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Vážení členové družstva,

Tradičně poslední květnové úterý, letos 30. 5. 2017, se konalo
jednání vrcholného orgánu – 25. shromáždění delegátů
družstva spotřebitelů Jednoty Kaplice. Jednání se opět
konalo v restauraci U Ratolesti v Českém Krumlově. Tohoto
shromáždění se zúčastnilo všech 30 delegátů  zvolených na
členských schůzích v roce 2015 s aktuálním celkovým počtem
1 007 hlasů.

Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2016 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 celkem proti roku 2015 sice
pouze stagnoval na úrovni 669 milionů Kč s meziročním
nárůstem o 0,01 %. Přesto hodnotíme docílený malo-
obchodní obrat pozitivně. Zejména proto, že v 1. pololetí
loňského roku poklesly ceny řady potravin, především
mléčných výrobků. Dalším zásadním faktorem byl méně
příznivý průběh letní turistické sezony zvláště z důvodu
deštivějšího počasí oproti mimořádně horkému létu roku
2015. Očekávaný příznivý dopad Olympiády „RIO Lipno“ se
nedostavil. Naopak po dobu konání této akce poklesly tržby
supermarketu Lipno o více než 1 milion korun. Důvodem
bylo zejména zpoplatnění parkoviště u supermarketu
majitelem pozemku a také omezení lůžkové kapacity –
snížení o cca 600 lůžek – ve prospěch organizátorů a pra-
covníků zajiš�ujících činnost olympijské vesnice.

Dalším dílčím, ale významně nepříznivým faktorem na celkové
tržby maloobchodu v loňském roce byl meziroční propad
v supermarketu TERNO v Českém Krumlově o téměř
6 milionů korun, což znamená více než 5 %. Příčin spa-
třujeme několik. Jednak stále celkově agresivnější
konkurenční boj diskontních supermarketů LIDL a PENNY
a zejména hypermarketů TESCO a KAUFLAND, jejichž celkový

JEDNOTA JEDE NA ÚSPĚŠNÉ VLNĚ

Delegáti družstva

rozsah prodejních ploch na počet obyvatel města je ve
srovnání s městy s obdobným počtem obyvatel výrazně vyšší.
Další negativní dopad na návštěvnost TERNA měla také
prováděná rekonstrukce komunikace křižovatky u mostu
v centru města počátkem léta.

Naproti tomu nahradily tyto výpadky obratu prodejny,
které družstvo kompletně zmodernizovalo, především
supermarket TIP ve Křemži, s meziročním růstem obratu
o 9 %, rovněž tak prodejny TUTY v Malontech s meziročním
růstem obratu o 7 %, či TUTY v Brloze s nárůstem tržeb
o více než 12 %. Jednota dále dlouhodobě provádí po-
stupné dílčí modernizace všech prodejen, zejména výměny
zařízení pro prodej čerstvého zboží. Z pohledu zákazníků
jsou rovněž pozitivně přijímány změny v interiéru prodejen
s novou marketingovou komunikací, což rovněž kladně
oceňuje odborná veřejnost, včetně našich dodavatelů.

V roce 2016 nedošlo k významnější změně konkurenčního
prostředí v našem regionu, stále zřetelněji se ukazuje pokles
dopadu do našich tržeb ze strany asijských prodejen. V řadě
obcí naše prodejny již docilují tržby ve výši jako v letech,
kdy ještě tato nová konkurence nebyla. Příkladem mohu
uvést obce Malonty, Benešov nad Černou, Besednice a řadu
dalších.
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Výší docíleného maloobchodního obratu v roce 2016 si naše
družstvo udrželo 16. pozici z celkového počtu 43 obcho-
dujících družstev COOP ČR. Jejich celkový maloobchodní
obrat činil 26,7 miliard Kč, což znamená meziroční nárůst
o necelé 1 %. Sí� prodejen Jednoty Kaplice patří mezi
kvalitativně lepší a výkonnější s průměrným měsíčním
obratem na 1 prodejnu 1.506 tis. Kč, což je téměř
dvojnásobek průměrného měsíčního obratu prodejen
v systému COOP ČR.

Na celkově dobrých výsledcích našich prodejen se významně
podílí také naše velkoobchodní sklady, které dodávají
prodejnám zboží dle potřeb, což znamená v letním období
několikrát v týdnu, v případě ovoce a zeleniny denně. Vedle
našich prodejen zásobují naše distribuční sklady také
prodejny partnerských družstev Jednot Vimperk, Jindřichův
Hradec a Tábor.

