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Vážení spolupracovníci, členové a přátelé KONZUMu,

právě se Vám dostává do rukou první vydání časopisu „Náš Konzum“. Jedná se o občasník určený především členům a zaměstnancům 
KONZUMu, ale i všem kteří se zajímají o dění okolo nás, protože s KONZUMem je spjato mnoho tisíc rodin žijících v našem regionu. Touto 
formou bychom Vám chtěli několikrát do roka přinášet aktuální informace o tom, co je u nás nového, co připravujeme, ale i co nás trápí.

KONZUM je členem skupiny COOP, která sdružuje všechna spotřební družstva v České republice. Proto Vám v příloze přikládáme také 
aktuální vydání magazínu „COOP Rádce“ s vánočními inspiracemi.

S blížícím se časem Vánoc bych Vám chtěl popřát jejich šťastné prožití a bohatého Ježíška. Alespoň na chvíli se odpoutejme od každo-
denního shonu a pracovních problémů.

Ing. Miloslav Hlavsa
ředitel družstva
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Jak si dnes stojí KONZUM jako ono nelichoti-
vě znějící obchodní družstvo?

V poslední době hodně přemýšlíme, jak se dál  
vyvíjet jako firma. Tak trochu jsme se ztra-
tili v tom, co děláme. Jsme družstvo, máme 
jiný přístup k podnikání a k životu, proto  
se musíme ukotvit, abychom věděli, co dělá-
me, proč to děláme a pro koho to děláme. 
Je to o hledání naší identity. Musíme si tedy 
uvědomit i pár dalších skutečností: kdy a jak 
jsme vznikli, na jakých principech a jaké 
vyznáváme vnitřní hodnoty. Družstvo může 
být vnímáno jako hanlivý název, pro mladší 
generaci to může znít socialisticky. Nejsme 
socialistická firma. Nemusíme se stydět za 
statut družstva, ale důležité je, dát tomu 
nějaký nový náboj, obsah, aby tomu lidé do-
kázali lépe porozumět.

Tedy podívejme se do minulosti. Kdy a jak 
vznikl KONZUM?

Vznikli jsme v roce 1898. Několik občanů Ústí 
si chtělo založit spravedlivější společnost 
pro nákup potravin pro své rodiny. Vše bylo 
postaveno na demokratických principech. 
Postupně se spojovali s dalšími malými druž-
stvy. Hlavním posláním družstva bylo přiná-
šet výhody svým členům. Nyní po 112 letech 
to z toho už trochu vyprchalo a dnes vlastně  
nevíme, zda-li členům, kterých máme 3 500, 
ty výhody přinášíme a zda to tak i oni vní-

mají. My jako pokračovatelé si dnes musíme 
znova zodpovědět otázku, proč tu jsme.

Už jste zjistili odpověď na vaše otázky? 
Kam chcete dál směřovat?

Po delší diskusi ve vedení a v představenstvu  
směřujeme k evropskému pojetí družstev-
nictví. Definovali jsme naše nové hodnoty. 
Vytvořili jsme novou strategii.

Inspirovali jste se tedy v zahraničí.  
Co se Vám líbilo na družstvech v jiných 
evropských zemích?

V celé Evropě vznikala družstva v 2. polovině  
19. století a přetrvala dodnes. Měla výhodu,  
že je nepotkal socialismus. V západní Evropě 
v současné „přeglobalizované“ době zaží-
vají velkou renesanci. Důvodem je návrat 
k původním principům a hodnotám. Na roz-
díl od klasických firem nemají konkrétního 
vlastníka, který vidí hlavně zisk a proto  
se mohou soustředit na něco jiného. Větši-
nou jsou to nositelé „poctivého a slušného“ 
obchodování, orientují se na vlastní členy, 
ekologii a zdravé potraviny. Je to jiný, až 
neuvěřitelný svět, ale existuje.

Nové hodnoty KONZUMu 
jsou prakticky náplní  
tohoto zpravodaje, pro-
to jim je věnována před-
chozí strana. Mohl byste 
k nim přece jenom něco 
málo říci?

Naše nové hodnoty se tý-
kají výhod členství, re-
gionality, společenské 
odpovědnosti, etiky, eko-
logie a zdraví. Jako aktu-
álně nejvýraznější hodno-
tu vnímáme regionalitu,  
na kterou se chceme za-
měřit. Pro novou komu-
nikaci regionality jsme 
připravili novou znač-
ku „Jsme tu doma“.  
Navazujeme na projekt 
„To nejlepší z naše-
ho regionu“, ale bude  
barevnější, intenzivnější 
a více zapojíme naše do-
davatele. Chtěli bychom do projektu zapo-
jit i zemědělskou prvovýrobu.

Výraznou novinkou se tedy chystá být 
značka „Jsme tu doma“. Co by měla kon- 

Kdo jsme a kam směřujeme?
Rozhovor s ředitelem KONZUMu Ing. Miloslavem Hlavsou.

Tradiční obchod čelí silné konkurenci zahraničních obchodních  
řetězců a trendům postmoderní společnosti, kde se z nakupování 
stává hobby. Má vztah k tradici, k malému obchodu a našim regio-
nálním výrobkům stále ještě nějakou váhu? 
Jak to vidí a jaké plány má ředitel KONZUMu Ing. Miloslav Hlavsa  
si můžete přečíst v následujícím interview.

