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Vážení členové družstva,

tradičně poslední květnové úterý, letos 31. 5. 2016, se konalo
jednání vrcholného orgánu – 24. shromáždění delegátů
Jednoty družstva spotřebitelů Kaplice. Jednání se opět
konalo v restauraci U Ratolesti v Českém Krumlově. Tohoto
shromáždění se zúčastnili delegáti zvolení na členských
schůzích v roce 2015 a to podle pravidel vyplývajících ze
Stanov družstva schválených v roce 2014.

Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2015 obdrželi
všichni delegáti v předstihu a po vystoupení a komentáři
předsedy družstva byla tato plným počtem přítomných hlasů
schválena. K tomuto jednoznačnému rozhodnutí přispěla
kladná stanoviska Kontrolní komise družstva i výrok
auditora.

Maloobchodní obrat družstva proti roku 2014 vzrostl o 1,4 %
na hodnotu 668,7 milionů korun, což v absolutním vyjádření
je meziroční růst o více než 9 milionů korun. Tohoto pozi-
tivního výsledku bylo dosaženo i přes další růst konkurence
v našem regionu. Zejména se jednalo o diskontní super-
market PENNY ve Velešíně uvedený do provozu v listopadu
2014. Dopad této konkurence představoval úbytek obratu
v tomto sídle minimálně o 7 milionů korun. Expanze “asij-
ských večerek” se v roce 2015 sice zpomalila, ale především
proto, že jejich zastoupení je již ve všech bývalých stře-
diskových obcích a městech našeho regionu a to i ve větším
počtu.

Pozitivních příčin nárůstu našich tržeb je několik. Jednak
významné oživení české ekonomiky s růstem HDP v roce
2015 o více než 4 % podpořené růstem spotřeby domác-
ností, která po několika letech stagnace opět vzrostla. Hlavní
pozitivní dopad na růst tržeb však mělo období letní
turistické sezony. V prodejnách v okolí lipenského jezera

JEDNOTĚ SE ROK 2015 VYDAŘIL

Prodejna 093 Lipno nad Vltavou

jsme v měsících červen – září realizovali maloobchodní tržby
meziročně vyšší až o 20 %, a to zejména v supermarketech
Lipno nad Vltavou, Frymburku a Horní Plané. Tento vysoce
pozitivní a mimořádný výsledek byl významně ovlivněn velmi
vysokou návštěvou turistů lipenského jezera podpořenou
“tropickým” průběhem loňského léta. Ale významnou
zásluhu na tomto výsledku měla velmi dobrá až vyčerpávající
práce našich pracovníků prodejen podpořená dostatkem
zboží od našich velkoobchodních skladů i přímých dodávek,
včetně Pekárny v Horní Plané či Výrobny lahůdek v Besednici
a velmi dobře fungující vlastní závodovou dopravou.

Potvrdilo se opět, že léto ve spojení s lipenským jezerem je
pro naše družstvo klíčovým faktorem, a to nejenom pro
růst tržeb, ale i efektivnost hospodaření.

Hospodářský výsledek – zisk za rok 2015 meziročně
významně vzrostl. Dosažený zisk po zdanění ve výši téměř
11 milionů korun byl dosažen také prodejem majetku,
zejména hotelu Racek v Černé v Pošumaví. Tento výsledek
měl pozitivní dopad do finančních toků – cash flow družstva.
Mohli jsme financovat potřebné investice z vlastních zdrojů
a přitom snížit závislost na bankovních úvěrech. V roce 2015
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se zvýšila průměrná mzda zaměstnanců družstva o 1 077 Kč
na výši 18.095 Kč, což je meziroční nárůst o 6,1 %. Velmi
dobrého hospodářského výsledku jsme také využili v rámci
příprav oprav a investic či pořízení drobného investičního
majetku plánovaných pro letošní rok 2016.

