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KONZUM podporuje jediné herecké muzeum v ČR 

Rozhovor s předsedou Svazu českých a moravských spotřebních družstev

V letošním roce slavíme 170 let skupiny COOP

Mezinárodní den družstevnictví

Ohlédnutí za hospodařením družstva v uplynulém roce
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KONZUM podporuje první herecké muzeum v Čechách, které 
vzniklo ve východočeských Ratibořicích 

Objekt muzea nese název Herecký dům 
Viktorka a stal se novou turistickou za-
jímavostí nejen v Ratibořicích, ale mini-
málně v celé České republice. Návštěvníkům 
je k dispozici muzeum, restaurace, více-
účelový sál, pokoje hotelového typu a zá-
zemí pro hosty. U budovy vznikl rovněž 
první chodník slávy a připravuje se herec-
ká alej, která bude připomínat osobnosti, 
které už nejsou mezi námi.
Myšlenkou vybudovat herecké muzeum 
bylo od prvopočátku důstojné vzpomenu-

tí a co možná nejširší vzpomínka na ty, 
kteří svým životem a uměním pro-
vází a obohacují současné generace, ale 
i ty před námi. Proto ve spojení s umělci 
našich srdcí nebo jejich potomky vám 
tento komplex přináší expozici dosud 
nevídanou jak svým rozsahem, tak svou 
hodnotou. Budete si moci zavzpomínat na 
krásné zážitky a tak trochu proniknout do 
soukromí vašich lásek a hrdinů.
Nedílným doplňkem muzea je stylová 
restaurace, která má koncept tradiční 

české kuchyně. Účelem tohoto počinu 
je naplnění pohodových výletů do kra-
je Boženy Němcové, který zde po dlouhá 
léta nebyl nijak zastoupen. Cenový roz-
sah je více než příznivý a samo o sobě to 
láká vyzkoušet i tento druh zážitku.
Návštěvníkům malebného údolí Ratibořic 
nabízí Viktorka možnost celoročního uby-
tování, odpočinku a relaxace. Přijeďte se 
podívat. 

Více na www.hereckemuzeum.cz

Za celým projektem stojí od nápadu po realizaci režisér Tomáš Magnusek, kte-
rému se podařilo toto muzeum zpřístupnit v květnu 2017: „V tomto regionu 
pracuju, žiju, miluju ho. Okolo této budovy jsem chodil a myslel si na ní téměř 
čtyři roky. Další tři roky jsem se snažil své myšlenky postupně realizovat.“ 
„Zprvu bláhový leč potenciálem nabitý nápad zasáhl hlavně mou rodinu, kte-
rá si díky tomu sáhla na dno nejen fyzických sil. Ne jinak tomu bylo od za-
čátku u kamarádů, přátel a pár nadšenců. Postupem krátkého času přibylo 
několik firem, podnikatelů, řemeslníků, bez kterých by tento projekt zůstal 
pouze v mé hlavě nebo na papíře. A jim patří opravdový a hluboký dík. Při 
vstupu do objektu je všem věnovaná zeď slávy a díků.“, říká Tomáš Magnusek. 

1+1 nebo2+3 ZDARMAna vstupdo muzea
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Rozhovor s Ing. Pavlem Březinou, předsedou Svazu 
českých a moravských spotřebních družstev

„Obsluhujeme venkov a regiony, i když jsou mnohé prodejny díky tomu 
ztrátové, přesto je hned nezavíráme a vedeme diskuze s kraji a starosty 
jak situaci řešit“, vysvětluje Ing. Pavel Březina.

Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP) sdružuje 
47 spotřebních družstev, která provozují dohromady téměř 2 700 prodejen 
s celkovou prodejní plochou okolo 350 000 m2 a zaměstnávají necelých 
13 500 lidí. Od roku 2015 tuto skupinu vede Ing. Pavel Březina (*1980), 
který tak vystřídal dlouholetého předsedu Ing. Zdeňka Juračku. 

