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Severské inspirace
V dnešním úvodníku bych vás chtěl seznámit s některými inspiracemi z finského družstevnictví. Tuto zemi na 
severu Evropy jsem navštívil ve skupině zástupců českých a moravských spotřebních družstev koncem května 
letošního roku.
Přes celkem značnou geografickou vzdálenost nám je tento stát velmi blízký jak z hlediska běžného života, 
tak v oblasti družstevnictví. Procházíte-li se Helsinkami, nemůžete nezaregistrovat množství Škodovek  
v ulicích. A to nejen v provedení automobilovém, ale dokonce i téměř všechny tramvaje se pyšní na své 
čelní masce logem s okřídleným šípem. Chcete-li zajít na jídlo či na pivo, tak si zajisté všimnete restaurací 
se sympatickými názvy jako Vltava, Praha či Zetor v samém středu hlavního města. To, že jsou zde nápisy 
i jídelní lístky i v češtině a například ve Vltavě si můžete objednat i klasická česká jídla jako svíčkovou, 
smažený sýr či palačinky a k pití mnoho druhů českých piv – Prazdroj, Budvar, Staropramen, Kozel, Holba 
atd. už jen umocní váš pocit, že jste v zemi, kde nás mají asi opravdu rádi. Když jsme se ptali proč to tak 
je, tak vlastně už ani nevědí. Někdo říká, že to je už od českého zázraku na olympiádě 1952 v Helsinkách  
v podání Emila a Dany Zátopkových, jiní zase říkají, že to je tím, že milují hokej stejně jako my. Naše 
návštěva probíhala ve dnech, kdy vrcholilo MS v ledním hokeji a neustále diskutovali, kdo letos vyhraje. 
Odjížděli jsme ještě před koncem mistrovství, takže jsme jim již nestihli pogratulovat k titulu, ale večerní 
atmosféra v restauraci Zetor při výhře Finů nad Švédy a našich nad Němci byla skvělá.
Co se týče družstevnictví, tak obě země mají k sobě také velmi blízko. Československo bylo v období První 