Celková zadluženost družstva poklesla na 41 %, což je na
spodní hranici doporučeného rozpětí zadluženosti 40 – 60 %.
Z pohledu celkových tržeb a výkonů patří Jednota Kaplice

v systému Svazu českých a moravských spotřebních družstev
mezi skupinu stabilních družstev s rostoucími výkony a zdra-
vou ekonomikou.

Nezapomínáme ani na vás, naše členy. O vývoji členské
základny a členských výhodách informujeme v další části
tohoto zpravodaje. Našim cílem je minimálně udržet
parametry členských výhod i do budoucna a zejména také
zpětné slevy z nákupů v našich prodejnách.

Proto také dbáme na zkvalitňování nákupních podmínek
na našich prodejnách a i v roce 2016 máme ve schváleném
podnikatelském záměru řadu investic a oprav, včetně
kompletních modernizací prodejen. Vycházeli jsme z před-
pokladu dalšího růstu maloobchodního obratu minimálně
o 1-2 % vlivem dalšího růstu spotřeby domácností a záměru
dále zkvalitňovat námi poskytované služby. Větší poptávku
jsme předpokládali zejména v prodejnách v rekreačních
oblastech a především v lipenských prodejnách z důvodu
tendencí českých občanů trávit své dovolené ve větší míře
v Česku z důvodů bezpečnosti. Pokud jde o finanční plán
pro rok 2016, schválili jsme podnikatelský cíl následovně:
realizovat tržby a výkony družstva minimálně na úrovni
roku 2015, zajistit kladnou rentabilitu, udržet platební
schopnost a nezvýšit zadluženost družstva.

O konkrétních významnějších investičních aktivitách infor-
mujeme na jiném místě tohoto zpravodaje, včetně
marketingových aktivit směřujících k lepší orientaci
zákazníků v našich prodejnách a sjednocení značení vnějších
i vnitřní prostor prodejen. Jsem přesvědčen, že jsme v této

oblasti významně pokročili. Cílem je takto dokončit sjedno-
cení řetězcových prodejen TIP – TUTY, přiměřeně i našich
nejmenších neřetězcových prodejen. Supermarket TERNO
v Českém Krumlově je jednotně řešen dle manuálu správce
řetězce Jednoty České Budějovice.

V letošním létě v měsíci srpnu před námi stála ještě jedna
zcela mimořádná výzva a to Olympiáda Rio – Lipno 2016,
která dle očekávání organizátorů přiláká k lipenskému
jezeru desítky tisíc turistů a návštěvníků navíc proti běžné
letní sezoně. Z pohledu zajištěnosti našich prodejen po
technické stránce a zásobování jsme se na tuto zcela unikátní
akci připravili. Velkým problémem je však zajištění pracovníků
a to nejenom kvalifikovaných. Největší nápor na zvládnutí
uspokojení tisíců návštěvníků Lipna nad Vltavou bude na
Supermarketu Lipno, který již v běžné letní sezoně doslova
“praská ve švech.” Problémem nebude zajistit dostatek
zboží, ale doplnit jej do regálů a nabídnout zákazníkům.
Některé položky zboží jsou rychle vyprodány a musí se i ně-
kolikrát za den doplňovat, což při plném provozu a množství
zákazníků v prodejně není jednoduché. Abychom v rámci
možného udělali maximum pro uspokojení návštěvníků –
zákazníků, musíme organizovat noční doplňování zboží
a to převážně pracovníky činností z centrály družstva včetně
důchodců. O vynaloženém úsilí našich pracovníků prodejen
k uspokojení zákazníků dodávám s obdivem “snad to
společně zvládneme.”

V době vydání toho zpravodaje bude již olympiáda v plném
proudu a věřím, že bude pro nás přínosem jak po stránce
ekonomické, tak i z hlediska image družstva. A že výsledkem
budou mimořádné tržby k naplnění našich cílů.

Přeji vám všem hezký zbytek léta a především pevné zdraví.