Vlastní výroba v Pekárně Horní Planá a Lahůdkách Besednice
doplňuje nabídku zákazníky žádaného sortimentu v celkové
hodnotě 25 milionů Kč, dodávaného převážně do našich
vlastních prodejen.

Celkové tržby za prodej zboží a výrobků činily 720 milionů
Kč, což byla téměř shodná výše jako v roce 2015.

Těchto významných výsledků jsme dosáhli zásluhou
každodenní kvalitní práce našich zaměstnanců všech
činností. Naše specifické zákaznické prostředí se silným
nárůstem tržeb v letních prázdninových měsících vyžaduje
i vyšší počet kvalifikovaných pracovníků zejména do prodejen
oblasti lipenského jezera, kteří bohužel nejsou k dispozici.
Uspokojit zákazníky a zajistit dostatek požadovaného zboží
vyžaduje extrémní nasazení stálých pracovníků, kdy dosahují
produktivitu práce několikrát vyšší než v mimosezonním
období. S pomocí brigádníků, ale i pracovníků ústředí
a výpomoci z prodejen mimo sezonní oblasti to zatím
zvládáme, by� rok od roku stále složitěji. Naší snahou je
samozřejmě poskytnout našim zaměstnancům za mimo-
řádné výkony odpovídající odměnu. Je všeobecně známo,
že mzdy v maloobchodních činnostech jsou výrazně nižší
než průměrné mzdy v české ekonomice. Průměrná měsíční
mzda družstev skupiny COOP ČR za rok 2016 činila 16.831,-
Kč. Je potěšitelné, že v našem družstvu tato průměrná mzda
byla vyšší téměř o 2.000,- Kč. Z toho průměrná mzda
v prodejnách ve výši 17.400,- byla 5. nejvyšší ze všech
obchodujících družstev. Ale s ohledem na náročnost a prac-
nost v obchodě s potravinami je stále hluboce nedoceněná.
Proto je vedení družstva vedeno snahou udržet kvalitní
zaměstnance a podporovat je i sociálním programem. Např.
týden dodatkové dovolené, příspěvky na penzijní a životní
pojištění, příspěvek na cestu do zaměstnání a stravování

a další benefity na základě dohody s odborovou organizací
Jednoty přispívají k relativně nízké fluktuaci pracovníků
v družstvu.

V loňském roce jsme rovněž pokračovali v postupné
modernizaci našich prodejen a výrobních činností, obměně
vozového parku. Celkový rozsah investic překročil 20 milionů
Kč a dále přispěl k celkovému zkvalitnění našich služeb
zákazníkům. Nezapomínáme ani na naše členy. Finanční
efekty členům z nákupu zboží jsou významné a družstvo
bude v jejich poskytování pokračovat.

Jako zásadní pozitivum hodnotíme, že jsme si dokázali na
růst mezd, opravy, investice a ostatní benefity vydělat naší
obchodní a výrobní činností a zadluženost družstva přitom
zůstala na spodní hranici doporučené optimální výše.
Efektivnost našich prodejen významně podporuje účast
v řetězcích COOP a to nejenom pozitiva z pohledu zákazníků,
ale i finanční benefity získávané z jednotlivých akcí,
odpovídající našemu podílu realizovaného obratu.

Podnikatelský záměr schválený pro rok 2016 a jeho priority
se podařilo splnit, za což patří oprávněně našim zaměst-
nancům poděkování.

Schválený záměr pro letošní rok předpokládá mírný růst
maloobchodního obratu do 0,5 % proti skutečnosti roku
2016, zajistit kladnou rentabilitu z obchodní činnosti. Přitom
zajistit dostatek zdrojů na schválené investice a opravy
majetku a také na mzdy našich pracovníků, zvláště těch
provozních. Situace na trhu práce je velice napjatá, chybí
kvalifikovaní pracovníci pro profese prodavač – prodavačka.
Navíc zahraniční řetězce lákají potencionální zaměstnance
nabídkou nadprůměrných platů. V této situaci se nám
s podivem zatím daří udržet naše kmenové zaměstnance,
což je velice pozitivní. Jistě k tomu přispěl také další růst
mezd v letošním roce, který u prodejen činí k 30. 6. 2017
nárůst průměrně o 6,5 %.

