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Myslete globálně, 
nakupujte lokálně.

LUKÁŠ NĚMČÍK 
HEAD OF MARKETING & DEVELOPMENT



O nás
KDO JSME?

Spotřební družstva Skupiny COOP 
představují největší maloobchodní sít´
v České republice s tradicí od roku 
1847.



Historie
COOP je mezinárodně používanou obchodní
značkou družstev spotřebitelů (consumer
cooperatives), která vznikla v roce 1844 v
okolí anglického Manchesteru a velmi rychle
se rozšířila do mnoha zemí světa, včetně
území současné České republiky.

Značka COOP vyjadřuje výstižně a v mnoha
jazycích princip fungování družstva –
kooperaci jeho členů, kteří jsou současně
spotřebiteli družstvem prodávaných
spotřebních produktů.



ČLENSKÝCH DRUŽSTEV

46

ČLENŮ DRUŽSTEV

130 000

PRODEJEN

2 400

ZAMĚSTNANCŮ

13 000



STŘEDNÍCH ŠKOL A 
MANAŽERSKÝ INSTITUT

8

Další
činnosti

COOP MOBIL

Online prodej potravin
E-COOP



„Chtěli bychom představit, jak by měla vypadat
vzorová vesnická prodejna v roce 2030. Bude
mít všechny moderní prvky, jako jsou solární
panely, úsporné zářivky i chladicí boxy na
potraviny, které už teď provozujeme. Chceme
tak ukázat, co je všechno možné s dnešními
technologiemi udělat. Jak modernizace šetří
náklady na životní prostředí, jak se podílí na
zaměstnanosti lidí, dodavatelů i regionálních
výrobců a proč si zaslouží i veřejnou
podporu…“

„OBCHOD 2030“ aneb INOVACE V OBCHODĚ 



Moderní a bezpečné nakupování je poprvé
dostupné i lidem z menších měst a vesnic.
Lidem umožňuje nakoupit ve stejnojmenném
e-shopu široký sortiment potravin a
vyzvednout si je v jejich nejbližší prodejně či
24h automatickém boxu. Ty COOP spustil coby
první v České republice. V e-shopu je zařazeno
na 500 tuzemských obchodů ze sítě COOP. Z
malé vesnické prodejny tak COOP vytváří
pomocí e-shopu v podstatě velký supermarket.

E-SHOP A VÝDEJNÍ BOXY 
S POTRAVINAMI



- Napojení na lokální velkoobchody

- Lokální cenotvorba a sortiment

- Click and collect + rozvoz

- Regionální dodovatelé



- První automatický box v České republice

- 24h provoz

- Vyrobeno v České republice

- Polovina oken chlazená a polovina s normální teplotou

- Kamerový dohled, kontrola teploty a obsazenosti online



Díky službě E-COOP a rozvozu v některých
regionech získá zákazník možnost nakoupit
z pohodlí domova a nechat si doručit do svého
bydliště. Zboží je doručováno až několikrát
denně dle jednotlivých oblastí.

ROZVOZ POTRAVIN DOMŮ



K regionu, kde působíme, cítíme hluboký
respekt a úctu a společně s Vámi zde žijeme.
Jsme přesvědčeni, že je důležité podporovat
výrobky a výpěstky z našeho regionu, protože
jsou kvalitní, dobré a za férovou cenu.
Pomáháme tak zachovávat ekonomicko-
sociální klima našeho kraje. Družstva mají v
rámci České republiky největší podíl
regionálního zboží. Najdete v nich každý den
výrobky našich farmářů, pekařů, uzenářů a
dalších poctivých lokálních producentů.

REGIONÁLNÍ VÝROBKY



• V roce 2020 na podzim jsme v rámci modernizace prodejny KOMZUM v 
Žamberku otevřeli shop-in-shop „KONZUM s chutí“

• KONZUM s chutí v Žamberku – „DATA z reálného života“  
Tržba za 10/2021: 438 tis. Kč
Podíl na celkových tržbách prodejny za 10/2021: 5,6 %

Příklad několika vybraných kategorií:

Pivotéka: 91 tis. Kč

Čerstvé zboží: 73 tis. Kč 

Pražená káva: 14 tis. Kč 

Čokoládovna: 10 tis. Kč 

COOP ITALIA: 6 tis. Kč

REGIONÁLNÍ VÝROBKY V KONZUMU



Vesnické restaurace čelily problémům již před
kovidovou pandemií a nyní se jejich úpadek
ještě zrychlil. Uvolněné místo na trhu
pohostinství nyní místy nahrazují prodejny
COOP zřizováním kaváren. Cílem je nabídnout
pohoštění pro místní komunity i místo
k posezení pro náhodné zákazníky.

KAVÁRNY V COOP



Kavárna na vesnici a v malé obci ? Proč ne i zde má 
takovýto koncept smysl, pokud je o něj zájem.

U nás je člen a komunita více, než „pouhý“ zákazník.

A káva? Taky musí dávat smysl.

KAVÁRNY V KONZUMU



Scan and go - v průběhu nákupu
prostřednictvím skeneru máte stále dokonalý
přehled o ceně jednotlivého zboží a celého
nákupu. Při placení nemusíte zboží vyndávat
jako na běžných pokladnách a ušetříte čas
strávený nakupováním.

U automatických pokladen pak můžete
jednoduše zboží načíst samy u východu
z pokladní zóny a zaplatit s využitím platební
karty.

RUČNÍ POKLADNY SYSTÉMU SCAN 
AND GO A AUTOMATICKÉ 
POKLADNY



Koncept začal před několika lety. Hlavní
výhodou stavby modulárních prodejen je rychlá
výstavba energeticky efektivních staveb,
případně reakce na živelné katastrofy. Stavby
jsou realizovány i s ohledem na design tak, aby
zapadly do krajiny.

MODULÁRNÍ PRODEJNY COOP



MODERNIZACE A REKONSTRUKCE 
PRODEJEN, VÝZNAM PRODEJEN 
NA VESNICÍCH

Rekonstrukcí či modernizací projdou každým
rokem desítky až stovky prodejen, které jsou
provozovány českými a moravskými
spotřebními družstvy. Cílem rekonstrukcí je
zlepšení nákupního zážitku zákazníků, zvýšení
pohodlí při nakupování, či snížení spotřeby
energie. Prodejny tak často projdou významnou
designovou i koncepční obměnou. Investice
záleží na rozsahu rekonstrukce. Drobné opravy
se pohybují v řádu statisíců a kompletní
přestavby pak v řádech milionů až desítek
milionů korun. Vysokou položku přitom
představují nové vybavení a technologie.





Přes 100 družstevních prodejen a skladů COOP
si v současnosti podstatnou část potřebné
elektrické energie vyrábí díky vlastním
solárním panelům. COOP se tak nejspíš stal
„nejzelenější“ sítí obchodů v ČR. Vlastní výroba
energie zapadá do filosofie prodejen COOP a
podporuje lokálnosti i v ohledu na zdroje
energií.

SOLÁRNÍ PANELY



Děkuji za pozornost


