
Mezi nejvýznamnější společnosti, které mají sídlo  
i provozovny v okrese Tábor patří Jednota, OD Tábor. 

Jde o obchodní družstvo, 
které provozuje více jak 50 
maloobchodních prodejen pod 
značkou Coop, velkoobchod  
s chlazeným a mraženým zbožím 
v Soběslavi a výrobnu lahůdek 
ve Slapech u Tábora. V okrese  
Tábor je Jednota, OD Tábor nej-
větší prodejce potravin  
s nejhustší sítí prodejen. Jednota, 
OD Tábor je členem Svazu 
českých a moravských spotřeb-
ních družstev a největší nákupní 
aliance v České republice, COOP 
Centra Praha. 

Posláním Jednoty je výroba  
a prodej kvalitních, regionálních 
potravin. V sortimentu prodejen 
Coop vévodí české, regionální 
značky místních výrobců  
a dodavatelů.

Jednota, OD Tábor systematicky 
renovuje a rekonstruuje své 
prodejny. Snaží se, aby se v nich 
zákazníci cítili dobře. Posiluje 
svůj marketing a image. Snaží se 

být moderní firmou postavenou na úspěšné tradici a historii. Priori-
tou je dodržovat základní družstevní principy, kterými jsou lidskost, 
slušnost, poctivost, kvalita a česká tradice. 

V roce 1910 bylo 1. listopadu založeno Konzumní, výrobní a stavební 
družstvo v Táboře. Tehdy začala historie družstevního obchodu na 

Táborsku. Následovníkem bylo Dělnické konzumní a výrobní družstvo 
Rovnost a na něj již navazoval vznik Jednoty, OD Tábor.  Jednota 
nabízí svým členům a zákazníkům řadu benefitů, jako je věrnostní 
program založený na sbírání bodů za nákupy v prodejnách Coop 
a získání dárků zdarma nebo s doplatkem. Pořádá pravidelně pro 
zákazníky soutěže o zajímavé ceny, podporuje místní spolky a kluby. 

Ředitelem, Jednoty, OD Tábor je od roku 2011 Ing. Vít Sechovec.  
Na otázku: „Jak dokáže středně velká, česká (místní) firma obstát 
v tak silné konkurenci?“ 
 nám odpověděl:  
„Pro naše družstvo 
jsou klíčoví naši 
zákazníci a zaměst-
nanci. Snažíme se pro 
zákazníky vylepšovat 
prostředí a vybavení 
našich prodejen. 
Chceme, aby se cítili 
co nejlépe. Pečlivě  
vybíráme sortiment, 
který v našich pro-
dejnách nabízíme. 
Prioritou jsou pro nás 
kvalitní, regionální  
a české výrobky.  
Sledujeme ceny konkurence, naše ceny jsou na stejné úrovni.  
Pro zákazníky to znamená, že mají v docházkové vzdálenosti od 
svých domovů nebo zaměstnání kvalitní nabídku potravin v příjem-
ném prostředí. Navíc jsou obslouženi ochotným personálem, který 
má zkušenosti a pozitivní vztah k zákazníkům. Našich zaměstnanců 
si velmi vážíme. Jsou pro nás velkou konkurenční výhodou.“

Další velkou výhodou Jednoty, OD Tábor je bezesporu i tradiční 
výrobna lahůdek ve Slapech u Tábora, kde se již více jak 30 let vyrábí 
skvělé chlebíčky, aspiky, saláty a další lahůdky. Nejvyhledávanějším 

z výrobků je Slapský vlašský 
salát, který je velmi oblíben 
v celém okrese Tábor. Navíc 
v roce 2018 zvítězil v pres-
tižní soutěži Chutná hezky. 
Jihočesky jako nejlepší 
lahůdka Jihočeského kraje 
roku 2018.

Přejeme Jednotě, OD Tábor, 
aby i do budoucna naplňo-
vala své předsevzetí, které 
zní „Denně čerstvé, a tak 
blízko“. Dobrou chuť všem 
v okrese Tábor přeje Jed-
nota, OD Tábor a Lahůdky 
Slapy. 

Více informací o družstvu na  
www.jednota-tabor.cz 
nebo  
www.lahudky-slapy.cz.