V době vydání tohoto zpravodaje bude pomalu končit léto
a my /doufám/ budeme opět hodnotit pozitivně rozhodující
období roku – letní turistickou sezonu, jako hlavní předpo-
klad pro splnění celoročních cílů. Průběžné výsledky dávají
tušit, že naše pozitivní očekávání mohou být naplněna.
Předpoklady pro úspěch jsme postupně vytvářeli, a� již
zmíněnými rekonstrukcemi a modernizacemi prodejen,
včetně nové marketingové komunikace.

Přeji nám všem hezký zbytek léta, příjemné nákupy
v prodejnách družstva a především pevné zdraví.

Ing. Jan Gušl, předseda družstva
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INFORMACE K ROZVOJI SKUPINY
MALOOBCHODNÍCH PRODEJEN DRUŽSTVA
Každoročně počítá podnikatelský záměr družstva s moder-
nizačními změnami a dílčími inovacemi v našich malo-
obchodních prodejnách. Rozhodujícím motivátorem v usku-
tečňování tohoto cíle jsou potřeby našich zákazníků směrující
k jejich spokojenosti s kvalitou nakupování a poskytování
služeb.

V prvním čtvrtletí roku byla provedena zásadní rekonstrukce
a modernizace prodejny 051 Přídolí. Ta zahrnovala odvod-
nění celé prodejny, rekonstrukci elektroinstalace a vodo-
vodního vedení, pokládku nové podlahy z keramické dlažby,

instalaci nového vstupního vestibulu, vybavení prodejny
novými regály a chladícími pulty včetně přístěnného
chladícího regálu. Tím vznikla nová přehlednější dispozice
prodejny, kterou zákazníci velice kladně hodnotí.

Podstatnější rekonstrukce a změna dispozice proběhla
v prodejně TUTY 201 Chvalšiny. Prodejna byla nově vyba-
vena chladícím regálem pro prodej mléčného sortimentu,
byla instalována nová klimatizační jednotka, bylo provedeno

odvlhčení střední nosné stěny prodejny, celková výmalba
prodejny, úpravy venkovních prostor před prodejnou včetně
odstranění vzrostlého smrku narušujícího statiku vnějšího
zdiva.

Další dílčí změny a modernizace se uskutečnily v prodejnách:
093 Lipno nad Vltavou – výstavba a vybavení dalšího
sociálního zařízení, nová klimatizační jednotka
087 Vyšší Brod – instalace nového zápultí, oprava dlažby
v prodejně, úprava okolí prodejny
007 Černá v Pošumaví – generální oprava střechy, oprava
venkovní fasády
012 Český Krumlov – nová přípojka vodovodu
026 Český Krumlov – částečná změna dispozice prodejny
028 Český Krumlov – nový rozvod vodovodu v prodejně
031 Kájov – nová klimatizační jednotka
043 Nová Ves – nový vchodový portál, nový chladící
obslužný pult, nová chladící obslužná vitrína
058 Rožmitál na Šumavě – zavedeny poštovní služby na
prodejně včetně vybavení pro poštovní provoz
069 Loučovice – nové vybavení mrazící technikou
092 Frymburk – instalace nového zápultí
250 Terno Český Krumlov – zásadní změna dispozice bude
provedena ve IV. čtvrtletí roku

Z výše uvedených skutečností je patrné, že v maloobchod-
ních prodejnách je zajištěn trend směřující k modernizaci
našich prodejen a tím i zlepšování úrovně služeb pro naše
zákazníky. Spokojený zákazník je naší nejvyšší prioritou
a k tomuto cíli směřují všechny aktivity v podnikání našeho
družstva.

Vladimír Kozák, místopředseda družstva

Interiér nově zrekonstruované prodejny 051 Přídolí

Interiér nově zrekonstruované prodejny 201 Chvalšiny

Poštovní služby na prodejně 058 Rožmitál na Šumavě



MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE
Zákazník nakupuje podle toho, jak se cítí v prodejně, co
přímo vyhledává a co je viditelně označeno. Celý proces
nákupního rozhodování je ovlivněn mnoha faktory, na které
je v posledních letech brán zřetel v procesu in-store
sjednocení prodejen Jednoty Kaplice, kdy dochází k na-
stolení jednotné vizuální komunikace a obměně vybraných
prvků. Můžeme se tedy setkat s novým řešením cenovek
v úseku ovoce a zeleniny, které nahradilo původní, jež bylo