Ing. Jan Gušl, předseda družstva

Interiér prodejny 093 Lipno nad Vltavou
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INFORMACE K ROZVOJI MALOOBCHODNÍ
SÍTĚ JEDNOTY DS KAPLICE
V návaznosti na podnikatelský záměr našeho družstva
Jednoty DS Kaplice byly i v letošním roce 2016 prováděny
v našich provozovnách inovativní a modernizační změny,
akce s cílem umožnit našim zákazníkům nákupy potravin
a zboží časté potřeby na dobré úrovni v kvalitě odpovídající
současným trendům a standardům.

Zásadní investiční akce – modernizace a rekonstrukce pro-
dejny 097 Křemže byla provedena v březnu letošního roku.
Došlo ke stavební rekonstrukci všech prostor prodejny včet-

ně zázemí, byla provedena instalace nového zařízení nové
generace zejména chladícího a mrazícího a speciálního
osvětlení prodejny. Prodejna získala po rekonstrukci úplně
novou image a je ze strany zákazníků velice kladně hodno-
cena.

Další zásadní rekonstrukcí a modernizací prošla ve druhém
čtvrtletí roku prodejna 036 Malonty. Byly nově upraveny
vstupní prostory do prodejny a energeticky vhodněji byl

vyřešen prostor hlavní podélné stěny prodejny s úpravou
bez nevyhovujících výloh při zachování prosvětlené a lépe
izolované fasády prodejny. Dále byla nově vydlážděna

prodejní místnost a poté nainstalováno nové zařízení
prodejny.

Další dílčí změny a modernizace se uskutečnily na prodejně
093 Lipno nad Vltavou – zvýšení kapacity chladících regálů,
zvýšení kapacity prodejních regálů pro prodej čerstvého
pečiva a těžkých regálů pro prodej nápojů, remodeling
úseku ovoce zelenina, výstavba venkovního dřevěného
stylového skladu, kompletace a rekonstrukce vzducho-
techniky, na prodejně 050 Přední Výtoň byl v rámci přípravy
na letní turistickou sezonu proveden celkový remodeling
prodejny se záměrem podstatného zlepšení služeb pro naše
zákazníky, prodejna 092 Frymburk – vystavěny a dokon-
čeny nové prostory pro skladování a manipulaci se zbožím,
095 Horní Planá – výměna chladících přístěnných regálů
za nové méně energeticky náročné, 088 Benešov nad
Černou – výměna chladících přístěnných regálů za nové,
086 Kaplice – instalace nového nákladního výtahu, 250
Terno Český Krumlov – instalace automatu na výkup lahví
a přepravek.

Nutno ještě dodat, že pro účely lepšího zásobování malo-
obchodu i cizích odběratelů byla pro naši družstevní pekár-
nu pořízena nová etážová pec a balička hotových peká-
renských výrobků.

Pro účely ubytování sezonních pracovníků a brigádníků pro
prodejny v oblasti Lipna byla k 30. 6. 2016 uvedena do
provozu zaměstnanecká ubytovna v patře objektu prodejny
069 Loučovice.

Uvedené skutečnosti dokazují, že naše družstvo má zájem
investovat zejména do zlepšení úrovně maloobchodních
prodejen a následných služeb pro zákazníky a tím naplňovat
stanovené cíle pro podnikání v segmentu maloobchodu.

Vladimír Kozák, místopředseda družstva

Interiér nově zrekonstruované prodejny 097 Křemže

Exteriér nově zrekonstruované prodejny 036 Malonty

Exteriér prodejny 050 Přední Výtoň



MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
Internet
On-line komunikace nabírá na síle. Stále častěji zákazníci
sledují akční nabídky a aktuality z prodejen na internetových
stránkách Jednoty Kaplice. Technologie jdou však neustále
kupředu, proto nezbývá než je následovat a našim zákaz-
níkům nabídnout uživatelsky příjemné rozhraní pro nalezení
informací, které právě hledají. V rámci družstevní spolupráce
s Jednotou OD Tábor, vznikají zcela nové internetové stránky
Jednoty, které bude možné zobrazit nejen na počítači, ale

