupování ovlivněno pouze 
vzděláním, nebo spíše socioekonomických statusem a výší příjmů, která se vzděláním zpravidla 
koreluje. 
 

8 Závěr 

Český trh volně prodejných léků a potravinových doplňků zaznamenal od roku 2008 rostoucí 
trend zejména ve výdajích zdravotních pojišťoven na léky na předpis, avšak průměrná výše nákladů na 
jedno balení léků na předpis v letech 2010, 2011 a 2013 poklesla. Při srovnání spotřeby léčiv v České 
republice s jinými zeměmi Evropské unie má Česká republika spotřebu těchto přípravků podprůměrnou. 
Nižší spotřeby dosáhly již jen Estonsko, Polsko a Dánsko. Je také zajímavé, že se ceny léčiv v letech 
2001 až 2014 zdvojnásobily. Provedený výzkum definoval čtyři segmenty zákazníků, z nichž 
nejpočetnější jsou „starostliví“ zákazníci, kteří nakupují nejvíce léky na bolest, ale v průměru měsíčně 
utratí za léky a doplňky stravy nejméně peněz (143 Kč). Druhou skupinou jsou „naturální“, jež tvoří 14 % 
dotázaných. Tato skupina nakupuje doplňky stravy nejčastěji. Pro výrobce a distributory potravinových 
doplňků a volně prodejných léčiv je zajímavý segment „důvěřivých“ zákazníků (8 % respondentů), kteří 
nakupují hlavně léky na chřipku, nachlazení a zažívání. Tato skupina utratí měsíčně v průměru 195 Kč 
za léky a doplňky stravy. Segment „nedůvěřivých“ zákazníků čítá 14 % dotázaných a jsou to zákazníci, 
kteří léky ani potravinové doplňky nikdy nekupují. Omezením výzkumu je, že byl zaměřen na malý 
výběrový soubor oslovený v jediném regionu České republiky a nelze tedy zobecnit pro celou populaci. 

 
Tento příspěvek vzniknul v rámci řešení projektu IGA “Analýza využití značek kvality na českém 

trhu potravin a efektivnosti kampaní na jejich podporu“, č. F2/94/2015 FMV VŠE v Praze. 
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