za hranicí provozní použitelnosti nebo naopak v prodejnách
COOP TIP Frymburk a Vyšší Brod můžeme zaznamenat nové
sortimentní fotografie umístěné na vybraných místech po
prodejně. Významným prvkem je v neposlední řadě prostor
za obslužným pultem, který na uvedených prodejnách
prošel rekonstrukcí a byl doplněn o sortimentní fotografie
a informační tabule. V důsledku rozšiřování nabídky
speciálních potravin, jako jsou potraviny bez lepku, bez
laktózy a ze sóji, došlo k vývoji označení těchto konkrétních

druhů potravin, která zákazníkovi umožňují se v nabídce
těchto potravin lépe orientovat mezi ostatním sortimentem.

4

Úsek zeleniny v supermarketu Terno Český Krumlov

Nové označení speciálních potravin

Nové zápultí v prodejně 092 Frymburk

Interiér prodejny 087 Vyšší Brod

Jednota Kaplice patří mezi hrstku českých a moravských
spotřebních družstev, které se marketingem zabývají.
Z tohoto pohledu byla Jednota Kaplice, společně s Jednotou
České Budějovice, přizvána COOP Centrem Praha do
marketingové komise COOP Centra a pracovní skupiny pro
tvorbu vlastních značek COOP.

Ing. Jan Hoffmann, marketingový manažer
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Získali jsme značku kvality
Na kongresu Samoška jsme 1. června 2017 převzali od Aso-
ciace českého tradičního obchodu značku kvality s názvem
TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO ASOCIACÍ
ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU. Projekt certifikace
AČTO je určen pro české tradiční (nezávislé) prodejny
a obchodníky. Předpokladem pro zařazení do programu je
české občanství členů statutárního orgánu, český kapitál,
sídlo a místo podnikání v ČR či alespoň dvoutřetinový podíl
českého zboží v nabízeném sortimentu. Při posuzování
prodejny je hodnocena úroveň prodejny uvnitř i vně, úroveň
personálu, podpory prodeje i sortimentu. Ocenění získaly

Retail Controlling
Na jaře tohoto roku proběhlo na prodejnách Jednoty
Kaplice nezávislé hodnocení, tzv. Retail Controlling, který je
součástí marketingového průzkumu trhu a slouží k vyho-
dnocení úrovně poskytovaných služeb zákazníkům i jako
trvalý nástroj zvyšování kvality těchto služeb. Provedený
Retail Controlling 2017 navazoval na dřívější spolupráci
z roku 2013, kdy bylo hodnocení taktéž provedeno. Hlavním
akcentem letošního roku bylo zjistit aktuální stav na
prodejnách se zaměřením na image, znalostní a sociální
kapitál personálu a na vývoj ukazatelů v oblasti sortimentu
a podpory prodeje. Hodnocen byl také interiér prodejny,

jehož cílem bylo v základní struktuře vybavení prodejny
přinést technické a provozní poznatky pro další plánování.
V průběhu dvou měsíců tak odborníci nestranně, bez
provozní slepoty posuzovali veškeré aktivity prodejny z po-
hledu běžného zákazníka, odborných znalostí a malo-
obchodních trendů. Jednotlivé prodejny následně získaly
pravdivý obraz o kvalitě nabízených služeb. Z výsledků nebylo
zjištěno významných nedostatků, přesto však byly definovány
slabé stránky, na jejichž zlepšení již vedoucí středisek pracují.
Z celkového počtu 12 prodejen COOP TIP, byly nejlépe
hodnoceny prodejny COOP TIP 097 Křemže, 086 Kaplice
(na náměstí) a 092 Frymburk.

Interiér nově zrekonstruované prodejny 097 Křemže

prodejny COOP TIP 097 Křemže, 092 Frymburk a 086
Kaplice (na náměstí). Získané ocenění našim zákazníkům
garantuje kvalitní služby, zákaznický komfort a nabídku
kvalitních domácích potravin. Hodnocení probíhá na
základě pevně stanovených hodnotících kritérií. Co pro nás
certifikace znamená? Certifikace je příležitost sdělit našim
zákazníkům, že na prodejnu, ve které nakupují, se mohou
díky nestranné garanci kvality služeb, sortimentu, ale i per-
sonálu spolehnout. Pro nás jako provozovatele a samotný
personál prodejny je certifikace znamením, že prodejny
posouváme tím správným, konkurenceschopným směrem,
za který se tradiční obchod nemusí stydět. V neposlední
řadě vnímáme ocenění jako nástroj pro stanovení hod-
notících kritérií kvality pro naše ostatní prodejny.