republiky uváděno jako jeden z „nejdružstevnějších“ států na světě a nyní tuto štafetu převzalo právě Finsko. Členy některého z družstev 
je v této zemi s 5,6 mil obyvatel více než 7 milionů lidí. To znamená, že někteří jsou členy i ve dvou a více družstvech najednou. 
Samozřejmě nejen spotřebních, ale i spořicích, výrobních, či bytových. Finská spotřební družstva nepoužívají označení COOP ani KONSUM, 
jako například ve Švédsku, ale SOK (Suomenlinna osuuskauppa). A jejich obchody se jmenují S-market, Sale, Alepa, Prisma, ABC atd.
Další zajímavý poznatek je to, že první finské spotřební družstvo bylo založeno v roce 1898, na rok přesně, jako náš KONZUM v Ústí nad 
Orlicí. A stejně jako po pádu železné opony to vypadalo na to, že české družstevnictví nepřežije. I ve Finsku spotřební družstva prožívala 
velkou krizi a dokonce zvažovali, zda v silné konkurenci ostatních místních obchodníků i mezinárodních prodejen (Interspar a později 
Lidl) neukončit činnost. Naštěstí tak neučinili a nyní jsou s 1 841 provozovnami a maloobchodním obratem 11,5 mld. EUR, které patří  
20 regionálním družstvům, absolutními lídry v prodeji potravin s  podílem 46 % na trhu a v prodeji pohonných hmot s podílem 32 % na trhu.  
V rámci sítě provozují přes 1 000 prodejen potravin od diskontních, přes supermarkety až po hypermarkety, 450 čerpacích stanic,  
58 hotelů, 500 restaurací, 20 obchodních domů, 20 hobby center a také největší skandinávskou banku S-Pankki, která zajišťuje všem  
2,4 milionům členských domácností platební styk na prodejnách, správu úspor a další finanční služby za velmi férových podmínek. Členské 
slevy, které mohou dosáhnout dle výše měsíční útraty až 5 % z nákupu, dosáhly v roce 2018 celkové výše 372 mil. EUR tj. v průměru  
155 EUR na každého člena. Zde musím poznamenat, že celý slevový členský systém jsme v KONZUMu v roce 2012 zaváděli právě podle 
finského modelu, který jsme si vyhodnotili, jako nejatraktivnější v celé Evropě. Jen jsme nebyli tak odvážní a maximální výše naší slevy 
jsou 3 % místo 5 %, ale při mnohem nižší výši nákupu. Vše ostatní, včetně komunikace se členy pravidelným zasíláním členského časopisu, 
speciální cenové nabídky a zvýhodněné vstupenky na kulturní a sportovní akce, jsme převzali právě od Finů.
Pro srovnání v našem KONZUMu, kde každý z nás může dosáhnout až 3% slevu, činí průměrná roční sleva asi 50 EUR. Musíme si však 
uvědomit, že průměrný člen ve Finsku měsíčně utratí 350 EUR tj. cca 9 tis. Kč, zatímco průměrný nákup našeho člena je jen asi 4 tis. 
Kč.  Družstva ve Finsku zaměstnávají 41 tis. zaměstnanců a patří k vůbec největším zaměstnavatelům v zemi. Vedle prodejen provozují 
i jeden centrální plně automatizovaný sklad, včetně sítě 20 lokálních meziskladů po celém Finsku, protože při veškeré své velikosti se 
stále snaží nezapomínat na místní potraviny, kterými výrazně oživují svoji nabídku. Některé prodejny otevřeli i v Estonsku a v Rusku  
v okolí Petrohradu. V poslední době rozvíjí i internetový prodej potravin formou „objednej a vyzvedni“ se speciálními výdejními místy 
v hypermarketech nebo ze samoobslužných chlazených boxů u čerpacích stanic apod. Velkým hitem je v poslední době elektronická 
komunikace se členy prostřednictvím mobilní aplikace, kdy každý člen má absolutní přehled o všech svých nákupech i zajímavé statistiky 
o jejich struktuře z hlediska výživové i finanční. Tato aplikace také slouží k tomu, že většina členů si již nenechává u pokladen tisknout 
papírové účtenky, ale volí si jejich zasílání přímo do telefonu. Šetří tak družstvu náklady na tisk a zároveň již nikdy žádnou účtenku 
neztratí. Vysokou produktivitu práce jim umožňují dosahovat i samoobslužné pokladny, které v poslední době intenzivně zavádějí.

Přeji vám hezké léto.

První prodejna 1898

Miloslav Hlavsa, ředitel družstva

 

Přístav v Helsinkách

Diskontní prodejna SALE

HERKKU - supermarket s delikatesami

Čerpací stanice ABC s restaurací a supermarketem

Odbavení zákazníků postupně přebírají 
samoobslužné pokladny
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Farmářské dny v KONZUMu
KONZUM vám již dlouhodobě přináší nabídku čerstvého sezónního ovoce a zeleniny, farmářského masa a dalších 
lokálních výrobků přímo od místních farmářů a pěstitelů. Jedná se o něco jiného než kupovat zeleninu a jiné 
produkty v klasickém supermarketu. Je to jeden ze způsobů, jak vám nabídnout přístup k čerstvým, zdravým 
a v regionu vypěstovaným plodinám či masu. Tím, že nakupujete lokální produkty podporujete nejen místní 
zemědělské producenty a zaměstnanost, ale zároveň také chráníte životní prostředí v našem regionu. Tyto 
potraviny urazí na váš stůl minimální počet kilometrů. Myslíme si, že je zbytečné a nesmyslné dovážet do naší 
republiky produkty, které vznikají i v našem okolí, proto se snažíme to maximálně podpořit.

