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VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE ZA ROK 2021

MALOOBCHODNÍ ČINNOST
Za rok 2021, činil maloobchodní obrat za všechny prodejny 754 396 tis. Kč.
Dosáhlo se tím indexu 101,01%. Meziroční nárůst obratu činil 7 546 tis. Kč.
Pro porovnatelnost údajů je provozovna č.163 Čestice ve statistice řetězce TIP.

Maloobchodní obrat v Kč
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CELKEM

Jednota SD ve Volyni provozuje celkem 42 prodejen
2 0 p o t ravi n á ř sk ých p ro d e je n ř e t ě zcov ýc h
2 0 p o t ravi n á ř sk ých p ro d e je n n e ř e t ě zcov ých
2 p ro d e jny s p r ů mysl ov ý m z bo ží m

• Nejvyššího maloobchodního obratu jsme
dosáhli na supermarketu 001 Terno
Strakonice – 200 975 tis. Kč.

• Nejnižšího maloobchodního obratu jsme
dosáhli na nezařazené
prodejně 106 Sousedovice - 1 429 tis. Kč.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Z a rok 2 02 1 v y k á z a lo d ru ž st vo z is k p o zd a n ě n í ve v ýši 2 8 9 7 t is. K č .
O p ro t i ro ku 20 2 0 je č is t ý z is k n i žš í o 8 4 2 t i s. K č .
Sku te č ný v ýs le d e k r ok u 2 02 1 by l op r ot i p lá n o va n ém u v yšš í z d ůvo d u n i žš í h o
t e mp a růs t u n á k l a d ů d r u žs t va o p ro t i p l á n u.
Ukazatel

plán

skutečnost

plnění

Index-20/21

100

2 897 000

2897,00

77,48

793 040 000

754 396 000

95,13

101,01

264

264

100,00

103,53

79 300 000

74 837 000

94,37

99,57

Výnosy celkem

717 000 000

688 423 000
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Náklady celkem
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Výsledek hospodaření po zdanění
Maloobchodní obrat
Počet přepočtených pracovníků
Mzdové prostředky celkem

Podíl nákladů k výnosům

FINANČNÍ SITUACE DRUŽSTVA
• Ke konci prosince 2021 družstvo nemělo žádný bankovní úvěr.
• Index zadluženosti družstva k 31.12.2021 činí 35,64.
• Všechny faktury splatné v roce 2021 byly uhrazeny.
• Ke konci roku 2021 stav krátkodobých závazků 71 184 tis. Kč, z toho závazky z obchodních vztahů 46 523 tis. Kč bylo
ve splatnosti. Ke konci roku 2020 byl stav krátkodobých závazků 67 879 tis. Kč.
• Stav pohledávek ke konci roku 2021 – 13 435 tis. Kč. Stav pohledávek ke konci roku 2020 – 12 401 tis. Kč.
• Stav aktiv družstva – 216 648 tis. Kč, z toho DHM 88 001 tis. Kč.

NOVÉ INVESTICE
• Investice v roce 2021 celkem 9 168 tis. Kč
• Přestavba a modernizace prodejny 218 TUTY Bělčice
• Přestavba a modernizace prodejny 033 TUTY Vodňany
• Přestavba a modernizace prodejny 116 Katovice
• Přestavba a modernizace prodejny 177 TUTY Strakonice
• Sloučení skladů 167 Radošovice se skladem Cash a Carry Volyně
• Nové vybavení prodejen

ZRENOVOVANÁ PRODEJNA
218 TUTY BĚLČICE

ZRENOVOVANÁ PRODEJNA
033 TUTY VODŇANY

ZRENOVOVANÁ PRODEJNA
116 JEDNOTA KATOVICE

ZRENOVOVANÁ PRODEJNA
177 TUTY STRAKONICE

PŘEDSTAVENSTVO A KONTROLNÍ
KOMISE
• Představenstvo: Slamka Roman
Kašpar Josef
•
Demeterová Zdeňka
Holín František
Hošková Marie
Ing. Komrsková Marie
Medvecká Jarmila
Bc. Novotná Jarmila, DiS.
Pilná Miroslava

Kontrolní komise: Drhová Marie
Mgr. Langmeierová Jitka
Böhmová Marie
Jakšová Monika
Krtková Alena
Majerová Květoslava
Mišiaková Jaroslava

