Ing. Jarmila Molková, ZDRAVÁ VÝŽIVA - DOBROMYSL
Čechova 468, Lišov Czech Republic, tel./fax: 608 804 678
Zaměření činnosti: Specializovaný maloobchod a maloobchod se
smíšeným zbožím
Velikost obratu: do 1 milionu
Počet zaměstnanců: bez zaměstnanců
Počet poboček: 1 prodejna součástí svazu PRO-BIO
Domácí stránky: www.pro-bio.cz
Einstieg ins Thema (Pfad): Modul 1
Kontakt:e-mail: jarmila.molkova@seznam.cz

Sortiment
-

-

Zdravá výživa: BIO potraviny, BIO víno
Bylinné čaje
Přírodní kosmetika – krémy, balzámy, pleťové
masky, koupelové přísady atd.
Aromaterapie a tinktury na přírodní bázi
Prodej odborné literatury recepty a publikace
ohledně používání a zpracovávání produktů a
BIO potravin
Poradenská činnost v oblasti biopotravin a přírodní kosmetiky
- Přednášková činnost o zdravé výživě se zaměřením na seniory

Způsob komunikace se zákazníky, informace a poradenství
-

osobní přístup k zákazníkům
bezplatná poradenská služba ohledně BIO potravin a BIO produktů
možnost telefonické objednávky zboží, příprava nákupu a možnost doručení
poradenská činnost ohledně používání BIO potravin a kosmetiky
doložení původu zboží a případně jeho certifikace

Enviromentální přístup
Management kvality a trvale udržitelný rozvoj
-

používání ekologických a recyklovatelných obalů na
zboží
recyklace a ekologická likvidace odpadů
prodej výrobků BIO u kterých je doložitelná certifikace
propagace ochrany životního prostředí
spolupráce s výrobci, kteří produkují výrobky BIO

-

tato provozovna je členem svazu ekologických zemědělců PRO – BIO registrovaná
pod číslem 1018

SLIM, s.r.o.
Čechova 59, 370 01 České Budějovice, Czech Republic,
tel./fax: +420-386354969, +420-386359182
Zaměření činnosti: Počítač a příslušenství
Velikost obratu: do 10 mil Kč
Počet zaměstnanců: do 25
Počet poboček: 1
Domácí stránky: http://www.slim.cz
Einstieg ins Thema (Pfad): Modul 3
Kontakt:e-mail: zdenek.sebestalim.cz
mailto:zdenek.sebesta@slim.cz

Sortiment
-

poskytování software
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a
prodej
výroba, instalace a opravy elektronických
zařízení

SOFTWARE
•

•

firemní informační systémy ekonomických programů ČESKÝ PODNIKATEL a
SlimOffice, úpravy a rozšíření dle potřeb zákazníka, garance zapracovávání
legislativních úprav
tvorba software na zakázku

HARDWARE

•
•
•
•
•
•
•
•

široký sortiment výpočetní techniky vč.doplňků
montáž, instalace, záruční i pozáruční servis
návrh, instalace a údržba počítačových sítí
pravidelná údržba a kontrola výpočetního systému
dodávky spotřebního materiálu a licenčního
software
registrační pokladny, pokladní systémy
snímače a tiskárny čárového kódu
připojení počítačů a sítí k Internetu

PROJEKTOVÉ PRÁCE

•
•

analýza organizace a toku dat v podniku a následný návrh využití výpočetní techniky,
počítačových sítí a programů pro optimální zpracování firemních dat
projektování, návrh a realizace počítačových sítí

Způsob komunikace se zákazníky, informace a poradenství
•
•
•
•
•
•

spolupráce při zahájení využívání informačního systému na pracovišti zákazníka
bezplatné hot-line telefonní konzultace
všestranný servis přímo u zákazníka
servisní zásah až do 1 hodiny
přednášky a semináře
každému zákazníkovi je vystaveno potvrzení o stavu techniky a jejím převzetí k
likvidaci

Enviromentální přístup
Management kvality a trvale udržitelný rozvoj

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

veškerá elektrozařízení jsou předány k dalšímu zpracování REMA - systémem ( firma
SLIM je smluvním místem zpětného odběru)
firma má oprávnění nakládat s nebezpečným odpadem
pravidelně se zpracovává hlášení o nakládání s odpady (odpovědná osoba)
veškerý vyprodukovaný odpad (papír, plasty, kov aj.) je tříděn a tříděný je předáván
k dalšímu zpracování event. recyklaci – smlouva o nájmu, Sběrné suroviny,
Recycling, A.S.A atd.)
firma provedla na vlastní náklady výměnu svítidel za energeticky úsporná osvětlení
topná tělesa ústředního vytápění jsou osazeny termostatickými ventily
firma je smluvním partnerem dodavatelů značkových produktů ( IBM, HP, APC,
Epson, D-Link, LG, NEC, Microsoft a dalších) zapojených do systému REMA
firma spolupracuje a dodává firmám dodávajících energeticky úsporná zařízení (
Energy Star, TCO, aj) s maximálním ohledem na ochranu lidského zdraví při práci
vytváření kvalitních podmínek v rámci pracovního prostředí a zdravotní hygieny
zaměstnanců
Systém ISO 14000

