Významná česká firma slaví jubileum

ZKD Sušice – člen skupiny COOP
I. 65. let na trhu
Protože již 29. 1. 1951 zahájila činnost JEDNOTA,
spotřební a výrobní družstvo v Klatovech, které je po−
kládáno za právního předchůdce dnešního Západo−
českého konzumního družstva v Sušici, „dožilo“ se
letos ZKD Sušice 65 let a dá se říci, že je pozitivním
příkladem, že i družstevnictví má své místo v tržní
ekonomice.
Cesta od bývalé Jednoty až po dnešek byla dlouhá a
byla doprovázena celou řadou změn, které souvisely i
s územním dělením okresů, rozhodováním politic−
kých orgánů, přechodem do tržní ekonomiky a i se
současnou legislativní smrští, která spíše hází podni−
TV). Denně nakupuje 24% zákazníků a podíl akčního
zboží na tržbách dosáhl v ČR 47%. Od roku 2004
vzrostla prodejní plocha potravinářských obchodů o
76% na 216 m2/1000 obyvatel.
Dnes je u nás 515 supermarketů, 312 hypermarketů
a 624 diskontů. Auto k nákupu používá 44% obyvatel.
Stále více je kladen důraz na čerstvé potraviny a ná−
kupní prostředí. Pro 48% obyvatel je hlavní nákupní
místo hypermarket, pro 17% supermarket, pro 24%
diskont a pro 10% menší prodejna.

III. Maloobchodní činnost
Dnes družstvo provozuje pod značkou COOP 115
s

... pokračování na straně 34

katelům klacky pod nohy, než pomáhá. Takřka do
konce minulého století měla Jednota monopol na ve−
snický prostor a zajišťovala jeho obyvatelům základní
životní potřeby. To ostatně dokazoval slogan: „Zboží z
Jednoty, do každé samoty“.
V posledních dvaceti letech je ZKD Sušice již součást
trhu ve společnosti zahraničních řetězců a ostatního
nezávislého obchodu. I tuto roli zvládá a patří k vý−
znamným českým firmám v okresech svého působe−
ní. V rámci skupiny COOP patří také k největším druž−
stvům a významnou měrou se podílí na upevňování
pozic družstevního podnikání u nás. Podrobnější po−
pis historie lze najít na www.zkdsusice.cz.

II. Jak se dnes
chovají zákazníci
Díky rekordnímu růstu hrubého domácího produktu a
klesající nezaměstnanosti roste důvěra v ekonomiku
a i spotřeba domácností. Růst výdajů za potraviny se
však zpomaluje. Klesá vliv letáků ve prospěch moder−
ních forem komunikace (internet, mobil, sociální sítě,
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prodejen v okresech Klatovy, Domažlice, Sokolov a
Plzeň jih. Uzavřena byla prodejna v Hostouni. Na dru−
hé straně byla v minulém roce v srpnu otevřena pro−
dejna v Prášilech a v prosinci ve Vrhavči u Klatov. To
je dokladem schopnosti družstva provozovat i malé

zde vývoj opačný. Dochází k vylidňování venkova,
existuje nezaměstnanost, lidé jezdí za prací do měst a
tam i nakupují. Nákupy v Německu jsou stále zajíma−
vé a pohraničí je zaplaveno obchody Vietnamských
podnikatelů. To je realita i pro ZKD Sušice.
Novým problémem je však nedostatek pracovníků v

prodejny ve vesnickém prostoru. Malý
počet obyvatel v těchto lokalitách nedá−
vá předpoklad k vysokým tržbám a zi−
sku, ale do těchto prodejen je dodáváno
i zboží z vlastních velkoobchodů, vý−
robny a je tím i zvyšován objem nákupu
a možnost lepšího obchodního vyjed−
návání. V neposlední řadě je zde napl−
ňována filosofie družstva podporovat
region, ve kterém podniká.
Z pohledu celé skupiny COOP v ČR do−
chází nejvíce u družstev v Plzeňském a
Karlovarském kraji k poklesu maloob−
chodního obratu. Narozdíl od morav−
ských vesnic, které se spíše zvětšují a
obyvatelé tak často nejezdí do měst, je