Pane inženýre, co všechno obnáší post 
předsedy Svazu českých a moravských 
spotřebních družstev (SČMSD)?
Systém spotřebních družstev je v České 
republice poměrně složitý a decentralizovaný. 
Jednotlivá spotřební družstva provozují 
prodejny a starají se o jejich chod. V rámci 
Svazu českých a moravských spotřebních 
družstev pak zastupujeme spotřební družstva 
a poskytujeme jim centrální podporu 
v oblastech legislativy, provozních opatření, 
vztahů se státními orgány a celostátní 
komunikace. SČMSD je také zástupcem 
družstev v mezinárodních družstevních 
organizacích a vlastníkem značky COOP, 
kterou jednotlivá družstva využívají na svých 
prodejnách i výrobcích. Ze své pozice se 
snažím především o koordinaci jednotlivých 
aktivit, které probíhají na družstvech 
v republice i zastupování jejich zájmů u státních 
orgánů, neboť díky naší pozici na trhu jsme 
významnými zaměstnavateli v regionech 
a zastupujeme zájmy 130 000 našich členů. 
Působím také v řadě pracovních skupin 
a řídících orgánech státních organizací, 
hospodářských komor, odborových organizací, 
nebo obchodních svazů. Poslední dobou se 
kromě rozvoje obchodní činnosti snažím 
o řešení špatné situace v rámci obchodní 
obslužnosti venkova, kde dochází k uzavírání 
malých prodejen a tím zhoršení kvality života 
na venkově. Bohužel zde stát selhal a je 
potřeba, aby se situací zabýval.   

Letos oslavíme již 170 let od založení 
prvního moderního družstva na našem 
území v roce 1847. Čím to společně s našimi 
zákazníky oslavíme?
Připravujeme celou řadu aktivit, abychom 
upozornili na mimořádný význam tohoto 
jubilea. Připravili jsme série historických 
fotografií, novinových článků a plánujeme 
také speciální akce pro odbornou veřejnost, 
kde budeme upozorňovat na význam 
družstev. Vytvořili jsme také speciální 
jubilejní logo, které odkazuje na historický 
význam družstev. Lidé si často myslí, 

že i označení COOP je až novodobým 
výtvorem, ale naši předci jej používali 
k značení družstevních výrobků již od 
30. let 20. století. Mnoho zahraničních 
řetězců působících na tuzemském trhu 
oslavuje 20 let na našem území a třeba 50 
let od založení v zahraničí. My se můžeme 
pochlubit historií 170 let a desítkami 
milionů členů, obyvatel našeho území, kteří 
se podíleli na rozvoji maloobchodu za celé 
období. V dnešní době je kladen velký důraz 
na regionální produkty a podporu místních 
výrobců i zaměstnavatelů. Družstva mají 
tyto hodnoty v sobě zakořeněny již 170 let.

Kde vlastně první družstvo v ČR vzniklo 
a čím se zabývalo?
První družstvo dnešního typu vzniklo v Praze 
a jednalo se o „Pražský potravní a spořitelní 
spolek“. O činnosti tohoto prvního družstva 
na území současné České republiky nemáme 
mnoho dochovaných informací. Je známo, 
že Pražský potravní a spořitelní spolek byl, 
jak ostatně i vyplývá z jeho názvu, osobitým 
družstvem s víceúčelovou činností. Členové 
si v družstvu ukládali svoje úspory a za takto 
vzniklý kapitál bylo nakupováno zboží běžné 
denní potřeby. Členskou základnu tvořili 
převážně dělníci a drobní řemeslníci. I když 
se nám nedochovalo přesné datum založení, 

můžeme být hrdí, že tento družstevní spolek 
byl teprve třetím v Evropě založeným po 
úplně prvním spotřebním družstvu. To bylo 
založeno v Britském městě Rochdale 
u Manchesteru v roce 1844 a dodnes zdejší 
prodejna slouží jako muzeum. 

