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Anotace: 
 
Tato diplomová práce pojednává o situaci na českém trhu se spotřebním zbožím. 

Konkrétně o postavení českého obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí, které 

spadá pod Svaz českých a moravských spotřebních družstev. V práci analyzuji současný 

stav na českém trhu komplexně a zabývám se jeho směřováním v budoucnosti. 

Analyzuji obchodní politiku družstva Konzum, její úspěšnost a dopady. Snažím se 

postihnout východiska, která vyplývají z průzkumu trhu provedený společností Incoma 

tak, aby nadále toto konkrétní obchodní družstvo  a všechna česká spotřební družstva 

obstála v neutuchající konkurenci silných zahraničních řetězců. 

 

Annotation: 

 

This master´s thesis deals with a problematic of situacion on the czech market with 

consumer´s goods. Especialy position of the czech retail chain called Konzum Ústí nad 

Orlicí, which belong to Association of czech and moravian retail chains. In the thesis I 

analyse present situacion on the czech market with the goods and occupy with future 

trends. Its consider on the business policy of Konzum, their success and effect. I 

concentrate myself on the results, which are realized by research made by copany 

Incoma, to improve the situacion and position of the Konzum and Association of czech 

and moravian retail chains in the keen competition on the czech market because of the 

foreign retail chains. 
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1. ÚVOD 

 

Od konce 80. let 20. stol. se situace na českém trhu zásadně změnila. Moje generace ani 

nemůže postihnout všechny tyto změny. Pro nás je již samozřejmostí, že můžeme 

v obchodě nakoupit podle libosti a nemusíme vystávat nekonečné fronty na omezený 

sortiment v samoobsluhách. V současnosti náš trh ovládají zahraniční řetězce a ač nám 

to přineslo řadu výhod, je tu i řada negativních dopadů, především pro české výrobce a 

malé české obchodníky s potravinami. Ale jak si stojí v této silné konkurenci české 

obchodní řetězce? Tak tuto otázku jsem si kladla, když jsem se rozhodla psát 

diplomovou práci na toto téma. Cílem této práce je zhodnotit současnou situaci na 

tuzemském trhu se spotřebním zbožím a v rámci toho vyhodnotit postavení českých 

spotřebních družstev. Především jsem se zaměřila na konkrétní východočeské družstvo 

Konzum nad Orlicí, protože se mě jeho problematika dotýká jako zákazníka. V práci 

jsem zmapovala celou historii tohoto tradičního českého družstva, zanalyzovala 

jednotlivé nástroje současné obchodní politiky. Na základě výzkumu společnosti 

Incoma navrhla budoucí směřování, tak aby ostálo v neustále sílící konkurenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

2. SITUACE NA ČESKÉM TRHU SE SPOTŘEBNÍM ZBOŽÍM PO 
ROCE 1989 

 

Do počátku devadesátých let minulého století ovládal na území České republiky zhruba 

70% obratu na trhu se spotřebním zbožím stát (prodejny Pramen a Prior). Spotřební 

družstva ovládala 30% obratu. Spotřební družstva do té doby vlastnila celou síť 

venkovských prodejen potravin a smíšeného zboží a disponovala i řadou prodejen 

ve městech. Během devadesátých let se situace výrazně změnila, státní obchod zanikl a 

na český trh vstoupily zahraniční obchodní řetězce. V důsledku toho se podíl 

družstevního obchodu výrazně snížil.  

Již na sklonku roku 1991 otevřela rakouská společnost Billa („Billiger Laden“ – levný 

obchod) první filiálku v Brně. Síť prodejen Billa spadá od roku 1996 pod německou 

skupinu REWE. Podobný osud potkal i belgický řetězec Delvita, která na český trh 

vstoupila také v roce 1991. V roce 2005, již vykazovala ztrátu v celkové výši zhruba 2,5 

miliardy Kč a proto nabídla všechny své prodejny k odkupu německé malobchdodní 

skupině REWE. Dále mezi prvními na český trh vstoupila holandská společnost Ahold, 

tehdy ještě pod názvem Euronova začala na našem území budovat supermarkety 

„Mana“. V současnosti provozuje v ČR více než 300 prodejen Albert a Hypernova. 

V roce 1992 vstoupila na český trh ze sousedního Rakouska firma Spar. Své obchodní 

aktivity zahájila provozováním Cash&Carry v Českých Budějovicích. V současnosti na 

našem území provozuje 27 hypermarketů Interspar a několik supermarketů SPAR. 

Společnost Tesco vstoupila do střední Evropy v roce 1996, kdy koupila 13 obchodních 

domů od americké společnosti K-mart v České a Slovenské republice a ve stejném roce 

otevřela první hypermarket v Maďarsku. V současnosti v České republice provozuje 6 

obchdních domů, 37 velkých hypermarketů, 16 malých hypermarketů, 36 supermarketů 

a nově dvě Express prodejny. První hypermarket na českém území vůbec vybudovala 

německá firma Globus v druhé polovině 90. let. Největší obchodní síť působící v ČR je 

v současnosti dle realizovaného obratu skupina Schwarz, která provozuje prodejny Lidl 

a Kaufland. Jejich celkový obrat za rok 2007 dosáhl 51 mld. Kč.  
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Když velké mezinárodní maloobchodní řetězce vstupovaly na český trh, soustředily se 

zejména na nejvýnosnější lokality. Rozložení hypermarketů v České republice je tak 

velmi nerovnoměrné, takže zde je stále prostor k expanzi na menších místních trzích. 

Další velká příležitost k růstu maloobchodu je orientace na vlastní značkové produkty, 

které řetězcům umožňují odlišit se od konkurence a posílit věrnost zákazníků.  

TOP 10 obchodních skupin v ČR v roce 20071 

Tržby (mld. Kč) Pořadí Skupina /firma 
2006 2007 změna 

1. Schwarz ČR 41,5 51,1 5,6 

 (Kaufland, Lidl)    

2. Ahold Czech republic 38,5 42,0 3,5 

 (Albert, hypernova)    

3. Tesco stres ČR 36,0 42,0 6,0 

4. 
Makro Cash&Carry 
ČR 

38,3 39,3 1,0 

5. Rewe ČR 25,8 31,6 5,8 

 
(Penny Market, Billa, 
Delvita) 

   

6. Globus ČR 20,5 23,0 2,5 

7. Tengelmann ČR 19,5 20,5 1,0 
 (Plus – Discount, OBI)    

8. GECO Tabak 14,9 17,7 2,8 

9. SPAR ČR 12 14,0 2,0 

10. PEAL 6,8 8,0 1,2 
     
1.-10. TOTAL 257,8 289,1 31,4 

*Tabulka je založena na předběžných výsledcích a odhadech. 

Tržby jsou uvedeny včetně DPH 

Pramen: INCOMA Research + Moderní obchod 

  

 

 

 

                                                 
1 http://www.incoma.cz/cz/default.aspx  
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2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 http://www.incoma.cz/cz/default.aspx  
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3.ČESKÁ SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVA DNES 
 

 
 

3.1 COOP a Konzum Ústí nad Orlicí 
 
 
Pod názvem COOP ČR se skrývá systém spotřebních družstev Konzum a Jednota. 

V celé české republice má na 3000 prodejen. Maloobchodní obrat za rok 2005 

představuje 25,7 mld. Kč, v roce 2007 27mld. Kč. 

 

Konzum Ústí nad Orlicí je druhým největším členem skupiny COOP na českém území. 

Ve východních Čechách provozuje 92 prodejen, z toho 32 malých supermarketů (což je 

nejvíce z celého systému COOP). Maloobchodní obrat za rok 2006 činí 1,24 mld. Kč. 

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2006 18,408 mil. Kč. V roce 2007 se počet 

prodejen zvýšil na 100 a maloobchodní obrat vzrostl na 1,32 mld. Kč. 

 

Decentralizovaný způsob řízení, který byl chápán jako největší hrozba patří naopak u 

některého sortimentu mezi velmi silné stránky až přednosti, protože v každém okrese 

pracuje tým lidí zabývajících se detailně všemi lokálními dodavateli. A díky tomu, i 

přes obrovskou ofenzivu zahraničních řetězců, neztrácí COOP podíl na trhu, naopak 

stále roste. 
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Souhrnný přehled základních ukazatelů Konzumu obchodního družstva Ústí nad 
Orlicí v letech 2004 – 20063 

 
Ukazatel Jednotka období Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 

Počet členů osob 31.12. 3383 3378 3385 

Přepočtený počet zaměstnanců osob/Kč rok 540 519 536 

Průměrná měsíční mzda počet rok 12900 13690 14511 

Počet prodejen počet 31.12. 87 90 96 

Velkoobchodní sklady m2 31.12. 1 1 1 

Hrubá skladovací plocha ve VO m2 31.12. 5832 7144 7144 

Z toho chlazená plocha ve VO mil.Kč 31.12. 861 861 861 

Maloobchodní obrat v MC mil.Kč rok 1224 1233 1241 

Velkoobchodní obrat 
v nákupních cenách 

mil. Kč rok 966 925 902 

Z toho do vlastních prodejen tis. Kč rok 765 728 705 

Potravinářská výroba tis.Kč rok 15801 15639 15440 

Investice (stavby, stroje a 
zařízení) 

mil. Kč rok 15765 32763 16541 

Hmotný investiční majetek- 
pořizovací cena 

mil. Kč 31.12. 376 406 415 

Oprávky k DHIM mil. Kč 31.12. 163 181 194 

Zůstatková cena DHIM mil. Kč 31.12. 213 225 221 

Zásoby v pořizovací ceně mil. Kč 31.12. 99 104 108 

Pohledávky celkem mil. Kč 31.12. 43 44 65 

Z toho pohledávky 
z obchodního styku 

mil. Kč 31.12. 23 22 27 

Aktiva celkem = pasiva celkem mil. Kč 31.12. 444 462 490 

Vlastní kapitál mil. Kč 31.12. 272 288 310 

Cizí zdroje mil. Kč 31.12. 172 174 180 

Hospodářský výsledek před 
zdaněním 

tis. Kč Rok 26337 20845 24714 

Podnikové fondy vytvořené ze 
zisku 

 31.12. 225020 243735 259396 

Z toho rezervní fond tis. Kč 31.12. 322 322 322 

Nedělitelný fond tis. Kč 31.12. 223722 242411 258182 

Sociální fond tis. Kč 31.12. 976 992 892 

Bankovní úvěry celkem tis. Kč 31.12. 15578 10492 4336 

Z toho investiční úvěr tis. Kč 31.12. 6020 3340 660 

Provozní úvěr tis. Kč 31.12. 9558 7152 3676 
 

                                                 
3 zdroj: Výroční zpráva družstva Konzum za rok 2006 
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4. HISTORICKÝ VÝVOJ DRUŽSTEVNICTVÍ NA 

ORLICKOÚSTECKU 

  

Obchodní družstva nezačali zakládat komunističtí soudruzi, jak si mnozí myslí. Vznik 

prvního družstva je datován už do roku 1844 v anglickém Rochdale. S cílem zajistit pro 

své členy potraviny a věci denní spotřeby za výhodnější ceny. 

Nově vzniklé družstvo začalo svým členům nabízet například prodej zboží za střední 

tržní ceny, vytváření rezervního fondu, který umožňoval další rozvoj družstva a 

vzdělávání svých členů a dělníků. Jak sami uznáte, na tehdejší dobu opravdu revoluční 

myšlenky. 

Přes krušné začátky začalo družstvo během několika let prosperovat a myšlenka 

„společné spolupráce“ se začala šířit dál. Po Anglii začala družstva vznikat ve Francii a 

brzy i v Rakousko-Uhersku. Do Čech se nová forma hospodaření dostala v roce 1868. 

První české družstvo nemělo dlouhého trvání, ale na jeho odkaz začínají vznikat 

družstva nová. V našem regionu vzniklo první družstvo Mravenec v Chocni a to už 

v roce 1868.  

6. listopadu 1898 přichází myšlenka družstevní spolupráce i na Ústeckoorlicko.Toho 

dne zde osm nadšenců zakládá Konzumní,výrobní, zásobní, skladní stavební a úvěrní 

jednotu pro Ústí nad Orlicí. Prodávat se začalo v místnosti pronajaté od půl sedmé ráno 

do devíti hodin večer. Přes všechny nezdary, se první orlickoústečtí obchodníci 

nevzdávali a svoji práci dělali s obrovským nadšením. Proto spolek nakonec všechny 

problémy ustál a po několika letech se začal úspěšně rozvíjet.  