Vybíráme z nabídky: farmářský balíček s hovězím masem, 
Rychnovské pivo, farmářská jablka, hrušky, brambory, cibule. 
Na nabídce se podílí tito místní chovatelé a pěstitelé: 

• Farma Josef Podzimek, Dolní Hedeč
• Farma Zemědělská a.s. Bystřec
• Farma Zeos, Králíky
• Farma Selka, Rokytnice v Orlických horách
• Farma František Pařízek, Červený Potok
• Farma Josef Pařízek, Červený Potok
• Farma Kunvaldská a.s., Kunvald
• Farma František Maceják, Dolní Orlice
• Farma Zdobnice a.s.
• Farma Miloš Urban, Červená Voda
• Farma Josef Urban, Králíky
• Farma Zespo CZ, Písečná
• Farma Zemědělská obchodní Zálší a.s.  
• Sady Hlaváček Doudleby nad Orlicí
• Sady Novohradský Doudleby nad Orlicí
• Zemědělské družstvo Dolany
• Samostatně hospodařící rolník F. Kejklíček, 
   Plotiště u Hradce Králové
• Městský Podorlický pivovar, Rychnov n. Kněžnou
• Farma Pod Lipou, Rokytnice v Orlických h.
• Milan Pleva, Potštejn
   a další.

Tel.: +420 566 567 400 
www.sikland.cz

Komplex zábavních areálů 
s největší nabídkou služeb 

a zábavy v Česku.

Jak farmářské dny probíhají?
Je to jednoduché. Každý týden v pondělí je třeba objednat na vaší 
nejbližší prodejně KONZUM vybrané zboží. A hned v pátek bude-
te mít na vaší prodejně připravenu bedýnku s tím nejčerstvějším 
ovocem a zeleninou či balíček hovězího masa. Maso je z chovů  
z podhůří Orlických hor.

Proč na objednávku? 
Protože teprve po vaší objednávce sklízíme úrodu a zpracováváme 
maso z chovů, aby se k vám dostalo vždy co nejčerstvější.

Kde si mohu farmářské produkty objednat? 
Produkty si můžete objednat na kterékoliv prodejně KONZUM,  
KONZUM Market či COOP Diskont. Jednoduše v pondělí objednejte -  
v pátek vyzvedněte. Více na www.jsme-tu-doma.cz
U každého farmářského produktu je garance původu. Farmářská 
bedýnka s ovocem a zeleninou je vždy tvořena z druhů, které se  
v našem okolí v tuto dobu dají vypěstovat. Proto je složení bedýnky 
proměnlivé a závisí na aktuální úrodě pěstitelů.

Vstup 1+1 ZDARMA

Od 29. 6. do 1. 9. otevřeno nonstop.
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

Pane Řeháku, jaká 
je historie pivovaru 
Mejto? 
Vařením piva se za-
bývám již cca 15 let. 
Prvním impulsem byl 
článek v novinách, 
který pojednával  
o jednom minipivo-
varu. Tehdy jsem si 
řekl, že bych to mohl 
také zkusit. A od té 
doby jsem začal vařit 
pivo nejprve doma. 
Zjistil jsem jak je to 
zajímavý obor a chtěl 

jsem o pivu vědět co nejvíce. Proto jsem 
později vystudoval pivovarskou školu potra-
vinářskou v Praze na Podskalské, která je  
u nás nejvýznamnější. Poté už byl jen krů-
ček k vlastnímu pivovaru. A od roku 2014 
provozuji svůj pivovar.

A daří se Vám. Být sládkem je pro mno-
ho lidí atraktivní povolání. Co je vlastně 
náplní Vaší práce? Asi to není jen  
o ochutnávání piva… 
Ochutnávání piva a rozeznávání sen-
zorických vlastností piva je jednou 
ze základních dovedností sládka. 
Ale v pivovaru, který mám já, kde 
je jen jedna osoba, sládek dělá úpl-
ně vše. Od nákupu surovin přes va-
ření piva až k jeho distribuci.

Činností v pivovaru je celá 
řada. Který proces považuje-
te při výrobě piva za klíčový?
Jak říkáte v pivovaru je čin-
ností celá řada a každá ovliv-
ňuje konečný výsledek. Tak-
že se nesmí podcenit žádný 
z výrobních procesů i když 
jsou některé důležitější a jiné 
méně. Záleží také jaký styl 
piva se vaří, u ležáků záleží 
hodně na způsobu rmutování 
a kvašení při nízké teplotě,  
u ejlů na chmelení za studena  
a třeba u pšeničných piv se musí 
použít speciální kmen kvasinek 
pro docílení chuti po hřebíčku  
a banánu.