Ing. Miloslav Hlavsa

Od listopadu 2010 můžete na na-
šich prodejnách najít první vý-
robky označené značkou Jsme 
tu doma.
Spolu s Vámi jsme od našich 
dodavatelů vybrali ty nejkvalit-
nější potraviny z našeho regio-
nu, vyzkoušeli je a otestovali*. 
Garanci kvality hledejte pod 
značkou Jsme tu doma.
* Testy kvality probíhají pravidelně 
každý týden skupinou vybraných zá-
kazníků z řad našich členů na centrále 
v Ústí nad Orlicí.

krétně přinést KONZUMu ale i dodavatelům 
a zákazníkům?

Během posledních let jsme vytvořili ojedině-
lý regionální trh s obratem cca 500 milionů 
korun ročně, který chceme nadále rozvíjet 
a tímto se odlišovat od konkurentů. Značku  
„Jsme tu doma“ bychom chtěli rozvíjet  
jako společnou značku s našimi dodavateli.  
Budeme ji komunikovat v prodejnách, na au-
tech, na webu, v novinách, v rozhlase atd. 
Chceme abychom všichni společně vnímali  
potřebu rozvoje regionu a bez „férové“ 
spolupráce a vzájemné podpory to nepůjde. 
Máme připraveny akce na podporu prode-
je, výběr těch nejlepších výrobků každého  
dodavatele, na které se intenzivně zamě-
říme. Podpůrné akce budou zahrnovat  
například „Farmářské dny“ pro spolupráci 
s prvovýrobou, cenové akce a ochutnávky. 
Chceme minimalizovat „nesmyslné“ regálné,  
letákové poplatky atd. Byli bychom rádi, 
kdyby všichni zaměstnanci všech účastníků  
projektu byli loajální vůči regionálním po-
travinám a nakupovali v KONZUMu – pobíd-
kou mohou být například stravenky.

Z čeho vycházíte při zavádění nové značky  
nebo všeobecně při naplňování vašich hod-
not? Co je pro vás základnou, bez které  
se neobejdete?

Je to určitě kvalitní personál, který nám 
umožní poskytovat služby, na které budeme 
hrdí. V tuhle chvíli se zase musíme hodně 
zamyslet ve vztahu k našim spolupracov-
níkům, v oblasti vzdělávání, trénování ale  
i v oblasti důstojných mezd. Ty šly za posled-
ní roky krize výrazně dolů, což nás netěší  
a víme, že v tom musíme něco udělat. Dal-
ším silným tématem a podmínkou rozvoje 
je schopnost se měnit. Musíme být schopní 
vnímat, jak se svět mění a že konkurenti  
přicházejí s novými věcmi. To umožní naší  
konkurenceschopnost. Abychom zajistili firmě 
budoucnost a umožnili poskytování výhod

naším členům, musíme 
dosahovat přiměřeného 
zisku. To vše při srovna-
telné kvalitě prodejního 
prostředí a výrobků. To by 
nám zákazník nepromi-
nul.

Jak chcete dosáhnout 
těchto velice pozitivně 
vyhlížejících hodnot? 
Jakou jste zvolili stra-
tegii?

Chtěli bychom koncent-
rovat všechny naše hod-
noty do jednoho sloganu: 
„KONZUM – Férový ob-
chod“. Ve dvou slovech  
je vyjádřeno vše, co by-
chom chtěli, aby v nás 
viděli naši zákazníci, čle-
nové i zaměstnanci. Ces-
ta je ještě daleká, ale 
věřím, že jediná správná. 
Opakujme si neustále

naše hodnoty: členové, regionalita, spole-
čenská odpovědnost, etika, ekologie, zdra-
ví. Posuzujme veškeré naše počínání těmito 
hodnotami a snažme se podle toho chovat.



Jak bylo řečeno, pracujete pro obchodní 
družstvo KONZUM relativně krátce. Co Vás 
přimělo k rozhodnutí pracovat pro KON-
ZUM? Co Vás lákalo na téhle příležitosti?

KONZUM je firma, která 
existuje už 112 let.  
Je tady mnohem déle 
než my všichni. Pokud 
pominu dobu socialis-
mu, je KONZUM dlou-
hodobě velice pozitivně 
vnímán na regionálním 
trhu, u dodavatelů,  
v rámci obchodních 
partnerů atd. Praco-
vat právě pro KONZUM 
byla zajímavá nabídka. 
Znamená to pro mě no-
vou výzvu, posun v pra-
covním životě, novou 
zkušenost a obrovskou 
příležitost. Také věřím, 
že by mi tato pracovní 
příležitost mohla nabíd-
nout více systematické 
a snad i relativně klid-
nější zaměstnání než 
jsem měl doposud. 
Při rozhodování jsem  
se orientoval také pod-
le svého bydliště. Mohu 
tedy i říci, že po něko-
lika letech se vrací mé  
pracovní působení do re-
gionu, ve kterém žiju  
a i ve kterém jsem zís-
kal vzdělání a začínal 
můj pracovní – profesní 
život.

Jak jste vnímal společnost  KONZUM  ještě 
předtím, než jste pro ni začal pracovat?

