
 

 

 

Vážení členové družstva, 

     chceme Vás ujistit, že zaměstnanci družstva vyvíjejí maximální úsilí ke zvládnutí současné tzv. 
koronavirové krize. Vedení družstva v souladu s vládním nařízením dennodenně zajišťuje na všech 
pracovištích družstva hygienická opatření na ochranu zaměstnanců, členů a zákazníků a rovněž 
představenstvo i kontrolní komise pečlivě sledují situaci i dopady pandemie. Díky tomu družstvo plní své 
úkoly v plném režimu i přesto, že na vybraných prodejnách došlo k úpravě prodejní doby zejména vlivem 
větší absence zaměstnanců, kteří pečuji o děti. Přesto je naší snahou zajistit prodej zboží tak, aby zákazníci 
nepociťovali zhoršení podmínek na prodejnách i obtíže při zajišťování zboží.    

 

      S ohledem na aktuální opatření k nouzovému stavu a omezení volného pohybu osob proto 
představenstvo družstva rozhodlo o zrušení konání jarních členských schůzí družstva. Jsme si vědomi 
toho, že pandemické šíření onemocnění Covid-19 nám poprvé v historii družstva znemožnilo naše setkání 
a vzájemnou informovanost o činnosti družstva. Ale zdraví nás všech je určitě na prvém místě. Proto se 
představenstvo rozhodlo informovat Vás o hospodaření družstva za rok 2019 a plánovaného záměru na 
rok 2020 písemnou formou. 

 

     Představenstvo družstva dále připravuje konání Shromáždění delegátů formou per rollam, tj. bez 
zasedání a bez osobní účasti delegátů v písemné formě – tuto možnost nově schválený zákon výjimečně 
po dobu pandemie připouští. Rovněž o této změně budeme jednotlivé delegáty včas informovat.  

 

A. Hospodářské výsledky družstva v roce 2019 

- maloobchodní obrat činil v r. 2019 630 421 tis. Kč a srovnatelný index proti roku 2019 byl 106,0 %.         
         Překročení plánu činilo více než 30 mil.Kč.                                       
- velkoobchodní obrat činil v roce 2019 268 972 tis. Kč, 
- družstvo pracovalo v roce 2019 s 346 pracovníky v přepočteném stavu. 
- hospodářský výsledek za rok 2019 činil před auditem 5 396 tis. Kč, 
- v průběhu roku 2019 bylo družstvem proinvestováno 9,4 mil. Kč, 
- celková zadluženost družstva ke konci roku 2019 byla 37 %, 
- družstvo provozovalo ke konci roku 2019 celkem 44 potravinářských prodejen, má vlastní 

velkoobchod, dopravu, údržbu a aranžerskou dílnu. 

 

B. Členská základna 

- k 31.12.2019 mělo družstvo 7 256 členů se základním členským podílem a 1 175 „čestných členů“ 
s nepřevoditelným podílem 100,- Kč. 

- členové jsou soustředěni do 39 volebních obvodů, 
- družstvo umožňuje všem svým zákazníkům využít svůj věrnostní systém prostřednictvím tzv. 

Beskydkarty. 
- prostřednictvím Beskydkarty poskytuje majitelům slevu z celkového měsíčního nákupu od 2,2 do 

11 %. Členům družstva je ze všech nákupů poskytována další sleva ve výši 1 %. 
- z denního finančního zůstatku na kartě je poskytován bonus ve výši 0,75 %, 
- pro držitele karty je snížen poplatek za bezhotovostní převod z 6,- Kč na 1,- Kč, 
- pro držitele karty jsou každý týden vybírány minimálně 4 položky s názvem Beskydcena s výrazně 

nižší cenou při placení Beskydkartou. 

 



C. Podnikatelský záměr družstva na rok 2020 

- maloobchodní obrat 643 mil. Kč. 
- velkoobchodní obrat 163,5 mil. Kč v nákupních cenách. 
- v družstvu by mělo pracovat 340 pracovníků v přepočteném stavu. 
- družstvo by mělo proinvestovat 9,2 mil.Kč. 
- družstvo by mělo docílit minimálně 1 mil.Kč. zisku. 
- pro volební obvody budou zachovány dotace pro rok 2020 za obdobných podmínek jako v r. 2019. 

 

D. Hospodaření volebních obvodů v roce 2020 

- s ohledem na mimořádnou situaci budou volební obvody pracovat v roce 2020 ve výši stávající pokladní 

hotovosti. Případné požadavky budou řešeny individuálně s příslušnými útvary družstva. 

 

  Vážení členové,  

       věříme, že v této mimořádné situaci pochopíte postup družstva. V případě potřeby můžete   jakékoliv 
připomínky nebo dotazy zaslat členům výboru Vašeho volebního obvodu nebo zaslat na adresu:  

 

COOP Beskydy, spotřební družstvo, Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín, případně 

e-mail: sekretariat@coopbeskydy.cz   

 

     Závěrem bych chtěl v těchto mimořádně vypjatých dnech poděkovat Vám všem za jakoukoliv 

aktívní pomoc družstvu ve zvládání této nelehké situace, a hlavně bych chtěl poděkovat všem 

zaměstnancům družstva za jejich denní, obětavou práci a jejím rodinným příslušníkům za 

pochopení jejich náročné práce. 

 

Ve Frýdku-Místku dne 20.4.2020 

                                                                                                                 Ing. Stareček Milan, v.r.   

                                                                                                    předseda představenstva.                         
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