Můžete nám říci, v čem se současné 
družstevnictví liší od dob minulých?
Těch bodů je celá řada, což je dáno i změnami 
ve společnosti a historickým vývojem. 
Přesto samotné základy družstevnictví jsou 
stejné od toho roku 1844 a dá se říci, že 
i nadčasové. Lidé totiž řešili velice podobné 
problémy. Nešlo však pouze o ekonomická 
pravidla, ale důležitá byla i sociální otázka 
a podpora komunit, neboť právě z komunit 
pocházeli členové = vlastníci. Díky tomu 
vychází i dnešní družstva z těchto pravidel 
stanovených v polovině 19. století. Základní 
hodnoty spotřebních družstev pak byly 
vyjádřeny v 7 hlavních principech, které 
se soustředí na rovný přístup ke všem 
členům a demokratické řízení. Zajímavé 
je i to, že již od 19. století byl kladen 
důraz na vzdělávání. V rámci Skupiny COOP 
provozujeme několik středních škol a tak na 
tuto tradici navazujeme.
 
Jaké konkurenční výhody a nevýhody 
českých a moravských družstev spatřujete 
v rámci našeho trhu?
Největší konkurenční výhodou družstev je 
právě jejich podstata. To, že jsou družstva 
a jsou vlastně obyvateli jednotlivých 
regionů. Žádný jiný podnikatelský subjekt 
tak nemůže být více regionální a tradiční, 
než právě spotřební družstva. Díky této 
vlastnosti jsme schopni mnohem více 
regionálně působit a vybírat například 
lokální výrobce, nebo podporovat sociální 
i další aktivity v regionech kde působíme, 
aniž by o tom rozhodovala nějaká centrála 
v Londýně, jako u zahraničních řetězců. Je 
to ovšem i naše nevýhoda. Decentralizace 
družstevního systému i silný sociální aspekt 
podnikání nás také brzdí. Vemte si, že 
zahraniční řetězce si vybírají, kde budou 
prodávat a dávají přednost velkým městům. 
My obsluhujeme venkov a regiony, i když 
jsou mnohé prodejny díky tomu ztrátové, 
přesto je hned nezavíráme a vedeme diskuze 
s kraji a starosty jak situaci řešit. Družstvům 
jde totiž o rozvoj regionů, kde působí a tam 
chtějí být co nejsilnější, zahraniční firmy 
se snaží o rozvoj celosvětový a zajímají je 
státy, nikoliv okresy.

Ztotožňujete se s názorem, že klasický 
maloobchodní prodej je a bude na ústupu 
a zvítězí ten internetový? 
Nemyslím si. Internetový prodej bude 

Ing. Pavel Březina

Místo, kde to v roce 1844 všechno začalo. 
Původní první prodejna COOP v Rochdale u 
Manchesteru.
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rozhodně posilovat a získá si větší 
zastoupení, než má nyní. To vidíme i jinde 
po světě. Nicméně kamenné prodejny mají 
stále své místo a mnoho zákazníků oceňuje 
možnost se na výrobky podívat, nebo se 
rozhodnou až na místě co nakoupí – například 
podle vůně čerstvého pečiva. Významná je 
i skutečnost, že na menších obcích slouží 
prodejny jako místo k setkávání obyvatel, 
popovídání si, umístění různých inzerátů, 
nebo novinek o dění v obci. Kdyby existoval 
jen internetový prodej, lidé by mohli zůstat 
pouze doma či v práci a nemuseli by se ani 
setkávat.

Spolupracuje skupina COOP i se zahraničními 
partnery v rámci sítě COOP?
Spolupracujeme a v posledních letech 
jsme společné aktivity ještě více rozšířili. 
Spotřební družstva jsou zastoupena po 
celém světě a v Evropě jsou až na výjimky 
ve všech státech. Většinou pod označením 
COOP a se silnou pozicí na trhu. Za zmínku 
stojí jistě Skandinávie, Itálie, Švýcarsko, zde 
všude je COOP jedničkou na trhu. Například 
ve Finsku mají spotřební družstva 47% podíl 
na trhu a z 5 milionů obyvatel je členem 
družstva přes 2 miliony lidí. V současnosti 
spolupracují spotřební družstva především 
v rámci organizace EuroCOOP, která letos 
slaví 60 let a spojuje většinu družstev 
v Evropě. V rámci pracovních skupin 
se zaměřujeme na legislativní otázky, 
odpovědný přístup k nakládání s odpady, 
sociální tématiku, rozvoj a nové služby, 
ale i obchodní problematikou. Díky této 
spolupráci jsme v letošním roce zkusili přímý 
dovoz od výrobců z Itálie produkujících 
pro COOP Itálie privátní výrobky. Ty jsou 
speciální svým důrazem na kvalitu, která 
je vyšší než u klasických produktů. Již 
delší dobu také spolupracujeme s kolegy 
z družstev na Slovensku, Maďarsku a Bulharsku 
ve společné firmě COOPEuro, která 
zajišťuje výrobu nejvyšší řady privátních 
výrobků COOP Premium. Pro letošní rok pak 
také plánujeme zahájení programu COOP 
Erasmus, kdy umožníme zaměstnancům 
z našich družstev stáže u kolegů v jiných 
státech Evropy a tím rozšíření jejich 
zkušeností a inspirace.