První kontakt s KONZUMem Ústí nad Orlicí 
jsem měl v průběhu předchozích zaměst-
nání. Tehdy jsem byl v pozici dodavatele.  
KONZUM patřil mezi skupinu mých VIP zá-
kazníků, byl a je nadprůměrně vnímán 
u všech dodavatelů napříč republikou. 
Co se týká obchodní činnosti, ale i jiných 
aktivit – obchodní strategie, marketing,  
logistika, provoz, atd., v rámci obchodní  
skupiny COOP, tak jsem KONZUM vždy vní-
mal a řadil do velmi úzké TOPky v rámci  
COOPu z celé České republiky.

Posunul jste se tedy ze strany dodavatele 
pro KONZUM na stranu odběratele. Jaká  
je náplň Vašeho pracovního dne dnes?

Dnes jako vedoucí obchodní skupiny se sna-
žím rozdělovat svoji práci mezi obchod 
- nákup, marketing a logistiku. Pracujeme 
v týmu, který tvoří lidé z Ústí nad Orlicí  
a Letohradu. V rámci obchodu se snažíme 
vyjednat nadstandardní obchodní podmínky 
pro KONZUM s našimi obchodními partnery 
– slevy, bonusy, poplatky za listing a přelis-
tování, finanční podporu na naše obchodní 
a marketingové aktivity. Zajišťujeme sor-
timent, připravujeme promoční letákové  
akce, využíváme potenciálu a možností, 
které pro nás zajistí nákupní centrála COOP 
v Praze a Brně. Obchodujeme i s dodava-
teli tzv. napřímo a to jak v rámci našeho 
velkoobchodního – centrálního skladu, ale 
především v rámci naší prodejní sítě a to 
s velkým počtem regionálních dodavatelů. 
Dále nesmím zapomenout na kolegyni, kte-
rá v rámci KONZUMu zastřešuje marketing, 
který vnímám v této pro obchod složité 
době jako velmi významný nástroj pro sta-
bilizaci a následné oživení maloobchodního 
obratu naší prodejní sítě. S mými kolegy 

z obchodu a marketin-
gu úzce spolupracují 
členové týmu oddělení 
IT, kteří jim pomáhají  
s finalizací promočních 
letáků – grafické práce,  
zajištění tisku a násled-
né distribuce. Nyní  
se přesunu do Letohra-
du na náš velkoobchod-
ní – centrální sklad, kde 
sídlí část obchodního 
oddělení, o kterém jsem  
již mluvil, ale přede-
vším kompletní logis-
tické zázemí KONZUMu. 
Jedná se o tým kolegyň 
a kolegů, kteří každý 
den zabezpečují ma-
ximálně možné fungo-
vání naší prodejní sítě  
z pohledu logistiky. 
Když mluvím o logisti-
ce, tak mám na mysli 
dopravu, přípravu zbo-
ží ve skladu, expedici,  
skladování, příjem zbo-
ží, krájení sýrů, rekla-
mace, správu našeho 
autoparku,  odpadové
hospodářství, tzv. štít-
kárnu, detašované pra-
coviště oddělení IT, atd. 
V tuto chvíli jsem mož-
ná na nějakou činnost  
a někoho zapomněl, ale
ne  schválně.  Všechno

je provázané a jedno bez druhého nemůže 
správně fungovat. Důležité je, aby fungo-
vala komunikace mezi jednotlivými členy  
a částmi týmu, pokud lidé nekomunikují, 
objevují se propasti, nedorozumění, ne-
pochopení, komplikace a toto vše je velmi 
často zbytečné. Stejně důležité je propo-
jení v týmu, spolupráce, bez které bych  
já sám nic nedokázal.

Existuje něco, v čem je tato práce pro Vás 
úplně nová?

Mám zkušenosti s obchodem, marketingem, 
komunikací, vyjednáváním. Nové pro mě  
je například řízení týmu, doposud jsem 

nevedl rozsáhlejší tým lidí a ani nebyl  
v takto vysoké managerské pozici. Obchodní  
a marketingovou náplň práce znám a znám 
to především z té druhé strany. Doposud 
jsem byl vždy v roli dodavatele, tak vím, co 
dodavatelé dokáží nebo nedokáží, co nám 
mohou nebo nemohou nabídnout. Každý den 
se tady dozvídám něco nového, nové infor-
mace, o kterých jsem ještě včera nevěděl. 
Zatím pozoruji a poznávám, navrhuji změny 
a hledám příležitosti pro možná zlepšení, 
které by bylo možné následně implemento-
vat a která by měla pozitivní přínos do prá-
ce členů a činností mého týmu.

Jaké nacházíte výhody ve vašem součas-
ném zaměstnání v porovnání s těmi před-
chozími?

