
informační občasník pro zaměstnance, členy a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí červen 2012

FÉROVÝ OBCHOD

Otevřena letní zahrada Fortelu a další nové zprávičky z KONZUMu

COOP Dobré jistoty - 100% garance bezpečných českých potravin

České a mezinárodní družstevnictví pohledem Ing. Zdeňka Juračky   
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Dobrá věc se podařila! Právě uběhly 3 měsíce od zahájení provozu našich plastových členských karet a až na několik drob-
ných nedostatků vše funguje jak má. Musím přiznat, že jsem z toho měl celkem obavy. Bylo by velmi nemilé, kdyby jedna 
z nejdůležitějších věcí v našem podnikání, tj. poskytování výhod našim členům, nefungovala. Za tyto 3 měsíce se do aktiv-
ního nakupování zapojilo 2818 členů, tj. přes 77 %. Za tuto dobu  nakoupili v našich prodejnách zboží za více než 30 mil. 
Kč, což představuje téměř 10 % z celkového obratu.  A co je nejdůležitější, že po zavedení karet se k nám konečně začínají 
připojovat další noví členové. A není jich zrovna málo. Je to okolo stovky každý měsíc. 

Myslím, že až nyní si většina z nás plně uvědomuje smysl a výhodnost členství v KONZUMu. 

Je prostě skvělé vlastnit ten „magický“ kousek plastu a tím pádem i „malý kousek“ KONZUMu a nakupovat „ve svém“. Tento 
pocit vám neposkytne žádný jiný obchod, byť sebevětší a sebelevnější.  Vždy když u pokladny platím a předkládám svoji 
členskou kartu, tak se těším na účtenku, abych se hned  podíval,  kolik mi zase přibylo na kontě. Vím, že z toho nezbohatnu, 

ale pocit je to nádherný. Také se daleko více rozhlížím kolem sebe a raduji se z každého zákazníka s plným košíkem, protože čím více budou 
ostatní nakupovat, tím více vyděláme a tím lepší výhody jako členové můžeme získat. Někdy se také  skoro přistihnu, jak přemlouvám zákaz-
níky, aby si ještě koupili to či ono a nejraději bych jim zboží přihazoval rovnou do košíku.  Také jsem si uvědomil, že když  u pokladny potkám 
někoho, kdo také předloží členskou kartu, tak mi hned připadá jaksi bližší. Není to „obyčejný“ zákazník, je to jeden z nás, je to Konzumák.  

Jsem ale také hrdý na to, že to, co děláme, není jen honba za ziskem za každou cenu. Že při vší snaze každého 
obchodníka vydělat, jsme nezapomněli na lidi kolem nás. A je jedno, zda pomáháme přímo penězi neziskovým 
organizacím, provozujeme prodejny v malých vesničkách, kde je to ekonomicky nerentabilní  nebo dáváme 
práci tisícům lidí tím, že prodáváme jejich zboží, které vyrobili v místních pekárnách, uzenářstvích, mlékárnách 
a pivovarech nebo vyprodukovali na místních farmách. 

Je příjemné být  součástí té  zvláštní komunity lidí, která dává životu o něco větší smysl. Komunity Konzumáků. 

Toto všechno mě těší o to víc, že v letošním roce, kdy slavíme mezinárodní rok družstevnictví, se nemusíme jen dívat na úspěchy našich západoevrop-
ských kolegů, kde jsou družstva tradičně největším prodejcem potravin a můžeme se těšit i z úspěchů vlastních. 

Děkuji Vám, Konzumáci
Miloslav Hlavsa, ředitel

Magický kousek plastu…

NÁŠ  
ČLEN 

 
čerpá 

výhody
Naše družstvo je dobrovolná organizace, jejíž 
vlastníky jsou jednotliví členové. Těm pak 
přinášíme maximální výhody, což nás odlišuje 
od ostatních maloobchodních firem v ČR.

Tak je to fér.

chováme se
ODPOVĚDNĚ

Družstevní hodnoty jsou pevně svázány se 
spravedlností a solidaritou. Naše podnikání je 
především službou tomuto regionu a lidem, 
kteří v něm žijí.

Tak je to fér.

ŠETŘÍME 
 

naše okolí

Všechny naše prodejny jsme vybavili mrazicími 
vanami, které jsou uzavřeny proti úniku chladu. 
Pomáháme tak chránit životní prostředí.

Tak je to fér.

Na všech prodejnách vám Konzum garantuje 
kuřecí maso výhradně z českých chovů. Máte 
tak jistotu, že se na váš stůl nedostane kuře 
s neznámým původem.

Tak je to fér.

KUŘECÍ 
MASO

jen z českých 
chovů

24 TUN 
 

plastových 
fólií nekončí 

v odpadu
Jednou z našich důležitých hodnot je ekologie. 
Ročně z našich prodejen svezeme a zpět 
recyklujeme přes 24 tun igelitových fólií.

Tak je to fér.

již jen sladký
ČESKÝ 
MED

Jsme první větší obchodník, který ve svých 
prodejnách nabízí výhradně český med. 
Tento med je nakupován od včelařů z regionu 
východních Čech.

Tak je to fér.

KONZUM 
 

podporuje 
tento region

K regionu, kde jsme vznikli, a kde působíme, 
cítíme hlubokou úctu a pokoru. Vše, co 
děláme, děláme ve shodě s tímto regionem. 
Podporujeme místní producenty, dodavatele, 
spolky a zaměstnance.

Tak je to fér.

zisk
VRACÍME 

 
regionu

K regionu, kde jsme vznikli, a kde působíme, cítíme 
hlubokou úctu a pokoru. Nákupem zboží a služeb od 
místních výrobců dáváme práci tisícům zaměstnanců 
v našem regionu. Náš zisk je zpět investován do 
zkvalitňování obchodní sítě v našem regionu.

Tak je to fér.



Letošní rok  je mezinárodním rokem druž-
stevnictví. Mohl byste říci, co si vlastně 
představit pod pojmem družstevnictví? 
Na jakých principech funguje? 

I když definici družstva provázel vývoj 
v prostoru i čase, obecně lze říci, že druž-
stvo je specifickou organizací, která plní jak 
ekonomické, tak i mimoekonomické úkoly. 
Družstvo lze chápat nejen jako specifickou 
formu svépomocného podnikání soukromých 
vlastníků, ale také jako subjekt, který vyvíjí 
nepodnikatelskou činnost na nevýdělečném 
základě především pro své členy (vedle 
spotřebních družstev i družstva bytová, 
družstva invalidů, družstva služeb apod.). 
Družstevnictví funguje na následujících 
principech: dobrovolné a otevřené členství, 
demokratická kontrola, participace členů 
na dosažených hospodářských výsledcích, 
samospráva a nezávislost, vzdělávání, tré-
nink a informace, soustředění se na obno-
vitelné zdroje (formou úspor a vzdělávání). 
To vše při dodržování etických zásad, jako 
jsou čestnost, upřímnost, otevřenost, soci-
ální odpovědnost a péče o ostatní = rovný 
obchod (např. formou spravedlivého obcho-
du s podniky  z rozvojových zemí).

Jak víme, vše se odvíjí od minulosti. Z té 
vyvstává přítomnost, která se přetváří 
v budoucnost. Nesmíme tedy opomenout 
ani historickou otázku českého družstevnic-
tví. Jak byste tedy popsal historii českého 
družstevnictví?

Tradice spotřebních družstev a vůbec českého 
družstevnictví se odvíjí od roku 1847, kdy byl 
v Praze založen „Pražský potravní a spořitelní 
spolek“. Ve druhé polovině 19. století nebylo 
vždy úsilí o zakládání spotřebních družstev 
úspěšné, ale přesto se svépomocné podnikání 
nakonec osvědčilo jako účelné a funkční. 
V roce 1898 již v českých zemích existovalo 
172 spotřebních družstev. Zásadní význam 
pro činnost všech družstev, tedy i spotřeb-
ních, mělo vydání družstevního zákona v roce 
1873.
Vznik samostatného Československého státu 
v roce 1918 otevřel novou vývojovou etapu 
i pro družstevní hnutí. V podmínkách fungují-
cího tržního hospodářství byla spotřební druž-
stva svépomocnými zájmovými organizacemi 
s demokratickou správou, která ve své čin-
nosti uplatňovala tradiční družstevní principy. 
Vznikla silná centra spotřebních družstev, na-
příklad v Brně, Liberci, Plzni, Praze, Prostějo-
vě, Ostravě a jinde. Na počátku třicátých let 
20. století bylo v Československu evidováno 
1 474 spotřebních družstev s 910 705 členy 
a 4 952 prodejnami. 
V období 1918 - 1938  vytvořilo spotřební 
družstevnictví rozsáhlé a prosperující, i když 
značně nejednotné odvětví. Druhá světová 
válka a okupace republiky znamenaly tvrdý 
zásah do družstevního dění a jeho velké omezení.
Po skončení války se družstva zapojila do ob-
novy zničeného národ-
ního hospodářství. Bo-
hužel politický vývoj po 
únoru 1948 a zejména 
padesátá léta 20. století 
s sebou přinesly všeo-
becně hrubé porušová-
ní zákonnosti a značné 
deformace do činnosti 
družstev. Nařízená reor-
ganizace družstevnictví 
v roce 1952 směřovala 
k přeměně družstevních 
organizací na výkonné 
orgány pro plnění státem direktivně ukláda-
ných úkolů. Družstva byla zbavována podni-
katelské iniciativy a účelově zneužívána. Spo-
třební družstevnictví se po realizaci nařízené 
reorganizace stalo obchodní soustavou záso-
bující převážně venkov. Prodejny, provozovny 
veřejného stravování, výrobny a velkoobchod-
ní síť ve městech musela spotřební družstva 
v několika etapách předat státnímu sektoru. 
V důsledku přizpůsobení organizace spotřeb-
ních družstev politickému uspořádání státu 
vzniklo v každém okrese družstvo Jednota. 
Převzetím soukromých hostinců a restaura-
cí od komunálních podniků byla vybudována 
nová oblast činnosti spotřebních družstev, 
další novinkou se stal výkup zemědělských 
produktů.
K určitému zlepšení a změnám podmínek pro 
činnost spotřebního družstevnictví došlo 
v polovině 60. let v rámci uplatňování nových 
zásad plánovitého řízení  národního hospo-
dářství. Spotřebním družstvům bylo opět 
umožněno zřizovat ve městech svoje prodej-
ny a provozovny. Družstva začala soutěžit se 
státním obchodem, prosazovat koncepci zvy-
šování úrovně obchodních služeb a moderni-

zace prodejen, budovala nákupní střediska 
a obchodní domy. Členové družstev při tom ve 
svépomocných akcích odpracovali dobrovolně 
milióny brigádnických hodin, čímž přispěli ke 
snižování nákladů na investice. Osvědčenou 
formou zásobování obyvatelstva v odlehlých 
místech se staly pojízdné prodejny. 
V systému spotřebních družstev vznikaly sva-
zové účelové podniky jako např.: Propagační 
podnik, Obchodní projekt, Družstevní záso-
bovací podnik, družstevní cestovní kancelář 
Rekrea, Velkonákupní společnost družstev 
a další. Pro výchovu mladé generace byla zři-
zována odborná učiliště. 
Politické změny v roce 1968 naznačily per-
spektivu nového řešení problémů společen-
ského života a národního hospodářství. Akční 
program spotřebního družstevnictví z té doby 
představoval koncepci činnosti spotřebního 
družstevnictví v demokratické společnosti se 
začínajícím tržním hospodářstvím. K  jeho 
realizaci po srpnu 1968 samozřejmě nedo-
šlo. V následujícím dvacetiletí pak docháze-
lo k  dalším zásahům totalitního systému do 
samostatnosti družstev. V důsledku rozsáhlé 
modernizace materiálně technické základny 
narostla zadluženost spotřebních družstev 
a byla omezována jejich vlastní podnikatelská 
činnost. 
Listopad 1989 uzavřel tuto čtyřicetiletou 
smutnou kapitolu z dějin spotřebního druž-
stevnictví. V následujícím období, v rámci po-
litických a hospodářských změn společnosti, 
provedla spotřební družstva očistu od defor-
mací z předcházejícího období a zajistila si ná-
vrat k mezinárodním družstevním standardům 
a principům. Transformace české ekonomiky 
postavila i družstevnictví před vlastní proces 

transformace. V té 
době došlo k úpravě 
majetkových vztahů 
a vypořádání ma-
jetkových nároků 
v družstvech ve smys-
lu zákona č. 42/1992 
Sb. Tento časově ná-
ročný transformační 
proces odváděl ma-
nagement družstev 
od vlastní obchodně 
provozní činnosti 
a v konečném dů-

sledku měl negativní ekonomický dopad. 
V důsledku aplikace tohoto zákona došlo 
k blokaci družstevního majetku, a to až do doby 
schválení transformačního projektu. Dalším 
podstatným vlivem té doby bylo uplatnění re-
stitučních zákonů, které znamenaly odevzdat 
restituentům značnou část majetku, přičemž 
však restituční zákony neumožnily družstvům 
získat zpět majetek, o který přišla po roce 
1948. I novodobý vývoj spotřebního družstev-
nictví od roku 1990 byl tedy poznamenán ce-
lou řadou retardačních vlivů, které v určitých 
oblastech na dlouhá léta ovlivnily ekonomické 
postavení družstev. A s těmito negativními vli-
vy se spotřební družstva potýkají i dnes.

