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Rok změn
Navzdory tomu, že se konec roku nesl ve znamení vysoké inflace a zhoršujících se 
makroekonomických a geopolitických problémů, byl rok 2022 pro módní 
e-commerce díky oživené spotřebitelské poptávce poměrně úspěšný.

Rok 2022 byl pro prodejce módy rokem, kdy se vrátil pocit normálnosti a kdy mohli těžit z 
poptávky spotřebitelů po novém oblečení a obuvi pro různé příležitosti. V první polovině roku 
tomu tak skutečně bylo, ale ve druhé části se módní e-commerce opět ocitla v nejistotě. Válka 
na Ukrajině spustila řetězec událostí, eskalující energetickou krizi v celé Evropě a prudce 
rostoucí inflaci, která v ČR meziročně dosáhla v průměru 15,1 %. Prodejci si nebyli jisti, co 
mohou očekávat od hlavní sezóny s Black Friday a vánočními nákupy, nicméně pro téměř 
polovinu z nich nakonec rok skončil úspěšně. 

Téměř polovina módních 
e-shopů vykázala růst tržeb.

3 % si není jisto. 
Zdroj: Výzkum e-shopů na GLAMI.cz/sk, 01/2023.

Otázka: V roce 2022 tržby vaší společnosti...

Módní e-commerce: 2022 v kostce

47 % partnerských e-shopů GLAMI vykázalo růst 
tržeb (oproti 44 % v roce 2021). U 17 % zůstaly 
tržby stejné, zatímco 35 % hlásilo pokles. Pokud 
jde o obchodní výsledky, 47 % módních e-shopů 
vnímá rok 2022 pozitivně. Na druhou stranu jsme 
již v prosinci zaznamenali meziroční pokles v 
počtu objednávek, který signalizuje, že důsledky 
inflace již začaly ovlivňovat chování zákazníků. 

25 % 25 % 47 %

Otázka: Rok 2022 byl prvním rokem po pandemii COVID-19. Jak byste to 
zhodnotili z hlediska úspěchu vaší společnosti?

PozitivněNeutrálněNegativně

Téměř polovina módních e-shopů vnímá rok 2022 pozitivně.

14 %Výrazně vzrostly
Mírně vzrostly

Zůstaly stejné

Mírně klesly

Výrazně klesly

33 %
17 %

20 %
15 %

Nejsem si jistý/á 1 %

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny


Zdroj: Výzkum e-shopů na GLAMI.cz/sk.

Hlavní výzvy
Válka na Ukrajině, která začala v únoru, vyvolala řadu událostí, včetně eskalace 
energetické krize v celé Evropě a inflace. Právě ta se stala hlavní výzvou pro módní 
e-shopy, společně se zvýšenými náklady na reklamu a nižší ziskovou marží kvůli nutnosti 
nabízet větší slevy. 

Módní e-commerce: 2022 v kostce

Zvýšené náklady na 
reklamu (+15 p. b.)

Nižší marže kvůli 
nutnosti nabízet větší 
slevy (-1 p. b.)

Vyšší konkurence na trhu

Řízení zásob a nabídka produktů

Náklady na dopravu, narušení 
dodavatelského řetězce

Rychle se měnící preference zákazníků

Vytváření více personalizovaného 
marketingu pro zákazníky

Přeprava a vrácení zboží

Legislativní změny (cookies, apod.)

Sjednocení marketingových 
kanálů
Nábor a fluktuace zaměstnanců

Kladení důrazu na udržitelnost

33 % (-6 p. b.)

26 % (+4 p. b.)

20 % (+6 p. b.)

17 % (-19 p. b.)

17 % (+14 p. b.)

15 % (-7 p. b.)

14 % (+3 p. b.)

8 % (+0 p. b.)

3 % (-5 p. b.)

2 % (+2 p. b.)

Inflace, zvýšené ceny 
energií, nájemného, 
materiálů atd. (+23 p. b.)

56 % 48 % 35 %

Otázka: Jakým největším výzvám jste v roce 2022 čelili? (srovnání výsledků  01/2023 a 01/2022) 



TOP kategorie 2022
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Zatímco kategorie sportovního a domácího oblečení klesají či stagnují, kategorie 
formálního oblečení po dvou pandemických letech opět rostou, stejně jako 
kategorie spojené s létem a dovolenými. 

Vyhledávání slova "smartorial" na Googlu se v roce 2022 více než zdvojnásobilo. 
Italská značka Canali definuje smartorial jako kombinaci touhy po uvolněném 
oblečení a přání oblékat se rafinovaně. 

