
Nejen Jednota, OD Tábor, ale i další 
družstva v naší zemi mají za sebou 
takto dlouhou historii, navazují na 
práci a činnost našich předků. V 
našich regionech jsme doma a dě-
láme vše proto, aby to tak i nadále 
zůstalo.

Historie družstevnictví se ve světě 
datuje od roku 1844, kdy bylo v an-
glickém Rochdale založeno první 
družstvo – Rochdalské družstvo spra-
vedlivých průkopníků. Vznik druž-
stevnictví na území současné České 
republiky je datován druhoupolovi-
nou 40. let 19. století. Stejně jako v 
okolních zemích i u nás vznik druž-
stevnictví úzce souvisel s rozvojem 
výrobních vztahů a rozvojem tržního 
hospodářství. Tradice českých druž-
stev se odvíjí od roku 1847, kdy byl 
v Praze založen „Pražský potravní a 
spořitelní spolek”. Členové si v druž-
stvu ukládali svoje úspory a za tak-
to vzniklý kapitál bylo nakupováno 
zboží běžné denní potřeby. Členskou 
základnu tvořili převážně dělníci a 
drobní řemeslníci. Zásadní význam 
pro činnost všech družstev, tedy i spo-
třebních, mělo vydání družstevního 

zákona v roce 1873, který jim dal le-
gislativní základnu.

Vznik družstevního hnutí na Tá-
borsku spadá do roku 1910, kdy bylo 
1. listopadu založeno Konsumní, vý-
robní a stavební družstvo v Táboře. 
V prvním roce své činnosti mělo 206 
členů. Další významnou etapu v ob-
dobí mezi světovými válkami před-
stavuje sloučení Konsumního, výrob-
ního a stavebního družstva v Táboře
s Dělnickým konzumním a výrobním 
družstvem Rovnost v Českých Budě-
jovicích a v roce 1941 další sloučení, 
tentokrát Konzumního družstva že-
lezničních zaměstnanců v Táboře s 
Železničním a nákupním družstvem v 
Praze - Nuslích.

Druhá světová válka a okupace 
republiky znamenaly tvrdý zásah 
do družstevního dění. Družstva byla 
podřízena potřebám nacistického vá-
lečného hospodářství. Na okleštěném 
území Protektorátu Čechy a Morava 

byla družstva a jejich centrály násilně 
sjednoceny do okupanty vytvořených 
svazů a ústředí. Po válce se družstva 
vrátila k obnově původních družstev-
ních hodnot. Únor 1948 znamenal 
konec demokratického vývoje. Ná-
sledný vývoj v 50. letech 20. století 

přinesl všeobecně hrubé porušování 
zákonnosti a deformace, které hlu-
boce zasáhly do činnosti družstev. V 
roce 1949 došlo k rozdělení oblastní-
ho družstva na malá okresní a předání 
družstevních výrob státu. Teprve lis-
topad 1989 uzavřel tuto čtyřicetiletou 
kapitolu dějin spotřebního družstev-
nictví. V následujícím období, v rámci 
politických a hospodář-
ských změn společnosti, 
provedla spotřební druž-
stva očistu od deformací 
z předcházejícího období 
a zajistila si návrat k me-
zinárodním družstevním 
standardům a principům.

Nejrozsáhlejší ob-
chodní síť družstvo provozovalo do 
roku 1989, a to 250 prodejen s různým 
sortimentem a 140 pohostinských 
provozoven. V roce 1992 družstvo 

prošlo obdobím tzv. právní transfor-
mace, v rámci které došlo k majetko-
vému vypořádání se státem a členy 
družstva. Období právní transformace 
bylo zakončeno dne 27. 11. 1992 zá-
pisem nových stanov a nového názvu 
družstva „Jednota, obchodní družstvo 
Tábor” do obchodního rejstříku.

Nyní Jednota, obchodní družstvo 
Tábor provozuje síť 49 prodejen v 
rámci okresu Tábor, velkoobchodní 
sklad s chlazeným a mraženým zbo-
žím v Soběslavi a výrobnu lahůdek ve 
Slapech u Tábora. V současné době 
má družstvo 2300 členů, zaměstnává 
přibližně 300 zaměstnanců a realizuje 
roční obrat téměř 1 mld. korun. Jed-
nota, OD Tábor je jedním z družstev 
v České republice, zabývajících se 
výrobou, prodejem potravin a zboží 
denní potřeby, které vystupují pod 
značkou COOP.

