
2/2018

fi remní magazín

Modernizace 
Podivín



2

ÚVODEM

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

Gratulujeme našim zaměstnancům:

Petra Hanáčková – prodavačka/pokladní Starovičky
Kateřina Soukupová – prodavačka/pokladní Brumovice
Pavla Matýšková – prodavačka/pokladní Horní Věstonice
Marie Urbánková – vedoucí prodejny Hustopeče
Alois Horák – řidič
Alena Štefková – odborný referent oddělení správy nemovitostí
Pavla Francová – zástupce vedoucí prodejny Moravská Nová Ves
Petra Hájková – zástupce vedoucí prodejny Velké Pavlovice
Hedvika Hauková – prodavačka/pokladní Mikulov
Jana Dobrovolná – zástupce vedoucí prodejny Vrbice

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

Děkujeme našim zaměstnancům:

Zdeněk Očenášek – řidič
Marie Králová – zástupce vedoucí prodejny Lanžhot
Dana Bartošová – prodavačka/pokladní Lanžhot
Jana Zlámalová – vedoucí prodejny Kostice
Renata Hlaváčová – vedoucí prodejny Nová Ves
Renata Pešková – vedoucí prodejny Moravská Nová Ves
Svatoslava Šlichtová – zástupce vedoucí prodejny Břeclav

Vážené členky, vážení členové,

vstoupili jsme do druhé poloviny roku 2018
a prostřednictvím magazínu Jednoťáček Vám přinášíme 
krátké ohlédnu   za prvním polole  m.

Mezi nejdůležitější momenty patří osobní kontakt
s našimi členy. Regionální členské schůze, na které jsme 
se moc těšili, se letos konaly v měsíci dubnu a na dalších 
stránkách se dočtete podrobnos   o průběhu těchto 
členských schůzí i shromáždění delegátů.

Tempo růstu maloobchodního obratu se nám daří udržet 
na stejné úrovni jako v loňském roce při indexu 108,42 %
s nárůstem 61 mil. Kč, přičemž bylo za prvních šest 
měsíců dosaženo obratu celkem 786 349 603 Kč.

V úvodu roku jsme rozšířili službu pro naše zákazníky
o elektronické stravenky a nově přijímáme stravenky
od společnos   Sodexo.

První polole   se pro nás neslo ve znamení dlouho 
připravované a technicky náročné modernizace nákup-
ního střediska v Podivíně. Těší nás, že jsme prodejnu
po všech náročných úpravách zvládli otevřít těsně před 
koncem polole  . Po dobu modernizace jsme se snažili 

obyvatelům Podivína zajis  t službu náhradním prodejem.
Zvýšené nároky byly také na naši malou prodejnu na ul. 
Nerudova, která byla posílena o jedno pokladní místo
a i v menších prostorech si naše pracovnice v čele s paní 
vedoucí skvěle poradily. Patří jim naše poděkování. 

Vážení členové, letní měsíce jsou ve znamení slunce
a čerpání nové energie, proto Vám přejeme hodně 
krásných slunných letních dnů.

Letní měsíce přináší také zvýšené nákupy a turis  cký 
ruch a  m je to velmi náročné období pro práci
na prodejnách. Práce našich zaměstnanců si hodně 
vážíme, našim prodejnám přejeme spoustu zákazníků, 
mezi které patříme i my, členové družstva, kteří jistě 
dokážeme jejich práci společně ocenit. 

Přes každodenní všední i nevšední staros   nás všech, 
si přejeme a moc se těšíme na setkání s vámi, členy 
družstva, v příš  m roce.

Zuzana Kormanová
výkonná ředitelka

Všem jmenovaným děkujeme za jejich odvedenou práci
a přejeme do dalších let spoustu zdraví, štěstí a životního elánu.
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ČLENSKÁ SCHŮZE
Během měsíce dubna se v 19 regionech konaly 
členské schůze svolané představenstvem družstva.
O konání členských schůzích byly členové informování 
prostřednictvím pozvánek, které byly rozeslány našim 
členům poštou.

Regionálních členských chůzí se z celkového počtu 2 556 
členů zúčastnilo 573 členů a 209 členů bylo omluveno.

Dovolte, abychom Vám, členům, kteří jste se schůzí 
účastnili osobně, ještě jednou moc poděkovali za Vaši 
přítomnost, čímž jste projevili svoji odpovědnost a zájem 
o dění v družstvu a jeho činnost v roce 2017. Vážíme si 
toho, že jste se nám někteří omluvili a chápeme i Vás, 
kteří jste se nemohli zúčastnit ze zdravotních či jiných 
důvodů.