Oblíbené jsou také již zmíněné privátní 
značky COOP. Kolik jich je momentálně 
v nabídce? Chystá se i nějaká změna či 
novinka v tomto sortimentu?
Privátní výrobky považuji za základ našeho 
sortimentu. Aktuálně máme v sortimentu 
přes 700 druhů výrobků ve třech řadách: 
Klasik, Standard a Premium. V rámci řady 
Standard jsou výrobky označeny různými 
názvy, z nichž nejznámější jsou: Ranko, 
Varoma, Dolcezza, nebo Dle Gusta. I na 
příkladech ze zahraničí víme, že privátní 
výrobky mají budoucnost. Již zmínění 
kolegové z COOP Itálie mají ve svém 
sortimentu přes 5 000 druhů privátních 
výrobků v mnoha řadách a v nákupních 
košících zákazníků tvoří až 50 % zboží. My 
se pohybujeme kolem 20 %. Nyní tak v rámci 
pracovních skupin připravujeme inovace 
a další rozvoj o nové příchutě i druhy 
výrobků.

SČMSD provozuje kromě obchodní činnosti 
i jiné aktivity, které to jsou?
Svaz se ve svých dalších aktivitách významně 
věnuje například problematice vzdělávání. 
Provozujeme po celé České republice 
9 středních škol a manažerský institut, 
kde studují tisíce žáků. Tyto školy mají 

kromě obchodních oborů i obory z oblasti 
cestovního ruchu, hotelnictví, gastronomie, 
nebo informačních technologií. Řada z nich 
také získala úspěchy na mezinárodních 
soutěžích. Touto činností také potvrzujeme 
jeden ze základních principů družstev 
– vzdělávání. Mezi další oblasti, kterým 
se věnujeme, je správa majetku, který 
družstva za generace své působnosti získala. 
Jsme rovněž vlastníky a provozovateli sítě 
autopůjčoven Europcar v České republice, 
což je jedna z nejznámějších světových 
značek. V neposlední řadě provozujeme 
družstevního mobilního operátora COOP 
Mobil. Toho jsme založili před třemi roky 
s cílem poskytnout našim pravidelným 
zákazníkům odměny za jejich nákupy. 
Jsme tak prvním operátorem v republice, 
který umožňuje volat zcela zdarma, 
pokud lidé nakupují v našich prodejnách. 
Vycházíme tak ze  strategie poskytnout 
členům a lidem v okolí našich prodejen 
komplexní služby, aby za nimi nemuseli 
složitě dojíždět jinam.

Spolu s ředitelem KONZUMu, Ing. 
Hlavsou, se snažíte bojovat za obchody 
na vesnicích v ohrožení. Jak se Vám daří 
názory prosazovat a dále realizovat? 