Družstva provozují činnost malo-
obchodní, velkoobchodní a realizují 

další formy podnikání po celém světě. 
Družstevní moderní supermarkety a 
prodejny jsou například v Itálii, Švý-
carsku, Maďarsku, ve Skandinávii, 
na Slovensku, ale i v Japonsku nebo 
Číně.

Ano, je tomu již 110 let, kdy v 

Táboře a jeho okolí podnikáme, spo-
lupracujeme, poskytujeme výhody 
členům družstva, snažíme se čelit ná-
strahám doby a konkurence, to vše ve 
prospěch členů družstva a všech na-
šich zákazníků. 

Maloobchodní prodejny, které 
provozujeme, jsou v rámci spolu-
práce skupiny COOP rozděleny do 

třech formátů – supermarkety COOP 
Tip, prodejny COOP Tuty a nejmenší 
COOP Jednota. COOP Tip a COOP 
Tuty realizují přibližně 85 % maloob-
chodního obratu družstva.

V současné době prochází ob-
chodní síť supermarketů a prodejen 
družstva vlnou rekonstrukcí a mo-
dernizací. Vedení družstva si uvědo-
muje, že atmosféra, prostředí, image 
a vybavení prodejen jsou jedním z 
nejdůležitějších prvků marketingové-
ho mixu, který působí na zákazníky. 
Kromě modernizace prodejní sítě pro-
chází rychlým vývojem marketingové 
dovednosti družstva, včetně on-line 
komunikace se zákazníky. Snažíme se 
modernizovat a zefektivňovat všech-
ny firemní procesy. 

Strategií pro maloobchod je pro-
vozování supermarketů a prodejen 
v blízkosti obydlí nebo přirozeného 
spádu spotřebitelů, rozšiřování sor-
timentu potravin především českého 
původu a nejlépe z našeho regionu. 
Kromě potravin nabízíme také sorti-
ment drogerie a zboží denní potřeby. 
Zboží nabízíme v moderně zařízených 
prodejnách na stejné cenové úrovni 

jako konkurence. Výhodou naší sítě 
je a do budoucna by měla zůstat při-
rozenost, ochota a poctivost našich 
zaměstnanců i spolupracovníků. Dě-
láme vše pro uspokojování potřeb a 

přání zákazníků, aby nás 
preferovali jako první 
volbu při realizaci den-
ních, tzv. docházkových 
nákupů. 

Strategií pro velko-
obchodní sklad Sobě-
slav je být spolehlivým 
dodavatelem pro ostatní 

okolní družstva z hlediska zásobo-
vání sortimentem chlazeného zboží. 
I náš VO sklad prochází postupnými 
rekonstrukcemi, modernizací a zefek-
tivňováním pracovních procesů. Jsme 

připraveni rozšířit svou činnost smě-
rem k dalším obchodním partnerům 
– družstvům.

Velkou konkurenční výhodou naší 
maloobchodní sítě jsou velmi oblí-
bené výrobky lahůdkářské výrobny 
Lahůdky Slapy, kde se již více než 40 

let vyrábějí chlebíčky, bagety, saláty, 
pomazánky, aspiky, sekaná a další 
lahůdkářské produkty dle tradičních 
receptur. Nejoblíbenějším výrobkem 
je jednoznačně Vlašský salát speciál, 

který se pyšní vítězstvím v soutěži 
kvality Chutná hezky. Jihočesky. Stra-
tegií je především dodržovat kvalitu, 
vybírat nejlepší suroviny, modernizo-
vat, a to vše dle zájmu spotřebitelů a 
aktuálních trendů, vždy s ohledem na 
tradici a poctivost při výrobě.

Činnost družstva v těchto třech 
základních oblastech (maloobchod, 
velkoobchod, výroba lahůdek) bude 
i nadále respektovat družstevní prin-
cipy. Jsme připraveni etickými pro-
středky bojovat s konkurencí a jednat 
s dalšími družstvy o možnostech užší 
a efektivnější spolupráce.

 Vedení družstva
 Jednota, OD Tábor

Zdroje: interní dokumenty Jednoty, 
OD Tábor, dokumenty získané od 
SČMSD.

Jednota, obchodní družstvo Tábor
v letošním roce slaví již 110 let své existence