 

V podhůří Orlických hor bylo v 2. polovině 19. stol. založeno několik spotřebních 

družstev. Důvodem k zakládání těchto družstev byla vzájemná pomoc jejich členů a 

dosažení, co nejvýhodnějších spotřebitelských cen.  
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V podhůří Orlických hor byla většina dělníků závislá na textilním průmyslu, ve kterém 

byly velmi nízké mzdy, denní pracovní doba 11 hodin, špatné pracovní podmínky, což 

vyvolávalo řadu stávek a proto se dělníci začali sdružovat do družstev, která 

provozovala vlastní prodejny. Tyto prodejny byly zprvu všechny v pronajatých 

prostorách, nákup zboží byl financován z členských vkladů. Řadu prací při vybavení a 

údržbě prodejen prováděli členové družstva zdarma. Pracovníci prodejen byli bývalí 

dělníci a byla jim vyplácena stejně nízká mzda jako dělníkům v textilních továrnách (v 

devadesátých letech 19. stol. cca 12 Kč týdně), tím bylo dosaženo, že nejzákladnější 

potraviny (chleba a mléko) byly v těchto prodejnách velmi levné. Družstva navíc 

v prodejnách poskytovala v době stávek chleba zdarma, případně na úvěr. To platilo jak 

v počátcích družstva, tak i v době hospodářské krize po roce 1929. Postupně družstva 

získávala vlastní prodejny. Po první světové válce získává družstvo i vlastní pekárny a 

v roce 1937 postavilo i vlastní velkoobchod v Ústí nad Orlicí.  

Podle výsledku hospodaření byla členům družstva vyplácena tzv. „restituce“ z objemu 

ročního nákupu ve výši 3 -5 %. Družstvo mělo začátkem roku 1939 38 prodejen, z toho 

bylo 10 prodejen v Sudetech a tyto prodejny družstvo během roku 1939 ztratilo. Naopak 

po roce 1945 získalo družstvo v pohraničních  oblastech na Kralicku, Lanškrounsku a 

Žamberecku prodejny po odsunutých německých obchodnících a počet prodejen tak do 

roku 1948 vzrostl na 111. 

Po únoru 1948 byli do družstva v podstatě násilně včleňováni soukromí obchodníci i 

hospodští, takže ke konci roku 1950 Jednota Ústí nad Orlicí spravovala 360 prodejen a 

451 hostinců v 6 okresech. Mezi lety 1948 – 1960 došlo k řadě necitlivých státních 

zásahů v oblasti spotřebního  družstevnictví. V roce 1950 muselo družstvo předat 

všechny městské prodejny státnímu obchodu, přitom šlo o nejlépe vybavené prodejny. 

V roce 1958 přišla družstva i o vlastní velkoobchod. V roce 1953 v rámci socializace 

vesnice se družstvo rozpadlo na 6 okresních svazů družstev. Jednotě Ústí nad Orlicí 

zůstaly jen prodejny v okrese Ústí nad Orlicí a Lanškrouně, v rámci tohoto družstva 

vzniklo ještě 9 tzv. vesnických družstev. Vznikl těžkopádný systém řízení, a proto byla 

vesnická družstva zrušena a jejich činnost byla řízena z tehdejších malých okresů 

centrálně. V 1960 v vznikly nové větší okresy a toto uspořádání přetrvalo až do roku 

1989. Jedinou změnou bylo to, že družstvo získalo zpět svůj velkoobchod a několik 

svých bývalých prodejen ve městech a mohlo stavět i nové prodejny ve městech.  
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Po všech těchto reorganizacích mělo v roce 1989 družstvo Jednota 210 prodejen, z toho: 

- 99 prodejen smíšeného zboží 

- 62 prodejen včetně masen 

- 23 prodejen odívání a obuvi 

- 6   prodejen stavebnin 

- 3   partiové prodejny 

- 4   pojízdné prodejny 

- 13 nepotravinářských prodejen (drogerie, papírnictví, průmyslové zboží) 

- 125 restaurací a hostinců 

- 2 výrobny studené kuchyně a lahůdek 

- 2 velkoobchodní sklady 

 

Šlo tedy o velmi různorodou činnost, v rámci „socialistického hospodaření“ byla řízena 

neefektivně. Nehledě k tomu, že státní zásahy do činnosti družstev v letech 1948 – 1989 

družstva prakticky zbavila samostatnosti, proto po roce 1989 muselo dojít k zásadním 

změnám. 

 

V rámci restitucí byla část prodejen a podstatná část pohostinských provozoven 

navrácena původním majitelům. Nové konkurenční prostředí si vyžadovalo specializaci 

činnosti: 

 

1) Veřejné stravování  

- tuto oblast družstvo úplně opustilo 

- část hostinců byla vrácena původním majitelům, další část odprodána a zbytek 

provozoven pronajat 

 

2) Prodejny textilu, odívání, drogerie, papírnictví a průmyslového zboží 

- tyto prodejny byly vesměs na vesnicích a byly životaschopné jen v situaci 

nedostatkového socialistického zásobování 

- v rámci konkurence ve městech ztratily své opodstatnění a tyto prodejny 

družstvo postupně likvidovalo (stejně jako prodejny stavebnin) 
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3) Prodej smíšeného zboží  

- družstva se soustředila na prodej „smíšeného zboží“, tj. na sortiment potravin, 

drogistického zboží a omezený sortiment průmyslového zboží 

- část nerentabilních prodejen družstvo prodalo (případně pronajalo a následně 

prodalo) 

- družstvo se zúčastnilo tzv. „malé privatizace“ a koupilo několik prodejen 

státního podniku „Potraviny“ v městských sídlištích 

- některé prodejny koupilo družstvo od soukromníků, kteří tyto prodejny získali 

ve výše zmiňované „malé privatizaci“, ale během času zjistili, že provoz těchto 

prodejen nezvládnou. 

 

Družstvo do roku 1989 působilo jen na okrese Ústí nad Orlicí. Po roce 1989 rozšířilo 

svou činnost i na okresy Náchod, Rychnov nad Kněžnou. V devadesátých letech 20.stol. 

se počet prodejen pohyboval mezi 80 a 90. Do roku 1989 bylo v každém okrese jedno 

družstvo Jednota. Toto firemní pojmenování bylo u velké části obyvatel 

zdiskreditováno, proto při transformaci na skutečné družstvo v roce 1992, změnilo 

družstvo v Ústí nad Orlicí své pojmenování na Konzum – obchodní družstvo. Ne 

všechna spotřební či obchodní družstva zvládla přechod z plánovaného na tržní 

hospodářství a tak některá družstva zanikla. 

 

Obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí dlouhodobě spolupracovalo s Konzumem Gera 

v bývalé NDR. Po sjednocení Německa začal Konzum spolupracovat i se spotřebním 

družstvem „Edeka“ (původně družstvo Einheit deutscher Kaufmänner) se sídlem ve 

Wűrzburgu. Od družstva Edeka Konzum převzal principy obchodní politiky, propagace 

i zásobování prodeje. Součástí úzké spolupráce mezi českým Konzumem a německou 

Edekou byla i proškolení českých pracovnic velkoobchodu, na základě kterého přijalo 

družstvo Konzum progresivní metody přípravy zboží i logistiky. V roce 1993 pomohla 

skupina pracovníků Edeky zřídit vůbec první diskontní prodejny družstva Konzum v 

ČR.  
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Družstvo Konzum z této spolupráce vytěžilo to, že již na začátku devadesátých let 

opustilo zastaralé metody „socialistické distribuce“, která nebyla skutečným obchodem 

a hned začalo uplatňovat nejnovější obchodní metody a tím dosáhlo toho, že 

z průměrného obchodního družstva, se postupně stalo druhým nejsilnějším obchodním 

družstvem v ČR, hned za Jednotou České Budějovice. 

Jak již bylo zmíněno obchodní družstvo Konzum zúžilo svou činnost (o činnost 

pohostinství a nepotravinářských prodejen včetně stavebnin) a maloobchodní obrat klesl 

ze 749 mil. v roce  1990 na 393 v roce 1993. Od roku 1994 ovšem maloobchodní obrat 

trvale roste. Mezi lety 1996 až 1998 dokonce o více než 100 mil. Kč ročně (ze 479 mil. 

Kč v roce 1995 na  903 mil. Kč v roce 1998). V roce 1998 se sice růst zpomalil 

v důsledku v stupu zahraničních obchodních řetězců na český trh, přesto i nadále roste 

až na 1324 mil. Kč v roce 2007. 

 

Konzum Ústí nad Orlicí nyní provozuje 100 vlastních prodejen, velkoobchodní sklad, 

výrobnu studené kuchyně, disponuje vlastní dopravou ze svého velkoobchodu zásobuje 

i prodejny Jednoty Zábřeh (od roku 2001) v okresech Šumperk a Jeseník. 
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5. OBCHODNÍ POLITIKA KONZUMU ÚO 
 
 

V čem spočívá úspěch Konzumu? Především v tom, že klade důraz na lokalitu, 

jednotlivé provozovny a sortiment a efektivně využívá příslušnosti ke COOPu a zároveň 

dostatečné samostatnosti a mimo to v ČR je velmi málo úspěšných konceptů malých 

supermarketů. 

 

V čem spočívá koncept malého supermarketu: 

Provozovny mají nákupní plochu 120 – 500 m2, prrostředí je stejně atraktivní jako u 

velkých supermarketů. Interiér musí  po všech stánkách působit jako malý supermarket 

a ne jako družstevní samoobsluha. Cílem je uspokojovat pravidelné denní nákupy 

především čerstvého zboží. Šíře sortimentu se pohybuje mezi 1500 – 3000 položek dle 

velikosti prodejny. Klade se důraz na „space management“. 

 

 

5.1 Lokální sortiment 

„Žijeme v prostředí, ve kterém podnikáme, zisky reinvestujeme v místě“. 

 

Lokální sortiment je tvořen na místní úrovni s velmi citlivým přístupem k místním 

výrobcům (pečivo, lahůdky, uzeniny). U tohoto sortimentu je velmi malý vliv „značek“ 

a velký prostor pro odlišení od konkurence.  

 

Pečivo 

Pečivo není nakupováno u celorepublikových pekáren, ale od 25 středních a malých 

místních pekáren, a to od 5-10 na jednu prodejnu. 

 

Uzeniny 

Uzeniny prodává Konzum pouze čerstvé a nebalené. Z dodavatelů je pouze 1 

masokombinát a 15 menších místních zpracovatelů masa. 3-5 dodavatelů na každou 

prodejnu 
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Lahůdky 

Konzum disponuje vlastní výrobnou lahůdek. 

 

Stejná situace je u sortimentu ovoce - zelenina, mléčné výrobky, pivo apod., totiž že 

většina dodávek je realizována od regionálních výrobců a zpracovatelů. 

 

 

 

 

5.2 Privátní značky 

 

V současné době je v ceně výrobku obsažena výrazná  přidaná hodnota - TV reklama, 

listing, slevy, mzda obchodních zástupců apod. Výrobce provádí marketing a realizuje 

zisk a obchodník se stará o prodej v podstatě za provizi. Privátní značka prodejce 

znamenala revoluci v obchodě v 2.pol. 20 stol.. Vše je přesně naopak než u běžné 

značky, protože je to obchodník, kdo si zadává výrobu a nakupuje za výrobní náklady 

bez přidané hodnoty, řídí marketing a realizuje zisk.  

Mekkou privátních značek je Velká Británie a její řetězce - TESCO, MARKS & 

SPENCER, SAINSBURY apod. (dominují značky s logem řetězce) 

 

Vlastní značky maloobchodu zesilují dominanci zboží vlastní značky přináší retailerům 

další výhody. Tou první je posilování image vlastní firmy, zvyšování vazby mezi 

zákazníkem a firmou obchodníka. Tou druhou je možnost získat vyšší výnosy. 

Důvodů k vyšší marži je několik. V první řadě je to možnost samostatnějšího 

rozhodování o vlastní ceně, protože zboží stejného označení na trhu u jiné firmy není. 

Na druhé straně výrazně klesají náklady na reklamu (tvoří z ceny zboží od výroby 3-

6%). Maloobchod nezadává žádnou nákladnou reklamu, protože jeho značka je 

prezentována ve vlastní činnosti prodejních jednotek. Třetí je možnost operativně a 

rychle měnit výrobce, kteří zajistí jak přiměřenou kvalitu, tak dobrou cenu. 
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Za pozitivní rys se uvádí, že vlastní značky se uvádějí jako konkurenční vůči kvalitním 

tradičním výrobkům, nikoli jako napodobeniny. Zavádění kvalitních značek opět 

zvyšuje dominantní roli obchodu ve vztahu k výrobě. Obchod může výrobu svých 

privátních značek zadat různým firmám, přičemž jméno výrobní firmy přestává být pro 

zákazníka rozhodující. Výrobek se tedy musí snažit dodržet kvalitu a nabízet dobré 

cenové podmínky, stanovené podmínky přepravy, rychlosti dodávek apod. Role 

odběratele se v celkovém logistickém řetězci zvyšuje.4  

 

Toto jsou hlavní důvody, proč s spotřební družstva rozhodla zavést privátní značky a 

jejich počet a podíl na obratu se rychle zvyšoval. Mekkou PL je Velká Británie a její 

řetězce - TESCO, MARKS & SPENCER, SAINSBURY.. (dominují značky s logem 

řetězce). Konzum se nechal inspirovat německým přístupem, kde dominují samostatné 

značky s okrajovou informací o řetězci (např. Aldi, DM-drogerie apod.) 