SMARTORIAL 

Konečně výjimečně

Loňský rok byl výjimečný, doslova. Plesy, 
divadla, svatby a jiné formálními události nám 
konečně dopřály možnost ukázat se v tom 
nejlepším světle. A bude tomu tak i nadále - 
39 % vedoucích pracovníků v oblasti módy 
očekává, že prodej oděvů pro zvláštní 
příležitosti bude v roce 2023 patřit mezi tři 
nejvíce rostoucí kategorie.

Léto na plné obrátky

Pokud jsme si v roce 2022 něco užili, bylo to 
léto. Bez pandemických omezení jsme se 
vrhli na nákupy letního oblečení a doplňků, 
cestovních tašek a lehkých prodyšných 
materiálů, což se odrazilo v nárůstu těchto 
kategorií. A v jakém stylu se léto neslo? 59 % 
Čechů se obléká na dovolené raději pohodlně 
než elegantně.  

● Kufry a cestovní tašky +77 %
● Pánské plavky +41 %
● Dámské sandály +30 % 
● Dětské plavky +178 %
● Lněné oblečení +4 %

● Pánské obleky +66 %
● Dámské obleky +28 % 
● Pánská slavnostní obuv +4 %
● Pánské košile +7 %
● Oblečení na ples +64 %

Zdroj: interní data GLAMI, meziroční srovnání počtu kliknutí 2021 - 2022.

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/state%20of%20fashion/2022/the-state-of-fashion-2022.pdf


Zdroj: interní data GLAMI, meziroční srovnání počtu liků a kliknutí 2021 - 2022. 

TOP 5 
produktů

Čeští muži chtějí být 
v teple. Tato fleecová 
mikina s kožíškem 
vzbudila nejvíce 
zájmu u pánů. 

České ženy milují 
malé černé! 
Představují 6 z 20 
nejzobrazovanějších 
produktů.

Začínáme mít v oblibě i přírodní 
materiály. Tato halenka z viskózy 
získala nejvíce liků. 

Ať už s podpatkem nebo bez 
něj, ženy volily tuto klasiku, se 
kterou nikdy nešlápnete vedle. 
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Malé černé 
šaty

Pánská mikina 
Geograpgical 
Norway

Viskózová halenka

Černé kotníkové 
boty

Široké kalhoty

Skinny džínům 
odzvonilo. Filtr “široký 
střih” zaznamenal loni 
50% růst! 



TOP 10 módních značek 
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GLAMI.cz nabízí výběr z téměř 24 tisíc módních značek. Toto jsou ty 
nejoblíbenější - jejich produkty si naši uživatelé v roce 2022 oblíbili a 
přidali na seznam přání nejčastěji.

1

Módní e-commerce: 2022 v kostce

Zdroj: interní data GLAMI, meziroční srovnání počtu liků  2021 - 2022.



Barvy roku 2022
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Zelená
Odstínů zelené je mnoho, my však spojujeme nárůst její 
popularity se specifickým odstínem - Bottega green. 
Tento odstín zelené se téměř okamžitě stal jedním z 
nových symbolů italského luxusního domu Bottega 
Veneta a tedy jednou z nejvíce trendy barev. Odstín se 
objevoval mezi módními influencery a v roce 2022 do 
značné míry ovlivňoval módu.

Oranžová
Oranžová je často spojována s pocity radosti. Po dvou 
letech lockdownu se oranžová stala symbolem 
radostného optimismu z toho, že se opět můžeme 
obléct do něčeho jiného než do tepláků. Oranžová 
nemusí být sice pro všechny samozřejmostí, ale při 
správném kombinování může být skutečným trhákem.

Fialová 
Stejně jako u zelené se velké oblibě těší jeden konkrétní 
odstín fialové – Very Peri. V roce 2022 ji Pantone představil 
jako barvu roku a módní návrháři to vzali na vědomí. 
Jedná se o inovativní (často se používá i ve videohrách) a 
uklidňující barvu.

* 

* 

* 

Přestože jsou neutrální barvy stále nejoblíbenější, minulý rok jsme na GLAMI zaznamenali 
nárůst popularity zářivých barev, které se běžně netěší až tak velké oblibě. Největší pokles 
zaznamenala v roce 2022 v porovnání s rokem 2021 černá barva. Níže naleznete barvy 
s největším růstem v rámci celkového barevného mixu položek na GLAMI v roce 2022. 
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2023: rok nejistoty? 

Zdroj: McKinsey

Módní e-commerce: 2022 v kostce

Očekává se, že vývoj 
neluxusní módy v 
Evropě se bude 
pohybovat mezi -4 % 
až 1 %. 