Je to jeden z klíčových problémů, které 
nyní řešíme, jak jsem již uvedl na začátku. 
Pan ředitel Hlavsa se velice zasloužil o to, 
že se touto otázkou zabývají i státní orgány. 
Společně nyní jednáme se zástupci státu, 
krajů i místních samospráv a uspořádali 
jsme již řadu setkání k této problematice. 
Jsme však v předvolebním období, kdy 
mnoho politiků slibuje, ale málo koná, 
takže uvidíme výsledky. Samotný problém 
nám ale nemizí, naopak se prohlubuje. 
Kromě nedostatku personálu je ohrožující 
i zvyšování mezd. I když si přejeme, aby 
i zaměstnanec na malé prodejně mohl 
dostávat vysoké mzdy, tak to není možné, 
neboť i s nízkou mzdou jsou vesnické 
prodejny ztrátové. Pokud pak započítáte 
investice do modernizace a vylepšení 
prodejen, takové prostředky se vám nikdy 
nevrátí. Zahraniční řetězce tento problém 
netrápí, budují velké prodejny, které mají 
naplánovanou návratnost a poté vyhodnotí 
co dál, na malé prodejně s pár zaměstnanci 
si takový luxus nemůžete dovolit, navíc 
když takových lokalit máme stovky. Chceme 
předejít vylidňování regionů, neboť to jsou 
oblasti, kde bydlí naši zákazníci, ale je 
potřeba, aby se celým problémem zabýval 
i stát a to komplexně.
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V letošním roce slavíme 170 let skupiny COOP

Spotřební družstva České republiky 
vystupující pod označením COOP, slaví 
v roce 2017 již 170 let od založení prvního 
moderního družstva na našem území v roce 
1847. Jsou tak nejstarším trvale působícím 
prodejcem potravin s dlouhodobým důrazem 
na regionální produkty a výrobce. Za dobu 
své existence se vyrovnávala se světovými 
válkami, krizemi státního hospodářství 
i socialistickým řízením.  

Členská družstva COOP jsou největší sítí 
prodejen potravin v České republice. 
Centrální nákup zajišťují dvě nákupní 
centrály COOP Centrum družstvo Praha 
a COOP Morava Brno. Více než 400 prodejen 
potravin je začleněno do maloobchodních 
řetězců COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO, 
COOP DISKONT a COOP STAVEBNINY. Kromě 
obchodní činnosti provozuje SČMSD také 
9 středních odborných škol, Manažerský 
institut, DLS, nebo půjčovnu automobilů pod 
značkou Europcar a mobilního virtuálního 
operátora COOP Mobil. 

COOP je mezinárodně používanou obchodní 
značkou družstev spotřebitelů (consumer 
cooperatives), která začala vznikat 
v polovině 19. století v okolí anglického 

Manchesteru a velmi rychle se rozšířila do 
mnoha zemí světa včetně území současné 
České republiky. Ve Švýcarsku, Itálii, Finsku 
i na Slovensku je COOP lídrem maloobchodního 
trhu prodeje potravin a silné postavení 
má rovněž ve Skandinávii, Velké Británii, 
Japonsku a dalších asijských zemích. 

Tradice   českých družstev se odvíjí od roku 
1847, kdy byl v Praze založen „Pražský 
potravní a spořitelní spolek“. V dalších 
obdobích tvořila jistotu spravedlivých 
cen v poválečných dobách i během 
hospodářských krizí. Přesto často sklízela 
kritiku. Jak píše J. Moravec v roce 1936: 
„Dokud bylo družstevnictví pouhou teorií, 
dokud zde byla pouze družstva malá a slabá, 
bylo na ně nepřátelskými kruhy pohlíženo 
jako na neškodnou hračku, s kterou si 
sociálně slabí spotřebitelé budou hráti 
a nikam to s ní nepřivedou. To byl ovšem 
omyl a po (pozn. První světové) válce zde 
najednou bylo družstevní hnutí, z malých 
počátků vrostlé, ale dobře organisované 
a plné života.“ Velice důležitá byla činnost 
družstevní nákupní centrály VDP, která 
produkovala velké množství privátních 
výrobků pouze pro družstva. Zajímavostí je, 
že již v roce 1930 existovaly privátní výrobky 
nesoucí název COOP, nebo Cooperator.