Schůze probíhaly v souladu s programem jednání,
o kterém jste byli informováni v pozvánce. Byli jsme rádi 
za Vaše dotazy na členských schůzích, které byly často 
pro jednotlivé obce specifi cké. 

Mezi nejčastější dotazy, které nás provázely 
většinou členských schůzí, patřil dotaz na zavírání 

malých prodejen, o kterém členové tolik slyší
v médiích, a zda jednáme s představiteli malých obcí
o případné podpoře prodejny. 

Jenom v roce 2017 se uzavřelo v České republice více než 
1 000 malých prodejen* (s prodejní plochou do 400 m ). 
Důvodem je dlouhodobá ztrátovost těchto prodejen, kdy 
často veškeré výnosy nepokrývají ani náklady na pořízení 
zboží a mzdové náklady. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově v posledních 
letech neuzavřela ani jednu prodejnu, přestože se potýká 
se stejnými starostmi u malých prodejen. Prodejny 
uzavírat nechceme a uděláme vše pro to, abychom ani do 
budoucna nemuseli. Pokud v tom ale zůstaneme sami, 
není to reálné. Připravujeme se na jednání s obcemi, 
jejichž součinnost je nezbytná. Jedná se o obce s nízkým 
počtem obyvatel. Tam, kde se setkáme se vstřícným 
přístupem a podpora bude vzájemná, se budeme snažit 
obyvatelům službu nadále poskytovat. 

*Zdroj: Asociace českého tradičního obchodusociace českého tradičního obchodu
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SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2018
Dne 21. května 2018 se uskutečnilo shromáždění
delegátů Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově. 
Shromáždění se konalo v hotelu Galant v Mikulově,
na kterém se sešli delegá   jednotlivých regionů, členové 
představenstva, kontrolní komise a další hosté. Všichni 
zúčastnění byli seznámeni se zprávou představenstva, 
kontrolní komise, s účetní závěrkou za rok 2017
a s návrhem na rozdělení zisku a dalšími body jednání. 
Našim dlouholetým zaměstnancům byla také předána 
významná ocenění. 

Pamětní list slouží k ocenění dlouholeté svědomité 
práce družstevních funkcionářů a zaměstnanců družstva, 
zejména za dobrou práci spojenou s výkonem zastávané 
funkce, dlouholetou inicia  vní činnost a přístup při řešení 
náročných úkolů. 

Pamětním listem byli oceněni  to zaměstnanci: 

Diplom za zásluhy o rozvoj spotřebního družstva slouží
k ocenění zásluh družstevních funkcionářů a zaměstnanců 
ve prospěch spotřebního družstva a spotřebního 
družstevnictví. K ocenění jejich dlouholeté svědomité 
práce směřující k rozvoji družstva nebo jinak působící
k jeho prospěchu, případně k rozvoji netradičních ak  vit.

Diplomem byli oceněni  to zaměstnanci:

Zlatá plaketa za dlouholetou obětavou práci a za zásluhy 
na rozvoji spotřebního družstva byla udělena  Radovanu 
Votavovi, Jiřímu Konečnému.

Všem oceněním srdečně gratuluje a děkujeme za jejich 
práci pro družstvo. 

Marie Blahová
Bronislava Sládková
Dagmar Škrobáčková
Iveta Bravencová
Dana Jílková
Leona Vršková
Marie Brdečková
Jaroslava Blahová
Vladimíra Šenková

Lenka Vintrlíková
Anna Straková
Renata Jankovičová
Dana Křivková
Alena Šebestová
Irena Musilová
Anna Jankovičová
Lenka Sklářová
Marcela Bačovská

Anna Straková, Anna Jankovičová, Irena Musilová, Lenka Sklářová

Marie Blahová, Bronislava Sládková, Dana Jílková

Irena Žáková, Jiří PodhajskýŽ

Jitka Švachová
Zdenka Harajová
Rudolf Polomini

Irena Žáková
Jiří Podhajský

Jiří Konečný, Radovat VotavaJiří K č ý R d V
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USNESENÍ
ze shromáždění delegátů Jednoty, spotřebního družstva 
v Mikulově, konaného dne 21. května 2018 v hotelu 
GALANT, Mikulov

Shromáždění delegátů se usneslo k jednotlivým bodům 
programu takto:

K druhému bodu jednání
Jednací řád shromáždění delegátů byl jednomyslně 
schválen 18 hlasy z 18 přítomných hlasů v podobě, která 
byla přiložena k pozvánce na toto shromáždění delegátů.