Řada lidí si pojem družstevnictví spojuje 
s bolševismem. Mohl byste vysvětlit, proč 
by to neměli dělat? Čím se liší družstev-
nictví demokratické, stojící na sociálních 
základech – tedy družstevnictví, které pro-
vozujeme my, a družstevnictví zemědělské, 
k němuž byla přinucena řada samostatných 
zemědělců a statkářů? 

Spotřební družstva mají v České republice, jak 
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České a mezinárodní družstevnictví pohledem 
předsedy SČMSD Ing. Zdeňka Juračky

▪ narozen 29.3.1945
 v Benátkách nad Jizerou
▪ vystudoval Vysokou školu
 ekonomickou v Praze
▪ pro spotřební družstva
 pracuje od roku 1969
▪ prezident Svazu obchodu
 a cestovního ruchu
▪ předseda Svazu českých
 a moravských spotřebních
 družstev (SČMSD)
▪ předseda představenstva
 COOP Centra
▪ člen představenstva COOP
 Havlíčkův Brod

Ing. Zdeněk Juračka
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je zřejmé i z mé odpovědi na předchozí otáz-
ku, dlouhou historii. Jejich role byla v jednot-
livých etapách vývoje odrazem politického, 
ekonomického a společenského života země; 
spotřební družstva se musela danému režimu 
přizpůsobit. A proč by neměl být pojem spo-
třebních družstev spojován s bolševismem? 
Už jen proto, že právě v období socialismu, 
resp. totalitního režimu, byla spotřební druž-
stva paradoxně nejvíce perzekuována a stalo 
se jim nejvíce křivd. A ta dlouhodobá historie 
naopak svědčí o tom, že spotřební družstva 
nebyla žádným výdobytkem socialistického 
systému, ale fungovala zde celou řadu let již 
před ním. Ale to už bychom se zase vraceli 
k historii, o které jsem se již zmínil 
prve. A hledání odlišností od zemědělských 
družstev? Už jen v tom, že zemědělská druž-
stva vznikala násilnou formou, byla diktátem 
režimu podloženým brutální kolektivizací, za-
tímco spotřební družstva tady již byla a do té 
doby úspěšně prosperovala. Vznikala a rozví-
jela svoji činnost dávno před tím. Podstatné 
bylo to, že byla založena na základě potřeb 
svých členů a vznikala jejich svépomocí.

Jaká je současná situace v českém spotřeb-
ním družstevnictví?

Vývoj v posledním období ukázal, že spo-
třební družstva se i nadále řadí mezi nosite-
le progresivních tendencí českého obchodu, 
a to navzdory silné konkurenci nadnárod-
ních řetězců. Spotřební družstva jsou sta-
bilním a efektivním systémem, založeným 
na moderním pojetí družstevní myšlenky. 
Prvotním a základním cílem družstevních 
organizací je, věnovat maximální péči po-
třebám svých členů a zákazníků. 
Družstva se v náročném konkurenčním 
prostředí stále více profilují jako jednot-
ný integrovaný systém. Tomu odpovídá i nová 
vizuální identita exteriérů téměř tří tisí-
covek prodejen pod společnou značkou 
COOP. Nové logo je jen součástí dalších 
změn, které vyplývají z posledního vývoje 
na českém trhu, na něž družstva reagují. 
Z vlastních zkušeností a poznatků víme, 
že značka COOP má ve vyspělých zemích 
západní Evropy své renomé a spotřebitel-
skou veřejností je vnímána velmi pozitiv-
ně. Z tohoto faktu jsme vycházeli i v našich 
koncepčních záměrech a přesvědčili jsme 
o tom i širokou základnu našich členských 
družstev. Svým způsobem demonstruje 
nové logo a jméno i hlubší a transparent-
nější příslušnost spotřebních družstev v ČR 
k tomuto nadnárodnímu partnerství.
Skupina COOP se v poslední době těší vel-
kému zájmu médií a díky svým úspěšným 
rozvojovým programům se může pyšnit 
několika významnými oceněními. K těm 
nejprestižnějším patří ocenění Zlatý Du-
kát, které uděluje časopis Moderní obchod 
společnosti, která ve své každodenní prá-
ci dokazuje dobrý přístup jak k dodavate-
lům, tak k zákazníkům. Hodnotícím krite-
riem nejsou pouze kvantitativní hlediska, 
ale velký důraz je kladen i na kvalitativní 
ukazatele. V rámci 14. ročníku ocenění 
Zlatý dukát byla skupina COOP vyhodno-
cena jako nejlepší společnost v kategorii 
„český obchod“.

Domníváte se, že by se společnost měla 
družstevnictví držet? Pokud ano, mohl bys-
te vysvětlit, proč? Proč je družstevnictví 
dobrým a férovým způsobem podnikání? 
A jak a v čem se liší od těch ostatních?

Samozřejmě, že ano. Spotřební družstva znají 
své přednosti, konkurenční výhody a zároveň 
si uvědomují existující a nevyužité rezervy. 
Snaží se cíleně přizpůsobit náročným kriteri-
ím rozhodování nakupujících v maloobchodní 
síti. Jsou schopna čelit konkurenčním tlakům 
a expanzi ostatních maloobchodních řetězců. 
Ambice družstevního obchodu pro nejbližší 
budoucnost z hlediska uspokojování koupě-
schopné poptávky jsou proto považovány za 
velmi vysoké. Členská družstva skupiny COOP 
budou vždy soutěžit v pestrosti nabídky, 
v úrovni prodeje čerstvého zboží co do šíře i 
hloubky sortimentu a samozřejmě i v celkové 
kvalitě poskytovaných služeb. Vycházejí tak 
z dlouholetých tradic a v praxi osvědčených 
metod a postupů. 
A navíc, po počátečním boomu velkoplošných 
prodejních formátů, začíná do spotřebitel-
ského chování stále významněji promlouvat 
i nový faktor, a to je čas. Spotřebitel si začíná 
stále více uvědomovat a vážit předností ob-
chodu „na rohu“ pro drobné každodenní ná-
kupy, který mu šetří čas např. pro jeho jiné 
osobní aktivity. A to je při počtu téměř 3.000 
prodejen významnou devizou právě spotřeb-
ních družstev.
Spotřební družstva mají nejsilnější pozici na 
venkově a v malých městech. Zde umějí vy-
užít spolupráce s místními dodavateli, což 
představuje snížení nákladů v logistickém 
řetězci a současně zajišťuje regionální zvyk-
losti a originalitu zboží. Navíc tím, že maloob-
chodník odebírá zboží místního dodavatele, 
vytváří si kladné vztahy s místní komunitou. 
Nadále chceme provozovat i ty nejmenší pro-
dejny. Je to i z toho důvodu, že zahraniční 
řetězce stále postupují do menších sídel 
a je docela pravděpodobné, že nás tyto malé 
prodejny budou v budoucnosti ve větším mě-
řítku než dnes živit. Nebudeme se již zřejmě 
soustřeďovat na další expanzi velkoplošných 
prodejních formátů, protože i když dnes tyto 
prodejny fungují, není to formát prodejny, 
v němž bychom byli bez rizik konkurence-
schopní. V malých prodejnách na venkově, 
v malých supermarketech, je pro nás budouc-
nost a zde můžeme být stále velmi úspěšní.

Jak byste charakterizoval družstevnické 
hodnoty? Čeho si družstevnictví jako takové 
nejvíce cení a co naopak nepřipouští?

K družstevním hodnotám, resp. zásadám, na 
kterých je družstevnictví založeno, patří pře-
devším svépomoc, vysoká míra odpovědnosti, 
demokracie (vč. tolerance různých politických 
a náboženských názorů v družstvech), rovnost 
členů (při hlasování má každý člen jeden hlas 
bez ohledu na množství podílů), čistá hodnota 
jmění a vytváření rezervního fondu (důležité 
pro ekonomickou stabilitu družstva), solidarita 
(odlišení se od konkurence), například nízké 
podíly s možností splácet je postupně, což ve 
své době umožňovalo vstup do družstev i chud-
ším vrstvám, výchova a vzdělávání členů.

A čeho si nejvíce jako družstevníci ceníme? Tak 
především rovnosti členů jak z hlediska práv, 
tak i povinností a dále možnosti stanovit si 
podmínky členství v družstvu dle svých mož-
ností a potřeb.

Jak jsou v Čechách spotřební družstva a 
obchodní družstva organizována? Co pro ně 
znamená účast v COOP tedy ve SČMSD?

V České republice působí v současnosti 57 
spotřebních družstev (mimochodem výstiž-
nějším překladem anglického consumer co-
operative je družstvo spotřebitelů); všechna 
jsou členy svého zájmového sdružení Svazu 
českých a moravských spotřebních družstev 
(SČMSD). Pro účely společného nákupu si 
družstva vytvořila dvě nákupní centrály, a to 
Coop Centrum se sídlem v Praze a Coop Mo-
rava se sídlem v Brně. Všechny výše uvedené 
subjekty a také organizace, jejichž zřizovate-
lem je SČMSD (např. 11 soukromých středních 
škol zaměřených na obchodně ekonomické 
a gastronomické obory) tvoří skupinu COOP. 
Prodejny jednotlivých spotřebních družstev 
jsou premianty okresních a mnohdy i kraj-
ských přeborů českého potravinářského malo-
obchodu, ve svém celkovém propojení reali-
zovaném prostřednictvím svého svazu a svých 
nákupen jsou však hráči první maloobchodní 
ligy. V jednotě je síla, a tak díky společné ko-
ordinaci a společně realizovaným projektům 
je skupina COOP jediným domácím obchod-
ním subjektem v rámci desítky největších 
obchodníků v ČR, ve které jsou jinak (stejně 
jako v mnoha jiných zemích) výlučně silné 
nadnárodní společnosti. Díky spolupráci a sou-
činnosti jsou tak spotřební družstva schopna 
na celostátní úrovni realizovat synergie, úspo-
ry a další výhody, na které by jako individuální 
regionálně působící subjekty nedosáhly.  

V posledním roce můžeme pozorovat, že 
skupina COOP je často zmiňována v různých 
žebříčcích obratu či počtu prodejen. Jaká 
je vůbec obchodní síla skupiny COOP v Čes-
ké republice?