Předchozí práce byla více individuální. Jako 
obchodní manažer jsem se staral o své zá-
kazníky, kteří mi byli přiděleni a maximálně 
plnil cíle dané vedením společnosti. Neustá-
le jsem byl na telefonu, e-mailu a pohyboval 
se mezi zákazníky v rámci celé republiky.  
Za měsíc jsem najezdil přes pět tisíc  
kilometrů. Má rodina žila s tím pocitem, že  
se nemusím vrátit domů. Kancelář jsem 
měl Praze, ale zároveň i kdekoliv jinde, kde 
byl signál na mobilní telefon a internet. Dá  
se říci, že jsem žil tak trochu „kočovným ži-
votem“. Standardem bylo přespávání mimo 
domov, časově náročná jednání, porady  
a meetingy, které poměrně často končily 
pozdě v noci. Na rozdíl od předešlého za-
městnání mám dnes stálé zázemí. Velkou 
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Rozhovor s novým vedoucím obchodní skupiny 
KONZUMu Tomášem Pokorným

Tomáš Pokorný

• Do funkce vedoucího obchodní 
skupiny KONZUMu nastoupil tepr-
ve nedávno, na konci dubna toho-
to roku, avšak po rozhovoru s ním 
jsem měla pocit, jakoby v téhle 
kanceláři seděl už léta. Velký po-
díl na tom má jeho bohatý profesní 
život a výrazný osobní zájem o ob-
last obchodu a marketingu.

• Vystudoval Obchodní akademii  
v Chocni a už tehdy byl přesvěd-
čen, že se chce věnovat obchodu. 
To se mu dařilo.

• Prošel firmami jako SETUZA a.s., 
MASPEX Czech s.r.o. a dalšími, 
kde získal mnoho zkušeností, ale 
také se poprvé setkal se společností 
KONZUM.

• Žije ve Vysokém Mýtě se svojí 
manželkou a tříletým synem To-
mášem. Pokud zrovna nepracuje, 
věnuje se rodině a svým zájmům. 
Volný čas vyplňuje turistikou pře-
devším po českých horách – má rád 
Krkonoše, cestováním po českých 
krajích, hradech a zámcích, ale 
rád také objevuje vzdálenější kou-
ty světa, jejich kulturu a tamní 
obyvatele. Učí svého syna plavat 
a lyžovat, rád si zahraje squash, 
bowling a posedí s přáteli u sklenice 
dobrého bílého vína z Moravy.



V městyse Doudleby v okrese Rychnov nad 
Kněžnou se občané dočkali moderního ob-
chodu. Není sice tak říkajíc „zbrusu nový“, 
je rekonstruovaný, přesto ale snese bez 
uzardění srovnání s konkurenčními řetězci.

Během 44denní odstávky byl firmou Vaspo 
Vamberk zcela změněn celkový ráz pro-
dejny. Díky četnosti zásobování se změnil 
poměr prodejní plochy a zázemí. Zóna pro 
zákazníky se zvětšila na 205 m2 a to na úkor 
skladů, což umožnilo nabídku 4 000 položek 
zboží. Do sortimentu se tak zařadila tzv. ku-
chyňka s nabídkou celé škály průmyslového 
zboží pro domácnosti. Rovněž výběr tzv.  
suchého zboží je na venkovské zvyklosti  
nebývalý. Navíc je řada zboží, jako napří-
klad víno a lihoviny, vystavena v moderních 
regálech, často i osvětlených. Jako již tra-
dičně KONZUM nabízí široký výběr pečiva  
a uzenin od různých dodavatelů.

V obchodě je zvýrazněn nový marketingový 
styl, se kterým KONZUM v současné době 
vstupuje na trh. Celá akce je prezentová-
na heslem „Jsme tu doma“ a jejím cílem 
je zdůraznění pevného zakotvení družstva  
s více jak 110letou tradicí v regionu pod  
Orlickými horami. Družstvo zde nejen půso-
bí, ale hlavně dění v regionu podporuje. Při 
výběru dodavatelů preferuje místní výrobce, 
počínaje pekaři, uzenáři, dodavateli zeleni-
ny, ale také místní výrobce čokolády, moštu 
a pálenky. Smyslem této podpory je kromě 
zákaznické zvyklosti i udržení zaměstnanos-
ti a snížení náročnosti na přepravní vzdále-
nosti a tím i ekologické zátěže.

A v obchodě je to vidět. Kromě tradičních 
dodavatelů KONZUMu, jako jsou Pekárny  
Lično a Sázava, Klášterecké masné po-
choutky, Bocus Letohrad nebo velkoobchod 
se zeleninou Tercie Doudleby se v prodejně  
nabízejí chlenské uzeniny ze ZOPOS Pře-

stavlky, mošt a ovocné destiláty z Podor-
lické sodovkárny z Rychnova nad Kněžnou  
a podobně. Zákazník si opravdu může vybrat 
a zakoupit zboží, které žádné jiné řetězco-
vé prodejny nenabízejí. Nakupující najde 
v nabídce i speciality, které se umístily  
na předních místech v krajských soutěžích 
„Regionální potravina“, jako jsou jogurt  
z Opočna, pivo Holba z Hanušovic a originál-
ní nápoj Dědečkovo tajemství z Chrudimi.

Dalšími nabízenými atributy jsou služby, 
jako je platba kartou, cash back, dobíjení 
telefonů a možnost kopírování dokumen-
tů. Řada z Vás čtenářů si řekne „to není 
nic zvláštního, to řetězce nabízejí také“.  
To je sice pravda, ale ne v Doudlebách.  
Využít tyto služby znamená pro obyvatele 
obce cestovat do Rychnova nebo Kostelce. 
Jak řekl starosta pan Jiří Kaplan, bankomat 
je pro Doudleby zatím nedosažitelná věc. 
Banky jej sem z ekonomických důvodů ne-
umístí a ty společnosti, které tuto službu  
nabízejí, mají nepřijatelné podmínky, jak 
pro obec, tak kvůli poplatkům pro občany.
Možnost vybrat si při nákupu hotovost tak 
jistě uvítá řada občanů.