Už jste se zmínil o svém prvním pivu.  
Jak chutnalo?
Ano, své první pivo jsem uvařil před patnácti 
roky. Jak chutnalo si přesně již nepamatu-
ji, ale vypil jsem ho, byla v něm obsažena 
moje práce a ta je ve všech mnou vyrábě-
ných pivech.

Zajímalo by nás také, jaké nejexotičtější 
či nejneobvyklejší pivo jste kdy vařil? 
Do exotických piv se moc nepouštím, proto 
moje nejexotičtější pivo bylo asi s přídav-
kem višní, když se na zahradě urodilo větší 
množství ovoce. Uvařil jsem ho jen málo  
a popíjím ho jen doma s rodinou. Vařím 
také různé speciály třeba jednou do roka, 
nyní mám například Rauchbier vyrobený 
ze sladu sušený na kouři z bukového dře-
va. Teď budu vařit zázvorový ležák, kde je 
vylouhován zázvor.

Jak hodnotíte Vy osobně situaci na čes-
kém trhu a především pozici menších vý-
robců. Je jejich jedinou možností vařit 
speciály a věřit, že se konzument, příp. 

hospodský bude výhradně rozhodovat 
podle kvality? 
Menší výrobci jsou samozřejmě v urči-
té nevýhodě oproti velkým výrobcům, 
na druhou stranu mají možnost určité 
flexibility, měli by nabízet kvalitní, 
zajímavý a hlavně chuťově dobrý vý-
robek, za který si určitá část spotře-
bitelů je ochotná připlatit a za vý-
robkem dojít do místa jeho vzniku. 
Co se týká hospodských, tak moje 
zkušenost je, že dávají přednost 
bonusům od velkých pivovarů, 
před možností nalákat nové zá-
kazníky na zajimavý místní pro-
dukt, které by měli na přítoči 
vedle velkého pivovaru.

Jakou hlavní nevýhodu mají 
malé pivovary ve srovnání  
s těmi velkými?
Tou hlavní nevýhodou jsou asi 
vyšší výrobní náklady a stigma 
některých spotřebitelů, že malé 
pivovary to nemohou přece 
umět, a proto raději pijí paste-
rizovaná piva, aniž by ochutnali 

tradiční tzv. živé pivo.

Češi se pravidelně umisťují na předních příčkách v množství konzumace piva. A není to jen o tom 
vypít 10 piv denně, ale dopřát si třeba jen jedno pivo, zato kvalitní a podpořit tak ty pivovary, 
které k pivu přistupují poctivě a podporují spolu s námi rozvoj pivovarnictví v našem regionu. 
Proto jsme zahájili také spolupráci s místními pivovary. Jedním z nich je vysokomýtský pivovar 
Mejto. Více se dočtete v rozhovoru se sládkem a majitelem pivovaru Evženem Řehákem.

„Ochutnávání piva a rozeznávání senzorických
vlastností piva je jednou ze základních dovedností
sládka,” vysvětluje Evžen Řehák

Evžen Řehák

Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven
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Po roce slavíme CoopsDay neboli Mezinárodní den družstev
Tématem Mezinárodního dne družstev 2019  
(CoopsDay) je COOPS 4 DECENT WORK neboli 
„družstva pro důstojné zaměstnání“. Poselství 
tohoto tématu jasně vzkazuje, že družstva jsou 
podniky zaměřené na lidi charakterizované demo-
kratickou kontrolou, která upřednostňuje lidský 
rozvoj a sociální spravedlnost na pracovišti.

O Mezinárodním dni družstev
Mezinárodní den družstev se každoročně slaví první červencovou  
sobotu. Cílem této oslavy je zvýšit povědomí o družstvech. Dne  
16. prosince 1992 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci, která pro-
hlásila první červencovou sobotu 1995 za Mezinárodní den družstev. 
Letošní oslavou bude 25. Mezinárodní den družstev OSN a 97. Mezi-
národní den spolupráce. Od roku 1995 pak ICA a OSN stanovují téma 
pro oslavu Mezinárodního dne prostřednictvím Výboru pro podporu  
a rozvoj družstev (COPAC). 