Skupina COOP představuje s téměř 2 800 pro-
dejnami největší maloobchodní síť v České re-
publice. Obchody jsou rozčleněny do několika 
druhů dle velikosti a pokrývají jak venkov ČR 
tak i střední a velká města. Na trhu se svým 
obratem 25,9 miliard Kč drží již několik let 
stabilní pozici jednoho z nejvýznamnějších 
obchodních řetězců. V prodejnách je také za-
městnáno kolem 15.000 lidí a jednotlivá druž-
stva mají v souhrnu více než 250.000 členů. 
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Provozují jednotlivá družstva jen maloob-
chodní prodejny potravin, nebo se věnují 
i jiným obchodním činnostem?

Maloobchodní družstva v České republice pro-
vozují kromě prodeje potravin i další škálu 
služeb. Jedná se jak o doplňkové služby přímo 
na pokladnách tak další aktivity jednotlivých 
družstev. Prodejny COOP poskytují kromě pro-
deje potravin i další služby s přidanou hod-
notou jakými je např. možnost bezhotovost-
ního placení, čí výběr hotovosti na pokladně 
(cashback), dobíjení mobilních telefonů, po-
stupně se rozšiřuje nabídka úhrady složenek 
a vkládání peněz na účet. Některé prodejny 
také přebírají služby zaniklých poštovních po-
boček a nově se zavádí doplňkový prodej léčiv. 
Těmito službami se snažíme nabídnout našim 
zákazníkům maximální komfort a mnohdy jim 
ušetřit cestu do většího města.
V obchodní činnosti některá družstva provo-
zují prodejny s hračkami, domácími potřeba-
mi, stavebninami a zahradnickým náčiním. 
Rozšířeny jsou i aktivity v oblasti realit, nebo 
cestovního ruchu a provozování rekreačních 
zařízení. Svaz českých 
a moravských spotřeb-
ních družstev navíc pro-
vozuje 11 středních škol 
a manažerský institut. 
Svaz je rovněž zřizova-
telem společností Czech 
Rent a Car (provozova-
tel půjčovny 
a u t o m o -
bilů Eu-
ropcar) a 
Družstevní 
leasingové 
společnosti.

Chystá skupi-
na COOP
v letošním roce 
nějaký nový 
projekt či služ-
bu?

Jak jsem již zmí-
nil, soustředíme 
se na co nejširší 
nasazení služby 
úhrady složenek 
v prodejnách COOP 
na celém území re-
publiky. Zájem o tuto 
služby jsme si ověřili 
v závěru minulého roku v ome-
zené síti prodejen COOP v jižních a se-
verních Čechách. Rádi bychom také dotáhli 
minimálně do fáze pilotního ověření projekt 
přeprodeje telekomunikačních služeb čle-
nům družstev a zákazníkům prodejen COOP. 
Jde o službu s velkým potenciálem, kterou 
jsme díky hustotě naší prodejní sítě schop-
ni nabídnout výhodně pro naše členy i zá-
kazníky a současně i pro námi vybraného 
poskytovatele těchto služeb. Ve spoluprá-
ci se silným partnerem zvažujeme rovněž 
oslovení členů družstev a zákazníků prode-
jen COOP s výhodnou nabídkou na dodávky 
elektřiny a plynu. 

Co říkáte situaci, že se do České republiky 
dováží čím dál více dovozových potravin? 
Domníváte se, že jsou takové produkty kva-
litní a pro zákazníka skutečně dobré?

V nákupním košíku českého spotřebitele se 
vskutku objevují potraviny z dovozu v míře, 
která se zdá již být neúměrná s ohledem na 
produkční schopnosti našich zemědělců a po-
travinářů. Jde především o důsledek zcela 
pragmatické obchodní politiky nadnárodních 
obchodních společností, které dominují čes-
kému maloobchodu. Tyto společnosti v roz-

měru celoevropském, či dokonce celosvěto-
vém nakupují v obrovských kvantech produkty 
značkové i neznačkové a distribuují je pak za 
výhodné ceny do zemí svého působení. Jde 
o fenomén globalizace, který je v podstatě 
nutno vzít na vědomí. Jsme v Evropské unii, 
jsme v zóně volného obchodu. 
Zcela jinou věcí je ochrana domácího trhu 
před dovozem potravin, které jsou zdravotně 
závadné. Systém ochrany zdraví českého spo-
třebitele je na velmi vysoké úrovni. Naše do-
zorové orgány mají vyvinutou precizní meto-
diku a pracují velmi efektivně. Mnohdy jsme 
svědky jak se i ve velmi vyspělých zemích 
mnohem déle a těžkopádněji než u nás vypo-
řádávají s různými epidemiemi nebo dohledá-
ním původce zdravotně závadné potraviny. 
COOP jako silný a tradiční domácí obchodník 
se dlouhodobě a zcela přirozeně orientuje na 
spolupráci s domácími, regionálními a místní-
mi dodavateli potravin. Svým zákazníkům tak 
přinášíme variabilitu, vůně a chutě, na kte-
ré jsou zvyklí. Známe to všichni, na koláčku 
z pekárny Ludvíka Vomáčky z Horní Dolní, či 
poctivém (bez náhražek) buřtu od místního 

uzenáře si pochutnáme víc, 
než na čemsi za dumpingové 
ceny produkovaném pro celou 
Evropu. V tomto si troufám 
říct, že je postavení COOPu 
vskutku unikátní, autentické 
a věrohodné. Dnes a denně 
slýcháme v mohutných kam-
paních slogany nadnárodních 
obchodních řetězců o jejich 
podpoře prodeje českých vý-

robků a vídáme zá-
plavu českých 
vlajek v jejich 
letácích. V re-
gálech jejich 

prodejen však 
podíl tuzem-

ských potravin již 
zdaleka tak impo-
zantní není.    

Ve Vaší funkci se 
asi často setkává-
te se zástupci za-

hraničních systémů 
COOP. Jaká je situ-
ace družstevnictví 

v těchto státech? V 
čem se liší od situace v 

ČR? 

Ano, je to tak. Setkávání 
s kolegy v jiných zemích je 
pro nás důležité. Svaz spo-

třebních druž- stev je členem jak evropské 
tak i celosvětové asociace spotřebních družstev. 
Tímto prostřednictvím jsme v kontaktu s kolegy 
z mnoha zemí, nejčilejší vztahy dlouhodobě udr-
žujeme s partnery z Velké Británie, Itálie, 
Finska a obecně Skandinávie a samozřejmě 
také ze Slovenska. Právě v těchto zemích jsou 
spotřební družstva velmi úspěšná a tak konzulta-
ce s nimi jsou pro nás jak inspirující, tak i stvrzu-
jící, že i my si počínáme dobře. Usilujeme rovněž 
o větší mezinárodní spolupráci v oblasti společ-
ného nákupu a vlastních značek. Od všech výše 
uvedených zemí se máme stále co učit resp. čím 
inspirovat. Mnohé věci a postupy jsou přenositel-
né, mnohé však nikoliv, protože jsou historicky, 
či kulturně podmíněné a mnohdy jsou také dány 
příznivějším legislativně právním prostředím, 
než je tomu v ČR.    

Liší se nějak podstatně koncept družstevnic-
tví platící v České republice od konceptů uží-
vaných v zahraničí? Pokud ano, jak a v čem?

Toto by bylo téma na samostatný článek, 
zmíním obecně ty nejmarkantnější rozdíly 
bez ohledu na specifika jednotlivých zemí. 

Družstva v České republice se potýkají se 
stigmatem vnímání pojmu družstvo. Starší 
i střední generace jej vnímá jako cosi pře-
žilého, nezajímavého, spojeného s minulým 
režimem. Družstva přitom nejsou produktem 
padesátých let, vznikla v polovině 19. století 
ve Velké Británii a v průběhu několika málo 
let našla své uplatnění mj. i na území dnešní 
České republiky. Mají tedy u nás více než 160-ti 
letou tradici. Tato historická situace je pro 
nás dosud jakousi bariérou pro sebevědomější 
vystupování. Na rozdíl od družstev v západní 
Evropě, která měla možnost se kontinuálně 
vyvíjet a byla vždy vnímána jako životaschop-
ná alternativa soukromému podniku, v České 
republice některá družstva rezignovala na 
nábor nových členů. Naši kolegové v západní 
Evropě přitom s výhodami členství v družstvu 
pracují zcela principiálně, programově a mar-
ketingově velmi kreativně a v konečném dů-
sledku úspěšně.      

Jaké poskytují tyto družstevní prodejny 
služby oproti českým prodejnám?

S ohledem na to v jakém rozsahu se nám 
v průběhu posledních dvou letech podařilo 
v drtivé většině prodejen COOP zrealizo-
vat strategii poskytování služeb s přida-
nou hodnotou (popisuji je na jiném mís-
tě), myslím, že se v současnosti v tomto 
parametru od družstevních prodejen v za-
hraničí výrazně neodlišujeme, nebo jsme 
dokonce napřed, protože jsme zavedli 
modernější a tedy efektivnější technolo-
gie. Snad jenom některé prodejny britské-
ho COOPu jsou sofistikovanější, pokud jde 
o poskytování některých finančních nebo 
poštovních služeb. Na rozdíl od zahranič-
ních kolegů nenabízíme našim zákazníků 
celoplošný partnerský věrnostní program. 
I na tom však intenzivně pracujeme, vě-
řím, že ho spustíme v příštím roce. 

Která ze zemí, kde fungují spotřební 
družstva, Vás zaujala nejvíce a proč?

Nedovolil bych si vypíchnout jednu zemi. 
Každá je v něčem zajímavá a každá nás vede 
k zamyšlení, proč i my to, či ono nenabízíme 
svým zákazníkům. Nejvíce jsme v kontaktu 
s Brity, Finy, Italy a Slováky. Impulzem 
k zamyšlení jsou pro nás mnohdy také setkání 
s kolegy ze zemí, ve kterých se spotřebním 
družstvům z různých důvodů nedaří jako 
u nás. Mají snahu to změnit a přicházejí se 
zajímavými podněty. 
Spotřební družstva jsou největšími ob-
chodníky v Itálii, ve Švýcarsku, ve Finsku 
a stojí si dobře také v dalších skandináv-
ských zemích. Z mého pohledu je zemí 
zaslíbenou družstvům Finsko. Naši finští 
kolegové se mohli sice na rozdíl od nás 
opřít o poněkud prozíravější politiku stá-
tu ve věci regulace maloobchodního trhu, 
nicméně byla to jejich píle, houževnatost 
a kreativita, která je dovedla na špici 
finského maloobchodu.       

Perspektivy a kvalita ãesk˘ch
v˘robkÛ na domácím trhu, jejich konku-
renceschopnost vÛãi dováÏen˘m v˘rob-
kÛm a identifikace tuzemsk˘ch potravin
byly hlavními námûty odborné konferen-
ce „âesk˘ v˘robek na ãeském trhu“, která
probûhla jako souãást doprovodného pro-
gramu v˘stavy Zemû Ïivitelka v âesk˘ch
Budûjovicích. Mezi hlavní organizátory
akce patfiily DruÏstevní asociace âR
a Svaz obchodu a cestovního ruchu âR
(SOCR âR).

„O ãeském v˘robku se relativnû hodnû
hovofií na rÛzn˘ch úrovních, v institucích,
firmách, fietûzcích a profesních uskupe-
ních, ale jen mluvit je málo. Rozhodli jsme
se proto v praxi pfiispût k tomu, aby ãesk˘
v˘robek byl prioritou na‰eho trhu. K této
my‰lence se mimochodem hlásí celá fiada
obchodníkÛ, vãetnû velk˘ch obchodních
fietûzcÛ, ãlenÛ Svazu,“ uvedl Zdenûk
Juraãka, prezident SOCR âR.

„Chceme, aby ãeské v˘robky byly nále-
Ïitû vidût, aby se prodávaly, aby je
náv‰tûvníci a úãastníci v˘stavy mohli
ochutnat, pochválit a koupit. Proto jsme
na leto‰ní v˘stavû Zemû Ïivitelka poskytli
velk˘ prostor prezentaci regionálních
znaãek. Po celou dobu konání v˘stavy
také probíhal jejich prodej,“ pfiipomnûl
Z. Juraãka.