Na řádných schůzích se členové představenstva sešli celkem 8x

PLNĚNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU
JEDNOTY SD VE VOLYNI ZA ROK 2021
• Ze 17 úkolů bylo splněno a překročeno 13 úkolů.
• 3 Nesplněné úkoly.
Úkol č.4 - nebylo splněno snížení celkové zadluženosti Jednoty SD ve Volyni k 31.12.2021 oproti stavu k
31.12. 2020, kdy činila 35,45. K 31.12.2021 činila celková zadluženost Jednoty SD ve Volyni 35,64
Úkol č.7 - nebylo dosaženo snížení obrátky zásob oproti roku 2020, kdy k 31.12.2020 činila 30,58 dne, k
31.12.2021 činila obrátka zásob 31,09
Úkol č.11- nebyl splněn plán MO ve výši 793 440 tis. Kč a tím dosažení indexu oproti roku 2020 106,29%, k
31.12 činil MO 754 396 tis. Kč s indexem 101,01%

• 1 úkol splněn částečně
Úkol č.1 - bylo dosaženo v roce 2021 ziskového hospodaření – zisk 2 897 tis. Kč
- nebyl snížen počet ztrátových prodejen oproti roku 2020 – za rok 2020 počet ztrátových prodejen
14 , za rok 2021 počet ztrátových prodejen 19

1) Docílit v roce 2021 ziskového hospodaření a snížit počet ztrátových prodejen oproti roku 2020.
K 31.12.2020 počet ztrátových prodejen 14.
Splněno částečně – k 31.12.2021 činil výsledek hospodaření – zisk 2 897 tis. Kč,
- počet ztrátových prodejen za rok 2021 - 19

2) Zabezpečit v roce 2021 kvalifikační a profesní rozvoj zaměstnanců družstva účastí na školeních,
instruktážích a kurzech.
Splněno – k 31.12.2021 vynaloženo na školení celkem 59 tis. Kč, z toho webináře – 15 tis. Kč, semináře –
10 tis. Kč, školení řidičů – 4 tis. Kč, školení obsluhy VZV – 12 tis. Kč, léčiva – 18 tis. Kč
- v červnu bylo možno opět pokračovat v plánovaném dotačním projektu Vzdělávání
organizovaném prostřednictvím SČMSD – všechna školení v letošním roce se uskutečnila
v rámci kurzu Měkké a manažerské dovednosti prováděné firmou Elevatio, s.r.o. - v 06/2021
dvě školení, v 09/2021 dvě školení,v 10/2021-dvě školení .
3) Zajistit k 31.12.2021 nepřekročení stavu pohledávek po lhůtě splatnosti ve výši 70 tis. Kč.
Splněno - stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2021 činil 68 tis. Kč
4) Snížit celkovou zadluženost jednoty SD ve Volyni k 31.12.2021 oproti stavu k 31.12.2020 kdy činila 35,45.
Nesplněno - K 31.12.2021 činila celková zadluženost Jednoty SD ve Volyni 35,64 (2.etapa úč.závěrky).

5) Zajistit modernizaci výpočetní techniky s ohledem na zabezpečení dat a na objem zpracovávaných dat.
Splněno - pořízeno 13 ks terminálů CIPHERLAB RK 25 vč. dokovací stanice (á 20 766 Kč) pro prodejny
- prováděna obnova výpočetní techniky na rekonstruovaných prodejnách,(tiskárny, scannery, notebooky, váhoscannery).

6) Zajistit rozšíření nabídky regionálních potravin a farmářských produktů.
Splněno – v roce 2021 jsme nově rozšířili nabídku regionálních potravin o sortiment knedlíků ze ZKD Sušice, sortiment
uzenářských, farmářských výrobků firmy Šoulovi Lidmovice, rozšířili jsme sortiment výrobků stávajících firem
Řěznictví Štěkeň, Lahůdky Radošovice a Lahůdky u Cábů
- stálá optimalizace sortimentu regionálních pekárenských výrobců, jako firmy Pekárny Vacov, Pekařství Cais ,Cupeko
Sušice a dalších

