Západočeské konzumní družstvo Sušice

jako nositel potravinové obslužnosti venkova
I. Realita dnešního venkova
„Po dvorech a zahradách, kde kdysi
pobíhala drůbež, jsou teď túje, skal−
ka, bazén a přístřešek se zahradním
krbem. Když někoho napadne vzít
kosu, vysekávat příkop a sušit seno
pro králíky, je považován za poma−
tence ze středověku. Domácí zabí−
jačku dělají jen ti největší nadšenci,
přitom si vepříka nevykrmí, ale kou−
pí od velkovýkrmny.“ Takto popsal
dnešní venkov jeden z mnoha člán−
ků na toto téma. Pokud budeme náš
venkov charakterizovat obcemi do
2000 obyvatel, tak zde žije 2,8 mili−
onů obyvatel, což je 27% populace
v ČR. Za posledních patnáct let do−
šlo sice k mírnému navýšení, ale jen
v největších obcích nad 500 obyva−
tel a to o 15%. Naopak v obcích do
200 obyvatel došlo k 12% poklesu.
Dle metody měření stupně rozvinutí
obcí (dopravní a potravinová ob−
služnost, pracovní příležitosti, škola,
doktor, pošta) je 41% obcí rozvinuta
podprůměrně. Udržet v malých ob−
cích tento servis je stále těžší a
dražší. Situace se stále zhoršuje nej−
enom vyklidňováním tohoto prosto−
ru a nedostatkem lidí ochotných zde
pracovat, ale i zvyšováním mzdo−
vých nákladů, stále komplikovanější
legislativou a i stárnutím populace.
Je tedy jasné, že podnikání v nej−
menších obcích je možné jen za po−
moci státu (dotace, daňové slevy,
příspěvky na provoz apod.), anebo
evropských dotací. Přitom se říká,
že správná česká vesnice má kos−
tel, obchod, hospodu a ideálně poš−
tu a školu. Jestli toto nedokážeme
zachovat, ztratíme naší tradiční kul−
turu života a lidé z vesnic budou
muset za nákupem potravin dojíždět
do měst. Dnes se o tomto téma
hodně hovoří, již existují některé do−
tační tituly a snahy současné vlády,
ale vyklidňování malých obcí stále
pokračuje.

II. ZKD Sušice na venkově
Venkov byl pro ZKD Sušice vždy
tradičním prostorem pro jeho pod−
nikání. Družstvo dnes provozuje

celkem 115 prodejen, z toho v ob−
cích do 200 obyvatel 20 prodejen,
v obcích od 201 do 500 obyvatel

III. ZKD Sušice a trh práce

COOP KONZUM v obci Záboří (okres Strakonice) od 10.3.2017.
30 prodejen a v obcích od 501 do
1000 obyvatel dalších 25 prodejen.
Celkem je to 65% z celku. Odborné
studie hovoří o tom, že v obci do
1000 obyvatel nemůže být prodejna
zisková a tudíž udržitelná, pokud
nebude dotována. Jak je tedy mož−
né, že ZKD Sušice v nejmenších ob−
cích prodejny má a ještě nezkra−
chovalo? Důvodů je několik. I ve ve−
snicích má družstvo svoje členy a
ty nechce opustit. Také si uvědomu−
je svoji podstatu, usiluje o dostup−

KAREL HAVLÍČEK, předseda Asociace malých a středních podniků a živnos−
tníků: „Venkovskému podnikání zvoní hrana. Podporujeme kdeco, ale bohu−
žel často ne toho, kdo pomoc skutečně potřebuje. Pokud chceme udržet ži−
vot na vesnicích, musíme urychleně začít ve všech obcích, což je více jak
polovina celého venkova. Právě tam hrozí největší odliv obyvatel a malí
podnikatelé tam doslova skomírají. Nebude−li v obci obchod, hospoda, malé
řemeslo nebo farma, skončí v regionu jak běžný život, tak turistický ruch a
z vesnic se stanou skanzeny.“
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nost nákupů i pro obyvatele malých
obcí, prodejnu chápe i jako místo
setkávání občanů a respektuje