K tomu, aby mohli zákazníci maloob-
chodu snadno rozpoznat ãeské v˘robky, je
podle DruÏstevní asociace âR i Svazu
obchodu a cestovního ruchu âR nejdÛle-
Ïitûj‰í jejich zfietelná identifikace. Té lze
dosáhnout napfiíklad jednotn˘m logem
oznaãujícím ãeské v˘robky. „Je v‰ak tfieba
stanovit jasná pravidla pro jeho udûlová-
ní,“ podot˘ká Zdenûk Juraãka.

Spektrum znaãek roz‰ifiuje âesk˘
v˘robek

Program na podporu prezentace
a identifikace ãesk˘ch v˘robkÛ pfiedstavila
ãeská spoleãnost âesk˘ v˘robek. Je zalo-
Ïen na principu uÏívání a propagace jed-
notícího speciálního loga – ochranné
známky âesk˘ v˘robek – které v˘robci
mohou pouÏívat na v˘robcích (potravi-
náfisk˘ch i nepotravináfisk˘ch) a v reklamû
ve v‰ech sítích a prodejních kanálech.
Podle tohoto programu by mûly ochran-
nou známku dostat produkty, které se
vyrábûjí v âeské republice, na jejichÏ
v˘robû se podílejí ãe‰tí zamûstnanci
a které obsahují minimálnû 50 % tuzem-
sk˘ch surovin, pokud je moÏné potfiebné
suroviny v âR produkovat.

Zda se ochranná známka âesk˘ v˘ro-
bek uchytí, nebo jen roz‰ífií ‰irokou fiadu
dosavadních oznaãení regionality a kvali-

ty produktÛ, jako je CzechMade, KLASA,
znaãky Evropské unie, ukáÏe teprve ãas.
Jde také o to, jak ji pfiijmou zákazníci.

„Regionální dvífika“ do fietûzcÛ
Obchodní fietûzce zastoupené Svazem

obchodu a cestovního ruchu âR chtûjí
hledat formy, jak roz‰ífiit moÏnosti prode-
je ãesk˘ch potravináfisk˘ch v˘robkÛ, a to
i cestou pfiím˘ch dodávek regionálních
specialit od zemûdûlcÛ.

Nûkteré obchodní sítû jiÏ realizují kon-
krétní obchodní spolupráci s v˘robci
potravin z fiad zemûdûlcÛ. Letos v létû
spoleãnost Penny Market oznámila roz‰í-
fiení nabídky tuzemské zeleniny. Ve spolu-
práci se Zelináfiskou unií âech a Moravy
(ZUâM) nabízí ãeskou zeleninu vypûsto-
vanou v systému IPZ (Integrovan˘ systém
produkce zeleniny). Jedná se o zeleninu
vysoké kvality, pfii jejíÏ produkci jsou
upfiednostÀovány ekologicky pfiijatelné
metody (viz Moderní obchod 7-8/2009,
str. 25). Pro ãeské zemûdûlce a pûstitele je
Integrovan˘ systém produkce zeleniny
pfiíleÏitostí k odli‰ení od zahraniãní pro-
dukce a tím získání konkurenãní v˘hody.

Celkem 15% meziroãní nárÛst v poãtu
regionálních dodavatelÛ zaznamenala
v prÛbûhu prvního pololetí leto‰ního roku
spoleãnost Spar âOS, provozovatel hyper-
marketÛ Interspar a supermarketÛ Spar.
Poãet regionálních potravináfisk˘ch
v˘robkÛ v nabízeném sortimentu stoupl
v tomto období o 20 %.

Spoleãnost má v souãasné dobû kolem
150 pfiím˘ch dodavatelÛ potravináfisk˘ch
v˘robkÛ. Preference spotfiebitelÛ v oblasti
regionálních potravináfisk˘ch produktÛ se
nejv˘raznûji projevují v sortimentu peãi-
va, lahÛdek a piva.

Do vût‰iny supermarketÛ a hypermar-
ketÛ fietûzce proto dodávají své v˘robky
místní pekárny, a to i pfies to, Ïe nabídka
obsahuje pekárenské produkty vyrábûné
pod znaãkou spoleãnosti Spar. DÛvodem
je odli‰né vnímání chuti chleba. V nûkte-
r˘ch regionech preferují zákazníci chleba
více vypeãen˘, tmav‰í a ménû kofienûn˘.
Jinde naopak velmi svûtl˘, kter˘ lze bar-
vou pfiirovnat k francouzsk˘m typÛm.

Téma mûsíce
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Proã ãeské v˘robky?
Svaz obchodu a cestovního ruchu âR podporuje lep‰í identifikaci ãesk˘ch
potravin v maloobchodech. Co to v praxi znamená?
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Odrazov˘m mÛstkem nov˘ch akti-

vit se stal projekt VIZE, realizovan˘ v rámci

marketingového poradenství se spoleãnos-

tí Blue Strategy. Jde o formulaci stfied-

nûdobé vize druÏstevního maloobchodu na

základû nového pohledu a anal˘zy prodej-

ního potenciálu historicky determinované

maloobchodní sítû skupiny COOP.

Vzhledem k tomu, Ïe se jedná jak o formá-

tovû, tak i lokalizací naprosto specifickou

a rÛznorodou strukturu témûfi 3000 pro-

dejen ve více neÏ 2500 sídelních obcích,

bylo tfieba naléztí recept pro její klasifikaci

a kategorizaci, kterou by mohli unifikovanû

vyuÏívat jednotliví provozovatelé bez ohle-

du na to, v které ãásti âR pÛsobí.

Na základû v˘zkumÛ byla jako opti-

mální zvolena metoda definování jednot-

liv˘ch trÏních situací, v nichÏ se jednotlivé

prodejny nacházejí, a následné sestavení

jejich typologie, vãetnû doporuãen˘ch

kritérií pro zatfiídûní jednotliv˘ch prode-

jen. Souãasnû na základû anal˘zy nákup-

ního chování typick˘ch nakupujících

v jednotliv˘ch trÏních situacích byly

vytvofieny doporuãené „recepty“, které

umoÏní druÏstvÛm pfiipravit a realizovat

ve vlastních prodejnách konkrétní opatfie-

ní pro „ménû úspû‰né“ prodejny.

Ve vybran˘ch prodejnách se v souãas-

nosti za finanãní podpory Svazu ve spolu-

práci s marketingov˘mi specialisty ze

spoleãnosti Blue Strategy realizují pilotní

projekty, slouÏící k praktické verifikaci

správného nastavení jednotliv˘ch

obecn˘ch receptÛ a dlouhodobûj‰ímu

vyhodnocování jejich úspû‰nosti v kon-

krétních podmínkách.

PrÛzkum ukázal, Ïe vût‰ina zákazníkÛ

prodejen COOP nejvíce oceÀuje dostup-

nost a polohu prodejny a ochotu jejího

personálu, uspokojivû je vnímána nabídka

zboÏí a sluÏeb a také pfiíjemné prostfiedí

a celková nákupní atmosféra. Na druhé

stranû prÛzkum umoÏnil poznat i rezervy

a nedostatky, napfi. v délce prodejní doby,

na jejichÏ odstraÀování se zaãalo inten-

zivnû pracovat.

Jaká je aktuální situace?

V˘sledky projektu VIZE se staly rovnûÏ

velmi dobr˘m podkladem pro stanovení

hodnot znaãky COOP.

COOP si váÏí sv˘ch zákazníkÛ a chová

se férovû i ke sv˘m dodavatelÛm

a zamûstnancÛm. Komunikace tûchto

hodnot byla základem na‰í první celo-

plo‰né televizní reklamní kampanû vloni

na podzim která byla velmi pozitivnû pfii-

jata. Díky celostátnímu pÛsobení se

nabídka prodejen COOP profiluje jak zbo-

Ïím znám˘ch znaãek od velk˘ch dodava-

telÛ, tak i tradiãními a kvalitními potravi-

nami regionálního charakteru i pestrou

‰kálou vlastních znaãek. COOP si váÏí tra-

dice, regionálních zvyklostí a poctivé

práce. To jsou atributy, které vÏdy patfiily

k siln˘m stránkám druÏstevních prodejen.

Skupina COOP zvolila pro podporu komu-

nikace znaãky slogan: „COOP. V‰echno

dobré“, kter˘m chceme vyjádfiit pfiátel-

skou atmosféru, vztah k zákazníkÛm

i filozofii podnikání skupiny COOP.

Jednota Hodonín remodeluje

Nové dispoziãní fie‰ení prodejny, ‰ir‰í

nabídka ãerstvého zboÏí, pouÏití jednotí-

cích marketingov˘ch prvkÛ, ãistota, svût-

lo, nová podlaha ve svûtlém odstínu, jed-

notné pokladní zóny a lep‰í uspofiádání

sortimentu – tím v‰ím lze charakterizovat

zásadní zmûny, ke kter˘m do‰lo po rekon-

strukci prodejny „Marína“ v Hodonínû.

Tato typicky sídli‰tní prodejna byla

zrekonstruována bûhem necelého jedno-

ho mûsíce; náklady na rekonstrukc ãinily

14 mil. Kã. 

Co vedlo vedení druÏstva k rozhodnutí

o remodelingu? Pfiedev‰ím posílení kon-

kurenceschopnosti prodejny v silném

konkurenãním prostfiedí Hodonína, kde je

hustota maloobchodní sítû v rámci âR

jedna z nejvy‰‰ích. Celkov˘ technick˘ stav

prodejny jiÏ souãasn˘m poÏadavkÛm

nevyhovoval, také zafiízení bylo morálnû

i technicky zastaralé. Zmûnami muselo

projít i uspofiádání prodejny.

Marína se nachází v sídli‰tní zástavbû

s pfiibliÏnû 5000 obyvateli, má více neÏ 

900 m
2 prodejní plochy a dosahuje

v prÛmûru témûfi 5 milionového obratu

mûsíãnû. ZákazníkÛm nabízí ‰irok˘ sorti-

ment potravin, drogerie a základní poloÏky

prÛmyslového zboÏí. K oceÀovan˘m slu-

Ïbám poskytovan˘m v prodejnû patfií pfie-

dev‰ím pfiijímání stravenek, moÏnost bez-

hotovostního placení kartami a zákaznick˘

klub.
V˘raznû novou tváfi získala nabídka

ãerstvého zboÏí – peãiva, mléãn˘ch

v˘robkÛ, lahÛdek, ovoce a zeleniny. Pfii

fie‰ení akãní zóny, uspofiádání regálÛ,

cenovek, upoutávek na zboÏí bylo pouÏito

jednotících marketingov˘ch prvkÛ. Také

nová jednolitá podlaha ve svûtlém odstí-

nu pfiispûla ke zlep‰ení celkové nákupní

atmosféry. Z prodejního prostoru tak

vyzafiuje ãistota, svûtlo – zákazník má

dokonal˘ pfiehled o nabízeném sortimen-

tu, je mu umoÏnûn pohodln˘ nákup zboÏí.

Obchod
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Vize skupiny COOP

Za klíãov˘ faktor zvy‰ování kvality a dal‰ího rozvoje povaÏuje skupina

COOP reali
zaci n

ov˘ch strat
egick˘ch projektÛ a sluÏeb pro své zák

azníky.
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dlouho předlouho s námi paní Zima 

laškovala, už to vypadalo, že snad ani nemá 

zájem se v našich končinách usadit a roze-

vřít rejstřík svých dovedností. Ale pak nám 

pořádně ukázala, co umí. Došlo na nejtep-

lejší kabáty, boty, čepice a rukavice. Praskaly 

koleje, vodovodní potrubí. Auta a autobusy 

nechtěly  startovat. Dětem se však samozřej-

mě zamrzlé rybníky a řeky líbily. Konec-

konců právě takové zimy pamatují ti dříve 

narození.