IV. Jak zákazníka přilákat
Toto řeší každý obchodník a ani ZKD
Sušice není výjimkou. Jelikož se jedná
o českou regionální firmu provozující
spíše menší obchody, nedisponuje při
porovnání se zahraničními řetězci tako−
vou ekonomickou silou, nenabízí tak ši−
roký sortiment v rámci nekončící pro−
dejní doby a neprodává pod nákupní
cenou. Na druhé straně zde lze při
každodenních nákupech nalézt kvalitní
nezávadné zboží převážně českého a
regionálního původu, je zde vždy nabí−
zeno akční zboží, čistota a hygiena je
samozřejmostí a ochotný personál zá−
kazníkovi vždy poradí.
některých prodejnách.
Dnes již takřka neexistují
nově vyučení prodavači a
tak každá nově přijatá
prodavačka musí být re−
kvalifikována a zaučena.
Po tomto procesu si ně−
kteří uvědomí náročnost
této profese a odcházejí.
Pokud se toto stane na
jednomístné prodejně,
dochází k přechodnému

Prodejna COOP KONZUM Vrhaveč

uzavření. Pro minimalizování těchto uzavření přijalo
ZKD Sušice dva „střídače“ a letos přijme další dva.
Jde o zaměstnance, kteří střídají na jednomístných
prodejnách stávající personál, a tím není prodejna
uzavírána.

Nabídka regionálního zboží a specialit vzniká spolu−
prací s místními výrobci. Cílem je nejenom oživit pro−
dávaný sortiment, ale i podpořit zaměstnanost v re−
gionu. Dostupnost prodej−
ny a rychlost nákupu řadí
prodejny COOP do skupi−
ny oblíbených nákupních
míst.
V ZKD Sušice vsadili v
rámci zvyšování konku−
renceschopnosti prodejen
i na zavádění nových slu−
žeb a vlastní projekty. Do−
bíjení mobilů, podávání
sázenek, výdej zboží na−
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koupeného ve vybraných interneto−
vých obchodech a i platby složenek je
nabízeno zákazníkům ve většině prode−
jen již druhým rokem. Jsou také nabí−
zeny sběratelské akce pro děti, jako
bylo „Večerníčkovo pexeso“ nebo nyní
probíhající „Doprava ve městě“.
Od května 2015 je nabízen věrnostní
program „Dobrá karta COOP“, do kte−
rého vstoupilo více jak 18.500 zákazní−
ků. Za nákupy dostává majitel karty bo−
dy a za ně slevy nebo možnost koupit
si vybrané zboží za nižší cenu. Za body
lze koupit levněji i volání v rámci COOP
mobil a i předplacenou bankovní kartu,
která slouží jako elektronická peněžen−
ka. Praktická je i možnost sloučení ka−
ret a sbírání bodů za nákupy dohroma−
dy v rámci rodiny.
Všechny informace a aktuální nabídky
jsou dostupné na prodejnách nebo na
www.dobrakartacoop.cz. Prodejny
COOP byly vždy pokládány za nedílnou
součást obcí, kde působily. A tak druž−
stvo nabízí svojí pomoc, pokud hrozí,
že pobočka České pošty bude uzavře−
na. Proto dnes lze v COOPu najít čtyři
„Výdejní místa“ (Nezamyslice, Miřkov,
Hojsova Stráž, Malý Bor) a dva „Par−
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tnery“ (Osvračín, Bublava). Cílem je
zajistit obyvatelům poštovní služby a to
dohromady s možností nákupu zboží.
V případě zájmu je družstvo připraveno
tyto služby dále rozšiřovat i na další
prodejny.