 

Obecné přístupy k realizaci privátních značek 

1. Dle kvality výrobků 

- diskontní 

- standardní 

- prémiová 

- speciální (bio, apod.) 

2.  Dle designu obalu 

- obal s dominantním logem řetězce 

- obal s designem samostatné “svébytné“ vlastní značky  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Pražská, L. – Jindra, J. a kol. Obchodní podnikání, Management Press Praha 1997, 880 s., ISBN 80-85943-48-4 
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Design obalu 

Obal s dominantním logem řetězce  

Výhodou obalu s dominantním logem řetězce je jednodušší příprava, protože jde o 

jeden koncept. To se projevuje i v rychlosti realizace a nízkých nákladech na grafickou 

přípravu i výrobu obalu. Zákazník snadno identifikuje výrobky a ztotožňuje je  

s kvalitou služeb maloobchodníka. To, ale může být i nevýhoda, pokud služby 

maloobchodníka nejsou na nejvyšší úrovni v porovnání s konkurencí. 

 

Obal s designem samostatné “svébytné“ vlastní značky 

Výhodou je originální obal. Každá značka může lépe komunikovat se 

zákazníkem.Odlišení obalů je pestré, ale přehledné a navíc výrobek není identifikován 

s kvalitou služeb maloobchodníka  ( i špatný obchod může nabízet dobré zboží). 

Mezi nevýhody patří vysoká časová i organizační náročnost při přípravě projektu a 

podstatně vyšší náklady na grafiku i výrobu obalu. 

 

 

V roce 2003 zahájil Konzum velký projekt zavádění privátních značek. Cílem bylo 

nahradit výrobky tzv. B a C brandů, které zákazníkům nepřinášeli žádnou přidanou 

hodnotu a Konzumu jako prodejci nepřinášeli ziskovost. V sortimentu měly být naopak 

zachovány produkty silných značek (A brandů). Projekt byl zahájen na méně 

zranitelném sortimentu non food. Nejprve bylo nutné vytvořit tým, který se 

specializoval pouze na privátní značky. Bylo rozhodnuto, že se vytvoří samostatné 

svébytné značky a dále se muselo rozhodnout, kterých kategoriích sortimentu a 

následně kolika položek se bude projekt týkat. Ve spolupráci s agenturou Incoma byl 

proveden průzkum zákaznických preferencí. Při zavádění značek do prodeje byla třeba 

podpora prodeje a vzrostl význam merchendisingu. 
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Projekt COOP standard - non food 

Klíčovým rozhodnutím byla spolupráce s profesionální brandingovou agenturou. Tato 

agentura byla vybrána v dvoukolovém výběrovém řízení. V prvním kole se posuzovaly 

reference a cena (agentur), v druhém kole pak vlastní návrhy značek a skicy několika 

obalů.  Návrhy vítězné agentury byly prověřeny zákaznickým průzkumem 

(GFK,Incoma) 

 

Vzhledem k tomu, že jsme téměř největším českým prodejcem na tuzemském trhu, 

můžeme si dovolit  v celé šíři obaly lokalizované přímo pro Českou republiku. Velké 

zahraniční řetězce přebírají své mezinárodní výrobky s pouze českým překladem, 

ostatní české firmy jsou příliš malé na tak široký sortiment. Jedná se tudíž o ojedinělý 

projekt v rámci ČR. 

Každý výrobek nese logo - Coop quality standard s textem „Výrobek je pod stálou 

kontrolou standardu kvality obchodní skupiny Coop v ČR“ 
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Ukázky realizovaných obalů 
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Diskontní řada: 

- cca 100 položek 

- „anglosaský koncept“ 

 

 

 

 

 

 

 

Standardní řada: 

- cca 700 položek 

- „německý koncept“ 

- samostatné „svébytné“ značky 

 

Kategorie standardní řady privátních značek:  

1. běžné potraviny k přímé konzumaci 

2. potraviny pro vaření 

3. mléčné výrobky 

4. chlazené masné výrobky 

5. zmrzliny 

6. cukrovinky + trvanlivé pečivo 

7. slané pečivo 

8. suché plody 

9. nealko nápoje 

10. káva a čaj 

11. delikatesy 

12. dětské výrobky 

13. potrava pro zvířata 

14. pivo 

15. víno 

16. lihoviny 
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17. cigarety 

18. kosmetika 

19. těžká drogerie 

20. prací prášky 

21. zubní kosmetika 

22. úklid 

23. dámská hygiena 

24. dětský sortiment 

25. elektro výrobky 

26. hobby výrobky 

  
 

 

 

 

 

Premium kvalita: 

- cca 50 položek 

- „anglosaský koncept“ 

- pod značkou řetězce 

 

 

 

 

 

 

 

Dopad zavádění privátních značek 

- dopad není vždy jednoznačně pozitivní 

- nyní už Konzum ÚO zavedl privátní značky do 77 kategorií ze 126 

- u 52 %kategorií po zavedení PL roste obrat 

- u 56 % Kategorií po zavedení PL roste výnos 

- podíl PL na obratu  u těchto kategorií je 22 % 
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5.3 Služby a konvenience 

 

Jde o velmi zajímavé kategorie s vysokým růstovým potenciálem, prozatím jsou velmi 

nákladné, a to hlavně samy  o sobě, ale podporují růst celého supermarketu 

Družstvo Konzum má kromě vesnických prodejen, prodejny v menších městech s 5 až 

18 tisíci obyvatel. Velké nadnárodní řetězce vstoupily do těchto míst později než do 

velkoměst. V současnosti zahraniční řetězce vstupují i do měst s počtem obyvatel okolo 

5000. Konzum, proto musel najít řešení jak se bránit odlivu zákazníků, a to se mu ve 

většině míst daří. 

Není dost možné vést cenovou válku se silnými zahraničními řetězci. Je však možné 

udržet si zákazníka prodejem zboží od místních tradičních výrobců, které je téměř vždy 

kvalitnější. V podstatě jde o to, odlišit se od neosobních prodejen zahraničních řetězců 

kvalitou zboží a služeb. Zákazníci navíc v poslední době začínají stále více oceňovat 

nadstandardní služby, které mohou ve své prodejně získat. Některé doplňkové služby 

bylo možné zavést plošně v prodejnách Konzum market (supermarketech), jiné jsou 

závislé na místních podmínkách. Některé ze služeb poskytují i nadnárodní řetězce, a 

proto musí Konzum poskytnout vždy něco navíc. 

Konkrétně jde o tyto služby: 

- prodloužená otevírací doba do 22 hodin, tím vychází vstříc zákazníkům 

v místech, kde bydlí množství podnikatelů a řemeslníků, kteří nemají v běžné 

prodejní době čas na nákup 

- platba kreditní kartou ve všech prodejnách Konzum Market 

- služba CASH-back, pokud zákazník utratí alespoň 300 Kč a předloží kartu 

České spořitelny, může mu pokladní vyplatit až 1500 Kč, tím vychází Konzum 

vstříc lidem v místech, kde nejsou pobočky České spořitelny ani její bankomaty 

a zákazník potřebuje hotové peníze. Tato služba je nyní zavedena ve všech 

prodejnách Konzum Market. 

- Výherní kupóny v hodnotě 10 a 20 Kč se prodávají ve všech prodejnách 

Konzum 
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- Terminál Sazka – jedná se krom dobíjení kreditu u mobilních telefonů, sázení a 

placení složenek i o možnost zakoupení vstupenek. Tato služba je poskytována 

ve vybraných prodejnách 

- Kopírování – černobílé  kopírování formátu  A4 je poskytováno za 1,50 Kč 

(opět ve vybraných prodejnách) 

- Fototisk – tisk fotografií z digitálních fotoaparátů a mobilních telefonů. 

Zákazník si tak může během několika sekund pořídit fotografie formátu 10 x 15 

cm ve vysoké kvalitě za cenu 3,90 Kč za kus. 

- Vinotéka – nabídka 8 druhů stáčených sudových vín, a to z široké nabídky  

běžných i přívlastkových vín z jižní Moravy. 

- Občerstvení- Prodej rychlého občerstvení v blízkosti vchodu do prodejny, kde si 

zákazník může podle libosti koupit bagety, párek v rohlíku, zmrzlinu, kávu, čaj 

či chlazené nápoje a též bez čekání pořídit drobný nákup cigaret, cukrovinek 

apod. 

- Domácí potřeby – běžný sortiment prodejny je doplněn o širokou nabídku 

domácích a kuchyňských potřeb 

- Zákaznická linka zdarma- zákazníci mohou bezplatně sdělit svá přání a 

připomínky 

- 20% sleva na Mega kartu – platí pro vybraný sortiment privátních značek. 

- Prodej benzínu se slevou – tato služba byla zkušebně zavedena a v březnu 2008 

u nově otevřené diskontní prodejny v Opočně. Zákazník, který předloží u 

čerpací stanice (u prodejny) účtenku, že v prodejně nakoupil aspoň za 300 Kč, 

dostane slevu 1 Kč na každém litru natankovaného benzínu. 

Na konkrétních případech lze dokumentovat, že zavedení výše uvedených služeb 

přispělo v konkurenčním prostředí k udržení zákazníků a v některých případech i přílivu 

nových zákazníků.  
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Prodejna č. 381 Žamberk 

V blízkosti prodejny byla v roce 2006 otevřena prodejna Plus Diskont. Konzum 

očekával odliv zákazníků, a proto ještě před otevřením konkurenční prodejny, provedl 

výměnu zařízení za velkokapacitní regály a rozšířil sortiment a zavedl doplňkové služby 

a prodloužil otevírací dobu do 22 hodin. Výsledkem bylo to, že maloobchodní obrat 

postupně rostl a nyní je o 20% vyšší než v roce 2006. Konkurenční Plus Diskont 

nedokázal pružně reagovat a příliš se mu v dané lokalitě nedaří. 

Prodejna č. 361 Červený Kostelec 

Počátkem roku 2007 byla i zde otevřena prodejna Plus-Diskont, důsledkem toho ztratila 

prodejna Konzum zhruba 20% svého obratu, ale i tentokrát se vyplatilo zavedení 

doplňujících služeb a rozšíření sortimentu výsledkem, čehož je nárůst obratu o 10% než 

byl ještě před otevřením konkurenčního Plusu. Stejná situace nastala i v Ústí nad Orlicí, 

kde v blízké vzdálenosti od prodejny vyrostl Penny Market a Plus Diskont a nyní se 

dokonce staví malé Tesco a Lidl. Na těchto případech je možné názorně dokumentovat, 

jak zákazníci oceňují služby, které jsou jim nadstandardně poskytované v prodejnách  

 

 

5.4 Merchendising 

 

Zásady merchandisingu v pojetí Konzumu ÚO 

Prodejnu je třeba vnímat jako komplex, který musí dobře působit na zákazníka. Působit 

jak atraktivně, tak čistě, moderně, čerstvě a samozřejmě uspořádaně. Prodejna nesmí 

působit jako družstevní samoobsluha, ale jako malý supermarket. Pokud toto není 

splněno, nemá smysl se zabývat vyrovnáváním privátních značek. Nejvíce podpoříte 

prodej, když se zaměříte na čerstvé zboží (pečivo, ovoce, zeleninu, sýry, uzeniny apod.) 
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V Konzumu ÚO dlouho řešili, proč prodejny konkurenčních zahraničních řetězců 

vypadají daleko lépe než třeba i nově postavené nebo zrekonstruované družstevní 

prodejny a dospěli k závěru, že jejich prodejnám chybí atmosféra (prodejny byly 

nemastné neslané) 

 

Co si představit pod pojmem atmosféra 

- polepy výloh, které žijí  

- barvy a foto (společné pro interiér i exteriér) 

- světlo (speciální pro každý úsek: studené bílé, teplé žluté a červené) 

- prodejní zařízení a způsob urovnání zboží 

- Oblečení personálu atd. 

 

Jako klíčové se pro realizaci všech projektů se ukázalo vytvoření pozic vlastních 

merchandiserů. Tedy lidí, kteří dokáží přenášet projekty a myšlenky managementu do 

praxe prodejen. Merchandiser nesmí být personálem chápán jako nepřítel, ale naopak 

jako pomocník. 

 

Ze zkušenosti se ukázalo, že 2 merchandiseři na síť prodejen Konzum nestačí a měl by 

být vytvořen tým minimálně 3 – 4 lidí, kteří jsou schopni neustále společně diskutovat, 

vymýšlet a navrhovat vhodná řešení a následně je prosazovat ve vrcholném vedení. 

 

Při vstupu do prodejny je důležitý hned první dojem. Prodejna by měla být osvětlena 

teplým žlutým světlem tak, aby působila útulně. Exotické ovoce by se mělo prodávat 

v proutěných ošatkách. Pečivo a chléb by mělo být umístěné ve dřevěných regálech. 

V kategorii pečiva by měl být nabízena široká škála zboží od různých lokálních 

dodavatelů (ne jen Delta nebo Odkolek). Jemné pečivo je prodáváno samoobslužně. 