Připojte se k nám dne 6. července 2019, kdy budeme oslavovat  
budoucnost, v níž je lidský rozvoj a sociální spravedlnost prioritou. 
Prostřednictvím CoopsDay se místní, národní i globální politici, vlá-
dy, organizace občanské společnosti a veřejnost obecně, mohou  
dozvědět, jak družstva přispívají k důstojnému pracovnímu prostředí. 
Družstevní zaměstnání není totiž jen nějakým okrajovým jevem. Pod-
le nedávného průzkumu zaměstnávají družstva na celém světě nebo 
jsou hlavním zdrojem příjmů pro více než 279 milionů lidí - téměř 
10 % celkového počtu pracujícího obyvatelstva. Kromě těchto čísel 

různé studie také potvrdily, že ve srovnání se zaměstnáním v jiných 
odvětvích se jedná o pracovní místa, která jsou časem udržitelnější, 
vykazují menší rozdíly v příjmech mezi vyššími a nižšími platy a jsou 
rovnoměrněji rozděleny mezi venkovské a městské oblasti.

Proč toto téma?
Družstva hrají významnou úlohu při vytváření důstojných pracov-
ních míst a posilování sociálního a hospodářského postavení místních 
komunit. Další mezinárodní princip spolupráce a to „demokratická 
kontrola členů“, umožňuje komunitám vlastnit a spravovat druž-
stva společně prostřednictvím demokratické kontroly, která přináší  
inkluzivní a udržitelný růst a nenechává nikoho za sebou. Vzhle-
dem k tomu, že družstva jsou podniky založené na hodnotách a jsou 
vlastněné, kontrolované a řízené jejich členy, zaměstnanci tak zaží-
vají snahu o efektivitu, sdílenou flexibilitu, pocit participace a silný 
smysl pro identitu.

„Družstva pomáhají zachovat 
zaměstnanost a podporovat 
důstojnou práci ve všech 
odvětvích hospodářství. 
Díky své účasti mají čle-
nové motivaci měnit 
svůj život, komunitu  
i svět,“ řekl Ariel Guarco, 
prezident Mezinárodní ali-
ance pro spolupráci (ICA).

Co takové pivo ze supermarketů, které se 
prodává v přepočtu třeba i jen deset ko-
run za litr?
To je samozřejmě také pivo. Co se týká 
ceny, je to věc mezi pivovary a obchodníky. 
Každý ať si pije co mu chutná.

A teď z jiného soudku. Existuje něco, 
podle čeho lze na první pohled poznat, že 
mi hostinský špatně načepoval pivo nebo 
že je něco s pivem v nepořádku?  Jak dů-
ležitá pro pivo je třeba voda? Může např. 
ovlivnit i jeho chuť?  
Jak se říká, sládek pivo vaří, hospodský 
ho dělá. V zásadě se pivo v běžných pod-
mínkách špatně načepovat nedá. Existuje 
řada způsobů čepování, každý hospodský je 
zvyklý pivo čepovat trochu jinak. Největší 
problém může nastat s nedodržováním hy-
gieny v trubkách, tlačení vzduchem kom-
presorem v plesnivém sklepě apod. Co se 
týká vody je to základní surovina, která je 
v pivu obsažena nejvíce, proto pro různé 
styly je vhodná určitá voda. Pro ležáky pl-
zeňského stylu je vhodná měkčí voda, pro 
piva typu Pale Ale je voda vhodnější s ob-
sahem určitých solí. V zásadě voda určuje 
chuť místního piva. 

Mezi oblíbené letní 
činnosti patří gri-
lování. Dá se o ně-
jakém druhu piva 
říci, že se nejlépe 
hodí ke grilovaným 
pokrmům? A které 
pivo z Vašeho port-
folia byste ke grilo-
vání doporučil? 
Maso bych naložil 
třeba do černého 
piva, ale zapíjel 
bych ho světlou je-
denáctkou Mejťá-
kem. 