V. Výrobní činnost
Tato aktivita je dnes zastoupena výrob−
nou lahůdek a cukrářských produktů v
Sušici. Hlavním principem je zde pou−
žívání pouze kvalitních surovin a důraz
na hygienu při výrobě. Z tohoto důvodu
se družstvo rozhodlo v letošním roce
investovat do zlepšení technologií tři
miliony korun. Dojde tak k uzavření vý−
robny v květnu a části června. Náhrad−
ní zásobování bude zajištěno a zákazní−
ci by neměli být ochuzeni o možnost
nákupu tohoto zboží.
Kvalita výroby byla již několikrát potvr−
zena různými oceněními. Celý cukrář−
ský sortiment obdržel značku „Šuma−
va−regionální produkt“, v roce 2011
obdržel ořechový rohlíček cenu „Re−
gionální potravina Plzeňského kraje“.
Tuto cenu obdržel letos v březnu další
výrobek – meruňkový terč. V poslední
době došlo k rozšíření výrobního pro−

gramu o „Poctivé houskové a brambo−
rové knedlíky“, „Poctivé listové těsto“ a
naposledy o „Poctivou sekanou“. Zá−
měrné použití slova „poctivý“ odpovídá
kvalitě surovin i použité receptuře. Do−
poručujeme tyto výrobky vyzkoušet.

VI. Závěr
Je obtížné popsat všechny aktivity
ZKD Sušice, a tak jsme na závěr požá−
dali o krátké zhodnocení jeho dlouhole−
tého předsedu ing. Ro−
mana Bruzla:
„Charles Darwin řekl:
„Není to ten nejsilnější,
kdo přežije, ani ten nej−
inteligentnější, ale ten,
kdo se dokáže nejlépe
přizpůsobit.“ Vzhledem
k naší dlouhé historii a
řadě změn, které jsme
museli učinit, toto po−
važuji i za naše krédo.
Vše co máme a co
jsme dokázali je záslu−
hou těch desetitisíců
zaměstnanců, kteří u
nás pracovali nebo
pracují. Jejich odkaz
nás zavazuje a i my bu−
deme doufat, že ti po
nás budou stejně
úspěšní.
Z pohledu zákazníka
jsme jedním z mnoha
maloobchodních pro−
dejců na trhu a budou k
nám chodit nakupovat,
pouze pokud budeme
plnit jejich očekávání.
Jelikož do našich pro−
dejen zavítá ročně sko−
ro šest milionů zákaz−
níků, věřím, že máme

co nabídnout. Naším cílem je značku
COOP stále posouvat dál a odlišovat se
od konkurence jak kvalitním a regionál−
ním sortimentem, tak i službami, které
nabízíme. Vše se nepovede a je stále
co zlepšovat. Jedno však platí beze
zbytku. Jsme významnou regionální fir−
mou, podporujeme místní výrobce, při−
spíváme na neziskové projekty, dodr−
žujeme zákony a platíme zde svoje da−
ně.
Osobně mne nejvíce mrzí dvě věci.
První je nedostatek kvalitních zaměs−
tnanců a to zvláště do prodejen. Takřka
neexistují nově vyučení prodavači, ne−
boť učňovské školství se v České re−
publice rozbilo a každý kdo k nám na−
stoupí, musí být rekvalifikován. Druhou
jsou nerovné podmínky při podnikání,
kdy v okolí našich prodejen existuje
okolo devadesáti prodejen vietnam−
ských podnikatelů. Dle informací ze
Svazu obchodu a cestovního ruchu je z
nich pouze asi 5% plátců DPH a nikdo
nemá přehled, jaké mají tržby. Podle
vzhledu těchto prodejen jsem si jist, že
neplní ani svoje další povinnosti z po−
hledu dnešní legislativy.
Na druhé straně u nás musíme mít vše
v pořádku, neboť stále roste počet kon−
trol. Například v loňském roce na na−
šich prodejnách jich proběhlo 400 a v
drtivé většině s dobrým výsledkem. Z
tohoto pohledu se neobáváme zavede−
ní Zákona o elektronické evidenci tržeb
v závěru letošního roku. ZKD Sušice
však není jen maloobchod a výroba.
Máme dva významné velkoobchodní
sklady, autodopravu a údržbu. Celkem
zaměstnáváme takřka 500 osob a naše
výkony přesahují jednu miliardu korun.
Závěrem chci poděkovat všem zákaz−
níkům za jejich nákupy u nás a dou−
fám, že i do budoucna si k nám najdou
cestu.“
(rb)
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