městnanosti v místech svého půso−
bení v podobě vytváření pracovních
míst a i prodejem výrobků vyrobe−
ných v regionu. Dosud se dařilo tyto
malé prodejny provozovat a ztrátu
i případný rozvoj hradit z výnosů
z jiných prodejen, anebo ostatních
obchodních aktivit družstva. Ne
vždy si však družstvo mohlo a mů−
že dovolit do těchto prodejen dosta−
tečně investovat anebo je moderni−
zovat. Budoucnost těchto malých
prodejen je ale nyní nejistější než
kdykoliv předtím. Zvyšování zákon−
né minimální mzdy, nedostatek lidí
na trhu práce a vylidňování obcí
nejvíce ohrožují COOP Konzum na
vesnici. ZKD Sušice si prozatím do−
káže na dotování nejmenších pro−
dejen vydělat, ale přivítalo by jakou−
koliv státní podporu anebo podporu
obecního úřadu. Již dnes s celou
řadou z nich spolupracuje, ale jsou
to jen drobné výhody, které ekono−
miku prodejny nezachrání. V roce
2016 byly uzavřeny prodejny v Mni−
chově (253 obyvatel), Ujčíně (88
obyvatel) a v Soběticích (308 oby−
vatel). Na druhé straně letos došlo
ke zprovoznění prodejen v Záboří
(349 obyvatel), Sušici (bývalá pro−
dejna pana Soukupa) a připravuje
se prodejna v Novosedlích (344
obyvatel).

i ekologické hledisko, kdy zboží pu−
tuje za zákazníky a ne naopak. V ne−
poslední řadě tím i přispívá k za−

Díky ekonomickému růstu je neza−
městnanost v ČR velmi nízká a to
necelých 5%. Bez práce je tak okolo
350 tis. lidí. V našem kraji je tento
ukazatel ještě nižší, což se projevuje
nejenom v obtížném náboru nových
zaměstnanců, ale i ve větší fluktuaci
těch stávajících. Kdo pracovat 4

Interiér COOP KONZUM Běšiny (remodelingy listopad 2016).
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rání prodejen výrazně omezilo. Kva−
litní zaměstnanci však chybí
i v ostatních činnostech, jako jsou
velkoobchody, výroba, doprava a
údržba. Logicky proto dochází
k růstu mezd a nabízení různých vý−
hod. V roce 2016 vzrostla mzda
v družstvu o 6%, letos již o 18% a
činí tak 20.785 Kč. V činnosti pro−
dejen pak 18.480 Kč.

IV. ZKD Sušice aktuálně

4 chce, ten si práci vždy najde a
tak lidé mění své zaměstnání častě−
ji, než tomu bylo dříve. Další realitou
je rozpad učňovského školství, ne−
existence nově vyučených prodava−
čů a tím je i náročnější a delší za−
pracování nových zaměstnanců.
Úřad práce na tuto rekvalifikaci ne−
přispívá a školy obor prodavač pro
nezájem neotevírají. Některé profe−
se tak dnes mají cenu zlata, firmy si
je navzájem přetahují a rychle zvy−
šují jejich mzdy. ZKD Sušice se svý−
mi 460 zaměstnanci řeší ty samé
problémy. Rozdrobená maloob−
chodní síť v pěti okresech vše je−
nom ztěžuje. Někde se obsazení
prodejny dlouhodobě nedaří. Pokud

se jedná o jednomístnou prodejnu,
může poté nastat omezení prodejní
doby anebo její přechodné uzavření.
A to i přesto, že družstvo zaměstná−
vá tzv. „střídače“, kteří na takto
ohroženou prodejnu nastupují do
doby její personální konsolidace.
Podobná situace je i s brigádníky,
kterých bylo v minulosti vždy do−
statek. Najednou nejsou, a to ani
o prázdninách, kdy v prodejnách
COOP rostou tržby. Proto došlo
k posílení středního článku řízení a
dnes každý manažer prodejen řídí
pouze 14 jednotek, o které se kom−
pletně stará. To umožňuje lépe za−
jistit anebo přesouvat prodavače do
ohrožených prodejen. Tím se uzaví−