7) Dosáhnout snížení obrátky zásob zboží oproti roku 2020 ( k 31.12.2020 činila 30,58 dne)
Nesplněno – k 31.12.2021 činila obrátka zásob 31,09 dne
8) Zvýšit prodej čerstvého zboží, tj. sortimentu, ovoce a zeleniny, mléčných výrobků,masných výrobků, pekařského a cukrářského
zboží, lahůdek oproti prodeji v roce 2020. Věnovat zvýšenou pozornost (pomocí pravidelných kontrol), vystavení a prodeji
sortimentu čerstvého zboží. V roce 2020 činil odběr čerstvého zboží 237 673 tis. Kč.
Splněno - odběr čerstvého zboží v r. 2021 činil 251 132 tis. Kč

9) Zvýšit nároky na dodavatele, zajistit kontrolu dojednaných nákupních cen v BOSSU. Optimalizovat podmínky při zásobování našich
prodejen a řešit otázky rozbalování kartonů, vykrývání objednávek, dodržování rozvozních plánů, kvality výrobků, stanovených
marží a dalších problémů.
Splněno – většina nedostatků v zásobování našich prodejen byla od VO Týn a VO Soběslav
- probíhala jednání za účelem optimalizace rozbalů zboží z VO Týn
- řešili jsme nedodávky zboží, které byli způsobené především logistickými problémy a problémy s nedostatkem obalů.
- s dodavateli zásobujícími napřímo jsme řešili především lepší ceny, kvalitnější závozy bez minimálního odběru, což se
nám dařilo vyjednávat
10) Rozvoj vlastních privátních značek, podpora jejich prodeje.
Splněno – prodejny byly pravidelně informovány o všech změnách v distribuci, obalech i dodavatelích
privátních výrobků
- byly prováděny pravidelné kontroly zásob, vystavení a prodeje privátních značek na
všech provozovnách
- oproti roku 2020 došlo na našich prodejnách k navýšení podílu privátních značek v průměru o 12,2 %

11) Docílit v roce 2021 maloobchodní obrat ve výši 793 440 tis. Kč a tím docílit index MO oproti roku 2020 ve výši 106,29
Nesplněno-k 31.12.2021 činil MO 754 396 tis.,- Kč s indexem 101,01%
12) Zajistit zvýšení produktivity práce na zaměstnance v roce 2020 na úseku maloobchodní činnosti oproti roku 2020. K 31.12.2020
činila 329 264 Kč.
Splněno - k 31.12.2021 činila produktivita 332 265,- Kč

13) Zajistit v roce 2021 modernizaci prodejen a ostatních činností družstva novým zařízením HIM a DHIM v hodnotě minimálně 2.000.000,- Kč. Pokračovat v
instalaci fotovoltaických panelů na provozovnách.
Splněno - dokončeno sloučení skladů 167 Radošovice se skladem CASH a CARRY a tímto byla oddělená a osamostatněná prodejna CASH a CARRY
- dokončená přestavba a modernizace prodejny č.218 Bělčice
- dokončená přestavba a modernizace prodejny č.033 Vodňany
- dokončená přestavba a modernizace prodejny č.116 Katovice
- dokončená přestavba a modernizace prodejny č.177 Strakonice
- v roce 2021 bylo profinancováno v DHIM 4.874.635 ,- Kč + 2 letý odpis 1.284.566,-Kč a v HIM 2.923.809 ,- Kč.
- instalace fotovoltaické elektrárny na prodejně č.200 Volyně prozatím stále v přípravě, díky problémům se statickým posudkem na nosnost střechy
- instalace fotovoltaické elektrárny na prodejně č. 177 Strakonice zamítnuta z důvodu nevyhovujícímu statickému posudku na nosnost střechy
- v přípravě instalace fotovoltaické elektrárny na prodejně č.004 Strakonice, č.007 Volyně
14) Zajistit v roce 2021 splnění plánu harmonogramu oprav a údržby objektů družstva a obměny zařízení sestaveného na základě požadavků a potřeb Jednoty
SD ve Volyni pro rok 2021.
Splněno - harmonogram oprav a údržby byl splněn
- v závěru roku bylo rozhodnuto představenstvem Jednoty SD ve Volyni o přesunutí rekonstrukce a modernizace prodejny č.163 Čestice do
počátku roku 2022
- důvodem byl vývoj hospodaření Jednoty SD Volyně a velké prodlevy v dodávkách objednaného zařízení a stavebního materiálu