také na tabletu a mobilním telefonu. Nové internetové
stránky mají jednodušší a vzdušnější grafickou podobu
s odkazem na příslušnost k regionu. Plnohodnotný obsah
stránek bude komunikovat vše podstatné nejen pro naše
zákazníky, ale i členy a obchodní partnery družstva. Spuštění
stránek očekáváme v nejbližší době.
Za zmínku také stojí významný růst návštěvníků face-
bookových stránek Jednoty Kaplice, na kterých je možné
sledovat aktuality z prodejen a získávat informace o právě
probíhajících akcích a plánovaných aktivitách. Staňte se
naším fanouškem na facebooku (www.facebook.com/
jednotakaplice/) a nic vám neunikne.
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In-store
V rámci procesu in-store sjednocení na vybraných
prodejnách, převážně COOP TIP, dochází k nastolení určité
jednotnosti vizuální komunikace na prodejně, k níž patří
obměna různobarevných prvků za prvky oranžové, využití

nových sortimentních vizuálů v předem daných úsecích, jako
jsou nápoje, ovoce a zelenina a chlazené zboží, v neposlední
řadě k začištění vstupních vestibulů od různých reklamních

Pekárna Horní Planá
a Lahůdky Besednice
Mnohdy je velice obtížné zapamatovat si celou šířku
a hloubku sortimentu vlastních pekařských a lahůdkářských
výrobků. Jednotný katalog vlastní potravinářské výroby je
tak jednoduchým nástrojem, jak nejlépe zákazníkům
komunikovat naše výrobky s možností jejich objednávky
přímo na prodejně. Tento katalog je nyní k dostání na všech

našich prodejnách a zákazníci mají možnost si daný katalog
prohlédnout nebo případně na prodejně realizovat obje-
dnávku vybraného výrobku. Pořízené fotografie pro výrobu
katalogu zároveň poslouží jako foto databáze pro různé
marketingové účely a budou využity pro spuštění inter-
netového katalogu na samostatných internetových strán-
kách Pekárny Horní Planá a Lahůdek Besednice, jejich
spuštění je plánované na podzim tohoto roku. Aktuálně je
katalog dostupný ke stažení na www.jednotakaplice.cz/
vyroba

Ing. Jan Hoffmann, marketingový manažer

materiálů, samolepek a instalaci nových nástěnek s ozna-
čením “Pro naše zákazníky” a “Všechno dobré”. Reálné
výsledky je možné shlédnout v nově zrekonstruovaných pro-
dejnách v Křemži a Malontech, ale také na Lipně, Frymburku
a Horní Plané. Důraz je kladen především na detail,
jednoduchost sdělení a čistý vzhled.

Interiér prodejny 097 Křemže
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Slevy poskytnuté členům za rok 2015:

•čipová karta – vyplacené slevy ve výši 1.088.523,- Kč,
z toho pro členy družstva (držitele čipové karty)
475.650,-, což je proti roku 2014 pokles o cca 1,04 %.
Bonus vyplacen ve výši 174.306,- Kč.

•na nákupní kupony (pro členy, kteří nemají čipovou
kartu) – bylo v prodejnách do konce roku 2015
uplatněno 274 ks kuponů á 100,- Kč. Oproti roku 2014
bylo uplatněno o 121 ks kuponů méně.

Pro letošní rok schválilo shromáždění delegátů členské
výhody ve stejném rozsahu jako v roce předešlém (dále viz
Výhody členům družstva pro rok 2016/2017).

Pro ty, kteří věrnostní čipovou kartu nevlastní, jsou
k dispozici na požádání (tel. 380 302 227, nebo e-mail
sekretariat@jednotakaplice.cz) dva kupony na nákup
zboží nad 300,- Kč se slevou 100,- Kč.

Opět připomínáme, že v případě zájmu o získání věrnostní
čipové karty se můžete informovat přímo na prodejnách
družstva nebo v ústředí družstva (tel. 380 302 259). Veškeré
dotazy Vám zodpovíme také na našich webových stránkách
www.jednotakaplice.cz.

