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Výzkum VŠCHT dvojí kvality výrobků  
na společném trhu EU a tisková  
konference MZe 
12. října 2017

výrobky korrekt Globus ČR  ≠  výrobky korrekt Globus Německo

„Ve stejném obalu by měl být výrobek identického obsahu.“

Globus	korrekt Pomerančová	limonáda
• výrobky	odlišné	à deklarovaným	složením,	výživovými	hodnotami,	senzorickými	vlastnostmi
• hlavní	rozdíl	 à použití	v	CZ

• sladidel,	jablečné	šťávy

à použití	v	DE	
• rozdíl	v	použitém	ovocném	podílu,	pomerančové	

šťávy	

CZ DE

Energetická	
hodnota	(kJ/kcal) Sacharidy	(g) z	toho	cukry	(g)

CZ 4/1 <	0,5 <	0,5
DE 148/35 8,4 8,4

VÝROBKY	TVOŘÍ	SKUPINY

CZ DE

13

Globus	korrekt Pizza	salámová
• výrobky	se	liší	deklarovaným	složením,	výživovými	hodnotami	i	senzorickými	vlastnostmi

o jako	příklad	rozdílného	složení: DE	à sýry	EIDAM	a	MOZZARELLA	16	%	
CZ	à analog	sýra	11,4	%

CZ DE

Energetická	
hodnota	(kJ/kcal) Tuky	(g)

z toho	
nasycené	MK	

(g)
Sacharidy	(g) z	toho	cukry	

(g) Bílkoviny	(g) Sůl	(g)

CZ 1080/258 8,7 3,9 36,0 5,6 7,8 1,5DE 1143/272 11 4,9 32 6,1 10 1,2

VÝROBKY	TVOŘÍ	SKUPINY

CZ DE

12



Závazek Globusu
svým zákazníkům

Od 1. června 2018 nemáme v našem 
sortimentu vlastních značek žádné  
produkty dvojí kvality.



Kvalita za příznivé cenyKvalita za nejnižší cenu Kvalita, která si zaslouží  
 naše jméno

Vlastní značky Globus

Stav: červen 2018

Pod značkou korrekt, Globus a natuvell nabízíme nyní celkem 640 produktů.  
U 360 z nich máme identického výrobce a složení s Globusem Německo. 
Zbylých 280 výrobků máme v sortimentu pouze v České republice.



1.  do poloviny listopadu 2017 – analýza všech výrobků vlastních  
 značek ve spolupráci s dodavateli a Globusem Německo

2.  prosinec 2017 — leden 2018

  —  výběrové komise u vytipovaných výrobků,  
   příprava s dodavateli na změny (tiskové podklady,  
   skladové zásoby, výrobní kapacity apod.) 

Pizza korrekt – stažena ze sortimentu, lednový tendr na nového dodavatele
» rostlinný analog nahrazen sýrem a zvýšen podíl šunky

Naše opatření



—  označení vlastních značek korrekt, Globus  
 a natuvell nesou výhradně výrobky,  
 které jsou identické s těmi německými

—  výrobky s odlišným složením jsme  
 pro zákazníky jasně odlišili » výrobky  
 dostaly nové jednoduché obaly  
 Dobrá kvalita – Nízká cena 

Nová strategie vlastních  
značek od června 2018



Označení Poctivá výroba Globus dostalo přes sedm set čerstvých výrobků, které  
vyrábíme přímo ve svých hypermarketech. Jde o potraviny, které zpracovávají  
z kvalitních surovin řezníci, pekaři a kuchaři každý den, vlastníma rukama a do  
regálů urazí jen pár metrů. Jejich kvalitu máme pod kontrolou od začátku do konce. 

Od dubna 2018 jsme  
rozšířili vlastní značky  
o jednu na trhu unikátní



Další kroky

Do konce června 2018 analýza vlastních značek  
nepotravinářského sortimentu (Maxus, Prego, Pregoo  
a nepotravinářský sortiment korrekt a Globus).

Označení vlastních značek ponesou výhradně výrobky, 
které budou identické s těmi německými.

Globus je připraven podpořit aktivity MZe vedoucí  
k zamezení dvojí kvality u značkových produktů.