15) Zajistit zvýšení průměrné výše rabatu za Jednotu SD ve Volyni v roce 2021 oproti roku 2020, kdy činil 17,60 %.
Splněno - průměrná výše rabatu činila za rok 2021 17,70 %

16) Zajistit instalaci Coop rádia na všech řetězcových prodejnách Jednoty SD ve Volyni
Splněno - instalace radia COOP byla provedena na všech řetězcových prodejnách Jednoty SD ve Volyni
17) Uplatnit v roce 2021 veškeré členské výhody pro členy Jednoty SD ve Volyni na rok 2021 schválené na členské schůzi v
roce 2021.
Splněno – veškeré členské výhody pro členy Jednoty SD ve Volyni na rok 2021, schválené na členské schůzi v roce 2021,
byli uplatněny

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU
NA ROK 2022
1) Docílit v roce 2022 ziskového hospodaření a snížit počet ztrátových prodejen oproti roku 2021.
K 31.12.2021 počet ztrátových prodejen – 19
2) Zabezpečit v roce 2022 kvalifikační a profesní rozvoj zaměstnanců družstva účastí na školeních, instruktážích a kurzech
3) Zajistit k 31.12.2022 nepřekročení stavu pohledávek po lhůtě splatnosti ve výši 70 tis. Kč.
K 31.12.2021 činil stav 68 tis. Kč
4) Snížit celkovou zadluženost Jednoty SD ve Volyni k 31.12.2022 oproti stavu k 31.12.2021, kdy činila 35,64.
5) Zajistit modernizaci výpočetní techniky s ohledem na zabezpečení dat a na objem zpracovávaných dat.
6) Zajistit rozšíření nabídky regionálních potravin a farmářských produktů.
7) Dosáhnout snížení obrátky zásob zboží oproti roku 2021
K 31.12. 2021 činila 31,09 dne
8) Zvýšit prodej čerstvého zboží, tj. sortimentu, ovoce a zeleniny, mléčných výrobků, masných výrobků, pekařského a cukrářského
zboží, lahůdek oproti prodeji v roce 2021. Věnovat zvýšenou pozornost (pomocí pravidelných kontrol), vystavení a prodeji
sortimentu čerstvého zboží.
V roce 2021 činil odběr čerstvého zboží 251 132 tis. Kč.

9) Zvýšit nároky na dodavatele, zajistit kontrolu dojednaných nákupních cen v BOSSU. Optimalizovat podmínky při
zásobování našich prodejen a řešit otázky rozbalování kartonů, vykrývání objednávek, dodržování rozvozních plánů,
kvality výrobků, stanovených marží a dalších problémů.
10) Rozvoj vlastních privátních značek, podpora jejich prodeje.
11) Docílit v roce 2022 maloobchodní obrat ve výši 786 110 tis. Kč a tím docílit index MO oproti roku 2021 ve výši 104,20%.
12) Zajistit zvýšení produktivity práce na zaměstnance v roce 2022 na úseku maloobchodní činnosti oproti roku 2021.
K 31.12.2021 činila 332 265 Kč
13) Zajistit v roce 2022 modernizaci prodejen a ostatních činností družstva novým zařízením HIM a DHIM v hodnotě
minimálně 2.000.000,- Kč. Pokračovat v instalaci fotovoltaických panelů na provozovnách.
14) Zajistit v roce 2022 splnění plánu harmonogramu oprav a údržby objektů družstva a obměny zařízení sestaveného na
základě požadavků a potřeb Jednoty SD ve Volyni pro rok 2022.
15) Zajistit zvýšení průměrné výše rabatu za Jednotu SD ve Volyni v roce 2022 oproti roku 2021, kdy činil 17,70%.
16) Zajistit rozvoj online prodeje potravin – e-shop. Rozšíření počtu prodejen poskytujících online prodej potravin.
Rozšíření sortimentu prodávaného přes e-shop, zkvalitnění služeb spojených s online prodejem.
17) Uplatnit v roce 2022 veškeré členské výhody pro členy Jednoty SD ve Volyni na rok 2022 schválené na členské schůzi v
roce 2022.

Ve Volyni dne 02. 02. 2022
Zapsal: Slamka Roman

JEDNOTA SD VE VOLYNI POMÁHÁ SVÉMU REGIONU