Kde je možné Vaše 
pivní speciály za-
koupit? 
Nemám vlastní restauraci ani prodejnu. 
Prodávám v pivovaru ve Vysokém Mýtě kaž-
dý pátek nebo na akcích v okolí. Pivo mohou 
zákazníci zakoupit v obchodech sítě KON-
ZUM a to zejména ve Vysokém Mýtě, Choc-
ni, České Třebové, Dobříkově, Srubech,  
v Cerekvici nad Loučnou, Ústí nad Orlicí  
a v dalších prodejnách KONZUMu.

Zdroj: Český svaz pivovarů a sladoven
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Zprávičky z KONZUMu
Prodejna v Helvíkovicích prošla
rekonstrukcí

Letohrad - Orlice vítá zákazníky
v nově opravené prodejně

Ve středu 17. 4. 2019 byla po interiérových i exteriérových úpravách a mo-
dernizaci otevřena prodejna KONZUMu v Helvíkovicích. Nově se zde mohou 
naši zákazníci lehce občerstvit i v menším prostoru KONZUM Cafe.

Bezbariérový přístup, více světla a prostoru. To je nově zrekonstruovaná 
prodejna KONZUMu, která byla v pátek 24. 5. 2019 slavnostně otevřena  
v místní části Letohrad - Orlice.

Podpora a spolupráce s organizátory festivalu Jeden svět 2019
5 059 návštěv-
níků školních 
projekcí a 1 350 
diváků projekcí 
pro veřejnost, 
celkem tedy  
6 409 diváků. Zá-
jem diváků o fes-
tival dokumen-

tárních filmů Jeden svět tak opět mírně vzrostl 
a již podruhé vidělo filmy festivalu více než 6 
tisíc diváků. Jeden svět v Ústí nad Orlicí je, co se 
týká návštěvnosti, třetím největším festivalem, 
ze všech 36 pořadatelských měst. V návštěvnosti 
festival předstihuje pouze Praha a Brno. Výtěžek 
festivalu byl letos věnován ve prospěch domácí-
ho hospicu Alfa-Omega, který provozuje Oblastní 

charita Ústí nad Orlicí. Celkově byla letos věno-
vána částka 90 000 Kč. KONZUM tento festival, 
jako již každoročně, podpořil propagací po re-
gionu, prodejem vstupenek přes naše pokladny, 
finančním příspěvkem a v prostorách nákupní 

galerie Nová Louže v Ústí nad Orlicí se konal 
doprovodný program festivalu, který tak rozšířil 
nabídku kulturního vyžití ve městě. Jednalo se  
o fotografickou výstavu.
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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, které bude pro-
jednáváno na shromáždění delegátů našeho 
družstva dne 18. 6. 2019, tj. až po uzávěr-
ce tohoto vydání. Letošní rok je opět po 5 
letech volební, kdy se volí členské výbory, 
delegáti, členové představenstva a kont-
rolní komise. Proto vám zde předkládáme 
nejen přehled hospodaření za rok 2018 ale  
i za uplynulých 5 let, jako jisté skládání 
účtů dosavadních volených orgánů. Kom-
pletní výroční zprávu najdete na webo-
vých stránkách družstva www.konzumuo.cz  
v sekci „pro členy“. 
 Rok 2018 byl pro naše družstvo 
opět úspěšným. Maloobchodní obrat vzrostl 
o 3,5 % a ve srovnání s rokem 2014 dokonce 
o 8,2 %. Mezi všemi 42 družstvy v České re-
publice jsme se udrželi na 5. místě. Dle vel-
koobchodního obratu, který z důvodu změ-
ny distribuce cigaret v posledních letech 
stagnuje, jsme se opět z 23 provozovaných 
skladů zařadili na 3. místo. 