Následný vývoj v 50. letech 20. století 
přinesl všeobecně hrubé porušování 
zákonnosti a deformace, které hluboce 
zasáhly do činnosti družstev. Reorganizace 
podle „scénáře” vypracovaného na ÚV 
KSČ v roce 1952 směřovala k přeměně 
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Zprávičky z KONZUMu

V sobotu 3. 6. 2017 se na Nové Louži 
v Ústí nad Orlicí ukrýval dinosaurus jménem 
Amálka. Více než 200 dětí naplnilo galerii 
a pomohlo ho jeho ošetřovatelce zkro-
tit a dozvědělo se tak mnoho zajímavých 
informací o době, kdy naší planetě vládnul 
právě Tyrannosaurus Rex. Celé odpoledne se 
neslo v dinosauří atmosféře a děti tak za-
žívaly dobrodružství v dinosauřím doupěti, 

zahrály si minigolf, nechyběla ani kreativní 
dílna a výroba dinosauřích magnetek nebo 
skákací hrad, poskládaly si také 3D puzzle, 
prohlédly si dotykovou výstavu zkamenělin 
a odcházely s malůvkami na obličeji, dárky 
a sladkostmi. Program byl doplněn vědo-
mostními soutěžemi, které přinesly nejen 
zábavu, ale i poučení. Doufáme, že se všem 
zúčastněným sobota na Louži líbila.

Tyrannosaurus Rex v Nákupní galerii Nová Louže

Pro všechny naše zákazníky chystáme vel-
kou sběratelskou akci, která odstartuje po-
čátkem září a potrvá do konce tohoto roku. 
Za nákup v dané hodnotě pak zákazník bude 
moci sbírat body, za které získá odměnu 
v podobě příborů Berndes. Ty jsou dokonale 
stvořeny pro obohacení vašich kulinářských 
zážitků, zaujmou také svým nadčasovým de-
signem. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli 
a vztahuje se na ně záruka 10 let. Již brzy! 
Sledujte naše letáky a www.konzumuo.cz.

Velká sběratelská akce 
vypukne již brzy!

ústředí družstev a družstevních organizací 
na výkonné orgány pro plnění státem   
direktivně ukládaných úkolů. Z rozhodnutí 
strany přišla družstva o svůj majetek, 
který měla především ve městech a byla 
direktivně pověřena zajišťovat zásobování 
obyvatelstva na venkově. Družstva byla 
systematicky zbavována podnikatelské 
iniciativy a účelově zneužívána. Po roce 
1989 došlo k postupnému narovnávání 
majetkových poměrů a družstva se musela 
vypořádávat s nastupující zahraniční 

konkurencí, která stavěla moderní prodejny, 
zatímco družstva musela udržovat velké 
množství starších prodejen. Ironií tak je, 
že za socialismu se stát díval na družstva 
jako na kapitalistický přežitek a nyní jej 
považuje za přežitek socialistický.

V současnosti jsou družstva známá 
především podporou regionů, kde působí 
a prodejem regionálních výrobků. Soustředí 
se v nich na menší producenty a kvalitu. 
Prodejny jsou postupně přestavovány, aby 

nabízely co největší komfort pro zákazníky. 
Unikátní jsou například nízkoenergetické 
modulární prodejny nebo čerpací stanice. 

Jsou zde také zaváděny doprovodné služby 
pro zajištění co největšího komfortu 
místních obyvatel. Jde například o finanční 
služby typu platba složenek, bezkontaktní 
platební terminály, dobíjení kreditů nebo 
výběr hotovosti CASH-BACK. Dále se rozvíjí 
spolupráce s Českou poštou, farmářské trhy 
a řada dalších aktivit.

Mezinárodní den družstevnictví připadá na 1. červencovou sobotu
Mezinárodní den druž-
stevnictví je slaven od 
roku 1923 s roční pra-
videlností. Počínaje 
rokem 1995 pak probí-
há souběžně s Meziná-
rodním dnem družstev, 
který vyhlašuje OSN. 
I my se, jako každo-

ročně, připojujeme k oslavám tohoto dne 
a tím i ke zvýšení povědomí o družstvech, 
posílení rozšíření partnerství v rámci mezi-
národního družstevnictví a dalších subjektů 
a celkově k propagaci družstevnictví jako 
takového. Tato forma podnikání se totiž his-

toricky ukázala jako odolná a schopná čelit 
výkyvům globální ekonomiky.  Družstva jsou 
silné a stabilní firmy, které ve svých regio-
nech dokázaly udržet zaměstnanost v tradič-
ních oborech. Jejich činnost má přímý vliv 
na ekonomiku státu, ale také na rozvoj obcí, 
kde jsou družstva spolutvůrci podnikatelského 
prostředí a společenského a kulturního života. 
V souladu s demokratickými hodnotami druž-
stva uskutečňují své cíle na základě následují-
cích principů: demokratické řízení, dobrovolné
a otevření členství, spolupráce mezi druž-
stvy, samostatnost a nezávislost, spoluod-
povědnost za společnost, podíl na majetku, 
výchova, školení a informace.