Prodejna v Doudlebách se tak zařadila  
do skupiny inovovaných prodejen, ve kte-
rých KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad 
Orlicí uplatňuje novou strategii.
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Doudlebské proměnyvýhodou je, že i když jsem v práci déle, 
jsem schopen být do půl hodiny doma.  
To mi doufám v budoucnu přinese i více  
času stráveného s rodinou. KONZUM mi 
nabízí jakýsi lidský přístup k člověku,  
k zaměstnanci, který v předešlém za-
městnání nebyl úplně obvyklý. Tuto sku-
tečnost vnímám jako benefit, který jsem 
získal v novém zaměstnání. KONZUM tuto 
výhodu nabízí všem svým zaměstnancům 
a na rozdíl od jiných zaměstnavatelů 
to tu je skutečně standard, alespoň  
já to tak po několika měsících vidím. 
Je ale potřeba, abychom si to my všichni 
zaměstnanci uvědomovali, vážili si toho  
a nezneužívali.

Na závěr nemůžu opomenout otázku, 
jaké jsou Vaše budoucí vize? Co byste 
chtěl dosáhnout na Vaší počínající cestě 
KONZUMem?

Přál bych si, abychom pracovali v moder-
ní, úspěšné a stabilní firmě, která bude 
hodně silně zákaznicky orientovaná, ale 
také orientovaná přes své členy, protože 
jsme družstvo a to by mělo stát právě  
na své členské základně. KONZUM by měl 
být především pozitivně vnímán v rámci 
regionu Východních Čech, ale i jako dů-
ležitý a významný obchodník v rámci celé 
republiky, včetně obchodní skupiny COOP. 
Výkladní skříní KONZUMu, přes kterou nás 
naši zákazníci a členové vnímají a hod-
notí, tak již je dnes bezmála sto prode-
jen, které máme ve čtyřech okresech. Dá  
se říci, že takovým zákaznickým hlasova-
cím lístkem, kterým hodnotí náš úspěch, 
či neúspěch jsou a budou pokladní dokla-
dy. Důležité je, stavět na tom dobrém,  
na tom, co se již povedlo, co již funguje  
a to ještě posouvat k lepšímu, neustr-
nout, nezastavit se, vše má svůj vývoj  
a my, jako KONZUM musíme toto vnímat  
a to na všech úrovních v rámci jednotli-
vých skupin. To, co platilo před pěti lety, 
už nemusí platit dnes. Stále musíme hle-
dat příležitosti, nápady a nacházet to po-
zitivní na naší společné - týmové práci. 
Neměli bychom se dívat na problém je-
nom jako na něco negativního, ale jako  
na příležitost, jak něco změnit a dělat 
jinak. Neříkám, že doposud se to „něco“ 
dělalo špatně, ale prostě zkusit a začít to 
„něco“ dělat jinak. Při těchto změnách  
a nových situacích je velmi důležité pozi-
tivní přístup a vnímání jednotlivých členů 
týmu. Přál bych si, aby se mi podařilo pro 
kolegyně a kolegy udělat práci zajímavou, 
dát jim pravomoci, ale také odpovědnost, 
aby se cítili ve svých pozicích silní, práce 
je bavila, měli dostatečný prostor pro pl-
nění svěřených úkolů a díky tomu mohli 
přicházet i s kreativními nápady a myš-
lenkami, které nás budou posouvat dále.  
Je pro mě velmi důležitá vzájemná dů-
věra a otevřenost jednotlivých členů  
v rámci týmu a to jak k sobě navzájem, tak  
i ke mně, včetně negativních reakcí. Před-
stavoval bych si posílení spolupráce a ko-
munikace uvnitř KONZUMu na horizontální 
úrovni a posílení týmové ducha. KONZUM 
si jistě další vývoj kupředu zaslouží.
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Mohl byste na začátek vysvětlit co je to 
Agrární komora a k čemu slouží?

Agrární komora je historická organizace, 
vznikla v roce 1993 ze zákona o agrárních  
a hospodářských komorách. Jedná se o orga-
nizaci obhajující zájmy zemědělců všech 
forem hospodaření, tzn. od prvovýrobců 
přes zpracovatele potravináře. Máme 75 
členů. Obdoba je ustavena prakticky v kaž-
dém okrese v rámci České republiky. Oproti 
sousedním státům máme však jednu nevý-
hodu, nemáme povinné členství, ale člen-
ství dobrovolné. To má ten negativní dopad, 
že se nám nepodařilo sjednotit všechny 
zemědělce tak, aby táhli za jeden provaz, 
abychom byli organizovaní a měli větší sílu 
vůči vládě, parlamentu, politikům při vyjed-
návacích pozicích.

Jak se daří zemědělství v našem regionu?