V oblasti členské základny a členských vzta-
hů bylo uplynulé období pro družstvo také 
úspěšné. Členská základna nám vzrostla  
o 94 na 5 313 členů. Od roku 2014 jsme 
posílili o skvělých 677 členů, což nás velmi 
těší. V rámci České republiky jsme jediné 
družstvo s trvale a výrazně rostoucí člen-
skou základnou. Za rok 2018 činily nákupy 
členů 257 mil. Kč což je 17,7 % celkového 
maloobchodního obratu. Každý člen utratí 
ročně v prodejnách KONZUMu v průměru 48 
282 Kč. Členové získali celkem na slevách  
z nákupů 6,2 mil Kč a mnoho dalších bene-
fitů. Družstvo k 31. 12. 2018 provozovalo 
celkem 111 provozoven ve 4 okresech (Ústí 
nad Orlicí, Svitavy, Rychnov nad Kněžnou 
a Náchod). Z toho 39 malých supermarke-
tů KONZUM Market, 52 menších prodejen 
KONZUM, 7 provozoven COOP Diskont, 6 
menších zahradních center Moje Zahrada 
a 2 větší hobby markety Fortel, 3 čerpací 
stanice PHM COOP 24 a 1 samostatné výdej-
ní místo internetového obchodu COOP-BOX. 
Ve spolupráci s Českou poštou jsme posky-
tovali poštovní služby již na 22 prodejnách.  

V posledních letech se potýkáme s velkým ne-
dostatkem a fluktuací zaměstnanců a tím pá-
dem musíme i výrazně zvyšovat mzdy. Za rok 
2018 dosáhla průměrná mzda 22 186 Kč, což 
je meziročně o 8,1 % více. Ve srovnání s rokem 
2014 naše mzdy vzrostly dokonce o 40,3 %. To 
samozřejmě představuje výrazný růst celko-
vých mzdových nákladů a omezuje růst zisku.
Celkový hospodářský výsledek po zdanění 
dosáhl výše 12,254 mil. Kč. Je to sice proti 
roku 2017 mírný pokles o 7,3 % a proti roku 
2014 dokonce o 15,9 %, ale při tak výrazném 
růstu mezd se stále jedná o velmi dobrý vý-
sledek. Velmi nízká zadluženost společně 
s dobrou finanční stabilitou umožnila bez 
problémů družstvu pokrýt veškeré závazky 
vyplývající z jeho činnosti. Družstvo má vy-
tvořeny dostatečné disponibilní zdroje pro 
financování svých provozních i investičních 
potřeb. Výchozí hospodářskou a finanční 
situaci družstva pro rok 2019 i pro další ob-
dobí lze i přes výše uvedené poklesy výko-
nů hodnotit jako velmi dobrou. Navíc vývoj 
v prvních měsících roku 2019 je obratově 
opět velmi příznivý.

Informace o hospodaření družstva za rok 2018

Legenda Jednotka 2014 2015 2016 2017 2018
Index

2018/2017 
v %

Index
2018/2014 

v %

Počet členů družstva osoby 4 636 4 877 5 047 5 219 5 313 101,8 114,6

Maloobchodní obrat tis. Kč 1 336 012 1 318 071 1 287 682 1 396 754 1 445 950 103,5 108,2

Velkoobchodní obrat vč. obalů (nákupní ceny) tis. Kč 846 050 854 685 780 533 828 596 846 205 102,1 100,0

Obchodní marže tis. Kč 236 637 238 153 223 205 261 555 287 129 109,8 121,3

Průměrný přepočtený stav pracovníků osoby 584 581 567 565 592 104,8 101,4

Fluktuace kmenových zaměstnanců % 26,57 31,08 42,04 45,88 41,95 91,43 157,9

Měsíční produktivita práce prodejen tis. Kč 256 254 255 280 281 100,4 109,8

Průměrná hrubá měsíční mzda tis. Kč 15 818 16 643 17 701 20 517 22 186 108,1 140,3

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

Zásoby zboží celkem (nákupní ceny) tis. Kč 110 749 125 898 131 106 127 756 131 035 102,6 118,3

Hospodářský výsledek po zdanění tis. Kč 14 572 18 068 9 722 13 219 12 254 92,7 84,1

30 %
SLEVAsportovní aktivity v areálu

Zvýhodněné rodinné  vstupné
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Správné řešení zašlete do 31. 7. 2019 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: Jaroslav Matoušek - Těchonín, Libuše Novotná - Králíky, Karel Halbrštát - Mistrovice 
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Družstevní principy".

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 7. 2019
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.

Výherci z minulého vydání:
Božena Lukesová, Ústí nad Orlicí 
Lenka Andrlová, Litomyšl  
Josef Hýbl, Džbánov

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