Zákazník by měl mít šanci nakoupit pečivo až do konce otvírací doby. Zboží, které se 

neprodá se vrací dodavateli. 
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V roce 2004 se zaváděl nový způsob prodeje v rámci obslužného úseku. Jde o 

překrájené uzeniny, balené porcované sýry, lahůdky apod. Znovu se využívá 

speciálního osvětlení, červené světlo na uzeniny, teplá žlutá na lahůdky a sýry.  Zápultí 

je vybaveno barevnými skříňkami, obklady apod. Opět se projevuje široká škála 

lokálních dodavatelů jako u pečiva, mezi nimi pouze jeden masokombinát. Prodává se 

balené maso a vše, co se neprodá se vrací dodavateli. Pro prodej všech čerstvých 

kategorií je nejdůležitější dodržovat neustálou čerstvost. Je nutné dodržovat zásadu: „to, 

co bych si nikdy  nekoupil sám nenabízím zákazníkovi“. Zákazník se nesmí podvést 

nebo oklamat, protože tím ho ztratíte. 10 Kč, které ušetříte na tom, že prodáte kus 

oschlého salámu ženě, která nakupuje pro čtyřčlenou rodinu vás může připravit až o 50 

tisíc tržeb v příštím roce. 

 

 

 

5.5 Letákové a kupónové akce 

5.5.1 Akce pro diskontní prodejny 

Konzum Ústí nad Orlicí řídí řetězec prodejen COOP Diskont, jedná se o 30 prodejen 

v rámci družstev ČR, z toho 7 prodejen Konzum ÚO. Pro tyto prodejny se dvakrát do 

měsíce vydávají letáky s nabídkou zboží za výhodné ceny. První z letáků má platnost po 

celý měsíc a ten druhý od 10. dne měsíce až do konce daného měsíce. Na každém 

z těchto letáků jsou umístěny 2 kupóny určené k vystřižení pro nákup zboží za velmi 

výhodnou cenu (v podstatě za nákupní cenu zboží). Na letácích krom běžného zboží 

naleznete celou skupinu sezónního zboží. Dále se pro všechny diskontní prodejny 

vydávají samostatné týdenní kupóny na slevu zboží. Jedná se vždy o Tři kupóny, které 

může zákazník uplatnit od čtvrtka jednoho týdne do středy následujícího týdne. Jedná se 

rovněž o zboží velmi cenově výhodně. Pokud chce dodavatel propagovat nový výrobek 

nebo oživit prodej některého stávajícího výrobku, pak při dodávce tohoto zboží 

poskytne mimořádnou slevu a to se promítne do nabídkové ceny na kupónu. 
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Letáky a kupóny se distribuují dvojím způsobem: 

a) poštou do všech domácností v místě diskontní prodejny a v celé spádové oblasti 

b) přímo členům družstva. Družstvo má v 60 místech tzv. „Výbory členů“, které 

dostávají letáky poštou a následně je doručují všem cca 3300 členům družstva. 

 

5.5.2 Akce prodejen typu Konzum Market (supermarkety) a 

ostatních prodejen 

Pro tyto prodejny se vydávají letáky s nabídkou zboží za výhodné ceny každý týden 

a platí vždy od čtvrtka po následujících 14 dní. Znamená to, že se tyto letákové akce 

částečně překrývají a vždy je nabízeno zboží ze dvou letáků. Součástí letáků jsou 3 

kupóny na nákup zboží za mimořádně výhodné ceny. Součástí tohoto letáku je část 

nazvaná „To nejlepší z našeho regionu“, ve které jsou doporučovány místní 

speciality. 

Prodejny Konzum Market jsou vybaveny dopékacími pecemi a na letáku je každý 

týden nabízen vybraný druh pečiva za výhodné ceny v rubrice „čerstvé pečivo z naší 

pekárny“. Dále je na letáku každý týden nabízen 1 druh ovoce nebo zeleniny 

v oddíle „akce týdne-super cena“.  

Po dohodě s dodavateli je pak propagována jedna ucelená skupina výrobků od 

jednoho dodavatele (Orion, Nestlé, Nowaco apod.). Na letáku také zákazníci 

naleznou přehled všech služeb poskytovaných Konzumem a konkrétní prodejny 

Konzumu, kde jsou tyto doplňkové služby poskytovány. 

Kromě těchto letáků jsou navíc vydávány sezónní letáky, jejichž platnost je 4 až 6 

týdnů. Tyto letáky se vydávají před vánocemi a velikonocemi a nabízejí speciality i 

luxusnější zboží. Před letní sezónou se vydává leták „Opékáme a grilujeme“, kde se 

nabízejí masné a rybí speciality určené ke grilování, dále pak dressingy, omáčky, 

koření, saláty, vína, sudové pivo apod. a samozřejmě vybavení, které je ke grilování 

potřeba, to znamená grily, dřevěné uhlí, nádobí apod. 
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Distribuce těchto letáků i dalších propagačních materiálů probíhá podobně jako těch  

vztahujících se k diskontním prodejnám Konzumu, tedy pomocí České pošty nebo 

Výboru členů. 

5.5.3 Zákaznický klub a Mega karta 

 

1. Zákaznický klub 

Družstvo Konzum ÚO si váží svých stálých zákazníků a poskytuje jim řadu výhod. 

Každý zákazník při nákup ucelených 50 Kč získá 1 známku s logem Konzumu a 

zároveň si u pokladny v prodejně může vyzvednout „Zákaznickou kartu se 40 

políčky, na která se známky nalepují. Zákaznická karta plně polepená známkami 

znamená, že zákazník nakoupil v prodejnách Konzumu zboží nejméně za 2000 Kč a 

tím se zákazník stává členem Zákaznického klubu. Každý měsíc vychází 

„Megamagazín zákaznického klubu COOP. V tomto magazínu“.  Konzum měsíčně 

nabízí zboží za velmi výhodné ceny. Jde o zboží, které Konzum získává od 

dodavatelů do komisního prodeje (zboží, které se neprodá se vrací dodavateli). Při 

objednávce zboží ze Zákaznického klubu (kterou může zákazník provést, 

v kterékoliv prodejně Konzum) odevzdá zákazník 1 vyplněnou kartu, na které musí 

uvést svou adresu a požadované zboží. Zmiňovaný Mega magazín se taktéž jako 

letáky distribuuje do všech domácností ve spádové oblasti. 

Členové družstva mají navíc ještě další výhodu, podle počtu splacených členských 

podílů dostávají určitý počet členských karet, které jsou podobné zákaznickým 

kartám a jsou pouze barevně odlišené. Pokud člen družstva předloží členskou kartu 

polepenou 40 zákaznickými známkami, může nakoupit cenově výhodný výrobek 

z nabídky Mega magazínu a navíc dostane díky této kartě slevu dalších 50 Kč. 
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2. Mega karty 

V případě, že zákazník předloží v jakékoliv prodejně Konzum u pokladny 1 

vyplněnou Zákaznickou kartu, což znamená, že utratil v Konzumu více jak 2000 Kč, 

může požádat o vystavení vlastní Mega karty. 

Mega kartu lze použít třemi způsoby: 

1) získání slevy 0,50 Kč na 1 litru pohonných hmot u 8 vybraných benzinových 

pump, s kterými má Konzum dohodu o spolupráci 

2) získat slevu 5 – 10% při nákupu nebo služeb u vybraných firem (prodejny 

nábytku, elektra, zahradnictví, zlatnictví, knihkupectví, prodejci výpočetní 

techniky, chovatelské potřeby, fitcentrum apod.) 

3) získání 20% slevy v prodejnách Konzumu, kde je každý měsíc vybrána ze 

sortimentu jedna skupina výrobků privátních značek, na které je možné tuto 

slevu uplatnit. 
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O všech výhodách, které mohou zákazníci získat jsou informováni každý měsíc v Mega 

magazínu. Poskytováním zákaznických a členských výhod je upevňována vazba mezi 

zákazníkem a místem, kde nakupuje. Konzum takto předchází i ztrátě zákazníků 

v místech s vyostřenou konkurencí. 

 

 

5.6 REKLAMA 

 

5.6.1 Reklama v rámci všech českých a moravských spotřebních 

družstev 

Svaz českých a moravských družstev vydává Zákaznický magazín COOP a Magazínek 

COOP, který je určený dětem. Tyto magazíny vycházejí několikrát ročně a jsou zdarma 

k dispozici na prodejnách. 

V zákaznickém magazínu se propagují kvalitní výrobky prodávané v rámci družstev. 

Spotřebitel je informován o výběru dodavatelů potravin a o jejich správném skladování, 

v době jejich minimální trvanlivosti a o kontrolních mechanismech, které mají zajistit 

to, že vždy budou prodávány nezávadné potraviny. Družstva mají své vlastní kontrolní 

orgány – pracovnice, které pravidelně objíždějí prodejny a provádějí kontroly na každé 

prodejně. Pokud by kontrolní pracovnice zjistila porušení hygienických předpisů, 

nesprávné skladování apod. následuje finanční postih odpovědné pracovnice prodejny. I 

o tomto se informuje v Zákaznickém magazínu. 
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V magazínu též naleznete zábavu, tedy různé soutěže a kvízy o ceny, případně může 

zákazník získat výhru na základě odeslání čárových kodů od výrobků od jednoho 

konkrétního výrobce (např. Nestlé, Orion apod.) a následně je zařazen do slosování o 

hodnotné ceny. Hlavní ceny bývají velmi lákavé, například letecké zájezdy, dále pak 

LCD televizory, DVD rekordéry až po drobnosti. Na těchto soutěžích se podílejí právě 

dodavatelé o propagaci, jejichž výrobků se v soutěži jedná a tím i vzroste poptávka po 

jejich výrobcích, sami pak přispívají na výhry pro zákazníky. 

V magazínu naleznete další zajímavosti, například inspiraci pro gurmány, tedy recepty 

od čtenářů na různá jídla ze surovin, které můžete nakoupit v Konzumu. A další články 

věnované různým tématům. 

Magazín určený pro děti obsahuje především různé omalovánky, vystřihovánky, 

křížovky a hry speciálně pro děti a zároveň se v něm propagují výrobky určené dětem. 

Družstva propagují své výrobky a služby prostřednictvím periodik, především 

regionálního charakteru a regionálních rozhlasových stanic. Co se týče celostátních 

médií, zásadní překážka spočívá v tom, že spotřebitelé vnímají družstevní obchodní 

organizace vnímají pod různými názvy, tj. Jednota, Konzum, COOP Terno apod. 

V průběhu roku 2008 budou nově všechny družstevní prodejny (celorepublikově) 

označeny svítícím piktogramem COOP (firemní označení). Proto bude možné již 

koncem roku 2008 provádět plošnější reklamu i v rámci celorepublikových sdělovacích 

prostředků. 
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5.6.2 Reklama v rámci Konzumu Ústí nad Orlicí 

 

Podpora sportovních a kulturních akcí 

Konzum ÚO pravidelně sponzoruje např. hokejový klub v Chocni, Kociánovu 

houslovou soutěž v Ústí nad Orlicí, Letohradský hudební festival a dále akce, které 

probíhají i v rámci různých oslav v jednotlivých obcích, kde má Konzum své prodejny.  

Samostatnou součástí reklamy je akce „Společně za 

úsměv“. Tuto akci podporují zákazníci tím, že zakoupí 

určitý výrobek nebo nákupní tašku označenou logem akce 

„Společně za úsměv“ (viz. obrázek). Na tuto akci se věnuje 

v roce 2008 300 tis. Kč, tyto prostředky jsou věnovány 

neziskovým organizacím, věnujícím se dětem, postiženým nebo starým lidem tak, ba se 

kvalita jejich života alespoň částečně zlepšila. Tato akce probíhá každoročně a 

v minulosti byly z těchto prostředků pořízeny hračky pro dětský pavilon v Nemocnici 

v Ústí nad Orlicí, podporována výstavba dětského domova v Žichlínku u Lanškrouna, 

podporován hospic v Červeném Kostelci apod.  

Původně byly takovýmto organizacím poskytovány jednorázově prostředky ve výši 100 

tis. Kč. Nyní se každoročně vypisuje grant, do které se může přihlásit každá nezisková 

organizace, působící v sociální oblasti. Grantová komise žádosti vyhodnotí a předá 

vybraným subjektům šeky v hodnotě 20 tis. Kč. Tyto šeky se předávají symbolicky na 

veřejnosti a informace o tomto daru se objeví i v regionálním tisku. 
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Plakát akce Společně za úsměv 20085  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 http://www.konzumuo.cz/pomahame/plakat-2008/ 



 38 

Konzum v Ústí nad Orlicí, jak již bylo zmíněno v kapitole věnující se historii tohoto 

družstva, byl založen už v roce 1898 a v roce 2008 slaví 110 let od svého založení.  