Okres Ústí nad Orlicí historicky patřil vždy  
k významným producentům, byl to produkč-
ní, zemědělský okres. Především jsme byli 
významní chovem mléčných krav. V Žamber-
ku jsme měli jednu z největších mlékáren, 
než došlo k jejímu zániku, chovalo se zde až 
25 000 krav. Dnes to je necelých 15 000 krav. 
Propad je tady značný, ale v jiných okre-
sech v rámci České republiky ještě větší.  
Rozměr českého zemědělství se neustále  
snižuje, což je škoda. Myslím, že to má  
a bude mít dopady z hlediska údržby kra-
jiny, obdělávání a obnovy krajiny. Zužuje  
se také produkce komodit v rostlinné vý-
robě. Došlo k výraznému snížení pěstování 
brambor a cukrovky. Snižují se tržní plochy 
prakticky všech komodit.

Z jakého důvodu dochází k takovému 
úpadku zemědělství?

Díky volnému obchodu není zajištěn odbyt. 
Domácí spotřeba klesá, protože se řada věcí 
dováží, mnohdy i pochybné kvality, ale je to 
otázka ceny a spotřebitel na to slyší. Naši 
zemědělci tudíž nemají možnost plně využí-
vat produkčních schopností polí a dělat to, 
co by se intenzivně dělat dalo. Potýkáme  
se s jedním dlouholetým problémem, prak-
ticky už od vstupu České republiky do Evrop- 
ské unie, a tedy že nemáme ve smyslu do-
tační politiky stejné podmínky jako mají 
všechny okolní státy. Naši zemědělci tímto 
handicapem, nastavením nestejných pod-
mínek, ztrácejí. Nejsou konkurenceschopní 
na evropském a světovém trhu.

Jak už jste řekl, tato situace se dotýká 
i rostlinné výroby. Co se u nás převážně 
pěstuje? Pustili se zemědělci do pěstování 
některých netypických plodin?

Hlavním těžištěm v rostlinné výrobě je pěs-
tování obilovin a krmných plodin. Pro náš 
okres je typická specializace na pěstování 
semene trav, kde má své zázemí i zpracová-
ní a posklizňová úprava. Rozšířilo se pěsto-
vání máku a pěstování kmínu, to je taková 
trošku specifika. U maloobjemových plodin 
jako je mák jsme kvalitou špička. Ve světě 
je o náš mák eminentní zájem. Řada firem 
se pustila do pěstování léčivých rostlin. Tyto  
maloobjemové plodiny částečně nahradily  
výpadky ze snížení rozsahu pěstovaných 
obilovin, brambor, cukrovky atd.

Jaký je Váš pohled na současný trend bio 
potravin?

Já si myslím, že se z bia udělal trošku větší  
šlágr, že to je víceméně boom. Z hledis-
ka podmínek, které mají zemědělci dány  
Evropskou unií, týkající se úrovně hnojení 
a přísných pravidel ochrany rostlin a přís-
nosti nastavení českých norem, se dá vlast-
ně považovat pomalu každá plodina za bio. 
Udělala se z toho zbytečně velká bublina. 
Měli bychom dávat víc prostoru prezentaci 
a nabízení českých potravin jako takových. 
Dnes téměř 50% vepřového masa dovážíme, 
jsme vázáni na dovoz a ne vždy je kvalita 
taková, jaká by měla být nebo jaká je de-
klarována. U našeho masa spotřebitel ví, 
odkud ten produkt vzešel. Bohužel je to víc 
postaveno na byznysu než na vlastní kvalitě. 
Tím pádem je potom spotřebitel v super-
marketech klamán.

Jakým způsobem podporuje Agrární ko-
mora naše zemědělce? Lze vůbec nějak 
čelit současnému vývoji v zemědělství?

Podpora je pochopitelně ze strany vedení  

a centra Agrární komory ve smyslu vyjedná-
vání a vytváření takových podmínek, které 
by práci zemědělcům ulehčovaly a ne ztě-
žovaly. Máme i další aktivity. Ve spolupráci 
se společností Agrovenkov, o.p.s. (projekt 
Krajského informačního centra pro rozvoj  
zemědělství a venkova Pardubického kraje) 
pořádáme soutěž Mls pardubického kraje. 
Tady mají možnost především ti malí výrob-
ci prezentovat své výrobky široké spotře-
bitelské veřejnosti, aniž by platili horentní  
poplatky, jako je tomu ve velkých obchod-
ních řetězcích. Společnost KONZUM nemá 
tendenci chovat se jako řetězec, byť je taky  
velký. Inklinuje k malým výrobcům, což  
je dobře a je na nás najít společnou cestu 
jak vše maximálně propojit a dostat tyto  
výrobce a jejich výrobky blíže ke spotře-
biteli. Nové vedení KONZUMu má značný  
zájem o spolupráci v této oblasti a věřím, 
že se nám to podaří.

Rozhovor s ředitelem Agrární
komory v Ústí nad Orlicí
Václavem Koblížkem

Václav Koblížek

Je tomu už skoro půl roku, kdy se 22. červ-
na 2010 v hotelu Uno sešli delegáti zvolení  
členskou základnou, aby jako každoročně  
odsouhlasili účetní uzávěrku a rozdělení 
zisku družstva za rok 2009. Kromě tohoto 
obvyklého programu byla tato schůze vý-
znamná také tím, že letos skončilo čtyřleté 
volební období představenstva a bylo tře-
ba zvolit nové družstevní orgány. Vraťme  
se k této, v dění obchodního družstva 
KONZUM, významné události a osvětleme 
si, co bylo na pořadu dne.