JEDNOTA družstvo spotřebitelů v Kaplici
Střítež, Kaplice nádraží 86, 382 41 Kaplice
Velikost obratu: 920 miliónů Kč, z toho prodej zboží
v maloobchodě 720 miliónů Kč
Počet zaměstnanců: 440 osob
Počet prodejen: 42 maloobchodních jednotek, 3
velkoobchody pro koloniál, chlazené zboží, ovoce a
zeleninu, 2 výrobny – pekárna a výrobna lahůdek
Webové stránky: http://www.jednotakaplice.cz
Vztah k tématu: potraviny, bio výrobky, ekologie,
regionální rozvoj
Kontaktní e-mail: sekretariat@jednotakaplice.cz

Sortiment: Potraviny, nepotravinářské zboží denní
potřeby
Zaměření činnosti: Jednota Kaplice je spotřebním družstvem s dlouhodobou tradicí.
Obsluhuje venkovský prostor okresu Český Krumlov a prodejny najdeme také ve městech a
rekreačních oblastech. Z dlouhodobého hlediska v souladu s tradicí uplatňuje filozofii
přátelského a domácího obchodu, který je zákazníkům nablízku a nabízí kvalitní cenově
přijatelné zboží od domácích, velmi často regionálních výrobců.

Jednota Kaplice je členem Svazu českých a moravských spotřebních
družstev a zapojila se do celostátního projektu, který má za cíl sjednotit
vzhled prodejen a vystupovat pod společnou značkou COOP.
LOGA

Orientace na prodej kvalitních, zejména českých potravin s vysokým podílem výrobků
z regionu a prodej s velkým podílem obsluhy zákazníků
Maloobchodní prodejny jsou zařazeny do řetězců TERNO, TIP, TUTY včetně nezařazených
prodejen podle velikosti obsluhovaného místa a dosahovaného obratu. Zboží prodávané
v obchodních jednotkách je ze 70 % zajišťováno z vlastních velkoobchodů, které nakupují

přímo u výrobců či dovozců z relativně výhodných podmínek zajišťovaných nákupní
centrálou COOP Centrum družstvo Praha. Důležitým kvalitním a chutným doplňkem
sortimentu jsou vlastní výrobky pekárenského a lahůdkářského zboží.

Způsob komunikace se zákazníky, informace a poradenství:
Vztah se zákazníky vychází z filozofie družstva a blízkosti k zákazníkům.
Je založen jednak na osobní znalosti velké části spotřebitelů, jednak
vyplývá z podstaty spotřebního družstevnictví. Komunikace se zákazníky
je založena na osobním zjišťování potřeb a názorů na jednotlivých
prodejnách, kde jsou také umístěny schránky pro připomínky. Jsou
vydávány letáky a informační materiály, vychází Členský zpravodaj,
pravidelně probíhají soutěže.
Blízkost spotřebiteli se projevuje také v podpoře místních aktivit, zejména ve spoluprácí se
školkami, základními školami při organizování dětských dnů, sportovních a kulturních akcí
v obcích a sponzorstvím místních talentovaných sportovců či sportovních turnajů.
Strategickým záměrem je urychleně realizovat společný projekt spotřebních družstev
s názvem „Služby COOP“, který chce rozšířit ve vybraných prodejnách venkovského prostoru
nabídku služeb s přidanou hodnotou, např. vydávání dárkových karet, placení složenek,
vybírání peněžní hotovosti v místě nákupu, dobíjení mobilních telefonů a další služby.