Téměř polovina módních e-shopů 
očekává, že se tržní podmínky v roce 
2023 zhorší.

V posledních letech došlo k prudkému 
oživení světového módního průmyslu. 
Vedoucí pracovníci v oblasti módy jsou 
však ohledně nadcházejícího roku 
převážně pesimističtí a předpokládají, že 
řada problémů bude mít negativní dopad 
na jejich podnikání a zákazníky. 46 % 
e-shopů na na GLAMI.cz/sk v roce 2023 
očekává horší tržní podmínky, naopak 
40 % z nich pak předpokládá zlepšení 
nebo stejnou situaci. 

Téměř polovina módních e-shopů v 
průzkumu uvedla, že v příštím roce očekává 
růst tržeb a 63 % z nich také uvedlo, že 
budou usilovat o zlepšení ziskovosti. 63 % 
e-shopů plánuje zachovat ceny stejné, jako v 
minulém roce, 28 % z nich v zájmu zajištění 
dostatečných marží plánuje ceny zvýšit.  

24 %
`

9 %

Otázka: Myslíte si, že tržní podmínky pro módní 
e-commerce v roce 2023 se:

Většina e-shopů v roce 2023 ponechá 
ceny zboží stejné, jako v minulém roce. 

Otázka: Jaká bude v roce 2023 vaše cenová strategie?

63 % 28 % 9 %

Ceny zůstanou 
stejné

Zvýšíme 
ceny

Nejsem si 
jistý/á

Určitě zlepší

Zůstanou stejné

14 %Nejsem si 
jistý/á

7 %Spíše zlepší

36 %
`

Spíše zhorší

10 %Určitě  zhorší

Z e-shopů, které plánují 
zvýšit ceny, jich dvě 
třetiny zvýší ceny o méně 
než 10 %, třetina z nich 
o 11-20 %. 

Zdroj: Výzkum e-shopů na GLAMI.cz/sk, 01/2023.

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/state%20of%20fashion/2022/the-state-of-fashion-2022.pdf
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Inflace a ekonomická nejistota nutí e-shopy soustředit se na řešení krátkodobých 
problémů. Největší prioritou je budování značky a  snížení provozních nákladů. Součástí 
strategických plánů je také přizpůsobení sortimentu změnám v poptávce spotřebitelů 
nebo zkoušení nových marketingových kanálů. 

10.

Aktivity týkající se budování značky

Snížení provozních nákladů

Přizpůsobení sortimentu změnám v poptávce spotřebitelů

Přidání dalších kanálů do marketingového mixu

Zahájení činnosti v dalších zemích

Zavádění sofistikovanějších přístupů k analýze dat (data prvních 
stran, zaměření na vícekanálovou uživatelskou zkušenost, atd.)

Nastavení flexibilní cenové strategie

Optimalizace procesů přepravy a vrácení

Zlepšení strategie dodavatelského řetězce a vztahů s dodavateli

Restrukturalizace týmu, nové role / odstranění nepotřebných

61 % 

48 %

39 %

28 % 

34 % 

22 %

17 % 

16 % 

14 %

9 % 

Zdroj: Výzkum e-shopů na GLAMI.cz/sk, 01/2023.

Změna zaměření firmy z online na multikanál/offline

Změna zaměření firmy z offline na online 6 % 

8 % 

Očekává se, že spotřebitelská poptávka 
utrpí v důsledku snižujících se rozpočtů 
domácností na zboží, jako je móda. 45 % 
e-shopů plánuje změny ve skladových 
zásobách a výběru sortimentu. 59 % z nich 
plánuje zjednodušit zásoby snížením počtu 
stylů, zatímco 53 % se zaměří na úpravu 
poměru mezi sezónním a základním 
zbožím. 41 % e-shopů plánuje objednávat 
menší množství, ale za to více druhů zboží. 

E-shopy přizpůsobují nabídku 
novým potřebám zákazníků a 
zjednodušují management zásob. 

Snížit rozmanitost sortimentu.

Objednávat menší množství 
produktu, ale více druhů.

Upravit rovnováhu mezi sezónním 
a základním sortimentem.

Otázka: Na co se budete v roce 2023 soustředit? Vyberte pět hlavních témat.

59 % 

41 % 

53 % 

Priority roku 2023 

Otázka: Jaké konkrétní změny plánujete?
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Technologie jako budoucnost  
současnost módní e-commerce

Módní e-commerce: 2022 v kostce

Najít rovnováhu mezi vědou a 
lidským přístupem není vždy 
jednoduché. Módní značka 
Finesse.us používá umělou 
inteligenci k předvídání toho, jaké 
modely vyrábět. Tyto predikce pak 
doplňuje o názory zákazníků.