Schůzi řídil předseda představenstva pan 
Václav Suchomel.
Ředitel družstva Ing. Hlavsa obšírně infor-
moval přítomné o tržní situaci a hospodaře-
ní družstva v roce 2009. Hospodářská krize 
nezůstala bez vlivu na maloobchodní obrat, 
který klesl o 10,6% oproti roku 2008. Kro-
mě klesající kupní síly měla na tento vývoj 
vliv skutečnost, že v okrese Ústí nad Orlicí  
je nejsilnější zastoupení diskontních ře-
tězců z celé ČR. Přesto si družstvo udrželo 
druhou pozici v rámci českých družstev 
a navíc dosáhlo zisku 17 872 tis. Kč před 
zdaněním.

Shromáždění
delegátů
obchodního družstva
KONZUM



Po schválení roční účetní uzávěrky bylo  
na programu hlasování o rozdělení zisku. 
Oproti minulým obdobím byl posílen Fond 
členů a funkcionářů, což souvisí s plánem 
posílit družstevní pozice. Další prostředky 
byly nasměrovány do nedělitelného fon-
du, který tvoří významný zdroj a rezervu 
pro překonání krizového období.

Slavnostní ráz mělo ocenění dlouhole-
tých funkcionářů. Za úspěšnou práci byli  
vyznamenáni:

• Paní Marie Tobešová
z výboru členů Klášterec nad Orlicí

• Paní Marie Slavíková
z výboru členů z Lukavice

• Paní Marie Suchodolová
z výboru členů Žamberk

• Paní Věra Bártová
z výboru členů Dlouhoňovice

• Pan Otto Kolátor
z výboru členů Jablonné nad Orlicí

Kromě finanční odměny obdrželi vyzname-
naní krásný šperk z českých granátů ve tva-
ru kytičky, tradičního znaku KONZUMu.
V souvislosti s ukončením činnosti v kon-
trolní komisi družstva byl oceněn Čestným 
uznáním dlouholetý funkcionář pan  
Ing. Radomír Taraška.

Dále byly na programu volby do předsta-
venstva a kontrolní komise. Volby byly 
tajné. V mezičase, kdy pracovala volební 
komise probíhala diskuse. V ní vystoupil 
Ing. Šváb, který přednesl svoje myšlenky 
o dalším směrování členské základny.

Volební komise vyhlásila výsledky tajného 
hlasování.
Do představenstva byli zvoleni:
Ing. Hlavsa, Ing. Šembera, JUDr. Vacková, 
Ing. Šváb, Ing. Beneš, Václav Suchomel  
a Miloslav Moravec.
Do kontrolní komise byli zvoleni:
Lidmila Vlčková, Vlastimil Jirout, Hana 
Papáčková, Ludmila Štanglová a Vladimír  
Tomek.

Po skončení shromáždění delegátů pro-
běhly ještě volby v orgánech, přičemž 
byla ctěna tradice, že předsedy orgánů 
mohou být jen osoby, které nejsou v za-
městnaneckém poměru v družstvu.
Předsedou představenstva byl zvolen  
Ing. Šváb, místopředsedou Ing. Hlavsa  
a členy s podpisovým právem Ing. Šembe-
ra a JUDr. Vacková.
Předsedou kontrolní komise byl zvolen 
Vlastimil Jirout, místopředsedkyní Lid-
mila Vlčková.

Oba orgány, jak představenstvo, tak i kon-
trolní komisi čeká hodně práce. Podle 
diskusních příspěvků a ohlasů z členské 
základny je třeba oživit a modernizovat 
členské záležitosti, zlepšit a zpřístupnit 
pro jednotlivé členy informace o dění  
v družstvu a členských výhodách.

Přejeme všem zvoleným hodně úspěchů.
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Vážení družstevníci,
naši členové družstva KONZUM

Jak jistě víte, před necelým půl rokem  
se sešli Vaši zástupci na Shromáždění dele-
gátů, aby mimo jiné zvolili nové předsta-
venstvo a kontrolní komisi.

V diskusi, která na této schůzi proběhla, 
byly pojmenovány některé problémy, které 
nás nutí, abychom se jimi vážně zabývali. 
Patří mezi ně hlavně stále  zřetelnější jev, 
že členství v družstvu není hlavně pro mlad-
ší generaci atraktivní. Na schůzích předsta-
venstva jsme se snažili analyzovat příčiny 
stagnace členské základny a identifikovali 
jsme několik nejdůležitějších skutečností:

• členství v družstvu se jeví našim spolu-
občanům jako málo atraktivní po finanční 
stránce, ale i společensky
• členství v družstvu nebylo v posledních 
letech propagováno
• komunikace s jednotlivými členy je zá-
vislá na činnosti jednotlivých výborů členů, 
dříve dohlížecích výborů, která je různá. 
Přímá komunikace ve směru družstvo – člen 
nebyla v posledních letech prakticky žádná

Máme-li nadále zůstat družstvem, pracují-
cím podle mezinárodních družstevních prin-
cipů, pak s tímto nedobrým stavem musíme 
něco udělat. Základní myšlenkou, proč druž-
stvo bylo před více jak 112 lety založeno,  
je přinášet výhody členům. Naši předkové  
se sdružili, aby nakupováním v družstvu 
vytvořili finanční základ, který se jim pod-
le výše nákupu zpětně vracel ve formě 
„návratku“ nebo jak se později říkalo „re-
mintendy“. V toku času se tato zásada roz-
mělnila, přičemž byla opuštěna základní 
myšlenka, totiž že výše návratku je přímo 
závislá na množství nákupů a peněz, který 
každý z nás členů v prodejnách družstva 
utratí. To se bohužel v plné míře nepodařilo 
změnit ani po roce 1990.