Enviromentální přístup
Jednota Kaplice ve svém odpadovém hospodářství uplatňuje ekologický přístup při třídění
odpadů a nakládání s nimi. Odpovědný přístup družstva Jednota Kaplice k životnímu
prostředí se však konkrétně projevuje v dalších činnostech – zavádění papírových nákupních
pytlů jako alternativy k plastovým obalům a podpoře prodeje biopotravin.
Ve spolupráci s podnikem Papírny Větřní zavádí Jednota Kaplice ve svých maloobchodních
prodejnách alternativní obaly – nákupní pytle z recyklovaného papíru. Nákupní pytel o
velikosti větší nákupní tašky je určen k odnášení potravin z prodejny. Jeho vzniku
předcházela spolupráce se školami a vyhlášení výtvarné soutěže s tématikou vztahu Jednoty
k životnímu prostředí, což jednak bylo určitou formou propagace firmy, ale především
myšlenky vztahu k životnímu prostředí. Vítězná kresba je použita na jedné straně nákupního
pytle. Volba této formy pytle z recyklovaného papíru zvítězila nad možností papírové nákupní
tašky z cenových důvodů s ohledem na kupní sílu zákazníků a jejich ochotu zakoupit si
přírodně šetrnou alternativu ke zdarma poskytovaným igelitovým taškám.

Biopotraviny jako produkt ekologického zemědělství jsou výsledkem způsobu hospodaření,
který klade důraz na ochranu půdy, přírody, na ohleduplné zacházení se zvířaty a nepoužívá
syntetické pesticidy ani umělá hnojiva. Dodržení stanovených pravidel certifikace
bioproduktů vydáním Osvědčení o původu bioproduktu a ochranná známka BIO – produkt
ekologického zemědělství. Maloobchodní prodejny COOP nabízejí ve svých prodejnách
převážně biovýrobky od tuzemských ekofarmářů a biovýrobců. Na prodejnách jsou vystaveny
ve velmi zajímavých zelených speciálních regálech s označením logem BioCOOP a sloganem
„To nejzdravější z přírody“, jako dokládá přiložená fotografie. Sortiment nabízených
bioproduktů obsahuje čerstvé i trvanlivé biopotraviny a vzhledem k jejich vyšší ceně je tento
sortiment pečlivě volen pro různé druhy prodejen. Podpora prodeje je zdůrazněna letáky a
informacemi na webových stánkách družstva.

Management kvality a trvale udržitelný rozvoj
V náročném konkurenčním prostředí se spotřebitelská družstva chtějí prezentovat jako
jednotný systém pod společnou značkou COOP nejen jako vizuální identita prodejen, ale
především jako kvalitní český obchod, který poskytuje svým zákazníkům menších sídel i
měst kvalitní zboží a související služby. Je přitom nejen ohleduplný k životnímu prostředí, ale
váží si svých zaměstnanců, kteří jsou v každodenním styku se zákazníky a ve venkovském
prostoru rozhodují o jejich spokojenosti.

Jednota Kaplice jako aktivní člen preferuje spolupráci
s regionálními dodavateli, velmi často malými a
středními podniky, na základě oboustranně výhodné
spolupráce, čímž na jedné straně rozšiřuje svou nabídku
o české regionální zboží a speciality, na straně druhé
podporuje zaměstnanost v regionu. Kvalitu z hlediska
místa, sortimentu a způsobu prodeje pro své spotřebitele
chce nabízet v příjemném prostředí, za rozumné peníze,
pohodlně a v blízkosti bydliště, nabídkou kvalitního zboží, kterému se dá věřit a s příjemnou a
ochotnou obsluhou. Na tomto základě je založena marketingová komunikace družstva,
vycházející z osobní zkušenosti, kontaktu a doporučení, které je vyhledáváno zejména u
vyšších věkových kategorií spotřebitelů, kteří vedle nákupu v prodejně ocení možnost
popovídat si s prodavačem a požádat o radu. Dobré ekonomické výsledky poměřované
dosaženými výkony a efektivností se opírají o kvalitní a motivované pracovníky. Proto je
v popředí zájmu družstva vytvářet jim takové pracovní podmínky, které zajistí stálý růst
reálných mezd a solidní sociální výhody. Svědčí o tom také poměrně nízká fluktuace
zaměstnanců. V současné době družstvo připravuje projekt dalšího vzdělávání svých
zaměstnanců, který chce podat v rámci regionální
výzvy pro čerpání prostředků ESF
Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že JEDNOTA
Kaplice patří mezi firmy, které do své každodenní
činnosti aplikují zásady trvale udržitelného rozvoje a
společenské
odpovědnosti
firem:
zodpovědné
podnikání, které je propojeno se svým okolím. Slouží

dobře svým spotřebitelům, starají se o své zaměstnance, udržují dobré vztahy s dodavateli,
pečují o sousedské vztahy, podporují region, ve kterém podnikají, a snaží se minimalizovat
dopady na životní prostředí. Vedoucí pracovníci družstva si totiž velmi dobře uvědomují, že
tento přístup jim ve vysoce konkurenčním prostředí přináší obchodní výhody.