Během posledních několika let technologie urychlily využívání e-commerce 
u spotřebitelů. Digitální nástroje se staly základem fungování velkých i malých hráčů 
v této oblasti. Na cestě k další technologické transformaci se budou módní e-shopy 
muset rozhodnout, na které technologické oblasti se budou zaměřovat vzhledem 
ke svým prioritám, slabinám a nastavení týmu.

Téma využití automatizace a umělé 
inteligence v každodenních provozních 
procesech je někdy opomíjeno kvůli 
tématům, jako je Metaverse nebo virtuální 
realita.  I když se jedná o témata, která si 
rozhodně zaslouží pozornost, dopad 
technologií na interní procesy může být z 
obchodního hlediska ještě znatelnější - od 
prognózování poptávky a cenové strategie až 
po dopravní a dodavatelské operace. 

Prognózování poptávky: 
AI + názory zákazníků

Systém dosledovatelnosti pomáhá 
značkám řídit životní cyklus 
produktů v celém dodavatelském 
řetězci -  je to nezbytný nástroj 
k přizpůsobení se průmyslovým 
předpisům udržitelnosti, které 
se začínají zavádět.

Automatizace a digitalizace 
provozních procesů

Udržitelnost & technologie
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Posílení sběru dat první strany
V uplynulém roce jsme na GLAMI spustili kvíz - naši 
návštěvníci si mohou zvolit své oblíbené značky, velikosti 
a další módní preference. Díky tomu si každý zákazník 
může mezi stovkami e-shopů prohlédnout výběr 
produktů podle svého vkusu. Kvíz pomáhá nakupujícím 
orientovat se v nepřeberné nabídce a objevovat nové 
značky, čímž se zvyšuje návštěvnost malých i velkých 
módních e-shopů na GLAMI.

2,5x 
Zvýšení hodnoty zákazníka 
u těch, kdo dokončili 
GLAMI kvíz

2
+20 % 

Nárůst tržeb na zákazníka

Sběr dat

Ochrana osobních údajů 
a nové předpisy představují 
dilema zodpovědné práce s 
osobními údaji. Klíčem je 
shromažďovat údaje první 
strany důvěryhodným 
způsobem a nabízet 
uživatelům něco na oplátku.

Kroky na cestě k hyperpersonalizaci

Analýza dat

Po sběru a uložení dat s 
unikátními identifikačními 
údaji pokračují  pokročilé AI 
modely a algoritmy 
strojového učení v analýze 
velkých dat týkajících se 
chování zákazníků. 

Dodání výsledků

Implementace nástrojů pro 
personalizaci zákaznické 
zkušenosti, které zvyšují 
angažovanost zákazníků a v 
konečném důsledku i jejich 
loajalitu. 

Výsledky zavedení 
personalizovaných doporučení 
na GLAMI.

Hyperpersonalizace
Zlepšení zákaznické zkušenosti je bezpochyby dalším dobrým 
příkladem využití technologie v módní e-commerce. 
Spotřebitelé jsou v dnešní době stále více unaveni z příliš 
širokého výběru módních značek. Jedním ze způsobů řešení je 
přizpůsobení obsahu a cesty uživatele pomocí dat první strany 
a umělé inteligence (AI). 

Personalizovaná nabídka zlepšuje nejen zákaznickou 
zkušenost, ale také zvyšuje míru konverze, což vede k vyšším 
prodejům. Aby toho však značky mohly využít, budou muset 
strategicky investovat do všech svých datových a analytických 
nástrojů, od sběru až po implementaci. 
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"E-commerce a móda se mění. 
Především jsme přesvědčeni, že 
univerzální model ve světě online 
obchodování s módou je již zastaralý 
a díky technologiím můžeme každému 
uživateli levně a snadno vytvořit 
personalizovanou nabídku. Za druhé, 
GLAMI popularizuje moderní strojové 
učení tím, že překlenuje propast mezi 
výzkumem a aplikací do praxe, mezi 
složitými modely a snadno použitelnými 
funkcemi." 

Antonín Hoskovec
Vedoucí týmu umělé inteligence 

GLAMI
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Trendy generace Z definují 
módu v širokém měřítku

Ne styly, ale „cores“
To, co nosí generace Z, není o „stylu“, ale o tom, co 
rezonuje s jejich osobností a aktuálními trendy na 
sociálních sítích. Módní mikrotrendy se nyní nazývají 
„cores“, objevují se každý den a točí se kolem velmi 
specifické vizuální estetiky, např. regencycore, 
cabincore, barbiecore. Některé z nich mají velmi 
krátkou životnost, ale některé se stávají 
dlouhodobými trendy.