Tento fakt je 

využíván především 

na letácích, kde má 

upozornit na dlouho 

tradici, kterou má 

družstvo Konzum 

v tomto regionu, 

dále pak v tisku a na 

upomínkových 

předmětech, které se 

u této příležitosti 

budou prodávat.6 

V červnu 2008 proběhne shromáždění delegátů (jedná se o zástupce členů družstva) 

s doprovodným programem. V září roku 2008 proběhne setkání starostů a dalších 

veřejných činitelů obcí, v nichž družstvo Konzum působí. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 http://www.konzumuo.cz/ 
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5.7 Podpora místních podnikatelů 

Velká část místních podnikatelů je de facto závislá na spotřebních družstvech. Jejich 

objem výroby je tak malý, že velké obchodní řetězce nemají zájem komplikovat si 

situaci tím, že budou mít desítky drobných dodavatelů v každém druhu sortimentu. 

Místní drobní výrobci potravinářského zboží zachovávají původní receptury i 

technologické postupy a to zaručuje vysokou kvalitu, to se často promítne do cen zboží, 

ale zákazníci i přesto takovéto výrobky preferují. Naopak velké obchodní řetězce 

požadují zboží za co nejlevnější cenu, což vede k tomu, že velcí výrobci používají do 

svých výrobků levnější náhražky.  Spotřební družstva včetně Konzumu ÚO dávají 

přednost odběru zboží od místních dodavatelů. Řada místních podnikatelů 

v potravinářství je 100% závislá na dodávkách obchodním družstvům, a tak by 

v případě, že by družstva odmítla od nich výrobky odebírat, znamenalo by to 

nepochybně jejich zánik. 

Tito místní podnikatelé nebývají kapitálově silní a proto mají zájem na krátkých lhůtách 

splatnosti. Velké řetězce platí za 60 – 90 dní. U družstva Konzum probíhají platby do 14 

dnů. 

V tomto případě jde o oboustranně výhodný obchod (vztah), protože tím, že Konzum a 

další družstva nabízejí místní kvalitní potravinářské speciality požadované zákazníky, 

zákazníci rádi přijdou do své družstevní prodejny nakupovat. Mezi zákazníky mají 

dobré jméno  např. chléb ze Sázavy, Třebářova, Lična, rohlíky a housky pak z Nekoře, 

uzené maso z Vysokého Mýta, Kyšperecké párky z Letohradu, klášterecké uzeniny 

apod. 
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Jen samotný Konzum ÚO odebírá čerstvé zboží z několika desítek malých nebo 

středních dodavatelů, kteří jsou na něm závislí, protože: 

a) bez dodávek Konzumu by ztratili svého hlavního odběratele a 

hrozil by jim zánik 

b) Konzum jim za zboží platí řádně a včas a tím je nepřivádí do 

finančních potíží 

 

Jde tedy o významnou podporu soukromého sektoru, podnikání a zaměstnanosti 

v menších obcích. 

 

5.8 Podpora venkova - venkovská síť prodejen Konzum ÚO 

Konzum ÚO, podobně jako ostatní družstva, vlastní mnoho prodejen na vesnicích. 

Z celkových 100 prodejen je 41 ve městech, na vesnicích pak zbývajících 59 prodejen. 

Do roku 1989 byla družstevní prodejna prakticky v každé vesnici. 

Pravdou je, že prodejna v místě, kde žije méně než 300 obyvatel je prodejna ztrátová, i 

v místech s 500 obyvateli, kde většina obyvatel dojíždí za prací, je záporný nákupní 

spád a jsou problémy s rentabilitou. Proto po roce 1990 prodejny v takovýchto místech 

nabídla družstva obcím k odkupu, obce pak tyto prodejny pronajaly soukromníkům. Ti 

ovšem do údržby neinvestovali ani nemodernizovali a tyto prodejny často zanikly. 

Odkupy prodejen většinou iniciovaly obce samy v jisté euforii po roce 1989, kdy 

zastupitelé obcí měli za to, že soukromník dokáže poskytovat lepší služby než družstvo. 

Konzum nikoho k odkupu nenutil  a proto dodnes vlastní 21 prodejen ve velmi malých 

obcích. Měsíční obrat těchto prodejen činí 6 mil. Kč, tj. méně než 300 tisíc měsíčně na 1 

prodejnu, jde tedy o prodejny ztrátové, na které musí vydělávat prodejny městské. 

Z toho vyplývá, že jde o skutečnou službu venkovu. 
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Pravdou je, že obec která nemá školu, prodejnu, hostinec a žádné pracovní příležitosti 

se zákonitě vyklidňuje. To si nyní uvědomuje řada starostů malých obcí a proto oslovují 

družstvo Konzum s žádostí o převzetí starší nebo vybudování zcela nové prodejny a 

družstvo Konzum v rámci svých možností těmto prosbám vychází vstříc. Faktem 

zůstává, že provoz těchto vesnických prodejen je finančně náročný, protože i do těchto 

prodejen Konzum dodává moderní regálové, chladící i mrazící zařízení a klimatizaci. 

Proto u malých obcí Konzum požaduje určitou spolupráci při výstavbě prodejen. 

Příkladem může být výstavba prodejny v obci Slatina nad Zdobicí na Rychnovsku, kde 

obec vybudovala na svůj náklad základní desku a přivedla inženýrské sítě (elektřinu, 

vodu, odpad). Prodejna po roce provozu dosahuje měsíční obrat 750 tisíc a proto bude 

rozšířena. 

U obcí s méně než 300 obyvateli, je nutná nejen spoluúčast při výstavbě, ale i příspěvek 

od obce na provozování prodejny. V tomto smyslu jedná družstvo Konzum s Krajským 

úřadem v Pardubicích a jednotlivými starosty. Část prostředků poskytnutých Evropskou 

Unií na podporu venkova by měla směřovat i na podporu obchodu v nejmenších obcích. 

Pro velké obchodní řetězce je venkov naprosto nelukrativní a tak pochopitelně nemají 

zájem na budování menších vesnických prodejen. Soukromí živnostníci postupně 

ztrácejí zájem na provozování vesnických prodejen. V obcích, kde prodejnu provozuje 

Konzum  Ústí nad Orlicí, jsou spokojeni, protože služby poskytované soukromníky byly 

o několik tříd dražší než ty poskytované Konzumem. Konzum zajišťuje široký sortiment 

čerstvého denně dodávaného zboží. I ta nejmenší prodejna dostává pečivo z pěti 

pekáren a uzeniny od pěti zpracovatelů masa a to ve vysoké kvalitě. Zásobování 

z vlastního velkoobchodu je u větších prodejen zajišťováno denně u meších prodejen 

dvakrát týdně. Prodejny jsou moderně vybaveny a udržovány. Ceny jsou ve všech 

prodejnách udržovány na stejné úrovni, výjimku tvoří jen diskontní prodejny. I 

v nejmenších vesnických prodejnách jsou poskytovány služby zákaznického klubu, 

Mega klubu, Cash-back, prodej telefonních kuponů . Většina lukrativních míst ve 

městech je obsazena a proto je prostor pro rozvoj družstev především na venkově. Aby 

družstva mohla na venkově rozšiřovat a zkvalitňovat své služby je nutná určitá podpora 

za strany státu nebo fondů Evropské unie.  
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Podle slov ředitele družstva Konzum Ústí nad Orlicí Ing. Jana Švába „Tato rozhodnutí 

musí udělat naši politici. Jenom na nich záleží, kdo bude mít velkou šanci na přežití. 

Slova politiků o podpoře venkova musí konečně dostat formu ucelené strategie. Politici 

musí říci, že chtějí mít fungující venkov a k tomu patří zajištění dopravní obslužnosti, 

zásobování a určité míry zaměstnanosti a tyto věci v praxi podpořit. Asi by nešlo 

klasickou dotaci. Dobrou možností by bylo poskytnutí finančních prostředků malým 

obcím, které by obchody koupily nebo postavily a potom by se za symbolický nájem 

pronajímaly, podílely se na jejich modernizaci či provoz. Máme strategii, která počítá 

s tím, že z prodejen Konzumu by se měl a stát přátelská místa pro setkávání, Chceme, 

aby k nám chodili lidé nejen nakupovat, ale aby nás považovali za přátele.“7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Informační občasník obchodního družstva Konzum 
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6.VÝZKUM TRHU8 

6.1 Vnímání družstevních prodejen 

Pozadí výzkumu: 

Členové svazu českých a moravských družstev v současné době provozují více jak 2900 

prodejních jednotek různých formátů. V roce  2004 dosáhl celkový maloobchodní obrat 

prodejen SČMSD 26,3 mld. Kč. Největší část prodejen je provozována pod názvem 

Jednota nebo Konzum (více než 2500 prodejen), následují sítě prodejen Coop Tuty (291 

prodejen), Coop Tip (63 prodejen), Coop Diskont (32 prodejen), Coop Tempo (12 

prodejen) a moderní supermarkety Coop Terno. Systém rovněž zahrnuje dvě obchodní 

centrály COOP Centrum a Coop Morava. Prodejny jsou v součsné době diferencované 

z hlediska umístění, velikosti,  vnitřního uspořádání. 

Družstevní prodejny v současné době čelí stále většímu tlaku, zejména ze strany 

diskontních řetězců, které vstupují na trh i v menších obcích, tradiční doméně prodejen 

družstev. Jedním z postupných cílů  při zefektivňování obchodní činnosti je zjištění 

vztahu zákazníků k jednotlivým značkám obchodů, jejich zákaznické hodnocení a 

image. 

 

Cíle výzkumu: 

Pro zjištění výhod a nevýhod se rozhodlo SČMSD realizovat výzkumný projekt, jehož 

cílem bylo zjištění vztahu zákazníků k jednotlivým značkám obchodů a zejména jaké 

kroky je reálné podniknout k udržení či získání zákazníků v prostředí zostřené 

konkurence. 

 

 

 

                                                 
8 Zdroj: Incoma Research 
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Cílem projektu bylo nalézt odpovědi na následující otázky: 

- jaká je pozice prodejen ve vybraných oblastech (znalost, preference, hodnocení) 

- kdo jsou zákazníci družstevních prodejen a proč volí právě družstevní prodejny 

- jaké jsou možné důvody pro odmítnutí družstevních prodejen 

- jaké je vnímání sítí jednotlivých družstevních prodejen, jaké je jejich image ve 

srovnání s konkurencí, jaké jméno je zákazníky hodnoceno jako nejlepší 

- jaké jsou silné a slabé stránky jednotlivých konceptů, co nakupující navrhují 

zlepšit 

- jaké je obecné nákupní chování a motivy nakupujících ve vybraných oblastech 

 

Metodika výzkumu 

Výzkum byl prováděn metodou face-to-face rozhovorů, které probíhali v domácnosti 

respondenta. Teréní sběr dat proběhl prostřednictvím tazatelské sítě sesterské 

společnosti GfK Praha. 

Dotazovaná osoba je osoba , která provádí v domácnosti rozhodující podíl nákupů 

potravinářského  a drogistického zboží. Struktura respondentů byla kvótně stanovena 

tak, aby bylo  zaručeno zastoupení všech věkových kategorií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohlaví

muž
17%

žena
83%

Věk

50-59 let
17%

60 a více 
let

17%

40-49 let
22%

30-39 let
19%

do 29 let
25%
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základní
12%

SŚ bez 
maturity

41%

VŠ
7%

SŠ s 
maturitou

40%

 

 

Vzdělání 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalita: 

Bylo vybráno pět lokalit se silnou pozicí družstevních prodejen 

- Plzeňsko – přítomnost prodejen Konzum 

- Českobudějovicko – prodejny COOP Terno a COOP Tempo, COOP Tip, COOP 

Tuty a Jednota 

- Oblast Mikulov, Uherské Hradiště – především prodejny Jednota 

- Hradec Králové a Orlickoústecko – prodejna COOP Terno, síť Konzum, COOP 

Diskont 

- Opava a Nový Jičín – především prodejny Jednota 

Dotazování probíhalo většinou v menších obcích a na vesnicích tak, aby byly postihnuty 

spádové oblasti stávajících družstevních prodejen. 

 

 

Počet členů domácnosti

jednočl. 
domácn

ost
13%

2 lidé
30%

3  lidé
27%

4 a více 
lidí

30%



 46 

 

Region bydliště 

 

 

 

 

 

 

Velikost vzorku – 793 respondentů (zhruba 150 z každé oblasti) 

Parametry výzkumu odpovídají veškerým příslušným metodologickým standardům 

profesních asociací ESOMAR a SIMAR 
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Čistý měsíční příjem na člena domácnosti

do 4.500 Kč
19%

4.501-6.500 Kč
31%

8.501-10.000 Kč
17%

10.001 Kč a 
více
14%

6.500 - 8.500 Kč
19%
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6.2 Nákupní chování zákazníků 

Naprostá většina zákazníků nakupuje potraviny denně nebo několikrát týdně. Výši 

výdajů za potraviny neovlivňuje ani tak příjem domácnosti, jako její velikost. Větší 

domácnosti mají větší výdaje za potraviny bez ohledu na výši příjmu. Průměrná částka, 

kterou domácnost utratí za potraviny činila v roce 2005 5.600 Kč. V menších 

prodejnách utratí zákazníci žijící v cílových oblastech 43 % svých měsíčních výdajů. 