UŠATÝ ZDENEK
Jehnědno 53, 397 01 Albrechtice nad Vltavou , okr. Písek,
Zaměření činnosti: dřevěné výrobky, pro zahradu a volný čas
Velikost obratu: od 1 do 2 mil.
Počet zaměstnanců: zaměstnance nemá, dvě společnosti se
kterými probíhá úzká spolupráce
Počet poboček: 0
Domácí stránky:
Einstieg ins Thema (Pfad): modul 2
Kontakt:e-mail: Email: usaty.zdenek@seznam.cz
Sortiment
Dřevěný zahradní nábytek
Dřevěná zahradní architektura.
Zahradní pergoly, altány a přístřešky.
Zahradní jezírka a bazény.
Dřevěné palisády a doplňky zahradní architektury.
Speciální dřevěné podlahy pro venkovní a zahradní použití.
Ostatní speciální truhlářská výroba dle požadavku zákazníka.
Způsob komunikace se zákazníky, informace a poradenství
•
•
•
•
•

objednávky na telefon
všestranný servis u zákazníka
možnost sestavení návrhu dle požadavku zákazníka pro architektonické uspořádání a
umístění výrobku
aktivní komunikace se zákazníky s využitím informačních technologií
poradenský servis ve věci ekologického použití
materiálů a ochranných nátěrů

Enviromentální přístup
Management kvality a trvale udržitelný rozvoj
•

recyklace odpadů ( sběr odpadu, jeho třídění a
ekologická likvidace)

•
•
•
•
•

používání ekologických vodou ředitelných nátěrů laků a ekologických a přírodně
odbouratelných olejů
využívání ryze přírodních materiálů na výrobu výrobků
energeticky soběstačný provoz v oblasti využívání ekologického vytápění
využívání ekologických a odbouratelných obalů na výrobky
využívání recyklovaných materiálů

STEINBAUER-LECHNER s.r.o.,
Lišov-Sosní 824, 373 73 Štěpánovice
Zaměření činnosti: dřevěné výrobky
Velikost obratu: 180 mil. Kč
Počet zaměstnanců: 92
Počet poboček: 1
Domácí stránky: www.steinbauerlechner.cz
Einstieg ins Thema (Pfad): modul 2
Kontakt:e-mail: Email: stpetr@steinbauer-lechner.cz
stbox@steinbauer-lechner.cz

Sortiment
Bedny, dřevěné, k přepravě a skladování
Bedny, dřevěné, na polena a palivové dřevo
Bedny, krabice a dopravní klece, dřevěné, k balení,
skladování a k přepravě
Bedny, překližkové, pro dopravu a skladování
Dřevěné výrobky pro průmyslové využití (obchod)
Obalové bedny a krabice, dřevěné, s kovovými hranami a
rohy
Obalové bedny a krabice, dřevěné, skládací
Obalové bedny a krabice, dřevěné, v montážních dílech
Obalové klece, dřevěné, vyrobené podle přání zákazníka
Obaly, krabice, přepravky a bedny, dřevěné (obchod)
Velkoobchodníci a distributoři, importéři a exportéři průmyslového a komerčního zboží:
základní materiály a jejich produkty. Prefabrikované stavby, topenářské, ventilační,
klimatizační a sanitární vybavení
Výrobky ze dřeva a korku

Způsob komunikace se zákazníky, informace a poradenství

•

osobní přístup rodinné firmy

•
•
•
•

kompletní servis u zákazníka
poskytování obchodního úvěru podle výše objemu objednávky
aktivní komunikace se zákazníky ve třech světových jazycích
poradenský servis

Enviromentální přístup
Management kvality a trvale udržitelný rozvoj

•
•
•
•
•

recyklace odpadů v rámci systému EKOKOM ( sběr odpadu)
používání ekologických vodou ředitelných nátěrů
výroba biomasy a štěpky
způsob využití energie pro vlastní účely – biomasa a štěpka
nadstandardní pracovní prostředí

•
•

ochranná známka SYBA – sdružení obalářů
systém IPPC – tepelná úprava dřeva proti dřevokaznému hmyzu dle normy ISPNO
15 – úprava IPPC
firma je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností (MAS) – v rámci
vytvořené strategie bude MAS podporovat rozvojové projekty, zejména v
následujících oblastech:

•

- péče o kulturní a hospodářský rozvoj oblastí,
- rozvoj trvale udržitelných forem cestovního ruchu,
- projekty evropské spolupráce,
- ochrana životního prostředí,
- meziregionální a mezinárodní spolupráce,
- rozvoj multifunkčního zemědělství,
- podpora malého a středního podnikání

