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dovolte mi, abych Vás pozdravila a první letošní vydání fi remního 
magazínu uvedla několika základními informacemi k výsledkům 
družstva za uplynulý rok. 

Maloobchodní obrat byl v roce 2019 dosažen v celkové 
výši 1 748 237 tis. Kč a meziročně vzrostl o 69 494 tis. Kč
s indexem 104,14 %. Naše maloobchodní síť je velmi rozmanitá
a každá prodejna je trochu jiná a originál v mnoha směrech, z pohledu 
výše maloobchodního obratu dosahuje největší prodejna průměrného 
měsíčního obratu 7 541 tis. Kč a ta nejmenší prodejna potravin
304 tis. Kč. Proto vyžadují prodejny naprosto individuální přístup
z pohledu jejich řízení, vybavení a zařízení i nabízeného sortimentu.

Velkoobchodní obrat dosáhl hodnoty 498 837 tis. Kč. Pro objektivní 
srovnání s předchozím rokem obrat hodnotíme bez kategorie tabákových 
výrobků, která je od ledna 2019 dodávána na prodejny přímo od 
dodavatele. Velkoobchodní obrat pak dosahuje růstu 4 778 tis. Kč 
s indexem 100,97 %.

Lahůdkářská výrobna realizovala obrat ve výši 63 559 tis. Kč
a výrobna masa a uzenin dosáhla obratu 9 275 tis. Kč.

Výsledky všech činností družstva za posledních pět let zobrazuje 
následující tabulka. Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč.

VÝVOJ MEZD
V roce 2019 dosahuje průměrná hrubá mzda v družstvu 24 716 Kč, 
narostla indexem 110 %. Meziroční růst průměrné mzdy o 2 248 Kč 
znamená, že bylo celkem vyplaceno v osobních nákladech o 18,6 mil. Kč 
více než v předchozím roce.

Vážené členky, vážení členové, 
vážené kolegyně, vážení kolegové,

Činnost 2015 2016 2017 2018 2019 rozdíl 19-18 index 19/18

Maloobchod 1 405 671 1 459 262 1 556 754 1 678 743 1 748 237 69 494 104,14

Velkoobchod 534 936 544 193 580 715 628 589 498 837 -129 751 79,36

Velkoobchod* 494 059 498 837 4 778 100,97

Lahůdkářská výroba 56 947 57 256 61 157 62 847 63 559 712 101,13

Výrobna masa a uzenin 5 730 9 275 3 545 161,87

* velkoobchodní obrat je uveden pro objektivní srovnání bez obratu tabákových výrobků i v roce 2018
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MODERNIZUJEME
Máme za sebou rok nemalých investic do majetku družstva, který 
dlouhodobě zhodnocujeme vždy v souladu s výsledky hospodaření 
družstva v jednotlivých letech. 

K nejvýznamnějším investicím v loňském roce patří rozsáhlá 
modernizace nákupního střediska v Lednici, které prošlo celkovou 
přeměnou nejen vnitřního uspořádání, zařízení a vybavení prodejny, 
ale také architektonickou proměnou budovy, která je nyní v harmonii
s celkovým vzhledem centra obce. 

Demolice a nová výstavba prodejny v obci Březí je pro nás výsledkem 
několikaletých příprav a jednání s obcí. Bylo pro nás potěšením 
představit našim zákazníkům v říjnu loňského roku novou prosvětlenou 
prodejnu s moderním vybavením a zároveň posunutím prodejny přispět 
ke zpřehlednění křižovatky a k posílení bezpečnosti obyvatel obce.

Výjimečná pro nás byla modernizace prodejny v Uherčicích, kde 
nedošlo k významnému přerušení prodeje, přestože byla úprava 
prodejny i skladových prostor poměrně rozsáhlá. Rekonstrukce byla 
rozdělena na dvě části a po dobu úprav prodejní plochy byl zajištěn 
prodej ze skladu prodejny. 