Částka utracená v menších prodejnách se liší regionálně. Nejvíce vydají v menších 

prodejnách respondenti žijící na jižní Moravě, což je dáno geografickou strukturou této 

oblasti. Na jižní Moravě je velký počet malých vesnic, které jsou relativně hodně 

vzdálené od větších měst, proto mají zákazníci žijící v této oblasti méně možností za 

nákupy dojíždět. 

Pro nákup potravin využívají tři pětiny respondentů. Nejčastěji se jedná o zákazníky, 

kteří jezdí nakupovat do větších měst do moderních nákupních formátů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíční výdaje za potraviny
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Nákupní postoje a typologie zákazníků 

Při definování nákupního chování zákazníků bylo vycházeno ze studie SHOPPER 

TYPOLOGY 2005, která ukázala, že zákazníci se diferencují především podle  

mobility, cenové citlivosti a náročnosti při nakupování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazuje se, že mezi zákazníky družstevních prodejen jsou především zákazníci cenově 

citliví, což je dáno skladbou obyvatel venkova, a to jak mobilní, tak nemobilní typy. 

Družstevní prodejny přitom využívají především nemobilní typy zákazníků, kteří při 

nákupu nevyužívají auto a dávají přednost nákupu v místě bydliště. 
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Znalost vybraných prodejen 

Při hodnocení znalosti prodejen jsme sledovali znalost spontánní (respondent bez 

nápovědy vyjmenovává všechny prodejny, které zná), podpořenou (respondent 

odpovídá, zda zná dané jméno prodejny) a aktivní (respondent má aktivní zkušenost 

s nákupem v dané prodejně).  

 

 

 

 

 

 

 

N=793, průměrné známky, odpovědi 
na škále 1-4 
Báze:  všichni respondenti 
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Spontánní znalost prodejen 

Nejznámější prodejnou mezi respondenty byl Penny Market (45%), následuje 

Hypernova (42%), třetí nejznámější prodejnou je Kaufland (39%), těsně následuje 

družstevní jednota (38%) a Lidl (37%). Znalost Jednoty je tak v daných lokalitách je 

poměrně vysoká. Ostatní družstevní prodejny se, ale umístily až s velkým odstupem. 

Znalost těchto prodejen je dána regionálně. Např. na Českobudějovicku si kromě 

prodejen Jednota lidé vybaví COOP Terno (38%), druhá nejznámější prodejna 

v regionu vůbec, na Hradecku je pak nejznámější družstevní prodejnou Konzum (39%- 

druhá nejznámější prodejna vůbec). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořená znalost prodejen 

Znalost všech významných a velkých hypermarketů, supermarketů a diskontů je velmi 

vysoká  a pohybuje se přes 80%. Z družstevních prodeje si opět nejlépe vede Jednota. 

Její znalost je stejně vysoká jako znalost nejznámějších řetězců (91%). Naopak 

zákazníci téměř neznají prodejny JMB (11%), nízká je také znalost prodejen Renta 

(23%) a COOP Tip (27%). 

Aktivní znalost vybraných řetězců
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� Z družstevních prodejen má nejvíce zákazníků 
Jednota (38%). 

� Jednota je co do počtu zákazníků třetím 
nejnavštěvovanějším řetězcem v cílové skupině 
zákazníků  (po Penny Marketu a Kauflandu). 
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Hodnocení prodejen 

Zákazníci, kteří deklarovali aktivní znalost prodejny, byli vyzváni, aby tuto prodejnu 

ohdnotili z hlediska její cenové úrovně, šíře sortimentu, dostupnosti prodejny, kvality 

personálu, kvality a čerstvosti zboží. Tyto parametry byly hodnoceny na školní stupnici 

1-5 (1 = nejlepší známka, 5 = nejhorší známka). 

 

Cenová úroveň 

Z hlediska cen je nejlépe hodnoceným řetězcem Makro, za ním se umístili všechny 

diskontní řetězce (Penny Market, Plus, Lidl se známkami 1,63 – 1,83) a diskontní 

supermarket Kaufland (1.64). 

 

Z družstevních prodejen jsou z hlediska výše cen nejlépe hodnoceny prodejny COOP 

Terno (průměrná známka 1,98) a COOP Diskont (2,09). Ostatní družstevní prodejny 

jsou cenově podprůměrné (známky 2,7 a horší) a jejich cenová image je tak horší než u 

většiny supermarketů. 

 

Šíře sortimentu 

Co se týče šíře sortimentu jsou nejlépe vnímány hypermarkety, úplně na čele je Globus 

(1,26). Mezi diskontními prodejnami si nejlépe vede COOP (1,72), v šířin sortimentu je 

tak vnímán podobně jako Kaufland a zároveň lépe než všechny supermarketové řetězce 

(Albert, Helvita, Billa, apod.). Druhou nejlépe vnímanou družstevní prodejnou je COOP 

Tempo (1,96). Ostatní družstevní prodejny jsou, ale hodnoceny spíše podprůměrně a 

COOP Tip dokonce nejhůře. 
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Dostupnost prodejny 

Dostupnost je velkým benefitem družstevních prodejen. Z tohoto hlediska jsou nejlépe 

hodnocenými prodejnami. Vedou  prodejny Konzum (1,45), COOP Tuty (1,46), za nimi 

se s mírným odstupem umístil COOP Tip (1,63). 

Družstevní prodejny typu COOP Diskont a COOP Tempo jsou co do dostupnosti 

hodnoceny trochu hůře, nicméně lépe než všechny hypermarkety a většina 

supermarketů. Jako relativně nejhůře dostupný je vnímán COOP Terno, což jej dáno 

jeho umístěním a celkově menším počtem prodejen. 

Kvalita personálu 

Opět výrazný benefit družstevních prodejen. Celkově vede Flosman (1,20). Nicméně 

družstevní prodejny Jednota a Konzum ho následují a jejich hodnocení je velmi 

vyrovnané. Relativně nejhůře vnímané jsou COOP Terno a COOP Diskont, i ty však 

patří k lepšímu průměru. 

Kvalita a čerstvost zboží 

Z hlediska kvality a čerstvosti zboží jsou všechny řetězce vnímány pozitivně. Vedou 

s přehledem řetězce Flosman (1,28) a Globus (1,32). Z družstevních prodejen jsou 

nejlépe vnímány COOP Terno a COOP Tempo (1,61). Nicméně i ostatní prodejny jsou 

hodnoceny dobře. 

Hlavní nákupní místo potravin 

Respondenti zodpovídali otázku v jaké prodejně utrácejí celkově největší část peněz 

vynaložených na nákup potravin. K jednotlivým jménům prodejen byl přiřazen její 

formát. Nejvíce zákazníků nakupuje v hypermarketech (28%), nicméně družstevní 

prodejny jsou druhým nejvíce využívaným formátem, preferuje je 23% dotázaných. 

Nejvíce kmenových zákazníků mají prodejny na jižní Moravě – 28% (Mikulovsko, 

Uherskohradišťsko a Břeclavsko), naopak nejméně na Plzeňsku (18%). 
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Obecně nejvíce navštěvují družstevní prodejny lidé žijící v obcích o velikosti 1000 – 

5000 obyvatel (preference družstevních prodejen zde dosahuje 37%), tedy v relativně 

větších obcích. Kde lidé tak často nedojíždí za prací a kde není tak široká prodejní síť 

(úplná absence hypermarketů, ale i  supermarketů a diskontů), ale družstevní prodejny 

jsou zde zastoupeny. 

Co se preference konkrétních řetězců týče, vedou nezávislé prodejny, ve kterých 

nakupuje nejčastěji 15% zákazníků. Z řetězců vede Penny Market (12%), těsně 

následovaný Jednotou (11%), která je tak třetí nejvyužívanější prodejnou vůbec. Ostatní 

družstevní prodejny se umístily s odstupem. Opět platí, že jednotlivé regiony se od sebe 

liší, podle toho, které typy družstevních prodejen jsou zde zastoupeny. Jednota je 

například nadprůměrně populární na jižní Moravě, kde ji preferuje 22% zákazníků. Na 

Hradecku je nejvyužívanějším Konzum, preferuje ho 16% zákazníků a v tomto regionu 

je tak nejvyužívanější prodejnou. 

V hlavním nákupním místě respondenti utratí přibližně dvě třetiny svých celkových 

výdajů za potraviny. Kmenový zákazníci družstevních prodejen zanechají v těchto 

prodejnách 72% svých výdajů vynaložených na nákup potravin. Tito nakupující pak ve 

„své“ prodejně nakupují denně nebo několikrát týdně. To je dáno tím, že zákazníci 

družstevních prodejen za těmito prodejnami zpravidla necestují, nakupují v těch, které 

mají v místě bydliště. Jejich nákupy jsou, proto menší a častější než je tomu u těch, kteří 

nakupují v hypermarketech, cash and carry nebo diskontech. 

Pro dotazované zákazníky je především nejdůležitější snadná dostupnost prodejny, 

následuje šíře sortimentu a výše cen. Důvody pro výběr prodejny se u jednotlivých 

formátů liší. Pro zákazníky družstevních prodejen je důležitá především blízkost 

prodejny a kvalitní personál, oproti tomu se zákazníci hypermarketů dívají především 

na šíři sortimentu a zákazníci diskontů zase na výši cen. 
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6.3 Profil zákazníka družstevních prodejen 

Alespoň někdy nakupuje v prodejnách družstev 61% zákazníků. Mezi kmenovými 

zákazníky, tedy těmi, pro které je družstevní prodejna hlavním místem nákupu 

převládají starší lidé, často nad 60 let, s nižším vzděláním. Často žijí v jednočlenných 

nebo dvoučlenných domácnostech. Nejvíce kmenových zákazníků žije v obcích od 

1000 do 5000 obyvatel. Z hlediska nákupních typů převažují především cenově citliví 

zákazníci, což souvisí  s demografickou skladbou zákazníků (vyšší věk, často 

nemobilní). 

Zákazníci družstevních prodejen jsou méně mobilní, než česká populace obecně a proto 

dělají spíše malé nákupy a častěji. Prioritou je pro ně mít prodejnu blízko. Tito 

zákazníci jsou poměrně loajální ke své prodejně ve smyslu, že prodejny nestřídají. Část 

z nich zde, ale nakupuje, protože nemá jinou možnost ( v okolí jiná prodejna není) a tak 

se může stát, že pokud budou mít možnost, přejdou jinam. 

 

 

6.4 Pozice a vnímání družstevních prodejen 

 

Image družstevních prodejen 

Tak jako ostatní prodejní formáty, i družstevní prodejny jsou vnímány jako příjemné 

prodejny, s dobrou obsluhou, kde se dobře nakupuje a kde si zákazník nakoupí své 

oblíbené výrobky. V porovnání s ostatními formáty jsou družstevní prodejny vnímány 

jako dražší. Zákazníci v nich také nakupují častěji než jinde, protože musí a častěji v 

nich  dělají jen běžný nákup (hlavně ti, kteří je mají jako doplňkové místo nákupu 

potravin). Také otevírací doba je vnímána hůře než u jiných formátů prodejen. 
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Jednotlivé družstevní prodejny jsou svými zákazníky vnímány podobně, v dílčích 

parametrech se odlišují prodejny COOP Diskont, COOP Terno a COOP Tip. 

Coop Terno: 

- zákazníci jsou zde v porovnání s ostatními družstevními prodejnami 

nejspokojenější, tato prodejna nabízí lepší ceny, lepší otevírací dobu a nejširší 

sortiment, je zde větší radost nakupovat než jinde, zákazník zde nakoupí vše, co 

potřebuje. 

COOP Diskont: 

- podobně jako v COOP Terno jsou i zde lepší ceny, lepší otevírací doba a 

zákazníci zde častěji nakupují vše, co potřebují, 

COOP Tip: 

- v porovnání s ostatními má horší image, zákazníci zde nejvíce ze všech prodejen 

nakupují jen to, co potřebují, je zde malá nabídka zboží, horší otevírací doba a 

zákazníkům se zdá, že jsou zde na obtíž. 