Doufáme, že jste ty sibiřské mrazy 

přežili bez větší úhony a teď už jste natěšení 

na jaro. Ti z Vás, kteří mají zahradu, už 

se určitě přivítali se sněženkami, na hodně 

prosluněném záhonu možná i s krokusy. Teď 

se jistě nemůžete dočkat, až Vám ze záhonů 

vykouknou první narcisky, tulipány. Nád-

herné jsou samozřejmě i hyacinty. I o těchto 

kytičkách se na stránkách COOP Novinek 

dočtete. A také aby ne, když je máme v naší 

akční nabídce květin.Komu vykvete řebčík královský, má 

opravdu velkou krásu. Roztomilé jsou 

však i ladoňky, modřence, zahradní sasan-

ky. Možná jste si povzdechli, že nemáte 

moc času radovat se z pestrých jarních 

květů, protože nevíte, kam dřív skočit. 

Od toho jsou přece naše COOP Novinky, 

aby Vám poradily. Nápady přináší i těm 

z Vás, kteří zahradu nemáte, ale chcete si 

udělat květinovou radost na balkóně nebo 

za oknem.

Trochu však ještě zabrousíme do zim-

ních měsíců. Jednak máme spoustu zážitků 

z únorového plesu COOP Centra, kde byla 

zvolena další COOP Sympatika, a jednak 

Vás seznámíme s rekapitulací vánoční sou-

těže. Aktuálně samozřejmě přidáme Velkou 

velikonoční soutěž.
COOP Novinky jsou opět nabité zají-

mavými reportážemi, novinkami a užiteč-

nými informacemi. Tak například se s námi 

podíváte, jak se rodí corn �akes, sojové maso 

a spousta různých chutných cereálií v pod-

niku Pragosoja. Zavítáme na západ Čech 

do Sušice, do místního ZKD, které působí 

i v řadě šumavských obcí. A protože je jaro 

rovněž impulsem pro nejrůznější stavební 

úpravy, seznámíme Vás s novinkami COOP 

Stavebnin.

Zbývá nám jen popřát Vám 

zábavné a poučné čtení, krásné 
Velikonoce i celé jaro!Vaše redakce 

MILÉČTENÁŘKY, MILÍ ČTENÁŘI,

Myslíme tím naše velké soutěže. V té 

čtyřkolové Velké vánoční jsme každý 

týden obdarovali 77 šťastlivců, kteří 

nakoupili v COOPu minimálně za 299 Kč 

a obdrženou hrací kartu či kód z ní zaslali 

do soutěže. Zájem o soutěž byl opravdu 

značný. Celkem přišlo 35 619 správně 

vyplněných hracích karet, správných SMS 

bylo dokonce 145 321! Určitě nejšťastnější 

soutěžící byla paní Milena Mikulková 

z Kamenné, které COOP a Ježíšek nadělili 

zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 

50 000 Kč.

BYL TO JEJICH VEČER

KAŽDÝ DEN NÁS OBSLUHUJÍ V TÉ „NAŠÍ“ PRODEJNĚ. V ORANŽOVÉ FIREMNÍ ZÁSTĚRCE UROV-

NÁVAJÍ NOVÉ ZBOŽÍ, NABÍZEJÍ ČERSTVÉ LAHŮDKY, RADÍ PŘI VÝBĚRU DÁRKU, MARKUJÍ U PO-

KLADNY. ZA ROKY, KDY JE DENNODENNĚ VÍDÁME, JE TAK NĚJAK POVAŽUJEME ZA SVÉ BLÍZKÉ. 

SVĚŘUJEME SE JIM SE SVÝMI RADOSTMI I STAROSTMI.

„Vám to ale dneska sluší,“ řekneme 

třeba, když přijde naše oblíbená prodavač-

ka v novém účesu. A teď si představte, že 

jednoho večera oblékne krásnou plesovou 

róbu, svěří se do rukou vizážistky a vy-

stoupí spolu s dalšími devíti �nalistkami 

na pódium v plesovém sále a za chvíli 

vyslechne, že je nejlepší. Pohádka? Ne, již 

pravidelná soutěž o nejsympatičtější a nej-

krásnější zaměstnankyni prodejen COOP 

v České republice. Tentokrát se Společen-

ský ples COOP Centrum družstva v praž-

ském TOP Hotelu konal 16. února. Byly 

zde vyhlášené výsledky soutěže COOP 

Sympatika 2011 a vítězky převzaly 

hodnotné ceny. Jen připomínáme, že do 

soutěže COOP Sympatika se může přihlá-

sit každá zaměstnankyně řetězce COOP 

bez rozdílu věku a pracovního zařazení. 

JEDEME NA VELIKONOCE
Zájem o tento typ soutěže nás přesvěd-

čil o tom, že velikonoční soutěž musí být 

ještě lákavější. Takže jedeme na to! Nebo 

lépe řečeno, VY jedete. Ještě přesněji tři 

z vás odjedou krásnými vozy, o které se 

také hraje.

BOHATÁ NADÍLKA V COOPU POKRAČUJEO CO HRAJEME?
V každém ze šesti kol rozdělujeme 

66 výher. Kromě již zmiňovaných auto-

mobilů jsou mezi nimi i LCD televizory, 

wellness pobyty, sekačky, pily, domácí spo-

třebiče, poukázky na benzín a další ceny.

Více informací o Velké velikonoční 

soutěži v prodejnách COOP TUTY, 

COOP TIP a COOP STAVEBNINY se 

dozvíte na internetových stránkách  

www.coopclub.cz, www. coop-tuty.cz 

a www.coop-tip.cz.

VÝSLEDKY ČTENÁŘSKO-ZÁKAZNICKÉ

ČÁSTI SOUTĚŽE COOP SYMPATIKA 2011

VítězkaLenka Sejpalová, Jednota SD Hlinsko

První vicemissZuzana Paslerová, Jednota SD Volyně

Druhá vicemissDenisa Faltová, Jednota SD Nová Paka  

VÝSLEDKY SOUTĚŽE COOP SYMPATIKA 

2011, KTEROU HODNOTILA POROTA

VítězkaIlona Fialová, Jednota SD v Jindř. Hradci

První vicemissZuzana Paslerová, Jednota SD Volyně

Druhá vicemissŠárka Jírovcová, Jednota SD ve Vimperku

Soutěž probíhá od 1. března 

do 14. dubna. Za nákup v prodejnách 

COOP TUTY, COOP TIP a COOP STA-

VEBNINY v minimální hodnotě 299 Kč 

získáte hrací kartu s unikátním kódem. 

Kód můžete poslat přes SMS nebo ce-

lou řádně vyplněnou kartu poštou. Novin-

kou je, že nyní můžete kód posílat i přes 

internetové stránky www.coopclub.cz. 

 Vyplněním hracího formuláře zvyšujete 

svou šanci na výhru i na to, že z veliko-

noční nadílky pojedete krásným novým 

automobilem. 

VYLOSOVANÍ VÝHERCI

Z ŘAD ČTENÁŘŮ A ZÁKAZNÍKŮ:

Václav Zemek, Pardubice; Šárka Řezáčo-

vá, Chrast; Libor Hampl, Boskovice; Jitka 

Hrdá, Oldřetice; Veronika Vacenovská, 

Luže

pokračování na straně 2
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Bude se v nejbližší době konat nějaká vý-
znamná mezinárodní konference? Pokud 
ano, kde? Kdo se objeví mezi účastníky? Bu-
deme tam mít své zastoupení také my?

Rok 2012 byl vyhlášen Spojenými národy jako 
mezinárodní rok družstev. V rámci této událos-
ti probíhá po celém světě řada událostí. Svaz 
českých a moravských spotřebních družstev 
prezentuje mezinárodní rok družstev jak v tisku, 
tak na konferencích, nebo výstavách. Význam-
ným příkladem byl veletrh SALIMA v Brně, nebo 
připravovaná Země živitelka v Českých Budějo-
vicích. Při těchto akcích SČMSD prezentuje hod-
noty družstevnictví a bohatou historii družstev 
v České republice. Právě na historii českého 
družstevnictví i mezinárodní kontext se často 
zapomíná.
V Evropě bude nejvýznamnější akcí Mezinárod-
ní družstevní týden a družstevní EXPO, které se 
uskuteční na přelomu října a listopadu tohoto 
roku. SČMSD se této události bude účastnit a to 
včetně zástupců řady našich družstev. Hostite-
lem je Velká Británie a město Manchester, kde 
mají sídlo britská družstva.

V letošním roce se chce český COOP odlišit 
svou garancí kvality potravin. Nová značka 
ponese název  COOP Dobré jistoty. Co nové-
ho tato značka zákazníkům přinese?

Když  jsme  zhruba  před  
patnácti  lety  začali  
tvořit  první  řadu  našich 
vlastních  značek, bylo  
v  tom  a je  potřeba  si  
to  přiznat,  hodně  ama-
térismu  kdy  nadšení  
pro   věc  trochu potlači-
lo  do  pozadí odbornost.  
Ale  všechny  věci  mají  

svůj  vývoj,  který  kopíruje  vývoj trhu. 
Značka  Dobré   jistoty,  kterou   jsme  před-
stavili  na  veletrhu SALIMA  2012 je  výsledkem 
zkušeností, zralé  úvahy ale i  vyspělosti  myš-
lení  a  přístupu  k  řešení  těchto aktivit  ze 
strany českého COOPu.  Významnou  roli  zde  
hrají  zahraniční  zkušenosti,  zejména  pak 
spolupráce s italskými  družstvy. Zvolili  jsme  
jejich  přístup  k  tvorbě PL,  který  je  dle 
našeho  názoru v dané  situaci  zcela  bezkon-
kurenční  a  je  zbytečné vymýšlet  cokoliv ji-
ného. Opírá  se kvalitou  nabídky vycházející  
z  posouzení  kvality  tzv.  „A brandu“,  kterou 
dále rozšiřuje  o další  atributy  charakteris-
tické pro družstevní  obchod.  Neschází  zde 
samozřejmě bezpečnost,  ekologičnost,  zdra-
votní  nezávadnost a důležitou  roli  hraje  
i cena, která  by neměla  být  větší než  již  
zmíněný  A  brand.  Věřím,  že  zákazníci  bu-
dou spokojeni,  neb za  rozumnou  cenu  dosta-
nou opravdovou  kvalitu s  příslušnou  zárukou. 
Připojujeme se i ke  značce  „Fair  trade“,  kte-
rá  znamená,  že  při  výrobě  tohoto  produktu 
nedošlo  ke zneužití  pracovní  síly  dětí  či  
jinému  vykořisťování  lidí.  

V České republice se čím dál více prosazují 
vietnamské obchody. Jak je hodnotíte a co 
říkáte nastaveným podmínkám v jejich pod-
nikání?

Vietnamští obchodníci se stali symbolem změn 
po roce 1990, kdy se náš trh zpřístupnil lidem 
ze zahraničí. Tito obchodníci jsou velice vyna-
lézaví a dokáží prosperovat i v konkurenčním 
prostředí, kde by jiní neuspěli. To je bohužel 
vykoupeno nároky na lidskou pracovní sílu. 
Český obchodník musí zaměstnávat v souladu 
s legislativou České republiky a zajistit za-
městnanci určité pracovní prostředí. Náklady 
na tato opatření jsou pro malé obchody často 
značné. Vietnamští obchodníci se naproti tomu 
snaží mnohá opatření obcházet a snížit si tím 
provozní náklady. Stát by měl proto rovnoměr-

ně kontrolovat všechny obchodníky v ČR a po-
mocí sankcí si vynucovat správné dodržování 
všech nařízení.

Domníváte se, že obchody tohoto typu zne-
výhodňují postavení tradičních českých ob-
chodníků a staví je do nesnadné situace? 
Pokud ano, proč?