Pozvánka pro členy družstva
registrované ve Výboru členů

v Ústí nad Orlicí na 6. ročník turnaje 
v petanque smíšených dvojic.
Turnaj se bude konat v sobotu

29. 7. 2017 v areálu ALI restaurantu 
v Hnátnici od 14:00.

Vzhledem k obvykle velkému zájmu 
bude do soutěže zařazeno prvních 
20 přihlášených smíšených dvojic. 
V případě zájmu závazné přihlášky 

přijímá do 17. 7. 2017 Vlastimil 
Jirout na tel.: 602 491 843 nebo

na e-mailu v.jirout@ktuo.cz.
Za výbor členů:

Vlastimil Jirout - předseda.

TURNAJ PETANQUE
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Vážení členové družstva. Jak se již v tomto 
ročním období stalo tradicí, chtěli bychom 
vás informovat o výsledcích hospodaření 
KONZUMu za uplynulý rok. Jejich definitivní 
schválení bylo na programu shromáždění de-
legátů našeho družstva dne 19. 6. 2017.
Kompletní výroční zprávu najdete na webových 
stránkách družstva www.konzumuo.cz v sek-
ci „pro členy“. Zde bychom vás rádi, alespoň 
stručně, seznámili s hlavními výkonovými a eko-
nomickými parametry KONZUMu za rok 2016. 
Rok 2016 byl pro naše družstvo dost náročný, 
jak po ekonomické, tak hlavně po personální 
stránce. Maloobchodní obrat poklesl o 2,3 %. Mezi 
všemi 44 družstvy v České republice jsme se 
posunuli ze 4. na 5. místo. Dle velkoobchodní-
ho obratu jsme se z 24 provozovaných skladů 
zařadili na 3. místo. 
V oblasti členské základny a členských vztahů 
bylo uplynulé období pro družstvo opět úspěšné. 
Členská základna nám vzrostla o 3,5 % na 5 047 
členů. Splnili jsme tak cíl překročit v roce 2016 
pětitisícovou hranici. Díky atraktivním členským 
výhodám rostou i nákupy členů v prodejnách 
družstva. Za rok 2016 činily 234 mil. Kč, což je 
18,2 % celkového obratu. Každý člen utratí v pro-
dejnách KONZUMu v průměru 3 869 Kč měsíčně. 
Průměrná sleva z nákupů činila 2,43 %, což před-
stavuje 1 127 Kč za rok na každého člena. 
Družstvo k 31. 12. 2016 provozovalo celkem 
110 provozoven ve 4 okresech (Ústí n. O., Svi-
tavy, Rychnov n. K. a Náchod). Z toho 35 ma-
lých supermarketů KONZUM Market, 56 men-
ších prodejen KONZUM, 7 provozoven COOP 
Diskont, 6 menších  zahradních center a 1 větší 
hobby market Fortel, 3 čerpací stanice PHM 
a 2 internetová výdejní místa COOP-BOX. Ve 
spolupráci s Českou poštou jsme poskytovali 
poštovní služby již na 18 prodejnách. V roce 
2016 jsme bohužel z ekonomických důvodů 
museli uzavřít COOP Diskont ve Vysokém Mýtě.  
Celkový hospodářský výsledek po zdanění pokle-
sl proti roku 2015 téměř na polovinu, ale nízká 
zadluženost společně s velmi dobrou finanční 
stabilitou umožnila bez problémů družstvu po-
krýt veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti. 
Družstvo má vytvořené dostatečné disponibilní 
zdroje pro financování svých provozních i inves-
tičních potřeb. Výchozí hospodářskou a finanční 
situaci družstva pro rok 2017 i pro další období 
lze i přes výše uvedené poklesy výkonů hodnotit 
jako velmi dobrou. Navíc vývoj v prvních měsí-
cích roku 2017 je opět podstatně pozitivnější.