Každý z nás sice dostává barevné kartičky, 
do kterých si pak nalepujeme 50 Kč známky, 
ale když je naplníme, pak nám další nákupy 
nic nepřinášejí. K tomu je nutno pozname-
nat, že poskytované finanční zhodnocení  
je vynikající, což si málo lidí uvědomuje.  
Za složený členský podíl ve výši 500 Kč ob-
drží člen 6 kartiček v hodnotě 50 Kč. Pokud  
v KONZUMu nakupuje, pak dostane zpět  
300 Kč. Při složení členského podílu 1 500 Kč 
to je 900 Kč. Kdo vám to dnes dá?
Je naší chybou, že jsme to dosud nedokázali 
spoluobčanům vysvětlit a členství propago-
vat. Vždyť vložený členský podíl je vratný, 
tj. pokud členovi nebude členství vyhovo-
vat, protože nemůže nebo nechce v KON-
ZUMu nakupovat, může vystoupit a členský 
podíl se mu vrátí.

Členové představenstva se vážně zabývají 
myšlenkou tuto praxi změnit. Nový poklad-
ní systém, který v současné době startuje  
a má být zaveden na všech prodejnách KON-
ZUMu do konce roku 2011, umožní nahradit 
papírové kartičky plastovou, magnetickou 
nebo čipovou kartou a dovolí shromažďovat 
částky nákupů za celý rok, a to bez ohledu  
na výši složeného podílu. S některými nový-
mi členskými výhodami chceme začít ještě 
letos. Vedle tohoto zpravodaje obdrží čle-
nové i speciální kupóny na slevu čtyř druhů 
zboží, které před vánočními svátky jistě po-
těší. S touto novinkou chceme pokračovat  
i v příštím roce, kde budou naposledy vydá-
ny i tradiční papírové kartičky. V roce 2012 
již počítáme se zavedením elektronického 
zaznamenávání nákupů členů na již zmíně-
ných čipových nebo magnetických kartách.

Komunikace s Vámi, členy, je velký pro-
blém, který dozrál k řešení. Nechceme rušit 
to, co je zavedené a co se osvědčilo. Pokud 
se členové scházejí pravidelně na členských 
schůzích, pořádají společenské akce a zú-
častňují se jich, pak není důvod ke změně. 
V mnohých případech tomu ale tak není. 
Jsme konfrontováni se skutečností, že ocho-
ta schůzovat a organizovat se zvolna vytrácí. 
To není jen problém členské základny. Nový 
životní styl má dnes jiné priority. Dříve byla 
účast na akcích podložena potřebou něco  
se dovědět, popovídat si, prostě komuni-
kovat. Dnes žijeme v informační záplavě, 
která se na nás hrne ze všech stran. Novi-
ny, televize, internet, mobily na nás valí 
poznatky a události v až nesnesitelné míře. 
A tak, bohužel, potřeba přímého kontaktu 
nemá takovou váhu jako v minulosti.

Máme ale zato, že bychom Vám, našim 
členům přece jen měli některé zajímavé 
informace sdělit. Proto jsme se rozhodli 
vydat tento zpravodaj a pro členy k němu 
připojit i kupóny na slevu vybraných druhů 
zboží. Zpravodaj posíláme každému z Vás 
i přes nemalé náklady na poštovné. V bu-
doucnu bychom rádi více využívali internet  
a mailovou poštu, která by celý projekt 
značně zlevnila. K tomu potřebujeme Vaši 
spolupráci. Pokud máte přístup na inter-
netovou síť, sdělte nám svou adresu. Ne-
máme v žádném případě v úmyslu adresy 
jakkoliv zneužít. Chtěli bychom Vás pou-
ze informovat o možnostech KONZUMem  
dotovaných sportovních a společenských 
akcí a v budoucnu třeba i posílat kupóny 
na slevu vybraných druhů zboží. Na inter-
netu lze již v současné době nahlédnout do 
našich webových stránek a to na adresách  
www.konzumuo.cz a www.jsme-tu-doma.cz  
kde jsou publikovány kromě receptů i aktu-
ality ze života družstva.

Vážení členové, cílem nového představen-
stva je častější komunikace s Vámi. Proto 
přivítáme jakýkoliv Váš názor na činnost druž-
stva a na akce pro členy. Na všechny Vaše 
připomínky bude reagováno a Vaše stanovis-
ko nám pomůže. Pište proto, ať již formou  
poštovních dopisů nebo, pokud máte přístup 
k mailu na adresu clen@konzumuo.cz

Přejeme klidné prožití nadcházejících vá-
nočních svátků

Za představenstvo družstva

Ing. Jan Šváb
předseda představenstva

.............................................................................................................................................................

Ing. Jan Šváb, předseda představenstva
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Správnou tajenku zašlete do 13.12.2010 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.
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informační občasník pro zaměstnance, členy a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí

Pro volný čas