K tře  mu bodu jednání
Shromáždění delegátů zvolilo 18 hlasy z 18 přítomných 
hlasů paní Zuzanu Kormanovou předsedajícím 
shromáždění delegátů.
 
K čtvrtému budu jednání
Shromáždění delegátů volí zapisovatelem paní Ing. 
Petru Trulleyovou, nar. 11. 1. 1985, bytem U Celnice 
1788/19a, Mikulov, PSČ: 692 01, ověřovateli zápisu paní 
Renatu Peškovou, nar. 24. 10. 1961, bytem Kovářská 932, 
Moravská Nová Ves, PSČ: 691 55 a paní Věru Wágnerovou, 
nar. 26. 3. 1969, bytem Hlavní 37, Březí, PSČ: 691 81
a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Janu Cibulovou, 
nar. 30. 3. 1978, bytem Větrná 4, Mikulov, PSČ: 692 01.

K pátému a šestému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva 
spotřebního družstva o činnos   družstva za rok 2017 
a zaměření činnos   družstva v roce 2018, Zprávu 
kontrolní komise spotřebního družstva a její stanovisko
k hospodaření družstva za rok 2017 a zprávu auditora.

K sedmému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje podnikatelský záměr 
pro rok 2018, jak je obsažen v bodu č. 16 ve zprávě 
představenstva pro delegáty družstva za rok 2017 a ukládá 
představenstvu družstva naplnění podnikatelského 
záměru a kontrolní komisi ověřit jeho plnění a o výsledku 
podat zprávu následujícímu řádnému shromáždění 
delegátů.
Shromáždění delegátů zmocňuje představenstvo družstva 
k provádění opera  vních změn podnikatelského záměru 
a rozpočtu jednotlivých fondů družstva v průběhu roku 
2018, a to v závislos   na hospodářském vývoji družstva.
Shromáždění delegátů schvaluje dle § 59 a 61 zákona

o obchodních korporacích odměny členů orgánů družstva 
a) pro rok 2017 v maximálním objemu 1.975.000 Kč,
b) pro rok 2018 v maximálním objemu 2.250.000 Kč
s výplatou v roce 2018 a v I. polole   2019, s  m, že při 
rozdělování odměn bude postupováno dle vnitřního 
předpisu družstva č. 35, který stanovuje zásady 
poskytování odměn členům představenstva, kontrolní 
komise a dalších orgánů družstva.

K osmému a devátému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje projekt převodu jmění 
na společníka, vyhotovený osobami zúčastněnými
na přeměně, tedy společnos   Charlie – centrum, s.r.o., 
se sídlem Brno, náměs   Karla IV. 271/28, PSČ 628 00,
IČ: 479 10 810, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 9840, jako 
zanikající společnos  , a Jednotou, spotřebním družstvem 
v Mikulově, se sídlem Mikulov, Kostelní nám. 157/9, 
PSČ 692 01, IČ: 000 32 247, zapsaným v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu 
DrXXXVIII, vložce č. 301, jako přejímajícím společníkem, 
a to v podobě zpracované statutárními orgány všech 
zúčastněných společnos   dne 8. 3. 2018, která byla 
založena do sbírky lis  n příslušného rejstříkového soudu.

K desátému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje konečnou účetní 
závěrku Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově,
se sídlem Mikulov, Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 01,
IČ: 000 32 247, zapsaného v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu DrXXXVIII, 
vložce č. 301, sestavenou ke dni 31. 12. 2017, to jest
ke dni předcházejícímu rozhodný den přeměny, a to 
včetně zprávy nezávislého auditora ze dne 5. 3. 2018, 
kterou vypracovala společnost DANEKON, spol. s r.o., 

Shromáždění delegátů
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se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ: 485 28 
447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 10594.

K jedenáctému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje zahajovací rozvahu 
Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově, se sídlem 
Mikulov, Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 01, IČ: 000 32 247, 
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, v oddílu DrXXXVIII, vložce č. 301, 
sestavenou ke dni 1. 1. 2018, to jest k rozhodnému dni 
přeměny, a to včetně zprávy auditora o ověření zahajovací 
rozvahy ze dne 5. 3. 2018, kterou vypracovala společnost 
DANEKON, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hlinky 505/118, 
PSČ 603 00, IČ: 485 28 447, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce
č. 10594.