Další modernizace proběhly u prodejen v Jevišovce, v Moravském 
Žižkově a v Pohořelicích na ul. Znojemská. Přestože se jednalo
z pohledu technického o dílčí rekonstrukce, stojí i za těmito úpravami 
spousta práce a úsilí, protože došlo k celkovému přeskládání prodejen
a z větší části k obnově zařízení a vybavení.

V roce 2019 bylo pořízeno nové nákladní vozidlo a proběhla značná
obnova vybavení a manipulační techniky na logistickém skladu 
v Hustopečích, ke které jsme přistoupili velmi inovativně s cílem 
zpříjemnit každodenní práci a pracovní prostředí našim zaměstnancům 
a dosáhnout úspory nákladů spojených s běžným provozem skladu.

BŘEZÍ

UHERČICE

LEDNICE



INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Informační technologie patří k běžnému životu každého z nás, s jejich 
pokrokem se dnes a denně setkáváme, ať už si to uvědomujeme či 
připouštíme více či méně. Jejich rozvoj je důležitý pro každou zdravou 
fi rmu a v družstvu to není jinak. 

Z toho nejdůležitějšího z oblasti vývoje technologií v roce 2019 probíhaly 
práce na oddělení informačního systému pro řízení lidských zdrojů 
od stávajícího systému za účelem úspory nákladů při aktualizacích
a nasazeních nových verzí, které jsou velmi časté s ohledem na četné 
změny v legislativě týkající se personalistiky. Proběhlo výběrové řízení 
a byl zakoupen nový hardware pro prodejny kompatibilní s nově 
pořízeným operačním systémem Windows pro urychlení práce
s počítačem na prodejnách a dále byla vytvořena vlastní aplikace jako 
rychlý pomocník pro ověření správnosti ceny u zboží na prodejnách 
s názvem COOP Scanner. V závěru roku byla připravována kopie 
informačního systému pro přechod na novou databázi, který bude 
dokončen v první polovině letošního roku.

PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
Celým rokem nás provázela vedle pravidelných letákových akcí, 
na které už dnes naši zákazníci čekají a bez kterých si neumíme 
nabídku zboží představit, řada soutěží pro naše zákazníky. Vždy 
nás těší, když můžeme předat pěknou výhru našemu zákazníkovi,
o to víc když jde o zákazníka stálého, který u nás nakupuje pravidelně. 
Odměny z nákupu, které našim věrným zákazníkům připisujeme na 
jejich věrnostní fi nanční konto, byly v loňském roce vyplaceny ve výši

9 677 tis. Kč, což představuje celkem 19 354 vyplacených slev ve výši 
500 Kč. Členské slevy byly poskytnuty ve výši 461 tis. Kč. Jsou určeny 
pouze pro členy družstva a jejich přehled zobrazuje následující tabulka.

PODĚKOVÁNÍ
Milí členové, kolegyně a kolegové, těmito pár úvodními 
slovy nelze ani zdaleka shrnout, co dokáže téměř šest set 
zaměstnanců společně vytvořit za jeden rok. Na pěkných výsledcích
a aktivitách družstva se podílí pracovníci všech útvarů (ekonomický, 
maloobchodu, obchodní, technický a výkonného ředitele) a každý
z nich má své nezastupitelné poslání. Náš úspěch je založen na 
schopnosti všech útvarů spolupracovat a umění vzájemně si naslouchat. 

Vážení kolegové, Vaší práce si velmi vážím a děkuji Vám za celý rok 
2019. Přeji nám všem, aby nám rok 2020 přinesl spoustu radosti 
a potěšení ze všeho, co se každému z nás povede a ze všeho, co 
se nám bude úspěšně dařit společně, a zároveň věřím, že budeme 
umět své pracovní povinnosti, úkoly a starosti, které ke každodenní 
práci patří, řešit svědomitě, zodpovědně a přitom s nadhledem
a lehkostí.