KONTAKT
Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici
Kaplice – nádraží 86, 382 42 Střítež
Tel.: 380 302 227
E-mail: sekretariat@jednotakaplice.cz
www.jednotakaplice.cz,
www.facebook.com/jednotakaplice

6

INFORMACE ČLENŮM DRUŽSTVA
Počet členů k 31. 12. 2015 byl 1031, což znamená nárůst
o 4 členy proti skutečnosti k 31. 12. 2014 – vystoupilo 7
členů, zemřelo 12 členů a vyloučeno bylo 69 členů pro
nedostupnost. Přijato bylo 10 nových členů (z toho 1
převodem). Do evidence bylo vráceno 14 členů (jednalo
se o 9 vyloučených členů, kteří podali odvolání proti
vyloučení a dodatečně doplatili základní čl. vklad a 5 členů
z nedostupných, kteří nahlásili novou adresu).

Složení členské základny k 31. 12. 2015:
197 členů ve věku 18-50 let
249 členů 51-60 let
329 členů 61-69 let
256 členů ve věku 70 a více let.

Členské výbory:
Počet členských výborů se vzhledem ke změnám vyplýva-
jícím z nových Stanov snížil z předcházejících 28 členských
základen na 19. Byly zrušeny:
ČV Světlík – členové převedeni pod ČV Frymburk
ČV Přídolí – členové převedeni pod ČV Český Krumlov
ČV Horní Dvořiště a ČV Rychnov nad Malší – členové obou
základen byli převedeni pod ČV Dolní Dvořiště
ČV Kájov – členové převedeni pod ČV Chvalšiny
ČV Omlenice – členové převedeni pod ČV Kaplice
ČV Netřebice – členové byli převedeni dle místa bydliště
pod ČV Velešín, Kaplice nádraží a Kaplice
ČV Loučovice a ČV Přední Výtoň – členové obou základen
byli převedeni pod ČV Vyšší Brod

Dále byli členové rozděleni do volebních obvodů, kterých
je nyní 30. ČV Kaplice nádraží, Křemže a Vyšší Brod mají 2
volební obvody, ČV Český Krumlov a Velešín mají 3 volební
obvody a ČV Kaplice má 5 volebních obvodů. Minimální
počet členů v jednom volebním obvodě musí být 20 členů,
viz Stanovy. To také platí pro ty členské výbory, které mají
pouze 1 volební obvod. Pokud by klesl stav členské základ-
ny u těchto členských výborů pod 20 členů, musel by být
členský výbor převeden pod nejbližší možný členský výbor.

Jarní členské schůze:
Letošních jarních členských schůzí se zúčastnilo celkem 381
členů, což je 37,06 % z celé členské základny. Proti roku
2015 to byl nárůst o 2,8 %.

NOVÉ ČLENSKÉ KNÍŽKY BYLY VYDÁVÁNY ČLENŮM PŘI
KONÁNÍ JARNÍCH ČLENSKÝCH SCHŮZÍ V ROCE 2016.
Členům, kteří si členskou knížku nevyzvedli, nebo jim
nebyla členským výborem doručena osobně, budou
rozesílány poštou doporučeně.
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ČLENSKÉ VÝHODY PRO ROK 2016/2017

Podle rozhodnutí představenstva družstva se výhody
členům poskytují v tomto rozsahu:

1. sleva z nakoupeného zboží v jednom kalendářním
měsíci při nákupu:
do 2.500 Kč  ……. 1,5 %
do 5.000 Kč …….. 2,0 %
do 7.500 Kč …….. 2,5 %
nad 7.500 Kč ….… 3,0 %

2. úročení půjček roční úrokovou mírou sjednaných na:
12 měsíců  –  1,2 %
  6 měsíců  –  0,9 %
– s platností od 1. 6. 2016

3. – za denní zůstatek vkladů nad 1.000 Kč do 100.000
Kč na věrnostní čipové kartě bude poskytnut bonus
ve výši 0,8%
– za denní zůstatek vkladu nad 100.000 Kč
na věrnostní čipové kartě bude poskytnut bonus
ve výši 0,3 %
– s platností od 1. 7. 2016

Podle rozhodnutí představenstva má člen družstva (který
není držitelem věrnostní čipové karty, včetně podúčtu)
možnost získat   2 poukázky na období od 1. 7. 2016 do
30. 6. 2017 každá se slevou 100 Kč z jednorázového
nákupu zboží nad 300 Kč.