Ing. Jan Hoffmann, marketingový manažer
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170 LET DRUŽSTEVNICTVÍ
Spotřební družstva České republiky, vystupující pod
označením COOP, slaví v letošním roce již 170 let od založení
prvního moderního družstva na našem území. Jsou tak
nejstarším trvale působícím prodejcem potravin s trvalým
důrazem na regionální produkty a výrobce. Jednota Kaplice
oslaví v roce 2019 své 100. výročí od založení a řadí se tak
mezi nejstarší spotřební družstva COOP v České republice.

Tradice českých družstev se odvíjí od roku 1847, kdy byl
v Praze založen „Pražský potravní a spořitelní spolek“.
O jeho činnosti nemáme mnoho dochovaných informací.
Je známo, že Pražský potravní a spořitelní spolek byl, jak
ostatně i vyplývá z jeho názvu, osobitým družstvem s více-
účelovou činností. Členové si v družstvu ukládali svoje úspory
a za takto vzniklý kapitál bylo nakupováno zboží běžné
denní potřeby. Členskou základnu tvořili převážně dělníci
a drobní řemeslníci.

V dalších obdobích tvořila spotřební družstva jistotu spra-
vedlivých cen v poválečných dobách i během hospodářských
krizí. Přesto často sklízela kritiku. Jak píše J. Moravec v roce
1936: „Dokud bylo družstevnictví pouhou teorií, dokud zde
byla pouze družstva malá a slabá, bylo na ně nepřátelskými
kruhy pohlíženo jako na neškodnou hračku, s kterou si
sociálně slabí spotřebitelé budou hráti a nikam to s ní
nepřivedou. To byl ovšem omyl a po první válce zde najednou
bylo družstevní hnutí, z malých počátků vrostlé, ale dobře
organisované a plné života.“ Velice důležitá byla činnost
nákupní centrály VDP, která produkovala velké množství
privátních výrobků pouze pro družstva. Zajímavostí je, že
již v roce 1930 existovaly privátní výrobky nesoucí název
COOP, nebo Cooperator.

Následný vývoj v 50. letech 20. století přinesl všeobecně
hrubé porušování zákonnosti a deformace, které hluboce
zasáhly do činnosti družstev. Reorganizace podle „scénáře“
vypracovaného na ÚV KSČ v roce 1952 směřovala k přeměně
družstevních organizací na výkonné orgány pro plnění
státem direktivně ukládaných úkolů. Družstva byla syste-
maticky zbavována podnikatelské iniciativy a účelově
zneužívána. Po roce 1989 došlo k postupnému narovnávání

majetkových poměrů a družstva se musela vypořádávat
s nastupující zahraniční konkurencí, která stavěla moderní
prodejny, zatímco družstva musela udržovat velké množství
starších prodejen. Ironií tak je, že za socialismu se stát díval
na družstva coby kapitalistický přežitek a nyní jej považuje
za přežitek socialistický.

Současnost
V současnosti jsou družstva známá především podporou
regionů, kde působí, a prodejem regionálních výrobků.
Soustředí se v nich na menší producenty a kvalitu. Prodejny
jsou postupně přestavovány, aby nabízely co největší kom-
fort pro zákazníky. Unikátní jsou například nízkoenergetické
modulární prodejny nebo čerpací stanice. Jsou zde také
zaváděny doprovodné služby typu: platba složenek,
bezkontaktní platební terminály, dobíjení kreditů nebo
výběr hotovosti CASH-BACK. Z dalších aktivit se rozvíjí
spolupráce s Českou poštou, farmářské trhy a řada dalších
aktivit. Oblíbené jsou i privátní značky, do kterých patří již
přes 600 výrobků.

Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina
COOP) sdružuje 47 spotřebních družstev, která provozují
dohromady téměř 2 700 prodejen s celkovou prodejní
plochou okolo 350 000 m2 a zaměstnávají na 13 500 lidí.
V roce 2015 vykázala česká a moravská spotřební družstva
obrat v hodnotě zhruba 27 mld. Kč. Počet členů družstev
je cca 130 000. Členská družstva vystupují pod společnou
značkou COOP, která je tak největší sítí prodejen potravin
v České republice. Více než 400 prodejen potravin je
začleněno do maloobchodních řetězců COOP TUTY, COOP
TIP, COOP TERNO, COOP DISKONT a COOP STAVEBNINY.
Kromě obchodní činnosti provozuje SČMSD také 9 středních
odborných škol, Manažerský institut, Družstevní leasin-
govou společnost nebo půjčovnu automobilů pod znač-
kou Europcar a mobilního virtuálního operátora COOP
Mobil.

Ing. Jan Hoffmann, marketingový manažer
zdroj: SČMSD, www.skupina.coop
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•na nákupní kupony (pro členy, kteří nemají čipovou
kartu) – bylo v prodejnách do konce roku 2016
uplatněno 365 ks kuponů á 100,- Kč. Oproti roku 2015
bylo uplatněno o 91 ks kuponů více.

Pro letošní rok schválilo shromáždění delegátů členské
výhody ve stejném rozsahu jako v roce předešlém (dále viz
Členské výhody pro rok 2017/2018).

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

ČLENSKÉ VÝHODY PRO ROK 2017/2018
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  –  0,9 %
  6 měsíců  –  0,6 %

3. – za denní zůstatek vkladů nad 1.000 Kč do 100.000
Kč na věrnostní čipové kartě bude poskytnut bonus
ve výši 0,6%
– za denní zůstatek vkladu nad 100.000 Kč
na věrnostní čipové kartě bude poskytnut bonus*
ve výši 0,3 %

* výše úrokové míry a bonusu je na základě pověření představenstva upravována dle
aktuálních úrokových sazeb bank

Podle rozhodnutí představenstva má člen družstva (který
není držitelem věrnostní čipové karty, včetně podúčtu)
možnost získat 2 poukázky na období od 1. 7. 2017 do
30. 6. 2018, 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.

INFORMACE ČLENŮM DRUŽSTVA
Počet členů k 31. 12. 2016 byl 1012, což znamená nárůst
o 16 členů proti skutečnosti k 31. 12. 2015 – vystoupili 3
členové, zemřelo 15 členů. Přijato bylo 5 nových členů
(z toho 1 převodem).

Složení členské základny k 31. 12. 2016:
ve věku: členů:
18–50 let 182
51–60 let 227
61–69 let 320
70 a více let 283

Členské výbory:
Počet členských výborů se proti stejnému období loňského
roku nezměnil – počet je 19 členských základen.

Jarní členské schůze:
Letošních jarních členských schůzí se zúčastnilo celkem 344
členů, což je 33,99 % z celé členské základny. Proti roku
2016 to byl pokles o 3,07 %.

Slevy poskytnuté členům za rok 2016:

•čipová karta – vyplacené slevy ve výši 1.050.871,- Kč,
z toho pro členy družstva (držitele čipové karty)
462.012,-, což je proti roku 2015 pokles o cca 3 %.
Bonus vyplacen ve výši 156.096,- Kč.

Výhody členům družstva se pro rok 2017 – 2018 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 30. května 2017.



Vydalo představenstvo JEDNOTY družstva spotřebitelů v Kaplici nákladem 1.020 výtisků – ZDARMA
realizace: REGION reklamní a vydavatelská agentura s.r.o., Český Krumlov

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 25. září 2017 na adresu:
Jednota DS v Kaplici, sekretariát, Kaplice – nádraží 86, 382 42 Střítež

1. Které tři naše prodejny získaly ocenění “Tradiční český obchod”?

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

2. Jaké kulaté výročí v letošním roce slaví “české družstevnictví”?

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

3. Jak se jmenovalo první družstvo, založené roku 1847 v Praze?

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

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 2016:
Do soutěže se zapojilo 168 členů, z toho 159 se správnou odpovědí.

Vylosováni byli a cenu obdrželi:
CIFREUNDOVÁ Věra, FLORKOVÁ Jana, HAJER Tomáš, HŮRSKÁ Alexandra, KORBAJ Petr, KRÁTKÁ Magdalena,

LUKŠ Václav, Mgr. MATYSOVÁ Jindřiška, PLACHÁ Miroslava, SUMERAUEROVÁ Jana.
Všem výhercům ještě jednou blahopřejeme.

P.P.
982207-1078/2010

382 42 Kaplice 2
O.P.