Co by museli družstevní prodejny udělat, abyste v nich začali nakupovat? 
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� Nejlepším motivátorem pro potenciální zákazníky by byly nižší ceny, 

lepší umístění prodejen a případně širší sortiment. 
� Třetinu těch, kdo dnes v družstevních prodejnách nenakupují by nic 

nepřesvědčilo, aby zde začali nakupovat. 
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6.5 Hodnocení loga a názvu družstevních prodejen 

Většina respondentů po sjednocení družstevních prodejen uvítala některý z původních 

názvů. Tito zákazníci přitom preferují název Jednota. To je ovlivněno tím, že název 

Jednota je nejznámější, nejvyužívanější a proto je chápán jako tradiční. Jednota je také 

nejvíce spojena se spotřebními družstvy. To jaký název zákazníci preferují není přitom 

ovlivněno jejich sociodemografickými charakteristikami, ani jejich nákupním 

chováním. Nové názvy upřednostňuje jen minimum respondentů, navíc většina z nich 

neví jaký nový název by zvolila. Pokud už respondenty nějaký název napadá je to 

nejčastěji COOP. Název COOP je přitom dobře spojen s družstevními prodejnami 

(téměř dvě třetiny zákazníků spojí název COOP s družstevními prodejnami). Lidé znají 

logo COOP z výlohy „své“ prodejny nebo z letáku s akční nabídkou. 
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Co se Vám vybaví, když se řekne? 
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Swot analýza družstevních prodejen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY 
� Dobrá dostupnost, široká 

prodejní síť – jsou umístěny i v 
malých obcích 

� Díky tomu dobře oslovuji 
zákazníky, kteří nemají možnost 
za nákupy cestovat autem 

� Komunikace personálu se 
zákazníky osobnější a 
zákazníkům se tak zde dobře 
nakupuje 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 
� Horší cenová image hlavně 

menších prodejen (Jednota, 
Konzum), která část 
potenciálních zákazníků odrazuje. 

� Roztříštěnost prodejní sítě – 
zákazníci znají hlavně Jednotu, 
prodejny s řidší prodejní sítí jsou 
málo známé a využívané a 
nejsou jednoznačně spojeny se 
spotřebními družstvy 

� Málo oblíbených velkých formátů 
vhodných pro rodinný nákup  

 
PŘÍLEŽITOSTI 

� Sjednocení prodejní sítě a 
vybudování jednotné image celé 
sítě družstevních prodejen 

� Zlepšení cenové image 
družstevních prodejen, získání 
většího počtu cenově citlivých 
zákazníků, kteří v cílových 
oblastech převažují 

� Při komunikaci klást větší důraz 
na dobrou dostupnost (důležitá 
pro starší, nemobilní zákazníky) a 
příjemnost nákupu (ochotný 
personál) 

� Rozšíření sortimentu a důraz na 
jeho šíři při komunikaci se 
zákazníkem 

 

HROZBY 
 

� Nejednotnost družstevních 
prodejen, nejasná komunikace a 
roztříštěnost může časem 
způsobit odliv zákazníků, zvláště 
pokud v blízkosti vyroste jasně 
vyprofilovaná konkurence 

� Horší cenová image může v 
budoucnu způsobit odliv cenově 
citlivých zákazníků, kteří dnes v 
družstevních prodejnách 
nakupují jen pro, že nemají jinou 
možnost. 
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6.6 Návrhy zlepšení pozice družstevních prodejen na českém trhu na 
základě výzkumu společnosti Incoma 

 

- Vzhledem k roztříštěnosti a nejednotnosti prodejní sítě, kdy některé sítě nemají 

mezi zákazníky výraznou pozici, navrhujeme zvážit sjednocení družstevních 

prodejen do dvou nebo do max. tří sítí (např. malé prodejny a supermarkety). To 

umožní vybudovat jednotnou image družstevních prodejen a posílit tak pozitivní 

a jednoznačné vnímání prodejen zákazníky. 

- Zákazníci by nejvíce uvítali název Jednota, který je velmi tradiční a má mezi 

zákazníky dobrou pozici. Jako vhodný se jeví i název COOP. Ten zákazníci sice 

spontánně nejmenovali, nicméně COOP je dobře spojen s družstevními 

prodejnami a nakupující tento název i jeho logo dobře znají. 

- Pro malé formáty by tak hodil např. název COOP Jednota (tradiční název, dobře 

„zavedený“ na vesnicích), pro větší formáty pak např. COOP Terno (již dnes má 

COOP Terno dobrou image jak z hlediska cen, tak z hlediska šíře sortimentu). 

- V oblasti komunikace a posilování vztahů se zákazníky doporučujeme zlepšit 

cenovou image prodejen. Potenciální i stávající zákazníci jsou cenově citliví. 

Pokud budou zákazníci i nadále vnímat prodejny družstev jako cenově 

neatraktivní, může v budoucnu docházet k odlivu zákazníků do jiných 

prodejních formátů (především v souvislosti s očekávanou expanzí diskontů). 

Zdání lepších cen také pomůže přilákat do družstevních prodejen nové 

zákazníky, pro které jsou dnes vysoké ceny hlavní bariérou nákupu. 

- Zároveň doporučujeme posilovat již nyní dobré vnímání družstevních prodejen 

jako obchodů s kvalitním personálem a jako blízkých prodejen. To pomůže 

utužit vztah se stávajícími zákazníky a zajistit si tak jejich loajalitu. 
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6.7 Profil společnosti Incoma 
  

INCOMA Research je předním dodavatelem služeb v oblasti marketingového 

výzkumu a poradenství v řadě segmentů trhu. INCOMA Research nabízí řešení 

zejména v oblasti maloobchodu a distribuce, nákupních zvyklostí, regionálních 

analýz a rozvoje nemovitostí, industriálních a b-t-b výzkumů a analýz v segmentu 

horeca. Ve všech výše uvedených  segmentech je v současnosti nejvýznamnější 

výzkumnou agenturou na českém trhu.  

INCOMA byla založena v únoru 1991 s hlavním cílem poskytovat informace a 

poradenství pro marketingové řízení. Postupně se rozrostla do sítě výzkumných a 

poradenských firem zaměřených na konkrétní segmenty českého a slovenského trhu. 

K zásadní změně došlo v dubnu 2000, kdy se stávající výzkumné aktivity INCOMA 

konsolidovaly do nově vytvořené společnosti INCOMA Research, s.r.o. a do formy 

kapitálově vstoupila společnost GfK Praha. INCOMA Research se tak se stala 

součástí celosvětové sítě GfK-Group, což znamenalo významný  impuls k rozvoji 

aktivit i mimo území České republiky. 

Skupinu GfK ČR v současné době tvoří tři společnosti: GfK Praha, INCOMA 

Research a INCOMA Consult. V roce 2004 dosáhla skupina GfK v České republice 

celkového obratu 320 mil. Kč.9 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 http://www.incoma.cz/cz/default.aspx  
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7. DRUŽSTEVNICTVÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE 

 

V unii je okolo 300 tis. družstev, která mají 150 mil. členů. Družstva pracují 

v podmínkách ostrého konkurenčního boje s nadnárodními společnostmi. I v těchto 

podmínkách mají spotřební družstva v členských státech EU někde silné a jinde slabší 

postavení v těchto oborech: 

- bankovnictví – 37% bankovních služeb na Kypru 

- pojišťovnictví 

- zemědělství – 83% zemědělské výroby v Holandsku, 50% ve Francii 

- prodej potravin – 35% potravinářského obchodu ve Finsku 

- bydlení 

- lesnictví – 60% lesního hospodářství ve Švédsku 

- lékárnictví – 21% v Španělsku 

- službách pro podnikatele 

Významné místo v prodeji potravin mají družstva například ve Švýcarsku, které 

omezilo působení nadnárodních obchodních řetězců. Rovněž ve Skandinávských 

zemích (Norsko, Švédsko, Finsko) je pozice družstev silná a jejich podíl na prodeji 

potravin je mezi 20-35% a téměř 100% podíl mají družstva těchto zemí v odlehlých 

částech Skandinávie. Velmi silnou pozici měla i družstva v Itálii, Španělsku, 

Portugalsku a kolébce družstevnictví Anglii, která však pod tlakem konkurence opustila 

nerentabilní venkovské prodejny a soustředila se na provoz supermarketů a 

hypermarketů a v důsledku toho klesl jejich podíl na celkovém prodeji potravin pod 

10%. Pod vlivem konkurence zanikl rakouský COOP Österreich v roce 1995. Německé 

družstvo obchodníků sdružených pod názvem EDEKA (Einheit deutscher Kaufmänner) 

se změnilo na akciovou společnost. V bývalém NDR po sjednocení Německa většina 

družstev zanikla, výjimkou je Konsum Gera. V zemích Vyšegradské čtyřky (Polsko, 

ČR, Slovensko, Maďarsko) se družstva částečně udržela na venkově v menších 

městech, jejich podíl na celkovém prodeji potravin klesl pod 10%. 
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7.1 COOP-EURO 

 

V lednu 2005 se dohodli CO-OP Hungary, COOP Slovakia a COOP ČR založit 

společné družstvo COOP-EURO. 

Účelem tohoto družstva je zajistit společný nákup určitých výrobků a tyto výrobky 

zařadit do systému privátních značek. U těchto značek neprovádějí reklamu výrobci a 

tím je možné dosáhnout příznivější nákupní ceny, a to až o 20% oproti ceně značkových 

výrobků. 

Privátní značky výrobků byly rozděleny do 4 skupin: 

1) No-name – „cenový bojovník“ – jedná se výrobky zaměřené na spotřebitele 

preferujícího nízké ceny, prodej s podprůměrnou marží. Jde o výrobky bez 

označení COOP.  

2) Dobrá cena – „záruka stálé ceny a kvality“ – určeno pro zákazníky s nižším 

nebo průměrným příjmem. Jde o výrobky s průměrnou marží. 

3) COOP Standart –„vlajková loď výrobků“ – jedná se o výrobky s exkluzivními 

obaly, důraz na kvalitu, jsou určeny pro širokou veřejnost. Jde o výrobky s vyšší 

marží. 

4) COOP Premium – jedná se o produkty s charakterem výběrových značek 

určených pro náročného spotřebitele. Výrobky v exkluzivním obalu se zlatou 

pečetí kvality a nadstandardní obchodní marží. 
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Byl přijat tento plán počtu položek podle druhů značek : 

Rok No-name Dobrá cena Standart Premium Celkem 

2005 30 60 60 20 170 

2006 70 65 90 25 250 

2007 100 70 160 30 360 

2008 120 75 185 40 420 

2009 150 80 220 50 500 

 

Plán růstu privátních značek se daří plnit. Zboží privátních značek nakupované 

centrálně pro družstva tří států je pořizované za výhodné ceny a tím je 

konkurenceschopné nejen vůči značkovým výrobkům, ale i vůči privátním značkám 

nadnárodních řetězců. Dále se tak upevňuje spolupráce spotřebních družstev ve 

střední Evropě a jejich konkurenceschopnost.  
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8. Budoucnost a směřování Konzumu Ústi nad Orlicí 

Konzum Ústí nad Orlicí se již 15 let dynamicky rozvíjí a každoročně zvyšuje 

maloobchodní obrat, trvale dosahuje zisku cca 1,5% z obratu. Zásluhou toho, že 

zavedl moderní metody merchendisingu ve svých prodejnách a trvale zvyšuje 

množství a kvalitu poskytovaných služeb, obstál i obstojí v silné konkurenci 

nadnárodních obchodních řetězců. 

Faktem je, že zahraniční konkurenční řetězce obsadily většinu lukrativních míst ve 

městech s počtem obyvatel přesahující 10 tis. a nyní začínají vstupovat do měst 

s méně než 10 tis. obyvateli., proto je možnost rozšiřování obchodní sítě Konzumu 

ve městech velmi omezená. 

V městech a obcích, kde družstvo Konzum provozuje prodejny typu Konzum 

Market (supermarkety) a diskontní prodejny COOP Diskont je možné a nutné 

rozšířit doplňující služby v místech, kde ještě nejsou zavedeny. Pozornost Konzumu 

je nutné v příštích letech soustředit hlavně na rozvoj venkovských prodejen. 

Vesnické obyvatelstvo stárne a je méně mobilní a dává tedy přednost nákupu 

v místě bydliště. Rostou ceny pohonných hmot a proto se obyvatelům s nižšími 

příjmy nevyplácí jezdit nakupovat zboží denní a časté spotřeby do vzdálených měst. 

Ze zkušeností při výstavbě nových prodejen vyplývá, že budovat rentabilní prodejny 

je možné v obcích s minimálně 800 - 1000 obyvateli. Proto je třeba v rámci okresů, 

ve kterých má Konzum své prodejny, vytipovat obce s počtem obyvatel okolo 1000, 

kde není provozována žádná prodejna, případně je provozován pouze nevyhovující 

soukromý obchod. V takto vybraných obcích nakoupit pozemky a podle 

investičních možností postupně budovat prodejny. V některých případech je možné 

jednat o převzetí prodejny od soukromníka, který neobstál v konkurenci a chce svou 

prodejnu prodat. 
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V obcích s počtem obyvatel v rozmezí 600 – 1000, které mají zájem o to, aby 

v jejich obci byla prodejna Konzumu, jednat o spoluúčasti obce při výstavbě 

prodejny (např. obec vybuduje inženýrské sítě, komunikace, apod.) 

U obcí s méně než 600 obyvatel je nutné jednat nejen o spoluúčasti při financování 

výstavby prodejny, ale i příspěvku na provoz prodejny. Zde je nutné jednat 

s krajskými orgány o příspěvcích na rozvoj venkova. 

K velké spokojenosti místních obyvatel postavil Konzum rentabilní prodejny 

v obcích s počtem obyvatel okolo 1 tis. (Tatenice, Slatina nad Zdobicí, Bystřec 

apod.) a díky tomu vzrostl zájem o výstavbu prodejny u dalších menších obcí 

v Pardubickém a Královohradeckém kraji by se mělo využít této příležitosti. 