Vážení členové družstva, děkujeme Vám, že jste byli v roce 2019 s námi. 
Podrobnější shrnutí celého roku pro Vás připravujeme a těšíme se, že 
Vám je budeme moci prezentovat na blížících se regionálních členských 
schůzích.

S úctou

Zuzana Petáková Kormanová
výkonná ředitelka
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Čerpání členských slev Počet zákazníků Hodnota slevy

Sleva 60,- 125 8 580,-

Sleva 120,- 135 16 200,-

Sleva 180,- 134 24 120,-

Sleva 240,- 1718 412 320,-

Celkem 2112 461 220,-



dovolte mi Vás pozdravit v roce 2020 a krátce 
se ohlédnout ještě za rokem 2019 z pohledu 
obchodního útvaru.

Ráda bych navázala na výsledky činností 
velkoobchodu a obou výroben, o kterých jste 
se dočetli v úvodním článku paní ředitelky, 
a v následujících řádcích Vás seznámila se 
změnami a inovacemi, které nás v loňském 
roce provázely.

K největším inovacím došlo v loňském roce
z pohledu obchodního útvaru na 
logistickém skladě v Hustopečích, kdy 
nás většinu roku provázela modernizace 
manipulační techniky, kterou jsme měli již 
značně zastaralou, a další opravy by již nebyly 
rentabilní. Velmi důležité bylo pro nás důkladné 
zmapování nabízené manipulační techniky tak, 
aby byla co nejvhodnější pro potřeby našeho 
logistického skladu jak z pohledu velikosti, tak 
postupu práce. Po odzkoušení jednotlivých 
typů manipulační techniky jsme pořídili tři 
retraky, vysokozdvižný vozík s plošinkou, čelní 
vozík, ale také ručně vedené vozíky se zdvihem 
i bez zdvihu. Na expedici byly pořízeny 
nové ovinovací stroje, které díky moderní 
technologii ušetřily náklady na folie v takové 
míře, že se již v prvním roce podařilo zajistit 
návratnost investice do obou nových strojů.  
Od těchto modernizací očekáváme nejen vyšší 

produktivitu práce, ale také vyšší komfort
a zejména bezpečnost pro naše zaměstnance. 

Nedílnou součástí logistického skladu je 
autodoprava, veškerá osobní a nákladní vozidla, 
která zajišťují rozvoz zboží do všech našich 
86 prodejen. V návaznosti na snahu snižovat 
náklady jsme vyjednávali co nejvýhodnější 
podmínky k čerpání pohonných hmot. Změnou 
obchodního partnera se nám podařilo snížit 
náklady v loňském roce téměř o 200 tis. Kč.

Vážené členky, vážení členové, 
vážené kolegyně, vážení kolegové,
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VERONIKA MUSILOVÁ



Další oblastí, ve které se nevyplatí zaspat je 
marketing, který zasahuje do všech činností 
našeho družstva. Abychom se přiblížili Vám
i dalším zákazníkům, rozhodli jsme se připojit 
se na sociální sítě a založili jsme profi l Jednota 
Mikulov na Facebooku.  Od května předešlého 
roku se na těchto stránkách dozvíte nejen akční 
nabídky, volné pracovní pozice, ale především 
vás informujeme o dění v našem družstvu. 
Velmi oblíbené jsou soutěže, které pořádáme, 
tak pokud jste ještě naše stránky nenavštívili, 
tak neváhejte a navštivte je.

Vážení členové, dovolte mi poděkovat touto 
cestou všem mým kolegyním a kolegům za 
spolupráci v roce 2019.  Velmi si Vaší práce 
vážím a těším se na rok 2020 a jeho výzvy.

Veronika Musilová
obchodní náměstkyně

TVOŘÍME VÝROBKY PRO NAŠE 
NEJBLIŽŠÍ ZÁKAZNÍKY.