K dvanáctému bodu jednání
Shromáždění delegátů schvaluje konečnou účetní 
závěrku společnos   Charlie – centrum, s.r.o., se sídlem 
Brno, náměs   Karla IV. 271/28, PSČ 628 00, IČ: 479 10 
810, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 9840, sestavenou ke 
dni 31. 12. 2017, to jest ke dni předcházejícímu rozhodný 
den přeměny, a to včetně zprávy nezávislého auditora ze 
dne 1. 3. 2018, kterou vypracovala společnost DANEKON, 
spol. s r.o., se sídlem Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, 
IČ: 485 28 447, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 10594.

K třináctému bodu jednání
Shromáždění delegátů rozhoduje o rozdělení zisku 
Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově za rok 2017
v celkové výši 21.222.226,38 Kč tak, že část zisku ve výši 
18.922.226,40 Kč se převádí na účet nerozděleného 

zisku z minulých let, část zisku ve výši 1.800.000 Kč 
bude použita k přídělu do sociálního fondu a část zisku
ve výši 500.000 Kč bude použita k přídělu do fondu členů 
a funkcionářů a dále shromáždění delegátů schvaluje 
převod jiného výsledku hospodaření minulých let ve výši                       
-4.808.160,00 Kč do nerozdělených zisků minulých let.

K čtrnáctému bodu jednání
Shromáždění delegátů určuje auditora Jednotě, 
spotřebnímu družstvu v Mikulově, se sídlem Mikulov, 
Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 01, IČ: 000 32 247, 
zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, v oddílu DrXXXVIII, vložce č. 301, pro 
účetní období roků 2018 až 2020, a to společnost 
DANEKON, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hlinky 505/118, 
PSČ 603 00, IČ: 485 28 447, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, 
vložce č. 10594.

K patnáctému bodu jednání
Shromáždění delegátů určuje auditora Jednotě, 
spotřebnímu družstvu v Mikulově, se sídlem Mikulov, 
Kostelní nám. 157/9, PSČ 692 01, IČ: 000 32 247, 
zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně, v oddílu DrXXXVIII, vložce č. 301, pro 
konsolidovanou účetní závěrku období roku 2017,
a to společnost DANEKON, spol. s r.o., se sídlem Brno, 
Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ: 485 28 447, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
v oddílu C, vložce č. 10594.

V Mikulově dne 22. 5. 2018 
Shromáždění delegátů

Hlasování delegátů
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VÝROBNA MASA A UZENIN V LÍŠNI

Na podzim minulého roku jsme v Brně Líšni otevřeli 
supermarket, součás   kterého byla také zákazníky 
oblíbená výrobna masa a uzenin.

Abychom pro Vás mohli vyrábět ještě lepší uzeniny, 
přistoupili jsme v lednu tohoto roku k její rozsáhlé 
rekonstrukci. Do celé výrobny byly pořízeny nové stroje, 
dále byla výrobna vyklizena, vymalována a také došlo
k obměně elektro instalace.

Sor  ment se však nezměnil, stejně tak, jako naši řezníci, 
kteří pro vás denně bourají vepřové i hovězí maso
a vyrábí Vámi tak oblíbené uzeniny. Celou prodejnu vždy 
provoní vůně teplého uzeného masa, které se jen těžko 
odolává. V obslužném pultu každý týden také najdete 
tradiční škvarky, které jsou naší velkou chloubou a s jejich 
nákupem se nevyplácí otálet, pokaždé rychle zmizí. 

Kromě stávajícího sor  mentu se můžete těšit také na 
několik novinek. Jednou z nich je typický český Gothaj, 
jehož charakteris  cká chuť je dána specifi ckým kořením 
a tukovými očky, díky nimž je salám tak lahodný. 

Velké poděkování proto patří našim řezníkům, bez 
kterých by výrobna masa a uzeniny nebyla taková, jaká 
je. Vaše spokojenost je pro nás největší mo  vací. 

Petr Václavík, Stanislav Šeliga

Stanislav Šeliga
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MODERNIZACE PRODEJNY V PODIVÍNĚ
V sobotu 3. února 2018 jste si mohli naposledy nakoupit 
v supermarketu v Podivíně. Následně byla prodejna
na 5 měsíců uzavřena a probíhala zde celková 
rekonstrukce.  Abyste nepřišli o možnost nákupu potravin 
v blízkos   svého bydliště, byl u supermarketu zřízen 
náhradní prodej v mobilní buňce. 