Informace
o hospodaření
družstva za rok 
2016

První evropskou ekologickou přehlídku nej-
různějších typů zahrad na celkové rozloze 
50 hektarů navštívili v sobotu 6. 5. 2017 naši 
členové. Vyjeli tak společně do nejkrásněj-
ších zahrad Rakouska ve městě Tulln, jejichž 
součástí je i zajímavá stezka v korunách stro-
mů, ve výšce třicet metrů nad zemí. Podívali 

se do vinařského města Maissau a navštívili 
zde i Svět ametystů - největší naleziště vzác-
ných pásových ametystů v Evropě.
Další výlet se konal u našeho významného 
regionálního dodavatele v pivovaru Holba 
v Hanušovicích. 27. 5. 2017 je v nádherném 
prostředí Jeseníků čekala exkurze pivovaru, 

kde jim předvedli jak se pivo vaří, kam a ja-
kým způsobem se produkuje a mnoho dalších 
zajímavostí. Čekala je také prohlídka Pivo-
varského muzea a nesmělo chybět posezení 
s ochutnávkou piva a drobný dárek na závěr. 
Doufáme, že se všem zúčastněným výlety lí-
bily a pojedou s námi zase.
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Členové KONZUMu společně na výletě v Rakousku a v regionálním pivovaru

Legenda Jednotka
Skutečnost k 31. 12.

Rozdíl Index 
v %2015 2016

Počet členů družstva osoby 4 877 5 047 170 103,5
Maloobchodní obrat tis. Kč 1 318 071 1 287 682 -30 389 97,7
Velkoobchodní obrat vč. obalů (nákupní ceny) tis. Kč 854 685 780 533 -74 152 91,3
Obchodní marže tis. Kč 238 153 223 205 -14 948 93,7
Průměrný přepočtený stav pracovníků osoby 581 567 -14 97,6
Měsíční produktivita práce prodejen tis. Kč 254 255 1 100,4
Úvěry a půjčky investiční tis. Kč 0 0 0 -
Zásoby zboží celkem (nákupní ceny) tis. Kč 125 898 134 719 8 821 107,0
Hospodářský výsledek po zdanění tis. Kč 18 068 9 722 -8 346 53,8

1+1vstupenkA ZDARMA

30 % sLevA nA spoRtovní Aktivityv AReáLu



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

Vydává: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 553 111, e-mail: clen@konzumuo.cz,
redakční rada občasníku                     : Mgr. Jitka Šejnohová a Ing. Miloslav Hlavsa.

www.konzumuo.cz 34

Správné řešení zašlete do 31. 7. 2017 na adresu: KONZUM, o. d., oddělení marketingu, Tvardkova 1191, 562 13  Ústí nad Orlicí nebo na e-mail:
clen@konzumuo.cz. Tři vylosovaní luštitelé obdrží poukázku na jednorázový nákup v prodejnách KONZUM v hodnotě 100 Kč.

Výherci křížovky z minulého vydání: Lenka Vyčítalová - Hnátnice, Kateřina Kallistová - Broumov, Marie Urbanová - Damníkov
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „COOP Italia"

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 7. 2017
na adresu:
KONZUM, o. d.,
oddělení marketingu,
Tvardkova 1191,
562 13  Ústí nad Orlicí
nebo na e-mail:
clen@konzumuo.cz
Tři vylosovaní luštitelé obdrží
poukázku na jednorázový
nákup v prodejnách
KONZUM
v hodnotě
100 Kč.

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 seskupe-
na do 9 čtverců (3x3). K pře-
dem vyplněným číslům je po-
třeba 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. Pořadí čísel není důle-
žité. Čísla se nesmí opakovat 
v žádném sloupci, řadě nebo 
v malém čtverci.

SUDOKU
Výherci z minulého vydání:
Olga Hovadová - Doudleby nad Orlicí
Marie Sedláčková - Ústí nad Orlicí
Miroslav Chvosta (ml). - Žamberk

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


