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 Upozornění na úvod 

Konzum je mírně exotické 
družstvo. 
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 Upozornění na úvod obchod pro komunitu 

• Tato prezentace vás seznámí s příběhem našeho 
družstva KONZUM, existujícího již 116 let v podhůří 
Orlických hor. 

• Je ukázkou role družstev v současném světě. 
• Není to nějaký návrh na jedinou správnou cestu. 
• Život je o rozmanitosti a hledání.  
• Ještě nedávno vše vypadalo, že tou jedinou správnou 

cestou v podnikání bude pouze unifikace a globalizace.  
• Nyní se opět ukazuje,  že i lokalizace a individualizace 

má v tomto světě budoucnost.  



Ústí n.Orlicí 
Rak.-Uhersko 
1898 

 Naše počátky obchod pro komunitu 



1898 – Ústí nad Orlicí 
• Skupina 84 „snílků“ zakládá náš Konzum po vzoru 

anglických předchůdců z Rochdale z roku 1844.  
• Od té doby Konzum prošel mnoha peripetiemi vývoje. 
• Nyní Konzum patří  komunitě přes 4500 rodin v regionu 

pod Orlickými horami.  
• Je to naše firma.  My členové zde žijeme a v „Našem“ 

Konzumu realizujeme většinu svých nákupů potravin, ale i 
jiných potřeb a služeb. 
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Kdo jsme? Jsme spotřební družstvo. 
• Družstevní obchod má jiný smysl existence a jiné principy 

podnikání než klasická firma. 
• Spotřební družstvo je firma vlastněná jeho zákazníky - členy. 
• Z Británie se družstva rozšířila do celého světa a nyní zažívají v 

mnoha zemích západní Evropy obrovský úspěch. Jsme největším 
prodejcem potravin v Evropě. 

• Družstva vznikala jako obrana svých členů před monopoly nebo 
aby jim zajistila zboží a služby jinak nedostupné. 

• Rozvoj družstev není založen na maximalizaci zisku, ale na sdílení 
společných hodnot  jako jsou členství, spolupráce a 
spoluzodpovědnost za společnost. 

• Profit pro každého člena je dán primárně jeho spotřebou a 
spoluúčastí, ne velikostí jeho podílu. 
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Velká Británie 

Maďarsko Finsko 

Itálie 

Itálie 

Slovensko Švýcarsko 

Švédsko 



 KONZUM a COOP v číslech 
• KONZUM  

• 106 provozoven,  4650 členů, MO obrat 1,3 mld.Kč za r. 2014 
• jsme součástí skupiny COOP 

• COOP  v ČR 
• spotřební družstva sdružená v SČMSD 
• 6. největší  maloobchodní  skupina v ČR 
• 44 nezávislých družstev, 2870 provozoven  v ČR, 145000 členů, 

MO obrat 26,5 mld.Kč za r. 2014 
• COOP v Evropě 

• Největší maloobchodní skupina v Evropě  dle MO obratu i počtu 
provozoven 

• 5139 družstev, 45 000 provozoven, 30 mil. členů, MO obrat 88 
mld.EUR  
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Cíl: maximální zisk pro majitele, dobýt svět. 

Klasická firma 



Lepší život pro naši komunitu. 

Naše družstvo 

Náš cíl: 



Zní to utopicky? obchod pro komunitu 

• Vím, že vše vypadá trochu jako utopie a řeknete si, že to 
nemůže fungovat. 

• Opak je pravdou, vše ale záleží na správném nastavení a 
pochopení cílů a motivaci lidí v družstvu.  

• Jsme nadprůměrně úspěšní.  
• Na následujících příkladech uvidíte, co získala komunita 

členů našeho družstva orientací na popsané principy. 
 



Proč prodáváme české a regionální potraviny? 

• Konzum se stal leaderem v prodeji českých a regionálních 
potravin s největším podílem na obratu ze všech řetězců v ČR. 

• Prodáváme potraviny sami sobě a proto máme zájem na 
jejich kvalitě a původu. 

• Nejsou nejlevnější, ale jsou kvalitní a přirozené a 
podporujeme tím i zaměstnanost našich členů a jejich rodin.  

• V rámci programu „Jsme tu doma“ prodáváme pečivo, 
uzeniny, maso, lahůdky, med, vejce, mléko, máslo, mouku, 
brambory, sezonní ovoce a zeleninu téměř výhradně z našeho 
regionu.  V jiných řetězcích jsou tyto potraviny nedostupné.  

• Tak proto! 
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Rychnov n.K. 

Náchod 

Ústí n.O. 

PEKÁRNY
CUKRÁRNY
UZENÁŘSTVÍ

OSTATNÍ
VÝROBNY LAHŮDEK

PEKÁRNY
CUKRÁRNY
UZENÁŘSTVÍ

OSTATNÍ
VÝROBNY LAHŮDEK

106 prodejen   
   

2000 přímých 
dodavatelsko 
odběratelských 
vztahů 

  78 výrobců 
  
  30 pěstitelů 
  20 chovatelů 

Polsko 
Hradec 
Králové 

Pardubice 



• V posledních letech jsme vytvořili velké „regionální tržiště“ 
s názvem Konzum. Je to takový deštník, pod který neprší. 

• Jeho dveře jsou a budou otevřené  všem regionálním 
výrobcům s minimem bariér. 

• Bez listovacích, regálových, letákových a dalších poplatků. 
• V některých kategoriích jsme tento trh zcela uzavřeli „cizím 

dodavatelům“ .  V ostatních kategoriích místní výrobce 
alespoň výrazně zvýhodňujeme. 

• Staráme se o masivní marketingovou podporu a to jak v 
místě prodeje, tak ve všech médiích. 

• Vlastně jsme vytvořili 2 světy. Lokální a globální. 

 Co nabízí Konzum 





















Co navíc děláme pro naše členy?  
• Provozujeme prodejny na malých obcích i když je to velmi 

ztrátové. A dokonce stavíme nové. 
• Postupně přebíráme pobočky České pošty tam, kde by jinak 

pošta zavřela. 
• Budujeme vlastní síť čerpacích stanic, kde členové tankují za 

nejnižší ceny v ČR. 
• Otevřeli jsme vlastní malý hobby market, protože v dojezdové 

vzdálenosti není žádný z velkých řetězců. 
• Zahájili jsme prodej léků v menších obcích, kde není lékárna. 
• V rámci skupiny COOP jsme vytvořili vlastního telefonního 

operátora s výhodnými tarify. 

obchod pro komunitu 



Co navíc děláme pro naše členy?  
• Spustili jsme internetový prodej potravin za výhodné ceny. 
• Loni jsme zrekonstruovali naše zastaralé „socialistické“ nákupní 

středisko na největším sídlišti v okrese UO na moderní nákupní 
galerii. Zvýšili jsme komfort nakupování pro naše členy. 

• Trvale podporujeme desítky neziskových organizací ze sociální 
sféry, které pomáhají naším členům. Přes 500 tis. Kč každý rok. 

• Tyto aktivity neděláme vždy s vidinou velkých zisků, někdy je to i 
ztrátové, ale děláme to pro nás, pro  komunitu našich členů, pro 
naše rodiny, pro naše „Životní prostředí“. 

• Když děláte něco sami pro sebe, tak se na to vždy díváte jinak. 
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Fortel  Ústí n.O. 



Fortel  Ústí n.O. 



Fortel  Ústí n.O. 
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On-line 
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Slevy a 
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Vzdělávání 
veřejnosti 
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To je 
smysl naší 
existence 
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To je 
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Děkuji vám za 
pozornost! 
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