Myslím, že ano. Jedná se ale o rozdílnou situaci 
ve městech a na vesnici. Na vesnici konkuren-
ce ze strany vietnamských obchodníků není tak 
rozšířená. Ve městech se musí čeští obchodníci 
mnohem více soustředit na sledování konku-
rence a reagovat na ni. Mnohdy ovšem nejsou 
schopni za podmínek vietnamských obchodů 
fungovat, aniž by porušovali zákonná opatření 
například v oblasti pracovních podmínek.

Co byste mohl říci o tzv. Schwarz systému?

Tento systém organizace pracovního procesu pro-
šel dlouhým vývojem a nepochází z Čech.  Určitě 
však rozšiřuje flexibilitu použití pracovní síly a ří-
zení některých procesů, kde nevyhovuje systém 
běžného pracovního poměru zaměstnance pra-
cujícího u právnické osoby na českém trhu.
Jak tomu bývá u nás v Česku, začal se tento 
pro mnohé zajímavý systém prudce rozšiřovat 
neb „správný” český podnikatel vždy hledá 
cestu nejmenšího odporu, to znamená, že na 
místo plného využívání legislativy tuto legisla-
tivu obchází ba přímo a mnohdy zneužívá. 
Tak se u nás jak houby po dešti rychle rozšířil 
Schwarz systém v podobě, kdy jeho vynálezce 
by bledl závistí a „valil oči“. Je ovšem prav-
dou, že zneužití a volání po regulaci tohoto 
systému je i v zahraničí, a tudíž Češi v tom 
„nejedou” sami. 
V této souvislosti bych 
si dovolil připomenout, 
že vedu pracovní sku-
pinu tzv. velké Tripar-
tity, která má právě 
za cíl navrhnout řešení 
vedoucí ke zrovnopráv-
nění všech právních 
subjektů působících 
na českém trhu. První 
výsledky analytické 
skupiny ukazují na hlu-
bokou propast v pod-
mínkách odvodů daní 
a sociálního a zdravotního pojištění právě mezi 
zaměstnanci a tzv. OSVČ  (osobami samostatně 
výdělečně činnými). Markantní je to zejména 
u zdravotního a sociálního pojištění, kde OSVČ 
platí cca jednu třetinu. Situace je samozřejmě 
komplikovanější, než se z jednoduchých vý-
počtů zdá, ale pokud nebude řešena, bude to 
znamenat další hromadný přesun zaměstnanců 
do systému OSVČ, což roztočí spirálu nezbyt-
ného postupného zvyšování daní a odvodů.

Jak vidíte budoucnost českého družstevního 
obchodu? Je zde potenciál k dalšímu růstu? 
Nebo zahraniční řetězce budou dále posilo-
vat a expandovat?

Věřím, že Vaše teze se nevylučují. Koncentrace 
českého maloobchodu bude nadále probíhat 
v režii nadnárodních hráčů. Ti nejschopnější budou 
nadále posilovat, ti nedostatečně výkonní 
z trhu odejdou. Skupina COOP jako nejvýznam-
nější domácí obchodník má potenciál, schopnosti 
a dovednosti si svou stávající tržní pozici nejenom 
udržet, ale i posílit. To je strategie všech společ-
ných aktivit a rozvojových projektů spotřebních 
družstev za posledních minimálně pět let. Vý-
sledkem této strategie jsou dokumentovatelné 
ekonomické benefity. Nic není zadarmo, nicmé-
ně očekáváme, že úspěšně zavedené zákaznické 
programy budou oslovovat a přitahovat stále širší 
okruh stávajících i budoucích zákazníků. A na dal-
ších programech samozřejmě pracujeme.

Co byste mohl prozradit ohledně věrnostního 
programu, projektu v oblasti prodeje energií 
a virtuálního operátora?

Příprava celoplošného věrnostního programu 
pro zákazníky prodejen COOP je našim sou-
časným klíčovým projektem. Konsolidujeme 
požadavky družstev, která již mají své vlastní 
individuální věrnostní programy s představami 
družstev, která zatím takovýto program svým 
zákazníkům neposkytují. Najít společného 
jmenovatele a současně navrhnout moderní 
efektivní program pro značně heterogenní síť 
prodejen není triviální úkol. Řešení již máme, 
nyní odlaďujeme detaily zapojení jednotlivých 
družstev a také partnerů. Klíčovým partnerem 
věrnostního programu COOP bude ČSOB. Na-
šimi dalšími partnery budou silní a známí zá-
stupci dalších sektorů obchodu a služeb, tak, 
abychom zákazníkům prodejen COOP mohli 
nabídnout zajímavé benefity také při jejich ne-
potravinářských nákupech. Spuštění věrnostní-
ho programu připravujeme pro příští rok.

Dozvěděli jsme se, že na podzim letošního 
roku plánujete kandidaturu do senátu. Po-
kud by vám nevadilo o této věci mluvit, zají-
malo by nás, proč jste se k takovému kroku 
rozhodl, co od něho očekáváte a co v tomto 
rámci do budoucna plánujete.

Mohu říci, že toto rozhodnutí nebylo jedno-
duché. Já jsem se silně politicky angažoval ve 
studentském hnutí v roce 1968, určitě zčásti 
z mladické nerozvážnosti, což mne stálo jedno 
manželství a cca dvacet let života, stráveného 
ve veřejném stravování a maloobchodě. Tehdy 
jsem se zapřisáhl, že do politiky již nikdy nepů-

jdu, i když jak já říkám 
každé zlo je k něčemu 
dobré. Mne to přinuti-
lo si po této radikální 
životní změně dodělat 
odborné vzdělání v no-
vém oboru (jsem vyu-
čený kuchař-číšník 
a mám hotelovou školu) 
a život tomu chtěl, že 
jsem zakotvil nadobro 
u spotřebních družstev. 
Umožnilo mi to zároveň 
projít rozsáhlou odbor-
nou i životní praxí, která 

se mi v dnešní době maximálně hodí. Doporuču-
ji každému, kdo chce nebo plánuje vstoupit do 
vrcholových zejména manažerských funkcí, aby 
tak učinil až po důkladné praxi v oboru. Dnes 
když rozhoduji, plně si uvědomuji dopad svých 
nařízení do pracovního procesu, neb jsem jím 
komplexně prošel.
Víte jak se říká „nikdy neříkej nikdy”. Ano, 
rozhodl jsem se kandidovat jako nezávislý na 
kandidátce TOP 09 v regionu Havlíčskobrodska 
a Hlinska, tedy na Vysočině. Tato nabídka přišla 
shodou náhod, a protože politickým myšlením 
jsem blízko této straně, i když mám s panem 
ministrem Kalouskem, kterého si velice vážím, 
ale zároveň s ním mám četné rozpory v pohle-
du na způsob řešení některých ekonomických 
problémů státu zejména v oblasti daní a odvo-
dů, nabídku jsem po zralé úvaze přijal. Mimo 
jiné mne k tomu vedlo i několik dalších důvo-
dů. Jedním je skutečnost, že k Vysočině mám 
blízko neb jsem tam prožil mládí (maturoval 
jsem v Kamenici nad Lipou) a jsem v několi-
ka orgánech našeho systému v subjektech zde 
působících (COOP družstvo  HB  atd.) K mému 
rozhodnutí přispěl i fakt, že družstva ani čes-
ký maloobchod nemají své zastoupení ani ve 
sněmovně ani v senátu a bylo by žádoucí, aby 
služby dostaly možnost obhajovat své velmi 
málo respektované postavení na českém trhu 
na místech, kde mohou něco prosadit.

Děkujeme za rozhovor
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Inspirovaná prosluněnou Itálií putuje na 
pulty našich obchodů naše nová COOP 
značka – Dobré jistoty. Co by měly výrobky 
označené touto pečetí přinést zákazníkům? 
Především 100% garanci  českého 
původu a práce českých 
lidí. To je věc, kte-
rou v dnešní době 
může zaručit skuteč-
ně velice omezené 
množství produktů. 
Stávající situace na 
trhu, jehož velkou 
část tvoří nekvalitní 
levné potraviny do-
vážené ze zahraničí, 
se neustále zhoršuje. 
Současného trendu 
„mějme všechno české“ se za-
číná chytat i valná většina zahra-
ničních řetězců. Šidí tak zákazníka 
falešnými garancemi českého původu, 
jimiž označují výrobky dovážené z ciziny: 
„Připadá jim normální vydávat za pravou 
českou zabijačku maso dovezené z Ně-
mecka, sloganem česká kvalita označovat 
výrobky dovezené z Polska, Rakouska nebo 
Anglie“, upřesňuje Ing. Miloslav Hlavsa, ře-
ditel KONZUMu. 
COOP se proto rozhodl pomoci zákazníkovi 
s orientací ve změti rádoby českých a kvalit-

ních produktů. Prostřednictvím Dobrých jis-
tot podává kvalitativní záruku a symbolizuje 
pomyslný návrat ke klasickým potravinám – 
minimalizuje rizika. Základní hodnotou této 
privátní značky je kvalita certifikovaného 
výrobku, která splňuje velice přísná kritéria 
bezpečnosti a kvality. Garantuje tak mini-
málně 80% české práce a 90% českých suro-
vin – dává spotřebiteli jistotu, že produkty 
pochází z České republiky, z české fabriky, 
od českých zaměstnanců. 
Garance výroby v České republice je však 
pouhým jedním aspektem, který činí z Dob-
rých jistot značku pro zákazníky více než 
atraktivní. Dalším neméně důležitým fakto-
rem je záruka bezpečnosti – v potravinách 
nesoucích pečeť Dobré jistoty se neobjeví 
žádné geneticky upravené složky, umělá 
barviva a další nebezpečné přídatné látky. To 
znamená, již žádná nebezpečná Éčka. V rám-
ci Dobrých jistot se rovněž chováme ekolo-
gicky – označené výrobky splňují podmínky 
ekologické obnovitelnosti zdrojů, nejsou tes-
továny na zvířatech a jejich obaly ekologicky 
nezatěžují životní prostředí. Společenskou 
odpovědnost značky ukazuje stanovené pro-

cento z prodejní ceny výrobku, 
které je odváděno pro lokální 

nadační, charitativní a jinak 
společensky prospěšné 

účely. Stručně a jasně 
řečeno – základní hod-

noty Dobrých jistot 
zákazníkům garan-
tují bezpečnost, po-
ctivost, ověřenost, 
český původ, ekolo-
gický a společensky 

odpovědný přístup.
 