Víte že:

l Devět z deseti podnikatelů na venkově jsou osoby samostatně výdě−

lečně činné bez zaměstnanců, 8% tvoří mikrofilmy do 9 zaměstnanců, 2%
malé firmy mezi 10−49 zaměstnanci a 0,1% firem má na venkově více jak
50 zaměstnanců.
l Pětina ze všech firem na venkově podniká v obchodu a drobných služ−
bách, 14% představují drobné průmyslové aktivity, 10% drží firmy ve sta−
vebnictví, ubytování a sociálních službách a pouze 5% tvoří podnikatelé
v zemědělství.
l Ubývají tradiční profese spojené s venkovem. Za posledních deset let
ubylo 43% zedníků, 63% truhlářů a 40% automechaniků a opravářů.
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Svými tržbami (992 milionů korun)
se ZKD Sušice řadí na sedmé místo
mezi ostatními 53. družstvy v ČR.
Obchodní aktivity tvoří dva velkoob−
chodní sklady, z kterých je zásobo−
váno takřka 400
prodejen družstev
Plzeňského a Karlo−
varského kraje. Tra−
dičních kvalitní cuk−
rářské a lahůdkář−
ské produkty po−
chází z výrobny
v Sušici. Ta prošla
v roce 2016 gene−
rální rekonstrukcí.
Ze 150 výrobků jsou
zvláště
oblíbené
vlastní houskové a
bramborové knedlí−
ky a listové těsto.
Nyní výrobna připra−
vuje novinku v po−
době tradičního tva−
rohového
krému
v několika příchu−
tích. Bez konzervan−
tů, z kvalitních suro−
vin a pravá vanilka.
To bude mít v rod−
ném listě a na to zá−
kazník jistě uslyší a
od června bude moci i zakoupit
v COOPu a ochutnat. Hlavní činnos−
tí je stále maloobchodní prodej po−
travin a nepotravinářského zboží
denní potřeby. COOP je dnes nedíl−
nou součástí trhu, je blízko zákazní−
kům a lze v něm dobře a rychle na−
koupit. Aniž si to zákazníci možná
uvědomují, lze v něm nakoupit i ce−

lou řadu výrobků, které byly vyrobe−
ny v našem regionu, jsou kvalitní,
chutné a mnohdy jedinečné. Těchto
výrobků prodají prodejny ZKD Suši−
ce ročně za 300 milionů korun. Na
podzim proběhne ucelená prezenta−
ce této nabídky s cílem podpořit ty−
to místní výrobce a ukázat to, co
umí vyrobit „české ruce“. Běžnou
nabídku zboží pravidelně doplňují
akční a sezónní nabídky a různé
soutěže. Od 10. května bude zahá−
jena velká sběratelská akce “Svět
dinosaurů“, kdy za každý nákup nad
299 Kč obdrží zákazník sáček
s magnetkami. Věrnostní program
„Dobrá karta COOP“ oslovuje stále

více zákazníků a dnes jej využívá
20.546 osob. Jako zajímavé se
ukázalo jeho propojení s projektem
„Pro dobrou věc“ v podobě mož−
nosti darování bodů potřebným. Lze
říci, že na prodejně COOP se stále
něco děje a zajít sem se vyplatí.
Ing. Roman Bruzl,
předseda ZKD Sušice

Víte že:

l v ČR je registrováno 15.249 prodejen s potravinami, z toho připadá

1400 na nadnárodní řetězce
l Nejmenších obchodů do 50 m2 je 6619, každý třetí provozuje asijský

obchodník.
l Za posledních 20 let skončilo 6.000 malých prodejen (zejména na ven−

kově) a ročně končí 300 obchodů do 400 m2 prodejní plochy.
l Mezinárodní řetězce realizují 70% celkového maloobchodního obratu

v ČR.
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