V roce 2019 jsme do sortimentu 
našich masných výrobků zavedli 

Líšeňský párek a Marvánka. 

Proč právě Marvánek?
 Naši brněnští zákazníci vědí

a pro ty, co nevědí …
Líšeňák = Marvan

Moc nás těší, že se stal jeden
z nejprodávanějších uzenin naší 

výrobny.

V roce 2019 jsme rozšířili 
sortiment pomazánek,

které jsou vyráběny
na lahůdkářské výrobně
 v Charvátské Nové Vsi

o salámovou pomazánku, která se 
stala velmi oblíbená u zákazníků.
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s příchodem nového roku se vždy věnujeme také 
uplynulému období, dovolte mi tedy ohlédnout 
se za rokem 2019 z pohledu ekonomického.

Z předběžných čísel lze konstatovat, že se 
jednalo o rok velmi úspěšný. Byl zachován 
trend růstu tržeb, kdy tržby za zboží a služby 

bez DPH dosáhly hodnoty 1 508 941 tis. Kč
a meziročně vzrostly o 59,5 mil. Kč s indexem 
104,11 %. Celkový obrat - tedy  všechny 
výnosy družstva bez DPH - dosáhly
1 516 302 tis. Kč a meziročně vzrostl
 o 62 mil. Kč, uvedené tržby za zboží a služby
se pak na celkovém obratu podílely 99,51 %.

Vážení členové družstva,
vážení zaměstnanci,

Ukazatel 2019 2018 rozdíl 2019 - 18 struktura 2019 struktura 2018

Tržby za zboží s lužby 1 508 941 1 449 422 59 519 99,51% 99,67%

Tržby z prodeje majetku a mat. 4 105  1621 2 484 0,27% 0,11%

Ostatní provozní výnosy 2 135 2 784 -649 0,14% 0,19%

Finanční výnosy 1 121 357 764 0,07% 0,02%

Obrat celkem 1 516 302 1 454 184 62 118 100,00% 100,00%

Ukazatel 2019 2018 rozdíl 2019 - 18

Náklady na zboží 1 138 032 1 108 802 29 230

Spotřeba mat. a energií 53 196 52 015 1 181

Opravy a služby 44 472 49 051 -4 579

Osobní náklady 256 145 237 573 18 572

Odpisy majetku 41 099 37 853 3 246

Ukazatel 2019 2018 rozdíl 2019 - 18

Stav pracovníků ø přepočtený 615,0 625,1 -10

Produktivita práce z tržeb 2 453 563  2 318 704 134 858

Produktivita práce z přidané hodnoty  564 494 497 908 66 587

Osob. náklady k přidané hodnotě 73,78% 76,33% -2,55%

KATEŘINA KRISTOŇOVÁ 
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V roce 2019 rostly tržby za zboží rychleji než 
náklady na zboží, došlo také ke snížení nákladů 
v oblasti služeb a souběžnému navýšení výkonů 
výroben. Tyto faktory měly pozitivní dopad do 
vývoje přidané hodnoty, která slouží k pokrytí 
osobních nákladů, odpisů a dalších provozních 
nákladů. Přidaná hodnota dosáhla 347 164 
tis. Kč a meziročně vzrostla o 35,9 mil. Kč
s indexem 111,54 %. V přiložené tabulce je pak 
přiložen přehled nejvýznamnějších nákladů.

K datu 31. 12. 2019 evidovalo družstvo 615 
průměrně přepočtených zaměstnanců, růst
v oblasti tržeb a přidané hodnoty měl pozitivní 
dopad do vývoje produktivity práce.