Hlavní slovo v tom, který 
výrobek bude nést pečeť 

Dobrých jistot, nemá nikdo 
jiný, než právě naši zákazní-

ci – kvalita všech výrobků je před 
vypuštěním na trh chuťově testována vel-
kým množstvím spotřebitelů. Dle slov Ing. 
Hlavsy se jedná o „nekonečný projekt“: 
„Řádově se zatím jedná o zhruba 20 až 
30 výrobků, během roku plánujeme cer-
tifikaci až 150. Doufáme, že nová značka 
COOP Dobré jistoty splní svůj účel a získá 
si důvěru a oblíbenost těch, jimž je věno-
vána – našich zákazníků.“

COOP Dobré jistoty – 100% garance bezpečných
potravin českého původu a práce českých lidí

UMĚLÁ BARVIVA
• E 102 Tartrazin (syn. Yellow 5)
• E 104 Chinolinová žluť (syn. Yellow 10)
• E 110 Žluť SY (syn. Gelborange S) (Yellow 6)
• E 122 Azorubin (syn. Carmoisin) (Azorubin Extra) (Red 10)
• E 123 Amarant (syn. Viktoriarubin O) (Red 2)
• E 124 Ponceau 4R (syn. Košenilová červeň A)
• E 127 Erythrosin
• E 129 Červeň Allura AC
• E 131 Patentní modř V 
• E 132 Indigotin ( syn. Indigocarmine) (Blue 2)
• E 133 Brilantní modř FCF (syn. Brilliant blue FCF) (Blue 1)
• E 142 Zeleň S 
• E 151 Čerň BN (syn. Brilliant black BN)
• E 154 Hněď FK
• E 155 Hněď HT
• E 180 Litholrubin BK

SLADIDLA
• E 420 Sorbitol
• E 421 Mannitol
• E 950 Acesulfam K 
• E 951 Aspartam (USAL = hydrochlorid aspartamu)
• E 952 Cyklamáty
• E 953 Isomalt
• E 954 Sacharin
• E 955 Sukralosa
• E 957 Thaumatin
• E 959 Neohesperidin DC
• E 962 Sůl aspartamu-acesulfamu
• E 965 Maltitol
• E 966 Laktitol
• E 967 Xylitol
• E 968 Erytritol

KONZERVANTY
• E 200 Kyselina sorbová
• E 202 Sorbát draselný
• E 203 Sorbát vápenatý
• E 210 Kyselina benzoová
• E 211 Benzoát sodný
• E 212 Benzoát draselný
• E 213 Benzoát vápenatý
• E 214 Ethylparahydroxybenzoát
• E 215 Ethylparahydroxybenzoát sodná sůl
• E 218 Methylparahydroxybenzoát
• E 219 Methylparahydroxybenzoát sodná sůl
• E 220 Oxid siřičitý
• E 221 Siřičitan sodný
• E 222 Hydrogensiřičitan sodný
• E 223 Disiřičitan sodný
• E 224 Disiřičitan draselný
• E 226 Siřičitan vápenatý
• E 227 Hydrogensiřičitan vápenatý
• E 228 Hydrogensiřičitan draselný
• E 230 Bifenyl
• E 231 Orthofenylfenol
• E 232 Orthofenylfenolát sodný
• E 234 Nisin
• E 235 Natamycin (syn. Pimaricin)
• E 239 Hexamethylentetramin
• E 242 Dimethyldikarbonát
• E 249 Dusitan draselný
• E 250 Dusitan sodný
• E 251 Dusičnan sodný
• E 252 Dusičnan draselný
• E 280 Kyselina propionová
• E 281 Propionát sodný
• E 282 Propionát vápenatý
• E 283 Propionát draselný
• E 284 Kyselina boritá
• E 285 Tetraboritan sodný
• E 1105 Lysozym

• E 620 Kyselina glutamová
• E 621 Glutamát sodný
• E 622 Glutamát draselný
• E 623 Glutamát vápenatý
• E 624 Glutamát amonný
• E 625 Glutamát hořečnatý

Již žádná nebezpečná éčka!
Garantujeme vám, že výrobky s pečetí 
COOP DOBRÉ JISTOTY neobsahují žádná 
kontroverzní éčka, která se však běžně 
vyskytují v jiných potravinách.
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Společně za úsměv - i v roce 2012 jsme vypsali
náš tradiční grantový program

Již více než sto let působí naše obchodní 
družstvo v Orlickoústeckém regionu – díky 
tomu se řadí mezi jeho nejstarší podnika-
telské subjekty. Jsme tak velmi úzce spjati 
nejen s touto domácí lokalitou, ale rovněž 
s lidmi, kteří ji obývají. „Naše družstvo 
podniká v tomto regionu již od roku 1898 
a je třeba připomenout, že vzniklo na so-
ciálních základech“, zdůrazňuje Ing. Mi-
loslav Hlavsa, ředitel KONZUMu. Z těchto 
důvodů cítíme zodpovědnost za to, co se 
zde děje. Není a nesmí nám být lhostejné, 
jak se žije lidem v našem kraji. Proto se 
alespoň některými formami  zasazujeme 
o zkvalitnění zdejšího života a životního 
prostředí v regionu. S tím souvisí i projekt 
Společně za úsměv.
Již jedenáct let každoročně vyhlašujeme 
náš grantový projekt Společně za úsměv 
– a ani letošní rok není výjimkou. Finanční 
situace nestátních neziskových organizací 
v našem regionu je po vládních škrtech čím 
dál složitější. Naše družstvo se tak snaží 
dlouhodobě podporovat jejich činnost 
a zlepšit tak jejich budoucí vyhlídky. To re-
alizujeme prostřednictvím programu Spo-
lečně za úsměv, v jehož rámci již od roku 
2001 dotujeme regionální občanská sdru-

žení. „Máme informace od neziskových or-
ganizací, že se jejich situace stále zhoršu-
je“, dodává Ing. Hlavsa. Doposud byla mezi 
celkem 90 neziskových subjektů rozdělena 
částka převyšující 2 150 000 Kč. Věříme, 
že takto alespoň částečně napomáháme ke 
zlepšení sociální situace v našem kraji.
V roce 2012 plánujeme mezi deset vybra-
ných organizací rozdělit 100 000 Kč. Ačkoliv 
v loňském roce jsme pro účely Společně za 
úsměv věnovali částku 150 000 Kč, rozhod-
ně přidělené finance nekrátíme. Nestátní 
nezisková občanská sdružení, působící na 
poli poskytování sociálních a humanitár-
ních služeb a sociální integrace, totiž letos 
podporujeme také poněkud jinou formou. 

Částka 50 000 Kč tak putuje na podporu 
projektů, které se prezentují na Burze 
filantropie. 

Uzávěrku žádostí do projektu jsme letos sta-
novili na konec května a vyhlášení pak na 
15. června letošního roku. Daná organizace 
může představit více samostatných projek-
tů, finanční podporu však může získat pouze 
jeden z nich. Jednotlivé žádosti bude po-
suzovat nezávislá grantová komise složená 
z vybraných zástupců KONZUMu. „Každý ze 
zájemců o grant musí v žádosti představit, 
v jaké sociální oblasti dané prostředky využi-
je a na jaké konkrétní činnosti budou určeny.  
Deset vybraných organizací pak získá na svou 
činnost částku 10 000 korun“, upřesňuje ře-
ditel KONZUMu. 
V grantu preferujeme organizace, které již 
mají nějaké zkušenosti s organizováním pro-
jektů a také dostatečnou způsobilost dovést 
projekt do konce. Aby mohla organizace za-

jistit průběh daného projektu po celou dobu 
jeho trvání, měla by rovněž mít do jisté míry 
stabilní a dostatečné zdroje financování.  

Doufáme, že stejně jako v předešlých 
letech, tak i letos splní darované pe-
níze svůj účel. Přidělením grantů však 
projekt nekončí. Neustále se zajímáme 
o to, jak se těm, které se snažíme dlou-
hodobě podporovat, daří. Z toho důvodu 
od našich partnerů v projektu Společně 
za úsměv požadujeme, aby obdarova-
né organizace nejpozději do 10.1.2013 
předložily doklad o použití získaných fi-
nančních prostředků. Společně za úsměv 
totiž stojí na upřímné vzájemné komu-
nikaci a férové spolupráci. Ing. Hlavsa 
dodává: „Jsme přesvědčeni, že alespoň 
touto formou můžeme trochu pomoci 
neziskovkám v našem regionu. Sám za 
sebe musím říci, že si jejich práce ne-
smírně vážím“.

o.s. PAS, Ústí nad Orlicí - ozdravný pobyt 
pro klienty v Čenkovicích

CEMA - Dům na půl cesty, Žamberk
- vybavení místnosti na pracovní terapie

Klub Hvězdička, Česká Třebová
- rehabilitační pobyt pro klienty
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Zprávičky z KONZUMu
Otevřena venkovní
zahrada u prodejny
FORTEL

Burza filantropie jako 
další způsob podpory 
neziskových projektů

Od pátku 20. 4. 2012 
jsme pro vás připravili 
rozšíření nově otevře-
ného hobby marketu 
Fortel v Ústí nad Orlicí. 
Byla otevřena venkovní 

zahrádka, kterou plánujeme provozovat 
zhruba do konce října – samozřejmě, pokud 
to počasí dovolí. Zákazníci se mohou těšit 
na nabídku letního sortimentu, kterou ne-
ustále rozšiřujeme a doplňujeme. Již nyní 
si zde můžete vybrat zahradní nábytek, za-
hradní jezírka, skleníky či bazény. Ženskou 
část zákaznictva jistě potěší široká nabídka 
květin ze Zahradnictví Šťastný, které nám 
celoročně dodává jak květiny balkónové a 
okrasné, tak také ovocné či zahradní keříč-
ky. Na své si přijdou i děti – nachází se zde 
totiž trampolíny, pískoviště s hračkami nebo 
plastové domečky na hraní. Jelikož s letním 
obdobím je neodmyslitelně spjato grilování, 
naleznou zde zákazníci také ukázku grilů.

V minulém zpravodaji jsme se zmiňovali 
o naší účasti na pardubické Burze filantro-
pie, kterou jsme navštívili v rámci gran-
tového projektu Společně za úsměv. Také 
touto formou tak podáváme pomocnou ruku 
nestátním neziskovým subjektům, které zde 
dostávají možnost prezentace. Pro Burzy fi-
lantropie jsme vyčlenili částku 50 000 Kč. 
Zatím jsme rozdělili mezi tři projekty část-
ku 22 000 Kč. Jedná se o projekt organiza-
ce Dětský lesní klub Za bukem, o.s. – ten, 
inspirován skandinávskou tradicí, propa-
guje myšlenku lesních mateřských školek. 
Jejich přínosem by měl být alternativní 
přístup ke vzdělávání předškolních dětí, 
zvýšení obranyschopnosti jejich imunitního 

systému a jejich výchova v oblasti ochrany 
životního prostředí. Projekt krajského am-
bulantního střediska Pardubice Tyfloservis, 
o.p.s. se zaměřuje na sociální rehabilitaci 
těžce zrakově handicapovaných lidí. Usilu-
je o poskytování terénních zdravotních slu-
žeb v Pardubickém kraji včetně okresu Ústí 
nad Orlicí. Třetí podpořený projekt iniciuje 
občanské sdružení Amalthea o.s. To se za-
sazuje o vyhledání pěstounských rodin pro 
děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní ro-
dině a hrozí jim umístění do ústavní péče. 
Pro letošní rok jsme si dali společný cíl najít 
ve východních Čechách 5 takovýchto rodin. 
Zbylými 28 000 Kč plánujeme podpořit ne-
ziskové organizace, které se budou prezen-
tovat na další Burze filantropie v září v Ústí 
nad Orlicí. Zmíněným obdarovaným přeje-
me úspěchy při realizaci jejich projektů 
a doufáme, že naše finanční pomoc jim tuto 
aktivitu co možná nejvíce usnadní.

Burza filantropie                      zdroj: ČT24

MEGA katalog nově!

Změna je život a my po 15 letech opouštíme 
koncept MEGA zákaznického klubu jako věr-
nostního programu a přecházíme na nové po-
jetí formou „objednávkového katalogu“. Nyní 
již zákazníci nemusí sbírat žádné známečky 
„K” a mohou si objednat na kterékoliv pro-
dejně KONZUMu jakýkoliv výrobek z katalogu 
MEGA. Vše jednoduše bez známek. Na „roz-
loučenou“ se známkami „K” jsme v měsíci 
červnu připravili speciální slosovací soutěž 
o výhry v hodnotě 50 tis. Kč, které se mohou 
zúčastnit všichni zákazníci, kteří mají nasbí-
rány vyplněné zákaznické kartičky a již by je 
nevyužili. Více informací získáte v červnovém 
Mega katalogu nebo na prodejnách.
Od měsíce července navíc připravujeme sa-
mostatný katalog FORTEL pro výrobky z ka-
tegorie „dům, dílna, zahrada“, které budou 
k zakoupení buď ihned bez objednání v nově 
otevřeném hobby centru FORTEL v Ústí nad 
Orlicí nebo též na objednávku v kterékoliv 
prodejně KONZUMu.
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Ohlédnutí za nově otevřenými prodejnami
Přinášíme ještě několik fotografií 
z našich nově otevřených prodejen. Od 
února letošního roku slouží zákazníkům 
nový KONZUM v obci Provodov-Šonov na 

Náchodsku. Od března mohou v nové 
modulární prodejně KONZUM market 
nakupovat také zákazníci v Bohuslavi-
cích nad Metují nedaleko Dobrušky. 

nová prodejna Provodov-Šonov

nová modulární prodejna Bohuslavice
WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

 

O fi nanční 
gramotnosti

Termín fi nanční gramotnost se poslední dobou 
skloňuje ve všech pádech. Ale v čem fi nanční 
gramotnost vlastně spočívá? Někomu stačí, že si 
spočte, zda ho nákup vyjde laciněji v jednom nebo 
druhém obchodě. Jiný ji vidí v tom, že má přehled 
o všem, co banky nabízejí. A třetí se oběma směje, 
protože ví, že vlastně jde o „selský rozum“, díky 
němuž by měl umět hospodařit s osobními fi nancemi.  