Dne 26. června byl znovu, po kompletní rekonstrukci, 
supermarket otevřen a změna je opravdu razantní. 
Nezůstal kámen na kameni. Těšit se můžete na nový
a moderní vzhled interiéru i exteriéru.

Prodejna získala novou fasádu v barvách družstva, 
ods  nům šedé barvy dominuje oranžové logo. Nákupní 
prostor byl rozšířen a prodejna se pyšní novým regálovým 
systém, mrazáky, ledničkami, pokladnami, automatem
k výkupu lahví či osvětlením. Veškeré vybavení interiéru 
je laděno do bílých a oranžových barev. Prodejna 
byla přizpůsobena zákazníkům pro větší komfort při 
nakupování. Dále se prodejna pyšní zbrusu novým 
vybavením, mezi které patří např. regály, obslužné pulty, 
pokladny nebo osvětlení. 

Děkujeme Vám za trpělivost a věříme, že nyní budou 
Vaše nákupy ještě příjemnější a pohodlnější.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Prodejna před rekonstrukcí

Náhradní prodej

Prodejna exteriér po rekonstrukci

Interiér prodejny po rekonstrukci
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PRODEJNA PO REKONSTRUKCI
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SOUTĚŽ COOP POMOCNÍCI PRO DŮM A ZAHRADU

Neustále pro Vás vymýšlíme nové a nové odměny
za nákup. Minulý rok jste měli možnost zúčastnit se 
soutěže „NaCOOPni svůj skútr!“ pořádané centrálou 
Coop Morava, kde jste po setření losu vyhrávali, jak již 
název napovídá, skútr, dále kolo, koloběžku, hračku Tatra 
815 nebo kuličkové pero. Nevýherní losy byly do slosování 
o krásnou čtyřkolku. 

A protože jste si tuto soutěž tak oblíbili, centrála Coop 
Morava pro Vás v březnu připravila další soutěž pod 
názvem „COOP pomocníci pro dům a zahradu“.  Každý 
zákazník, který nakoupil minimálně za 250 Kč, získal s  rací 
los, kde se skrývaly zahradní lopatky, rýče, hrábě nebo 
sekery. Nevýherní losy byly opět poslány do slosování
o hlavní výhru, kterou bylo celkem 10 zahradních 
traktůrků Husqvarna.

Celkem jsme našim zákazníkům rozdali 1044 výher 
(131 hrábí, 520 lopatek, 174 nůžek, 131 rýčů, 87 seker
a 1 traktůrek).

Do soutěže se zapojilo celkem deset družstev
a v Jednotě Mikulov se při losování o traktůrek usmálo
štěs   na paní Martu Dočkalovou.

Všem výhercům srdečně gratulujeme a věříme, že výhry 
Vám budou šikovnými pomocníky na Vaší zahrádce. 

Marta Dočkalová

Šťastný výherce



Jaro a léto jedině
v pohodlných botách
z Jednoty Mikulov.

Navštivte naše prodejny obuvi
v Pohořelicích, Hustopečích
a Valticích.

Nabízíme nejen kvalitní obuv,
ale i kabelky, textil a punčochové zboží.

vi
*Ilustrační foto
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Oblíbeným platebním nástrojem našich zákazníků 
je možnost hradit nákup prostřednictvím stravenek. 
Trendem poslední doby je poskytování elektronických 
stravenek, které se používají jako klasická platební karta. 
I v našich prodejnách nyní můžete tyto elektronické 
stravenkové karty využívat, a to bezkontaktně až do výše

nákupu 500 Kč za den. Na tyto stravenkové karty 
můžete nakoupit zboží denní potřeby, potraviny, nápoje, 
hygienické potřeby a další. Nelze s nimi pla  t za alkohol 
a tabákové výrobky. Podporovanými stravenkovými 
kartami jsou karty od společnos   Up, Edenred a Sodexo.

Nově přijímáme i elektronické stravenky. 

ů

ELEKTRONICKÉ STRAVENKY



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 odbor obchodu a marke  ngu
Neprodejné! Červenec 2018
MK ČR E 21122

Hledáte letní brigádu?
Chcete pracovat v tradiční české společnosti? 

Tato práce je vhodná i pro aktivní důchodce,
maminky na mateřské dovolené nebo studenty.

NABÍZÍME:
• mzda 100 Kč/hod

• četnost a délka denních směn dle dohody a potřeby prodejny

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
Kontaktujte nás na emailu kariera@jednota.cz nebo telefonním čísle 725 941 438.

 