8

Ukazatel 2019 2018 rozdíl 2019 - 18

Dlouhodobý majetek 409 527 406 365 3 162

Oběžný majetek 289 398 250 549 38 849

Vlastní kapitál 483 126 445 995 37 131

Cizí zdroje 216 483 211 279 5 204

Ukazatel 2019 2018 rozdíl 2019 - 18

Hosp. výsledek před zdaněním 44 251 26 041 18 210

Hosp. výsledek po zdanění 35 170 20 533 14 637

Daňová zátěž 20,52% 21,15% -0,63%

Celková hodnota aktiv a pasiv dosáhla v roce 
2019 výše 699 674 tis. Kč, bilanční suma 
tak meziročně vzrostla o 42 398 tis. Kč. Na 
straně aktiv došlo k nejvýznamnějšímu 
růstu u fi nančního majetku, který je zařazen
v oběžných aktivech. Na straně pasiv pak vzrostl 
razantně vlastní kapitál, a to v návaznosti 
na vysoký zisk tohoto i předchozího období. 
Celková zadluženost družstva dosáhla 30,94 % 
(zlepšení o 1,2 procentního bodu).

Celkový hospodářský výsledek družstva roku 
2019 je vykázaný zisk ve výši 35 170 tis. Kč.

Rok 2019 je tedy za námi a vkročili jsme do 
roku 2020. Věřím, že nám i toto období přinese 
dobré ekonomické výsledky.
Na závěr mi dovolte popřát Vám v novém roce 
vše dobré, ať se Vám daří na poli soukromém
i pracovním.

Kateřina Kristoňová
ekonomická náměstkyně

DĚNÍ V NAŠEM DRUŽSTVU
Rádi bychom touto cestou poblahopřáli našim zaměstnancům, 
kteří v tomto čtvrtletí dovrší významného životního jubilea.

Děkujeme našim zaměstnancům:
Lenka Vintrlíková – manažerka obvodu prodejen
Radomíra Beerová – mistr lahůdkářské výrobny
Jiřina Paulová – prodavačka/podkladní Velké Bílovice
Ivana Gabrielová – vedoucí prodejny Bulhary
Zdeněk Lipovský – údržbář
Ladislav Chrástek –  řidič 

Poděkování a uznání patří i těmto pracovníkům, kteří dovrší
20, 25, 30, 35 nebo 40 let pracovního poměru v našem družstvu.

Gratulujeme našim zaměstnancům:
Jana Langová – zástupkyně vedoucí prodejny Uherčice
Sabina Braunová – prodavačka/pokladní Hustopeče
Lucie Šafaříková – prodavačka/pokladní Hustopeče
Ludmila Foukalová – prodavačka/pokladní Rakvice
Dana Křivková – prodavačka/pokladní Kobylí
Jiřina Paulová – prodavačka/pokladní Velké Bílovice
Miroslava Němečková – referent údržby majetku a zařízení
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SOUTĚŽE

Během celého listopadu 2019 jste nám posílali 
účtenky za vaše nákupy a soutěžili jste tak 
celkem o 100 cen! Hlavní výhrou v naší soutěži 
byl již tradičně poukaz na dovolenou dle 
vlastního výběru v hodnotě 19 900 Kč. 

Při losování se štěstí usmálo na pana Jiřího 
Kubíčka z Dobrého Pole, který měl z výhry 
velkou radost.

Panu Kubíčkovi ještě jednou srdečně 
blahopřejeme a věříme, že si výhru užije.

Vánoční soutěž o 100 cen 

medipointmini R Ý
PRO

Od konce minulého roku v osmnácti našich 
vybraných prodejnách najdete mini LÉKÁRNY 
MEDIPOINT, kde zakoupíte vybrané léky
a další farmaceutické zboží. Tyto malé lékárny 
vám pomůžou od bolesti hlavy, migrény, 
nachlazení, horečky, chřipky, únavě očí nebo 
bolestí svalů ve chvíli, kdy ve vašem okolí 
není kamenná lékárna nebo nemáte čas ji 
navštívit. V našich lékárnách si můžete zakoupit 
farmaceutické výrobky podle otevírací doby 
prodejny a to i o víkendu!