Pozitivní je, že z nedávného průzkumu, který 

Era provedla přes své webové stránky 

www.fi nancnitestnaroda.cz, vyplynulo, že Češi 

by toho o fi nancích rádi věděli víc, ale bohužel – jak 

sami říkají – nemají na to čas.

Většina dnešních rodičů nemá čas fi nančně vzdělávat 

svoje děti. Ty pak do samostatného života vcházejí 

nepřipravené a nepolíbené základními fi nančními 

pravidly typu „když na to nemám, nekupuji si to“. 

Nezřídka se děti domnívají, že když scházejí peníze, stačí 

dojít k té velké plechové krabici (rozumějte bankomatu) 

a ta už vám pár bankovek ráda vydá.  

Finanční gramotnost je přitom jednou ze základních 

podmínek toho, abychom mohli svůj život plnohodnotně 

žít, ne ho pouze přežívat. Z toho důvodu je pro nás 

fi nanční gramotnost i letos velkým tématem. Nově 

Era spustila internetový portál pro děti a mladé 
www.eraklub.cz, kde se fi nanční gramotnosti věnujeme 

lehce stravitelnou formou. Dospělá veřejnost si stále 

může vyzkoušet Finanční test národa, který se loni 

setkal s velmi pozitivní odezvou. 

Zvyšování fi nanční gramotnosti pomáhá i samotná 

nabídka našich služeb – Era poskytuje jednoduché, 

dostupné, srozumitelné a hlavně smysluplné produkty 

a služby, které lidem ulehčují chápání fi nanční 

problematiky a zjednodušují život. 

Dobrým příkladem je třeba nová služba Složenka, která 

umožňuje ve vybraných prodejnách COOP platit složenky 

za elektřinu, vodu, telefon či pojištění. Možnost výběru 

hotovosti přímo na pokladně přes CashBack nebo 

jednoduchá obsluha účtů přes chytré telefony a tablety 

díky aplikaci Era smartbanking jsou dalšími důkazy toho, 

že Era teorii přenáší do praxe.   

80x250_2.indd   1 26.4.12   14:33

Posilujeme spolupráci s Tercií CZ – výstavba 
skladu ovoce a zeleniny přímo v areálu
velkoobchodu v Letohradě

7.května 2012 byl uveden do pro-
vozu sklad ovoce a zeleniny v pro-
storách našeho centrálního skladu 
v Letohradě. Přístavba ve tvaru 
písmene „L“ navazuje na vstup do 
prostor chladírny a pokračuje až ke 
vchodu do areálu centrálního skla-
du. V rámci tohoto projektu došlo 
k osazení nové vrátnice a k jejímu 
přemístění, ke zvětšení a úpravě 
parkovací plochy a v neposlední řadě 
také k vybudování příjezdové komu-
nikace k rampám. Současně tak posi-
lujeme mnohaletou spolupráci s naším 
hlavním partnerem v oblasti ovoce 
a zeleniny – s firmou Tercie CZ. Její 

ústecká pobočka bude nadále pro-
vozovat svou činnost z Letohradu. 
Právě výstavbou a pronájmem skla-
du této firmě usilujeme o to, aby-
chom do budoucna dokázali daleko 
více vytěžit ze synergického efektu 
umístění skladu ovoce a zeleniny 
přímo v areálu našeho velkoobcho-
du. Co by to mělo přinést pro naše 
zákazníky? Především zvýšení kvali-
ty a snížení cenové úrovně tohoto 
sortimentu. Cílem je také posílení 
spolupráce s místními producenty 
ovoce a zeleniny, kteří budou moci 
prostřednictvím nového skladu do-
dávat do všech prodejen KONZUMu.

• Celková užitná plocha: 887 m2

• Průměrná výška budovy: cca 4,8 m
• Celkové náklady včetně
 technologie: 12 400 000 Kč
• Maximální využití odpadového 
 tepla chlazení na předehřev teplé
 užitkové vody a také vytápění
 sušárny v prostoru myčky
• Plánovaný roční objem dodávek
 do prodejen KONZUMu: 2500 tun
 ovoce a zeleninyNový sklad ovoce a zeleniny
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Informace o hospodaření družstva za rok 2011
Mezi základní hodnoty družstevního 
podnikání patří poctivost a transpa-
rentnost. Proto bychom vás rádi pra-
videlně seznamovali s vývojem a vý-
sledky hospodaření našeho družstva. 
Jelikož prostor, který zde máme k dis-
pozici není příliš velký, chtěli bychom 
vás seznámit alespoň se základními 
parametry v hospodaření za rok 2011. 
Kompletní výroční zprávu najdete na 
webových stránkách družstva www.
konzumuo.cz v sekci „Pro členy“. 
Družstvu v uplynulém roce vlivem 
pokračující krize maloobchodní obrat 
spíše stagnoval a rostl pouze mírně, 
a to o 0,5 %, což představuje absolut-
ní mírný růst ve výši 6,24 mil. Kč. 
V souvislosti s tímto nárůstem MO 
došlo i k částečnému zvýšení výnosů 
z obchodní činnosti (marže), která 
je rozhodujícím výnosem pro finan-
cování potřeb družstva, a to o 2,289 
mil. Kč. 
Družstvo k 31.12.2011 provozovalo 
celkem 103 prodejen ve 4 okresech 
(Ústí nad Orlicí, Svitavy, Rychnov nad 
Kněžnou a Náchod). Z toho 34 malých 
supermarketů KONZUM market, 55 
menších prodejen KONZUM, 7 pro-
vozoven Coop Diskont, 6 prodejen 
zahradních potřeb Fortel a 1 čerpací 

stanici. V roce 2011 jsme ve spoluprá-
ci s obecními úřady otevřeli 3 nové 
prodejny (v Kvasinách, Horní Čermné 
a Rybníku u České Třebové). Zároveň 
jsme však museli z ekonomických 
důvodů 3 prodejny uzavřít (Náchod, 
Broumov-Spořilov a Coop Diskont 
v Ústí nad Orlicí).
Rok 2011 byl také „rokem zavádění 
nového pokladního systému na pro-
dejnách KONZUM“. To si vyžádalo 
značnou část jak nákladů materiá-
lových (vlastní vybavení pokladních 
míst počítačovou technikou, novými 
váhami, apod.), tak i nákladů osob-
ních, ať již přímo na prodejnách, 
nebo pracovníků ústředí, kteří museli 
v poměrně krátkém čase zvládnout 
tuto zásadní změnu prodeje na větši-
ně prodejen družstva.
S ohledem na výrazný, prakticky již 
tříletý dopad krize na mzdy zaměst-
nanců, byla v měsíci listopadu 2011 
vyplacena mimořádná odměna, která 
alespoň částečně snížila absolutní po-
kles průměrných mezd zaměstnanců 
družstva. 
Výsledkem všech těchto opatření je 
dosažení hospodářského výsledku, 
a to zisku po zdanění ve výši 13,185 
mil. Kč. 

Legenda Jednotka
Skutečnost k 31.12.

Rozdíl Index
2010 2011 *)

Počet
provozovaných

prodejen
 103 103 0 100,0

Maloobchodní
obrat tis. Kč 1 216 970 1 223 211 6 241 100,5

Velkoobchodní
obrat vč. obalů
(nákupní ceny)

tis. Kč 836 975 834 765 -2 210 99,7

Obchodní marže tis. Kč 222 844 225 133 2 289 101,0

Průměrný
přepočtený stav

pracovníků 
osoby 578 573 -5 99,1

Průměrná hrubá
měsíční mzda

včetně přesčasových
hodin

Kč 15 022 15 810 788 105,2

Hodinová
produktivita

práce prodejen
tis. Kč 1 435 1 435 0 100,0

Úvěry a půjčky
investiční tis. Kč 0 0 0 0,0

Zásoby zboží
celkem

(nákupní ceny) 
tis. Kč 130 772 123 634 -7 138 94,5

Hospodářský
výsledek

(po zdanění)
tis. Kč 15 834 13 185 -2 649 83,3

*) jedná se o dosud neauditované hospodářské výsledky

Internetové bankovnictví Platební karta

Nejlepší dostupnost

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

 

Je snadné ulehčit  
si život.
Era osobní účet 

Chcete-li bezpečně spravovat své peníze, je 

pro vás ideálním řešením Era osobní účet. Díky 

jednoduchému a pohodlnému ovládání máte vždy 

perfektní přehled o svých příjmech a výdajích. 

Bezplatné vedení účtu pro členy a zaměstnance 

Konzumu Ústí n. Orlicí po dobu 1 roku

K účtu vám bezplatně vydáme mezinárodní 

platební kartu – nemusíte s sebou nosit větší 

hotovost 

Pro vyšší bezpečnost můžete u platební karty 

zakázat možnost placení přes internet

Bez poplatku vám zřídíme a povedeme služby 

elektronického bankovnictví, které jsou pro 

maximální bezpečnost ověřovány SMS kódem 

zasílaným do vašeho mobilního telefonu

Veškeré příchozí tuzemské platby jsou bezplatné – 

u nás nemusíte platit za to, že vám na účet chodí 

peníze, ať už je to výplata, důchod, nebo kapesné

Era osobní účet vám jednoduše a rychle založíme 

v našem Finančním centru. Přijďte nás navštívit – 

těšíme se na vás.

Finanční centrum v Ústí nad Orlicí

Mírové náměstí 90

Otevírací doba: Po—Pá: 9.00—12.00, 13.00—17.00
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Pro volný čas

www.konzumuo.cz

Správné řešení zašlete do 30.6.2012 na adresu: KONZUM, o.d., oddělení marketingu, Tvardkova 1191, 562 13  Ústí nad Orlicí
nebo na e-mail: marketing@konzumuo.cz
Tři vylosovaní luštitelé obdrží poukázku na jednorázový nákup v prodejnách KONZUM v hodnotě 100,- Kč.

Výherci z minulého vydání: J. Novák, Rviště;
J. Petráček, Hnátnice; L. Nováková, Rviště

Správné řešení z minulého čísla:

Jak na to?
Cílem hry SUDOKU je doplnit 
chybějící čísla 1 až 9 v předem 
dané předvyplněné tabulce. Tato 
tabulka je rozdělená na 9x9 polí, 
která jsou seskupena do 9 čtver-
ců (3x3). K předem vyplněným 
číslům je potřeba doplnit další 
čísla tak, aby platilo, že v každé 
řadě, v každém sloupci a v každém 
z devíti čtverců byla použita vždy 
všechna čísla jedna až devět. Po-
řadí čísel není důležité. Čísla se 
nesmí opakovat v žádném sloup-
ci, řadě nebo v malém čtverci.

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte...)
zašlete do 30.6.2012 na adresu:
KONZUM, o.d.,
oddělení marketingu,
Tvardkova 1191,
562 13  Ústí nad Orlicí
nebo na e-mail:
marketing@konzumuo.cz
Tři vylosovaní luštitelé obdrží
poukázku na jednorázový nákup 
v prodej-
nách KON-
ZUM v hodno-
tě 100,- Kč.

SUDOKU