O tyto poukázky je nutno si požádat na sekretariátu
družstva tel. 380 302 227,
nebo na e-mailu: sekretariat@jednotakaplice.cz.

Výhody členům družstva se pro rok 2016 – 2017 poskytují:

1. TRVALÝMI A JEDNORÁZOVÝMI PROCENTNÍMI
SLEVAMI
přiznávanými odstupňovaně s členem družstva
realizovaných nákupů zboží v prodejnách družstva
evidovaných jemu vydanou věrnostní čipovou kartou
družstva, která slouží k ochraně jeho peněz, placení
nákupů, vkládání a vybírání hotovosti a získávání
bonusů z jím vložených finančních prostředků, když
vyúčtování operací se provádí písemně měsíčně
a bezplatně.

2. ÚROČENÍM (S VYŠŠÍ ÚROKOVOU MÍROU) PŮJČEK
DRUŽSTVU POSKYTOVANÝCH JEHO ČLENY
sjednávaných při minimální půjčené částce 5.000 Kč na
dvanáct a 10.000 Kč na šest měsíců, evidovaných
zvláštní smlouvou.

3. BONUSEM,
ale na dobu bez časového omezení, při minimální
půjčené částce 1.000 Kč, evidované prostřednictvím
věrnostní čipové karty člena.

4. POUKÁZKAMI NA SLEVU Z NÁKUPU ČLENŮM, KTEŘÍ
NEJSOU DRŽITELI VĚRNOSTNÍ ČIPOVÉ KARTY

V Českém Krumlově dne 31. května 2016.
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JEDNOTA
DRUŽSTVO SPOTŘEBITELŮ

V KAPLICI

Střítež, Kaplice – nádraží 86
382 42 KAPLICE 2

Do slosování o ceny budou zařazeny kupóny se správně zodpovězenými soutěžními otázkami.

Kupón zasílejte do 26. září 2016 na adresu:
Jednota DS v Kaplici, sekretariát, Střítež, Kaplice – nádraží 86, 382 42 Kaplice

1. Která prodejna prošla v březnu 2016 modernizací a rekonstrukcí?

.....................................................................................................................................................................................................

2. Nad kterou prodejnou byla uvedena do provozu zaměstnanecká ubytovna?

.....................................................................................................................................................................................................

3. O kolik meziročně vzrostl maloobchodní obrat v roce 2015 oproti roku 2014?

.....................................................................................................................................................................................................

Jméno a příjmení:........................................................................... telefon: .....................................................................................

adresa+PSČ: ..........................................................................................................................................................................................

Odpovědní kupón

Soutěž pro členy Jednoty o 10 poukázek na odběr
zboží v hodnotě 1000 Kč (2 poukázky á 500 Kč)

Vyhodnocení čtenářské soutěže Zpravodaje 2015:
Do soutěže se zapojilo 191 členů, z toho 183 se správnou odpovědí.

Vylosováni byli a cenu obdrželi:
BRUN Karel, HOŘEJŠÍ Jiří, KOPECKÁ Marie, MAJER Karel, MAJEROVÁ Božena, MAREK Jiří,

MIKEŠ Pavel, ROLNÍK Štefan, SMRŽOVÁ Hana, WEBEROVÁ Marie.
Všem výhercům ještě jednou blahopřejeme.

P.P.
982207-1078/2010

382 42 Kaplice 2
O.P.