Abyste lékárnu měli co nejblíže, najdete 
ji nově v dalších dvaceti prodejnách a to
v Dolních Věstonicích, Drnholci, Charvátské 
Nové Vsi, Ivani, Jevišovce, Kobylí, Lednici, 
Brně-Líšni, Podivíně (Komenského 824/16), 
Popicích, Poštorné, Rakvicích, Sedleci, 
Telnici, Tučapech, Tvrdonicích, Týnci, 
Uherčicích, Velkých Bílovicích (Svárov 67)
a Velkých Němčicích. 

Zbavte se ihned akutních potíží a udělejte 
zároveň rodinný nákup na celý týden!
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SOUTĚŽE
Nakup v COOPu vyhraj Mini Cooper!

Každý rok pro vás pořádáme soutěže 
o šikovné pomocníky do kuchyně, na 
zahradu a nezapomínáme ani na ty 
nejmenší!

Koncem ledna jsme odstartovali soutěž
o čtyři auta značky Mini Cooper! Zúčastnit 
se mohl každý, kdo nakoupil alespoň za 300 Kč 
a v košíku měl minimálně čtyři výrobky značky 
Ranko. Každý týden (4. 2., 11. 2., 18. 2. a 25. 2. 
2020) proběhlo losování o jeden ze čtyř vozů 
Mini Cooper v oranžové barvě s bílými pruhy 
na kapotě. Každý den jsme navíc losovali o 40 
kovových modelů autíček Mini, kterých jsme 
zákazníkům Jednoty Mikulov rozdali celkem 
186. 

Soutěž probíhala celkem v devíti COOP 
spotřebních družstvech na Moravě ve více 
než 880 prodejnách. A nám je velkou 
ctí, že se hned první soutěžní týden 
usmálo štěstí na paní Zdeňku M.
z Rakvic, která v pátek 7. února 2020 
odjela domů svým novým Mini 
Cooperem! Předání vozu proběhlo v Brně
v showroomu společnosti Renocar. 

V dalších soutěžních týdnech vyhráli auto Mini 
Cooper zákazníci ze spotřebního družstva 
Hodonín a Uherský Ostroh. Všem výhercům 
ještě jednou gratulujeme a přejeme spoustu 
najetých kilometrů!



SOUTĚŽE  V ROCE 2019
Každý rok pro vás pořádáme spoustu soutěží o zajímavé ceny jako poděkování za vaše nákupy a ani v roce 2019 tomu 
nebylo jinak. Vyhráli jste pomocníky do kuchyně, dárkové poukázky, pivní sklenici, hodnotu svého nákupu zpět 
nebo některou ze 100 cen ve vánoční soutěži? 

27. 3. - 30. 4.

V COOPu
jsme pečení

vaření

27. 5.

5. 6. - 2. 7. 

Pijtes
s pípou

Soutěž na 
Facebooku
o 3 dárkové 
poukázky 

19. 7.

Soutěž na 
Facebooku
o 3 dárkové 
poukázky 

28. 8. - 24. 12.

Nože
Zyllis

8. 10. - 31. 12.

1. 11. - 30. 11.

Vánoční
soutěž o 100

cen

Šťastné
úterý

www.coopmorava.cz

Již brzy
v prodejnách

Abychom vás navnadili ještě více, přijeli 
jsme vám v pátek 31. ledna 2020 Mini Cooper
ukázat. 
Výherní auto jste si mohli prohlédnout na 
parkovišti před supermarketem v Pohořelicích 
od 7:00 do 10:00. Na každého zákazníka navíc 
čekala snídaně zdarma!
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Jsme na Facebooku!

Nepravidelné vydání pro vnitropodnikovou potřebu a pro naše partnery

Adresa: JEDNOTA, spotřební družstvo v Mikulově,

Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov

Doručovací číslo: 692 43

Zpracoval referát marke  ngu

Neprodejné! BŘEZEN 2020
MK ČR E 21122

Jednota Mikulov