Poměr sil v módě se zcela změnil - generace Z  nečeká, až jí průmysl nadiktuje, co je 
cool, ale sama si trendy vytváří. Tyto trendy ovlivňují dnes už i velké módní značky, 
které upravují svůj sortiment podle toho, co je pro generaci Z trendy.

Přestože generace Z zatím za módu neutrácí příliš peněz, protože teprve začíná být 
ekonomicky aktivní, za několik let bude mít větší kupní sílu než mileniálové a stane 
se hlavním  zákazníkem, nikoli pouze tvůrcem trendů. Jaké trendy to jsou? 

Y2K 
Džíny s nízkým pasem, UGG boty, motýlí klipy, 
velurové tepláky, rozšířené legíny - a mohli bychom 
pokračovat. Generaci Z stále více fascinuje období 
začátku nového milénia a všechno „staré“ je opět 
in.

Módní e-commerce: 2022 v kostce

Barbiecore: vše růžové
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Second-hand móda
Generace Z si přeje nakupovat od značek, které sdílejí 
její hodnoty, ale jejich nákupy se nakonec řídí 
především trendy a výhodnými nabídkami. A jedním 
ze způsobů, jak spojit udržitelnost a dostupné ceny, 
je nakupování z druhé ruky. Gen-Z vytváří úspěšně 
trendy se svými second-hand úlovky na Instagramu, 
TikToku a YouTube. 

Žádné skinny džíny
Skinny džíny nejsou populární už nějakou 
dobu, ale rok 2022 se stal oficiálně rokem 
volného střihu - široké, mom jeans, rovné, 
bootcut… Pro generaci Z se skinny džíny staly 
symbolem očekávání, že nepohodlí při výběru 
oblečení je u žen zcela normální. Poptávka po 
širokých kalhotách na GLAMI meziročně 
vzrostla o 50 %.

Streetwearová móda
Generace Z podporuje streetwearové značky, jejichž 
misí je větší inkluzivita, rozmanitost a spravedlnost.  
Trička s grafikou, volné džíny nebo kalhoty, robustní 
bílé tenisky nebo další styly s platformou – a viditelné 
ponožky. Oblíbenými doplňky jsou vrstvené šperky, 
sluneční brýle nebo bucket klobouky.
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Jak nakupují módu? Podívejte se na rozdíly v nákupním chování mezi příslušníky dvou 
generací s největším nákupním potenciálem ve speciálním výzkumu GLAMI. 

Generace Z vs. Mileniálové

https://www.fashion-research.cz/generace-z-nakupovani-mody


Místo, kde se móda potkává s technologií

O GLAMI

14
zemí

500 tis.
objednávek 

měsíčně

17 mil.
módních produktů

4 300+
e-shopů

47 mil.
návštěvníků 

měsíčně

1
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GLAMI je přední evropská platforma 
pro vyhledávání módy. Společnost GLAMI byla 
založena v roce 2013 a postupně se rozšířila 
na 14 trhů a stala se nejnavštěvovanější online 
módní platformou ve střední a východní Evropě. 
Na základě naší nejmodernější interní 
technologie umělé inteligence zjednodušujeme 
způsob, jakým lidé objevují a nakupují módu.

Zjistěte více na webu GLAMI.group 

Česko

Maďarsko

Bulharsko

Chorvatsko

Turecko

Španělsko

Litva

Slovensko

Rumunsko

Slovinsko

Řecko

Itálie

Estonsko

Lotyšsko

https://glami.group/
https://www.glami.bg/
https://www.glami.lt/
https://www.glami.lv/
https://www.glami.ee/
https://www.glami.cz/
https://www.glami.gr/
https://www.glami.es/
https://www.glami.hr/
https://www.glami.hu/
https://www.glami.ro/
https://www.glami.com.tr/
https://www.glami.bg/
https://www.glami.hr/
https://www.glami.com.tr/
https://www.glami.lt/
https://www.glami.sk/
https://www.glami.ro/
https://www.glami.si/
https://www.stileo.it/
https://www.glami.ee/
https://www.glami.lv/
https://www.glami.si/
https://www.glami.sk/
https://www.stileo.it/


Zuzana Drápalová
Country Manager CZ / SK 
zuzana.drapalova@glami.cz

Máte v roce 2023 zájem o posílení své 
přítomnosti na trzích GLAMI? 
Popovídejme si!

Chcete získat více dat, komentářů nebo 
rozhovorů od GLAMI? 
Bez problému!

Kontakty
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* 

Eliška Hynková
Brand Manager CZ / SK
eliska.hynkova@glami.cz