Podle zkušeností a vlastního průzkumu trhu prostřednictvím Výboru členů družstva 

Konzum zjistil, že jeho zákazníci nejvíce upřednostňují blízkost prodejny a kvalitní 

personál prodejny. 

Konzum má všechny možnosti k tomu, aby byl nadále úspěšně a dynamicky se 

rozvíjející obchodní organizací. 
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9. Budoucnost a směřování na trhu spotřebním zbožím v ČR a 

mezinárodní trendy 

Na budoucí směřování trhu bude mít vliv řada faktorů: 

- demografická prognóza  

- zvyšování počtu obyvatel ve městech 

- pokračování geografické migrace obyvatel 

- spotřebitelé budou vzdělanější než kdykoliv v minulosti 

- poroste očekávaná délka života, věkové skupiny doznají významnějších změn10 

Kromě těchto faktorů popsaných v odborné literatuře, k tomu nově přistupují důsledky 

globalizace ve světě a další vlivy: 

- prudký růst spotřeby surovin a potravin zejména v Číně a Indii 

- rychlý růst počtu obyvatelstva v rozvojových zemích 

- růst cen nafty 

- rychlý růst spotřeby energie a hledání nových zdrojů 

- rychlý růst cen potravin v důsledku vyšší spotřeby živočišných potravin a 

výroby biopaliv 

- problémy s globálním oteplováním a nedostatkem vody 

- zvyšování rozdílu v příjmech mezi jednotlivými vrstvami obyvatel 

V důsledku prodlužování délky života se zvýší počet obyvatel ve věku nad 60 let. Na 

druhé straně při nízké porodnosti bude průměrná populace stárnout. Chybějící pracovní 

síly budou doplňovány migranty (Ukrajinci, Bulhaři, Mongolové, Moldavané apod.). 

V příštích letech dojde k poklesu řetězců na území České republiky vzhledem k tomu 

dojde k odchodu některých z řetězců a převzetí jejich prodejen těmi řetězci, které drží 

na českém trhu silnou pozici. Dojde rovněž k nárůstu obratu prodeje potravin, a to 

zejména v důsledku zvyšování cen potravin ve světě a vyššího podílu ekopotravin (z 

nynějšího 0,35% na 4-6% jak je tomu už dnes ve vyspělých zemích. 

 

                                                 
10 J. Bustiner, Základy maloobchodního podnikání 
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Velké obchodní řetězce mají dnes obsazeny většinu lukrativních míst ve větších 

městech, ale dochází k vysoké míře saturace trhu ve velkých městech a tak již roztahují 

své sítě i do podstatně menších měst a tomu společnosti provozující hypermarkety 

upravují koncepty svých prodejen (s prodejní plochou do 4000 m2).  

Na druhou stranu roste potenciál nákupních center ve velkých městech, protože lidé 

v poslední době dávají důraz na zkvalitnění trávení volného času a více do něho 

investují. Proto chtějí spojit příjemné s užitečným, nakoupit a zároveň vyrazit za 

zábavou. A zároveň nárůst investic zákazníků do „kvality života“. To se projeví v celé 

řadě oblastí – v rostoucím zájmu o biopotraviny a vůbec kvalitní čerstvé zboží, ve 

zvýšeném důrazu na úsporu času při nákupech či ve stále větších nárocích na kvalitu 

personálu v prodejnách. Při komunikaci se zákazníky se stane základním faktorem 

úspěchu jednoduchost, čitelnost a důvěryhodnost nabízených výhod. 

Očekávaný ekonomický růst však ovlivní obchod v některých oblastech i negativně. 

Rostoucí ekonomika poskytne více pracovních příležitostí, což se v obchodě projeví 

nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců – dokonce do té míry, že to může brzdit 

rozvoj celého oboru. Příliv pracovní síly z Východu tuto zvýšenou poptávku může 

nahradit jen částečně. 

Nadále pokročí koncentrace obchodu a výrazněji se vydělí skupina tří až čtyř řetězců, 

které budou v českém obchodě hrát hlavní roli. Pomaleji se bude vyvíjet tržní podíl 

jednotlivých formátů, přičemž nejrychlejší nárůst se čeká u diskontních prodejen – ze 

současných 13% na 17% v r.2010; hypermarkety porostou pravděpodobně pomalejším 

tempem. Obecně vyšší přírůstky zaznamená nepotravinářský obchod, zejména 

prostřednictvím další expanze nákupních center. 

Strukturální změny však postihnou celý obchod a zasáhnou i do oblastí, které s 

obchodem spolupracují či na něj navazují. Rozhodující strategickou prioritou se v 

nastávajícím období stane diferenciace (marketingových strategií, cílových skupin 

zákazníků, i v dalších oblastech) a právě vyrovnání se s touto výzvou se stane jedním z 

předpokladů úspěchu.11  

                                                 
11 http://www.incoma.cz/cz/default.aspx 
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V ČR se dá očekávat, že porostou reálné příjmy obyvatel, ale rozdíly v příjmech mezi 

jednotlivými skupinami obyvatel se budou zvětšovat. To znamená, že u vyšších 

příjmových skupin poroste poptávka po luxusnějším zboží. U skupin s nízkými příjmy 

tomu bude naopak. Vzhledem k rychlému růstu cen potravin budou muset 

nízkopříjmové skupiny vydávat větší procento svých příjmů na potraviny. A nejen 

vzrůstající ceny potravin, ale i deregulace nájemného, růst cen energie a služeb, budou 

mít za následek, že chudší domácnosti budou muset omezit své výdaje. Vysokopříjmové 

skupiny budou oproti tomu řešit jiné starosti a při rozhodování o nákupu budou zboží 

hodnotit z hlediska kvality, značky, reprezentativnosti a lukrativnosti.. 

Pokračující příliv obyvatel do měst umožní v některých případech další výstavbu 

obchodních jednotek. Na druhé straně stárnoucí obyvatelstvo jak ve městech tak 

zejména na venkově bude dávat přednost prodejnám „za rohem“, tedy v bezprostřední 

docházkové vzdálenosti, kde si bude obstarávat zboží denní a časté potřeby. Zboží 

dlouhodobé poptávky se bude prodávat i nadále v hypermarketech  a specializovaných 

městských prodejnách. Velkou výhodou prodejen, které bude mít zákazník v blízkosti 

bydliště bude úspora za náklady, které by musel vynaložit při dojíždění za nákupy, 

především za pohonné hmoty, jejichž ceny neustále rostou. 

V důsledku velké časové vytíženosti vzrůstá zájem obyvatel o provozovny s rychlým 

občerstvením, polotovary a potraviny s krátkou dobou přípravy. Technologický pokrok 

zrychluje obměnu řady domácích spotřebičů a dalších výrobků. Obchod v ČR se proto 

bude muset přizpůsobit měnící se spotřebě jednotlivých skupin obyvatelstva. 

I v budoucnu budou spotřební družstva v ČR působit v rámci obchodu potravinářským a 

smíšeným zbožím. Jejich podíl v této části trhu byl do roku 1989 zhruba 30%. 

V důsledku konkurence a jistých chyb vedení družstev zanikla družstva ve velkých 

městech (Praha, Brno, Ostrava, Olomouc) a v severních Čechách. Pozice dalších 

družstev se oslabila. Nyní je již situace stabilizovaná.  
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V roce 2007 dosahovala spotřební družstva maloobchodního obratu 27 miliard Kč a 

v prvním čtvrtletí roku 2008 obrat dále vzrostl o dalších 12%. Na tento růst má vliv: 

- lepší obchodní politika 

- rostoucí ceny potravin v důsledku zvýšení DPH a v důsledku zvýšení nákupních 

a tím i maloobchodních cen zejména u mouky a pečiva, celého sortimentu 

mléčných výrobků, tuků a olejů a některých dalších druhů zboží 

- rostoucí ceny pohonných hmot (méně zákazníků jezdí nakupovat zboží denní 

spotřeby do měst) 

Ze zmiňovaného průzkumu firmy Incoma plyne, že spotřební družstva budou mít i 

nadále své uplatnění (místo) na českém trhu potravami a spotřebním zbožím. 

Problémem spotřebních družstev v ČR je to, že mají dvě nákupní centrály COOP 

Centrum a COOP Morava, což není dobré ve vztahu k dodavatelům. Dalším problémem 

je to, že zákazníci nevnímají družstva jako celek. Přesto má řada družstev velmi dobré 

výsledky. Pro příští období je tedy nutné přijmout tato opatření, aby česká spotřební 

družstva zůstala trvalým subjektem českého spotřebního trhu: 

- sjednotit nákupní centrály 

- dále rozšiřovat služby zákazníkům 

- na venkově spolupracovat se starosty obcí 

- Svaz českých a moravských spotřebních družstev by měl jednat s příslušnými 

ministerstvy o podpoře venkova tak, aby i v obcích s počtem nepřesahující 1000 

obyvatel, za přispění státu (obce), mohla fungovat družstevní prodejny 

- je nutná výměna informací mezi družstvy tak, aby dobré zkušenosti předních 

družstev převzala i další a mohla budovat dobré jméno družstev 

- posilovat spolupráci se slovenskými a maďarskými spotřebním družstvy 

- přebírat zkušenosti spotřebních družstev ze zemí, kde je jejich postavení na trhu 

silné (Švýcarsko, Skandinávie) 

- nadále preferovat kvalitní zboží od drobných regionálních dodavatelů 

- dále rozšiřovat sortiment privátních značek a jejich podíl na trhu 

- v místech s obyvateli, kteří mají nadprůměrné příjmy („satelitní městečka“) 

obohatit sortiment o luxusnější druhy zboží a biopotraviny. 
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Na mezinárodní trendy ve spotřebě obyvatelstva má vliv globalizace a řada dalších 

vlivů. Na jedné straně rychle se rozvíjející Čína též Indie. Obě tyto země potřebují stále 

více surovin a potravin. Zejména Čína pak přímo drancuje surovinové zdroje 

v některých zemích Afrik a Latinské Ameriky. Na druhé straně Čína zaplavuje trhy 

Severní Ameriky a Evropy nekvalitním levným zbožím. Obchodní deficit západních 

zemí se vůči Číně neustál prohlubuje. 

Bohaté vrstvy obyvatel v Rusku a Číně si žádají luxusní zboží. Na druhé straně chudí 

obyvatelé těchto zemí mají jen velmi omezenou spotřebu. Velký problém je v 

rozvojových zemích, kde 800 mil. obyvatel má nižší příjem než 1 dolar denně. Při  

současném růstu cen potravin těmto obyvatelům hrozí hald a vznikají občanské 

nepokoje. 

Problémy v nákupních možnostech nejsou jen v rozvojových zemích. Například 

v Německé spolkové republice je už 12% obyvatel nižší měsíční příjem na osobu než 

781 Euro, což je v této zemi hranice chudoby. To působí problémy hlavně osamělým 

osobám, ženám s dětmi, dlouhodobě nezaměstnaným 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

Predikce vývoje tržního podílu hlavních obchodních formátů v ČR 

12 

                                                 
12 http://www.incoma.cz/cz/default.aspx 
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10. ZÁVĚR 

 

Velké obchodní řetězce, které mají obsazeny většinu lukrativních obchodních míst ve 

větších místech, začínají budovat své provozovny v obcích s obyvateli okolo 5 tis. To 

do určité míry zkomplikuje situaci některým spotřebním družstvům. Ta však dokázala 

v posledních letech tomuto tlaku čelit a odlišit se od velkých řetězců. Předností 

spotřebních družstev je i to, že u čerstvého zboží (pečivo, uzeniny, lahůdky apod.) 

nabízí zákazníkům širší sortiment kvalitnějšího zboží než to dokáží velké obchodní 

řetězce. Spotřební družstva budou mít problémy u diskontních prodejen, kde bude 

nadále probíhat cenová válka. 

Své místo se, ale jistě zachovají spotřební družstva na venkově. Zejména v místech do 3 

tis. obyvatel, tedy v místech kam zatím zahraniční řetězce neexpandují. Jak ukázal 

výzkum Incomy hlavně starší méně mobilní lidé dávají přednost nákupu zboží denní a 

časté spotřeby v prodejně v nízkosti svého bydliště. Těžištěm obratu spotřebních 

družstev zůstanou potraviny. Při předpokládaném růstu cen i obyvatelé s nižšími příjmy, 

což jsou do značné míry zákazníci družstevních prodejen, budou nuceni vydat větší část 

svých příjmů za potraviny a tím automaticky poroste obrat ve většině stávajících 

prodejen spotřebních družstev . To se projevilo již v 1. čtvrtletí roku 2008, kdy obrat 

družstevních prodejen vzrostl o více než 10%. Podmínkou dalšího rozvoje spotřebních 

družstev v malých obcích to, do jaké míry vláda a centrální orgány podpoří rozvoj 

venkova. V obchodě s nepotravinářským zbožím jednoznačně převezmou iniciativu 

hypermarkety a specializované prodejny. 
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