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Léto je tu a s ním naše prázd−
ninové dvojčíslo. 

Uplynulý měsíc červen zazna−
menal dvě významné družstevní
akce − 16. valné shromáždění
SČMVD konané ve Sportovním
centru Nymburk a Třetí evropský
družstevní Konvent. 

V tomto čísle si také můžete
přečíst reportáže z návštěv druž−
stva Oděva Mariánské Lázně,
Vřídlo Karlovy Vary a Keramo
Kožlany. Současně se můžete se−
známit s taji výroby, neboť se foto−
grafovalo jak jinak než přímo v pro−
vozech.

Léto, sluníčko, dovolená... Co
dodat − užijte si prázdnin a zaslou−
ženého odpočinku... I víkendy mů−
žete využít pro rodinný výlet a vyra−
zit někam do přírody, navštívit
pamětihodnosti nebo třeba navští−
vit nějaký z krásných českých hra−
dů či zřícenin... V parném létě je
navíc návštěva hradního sklepení
či hladomorny docela příjemnou zá−
ležitostí... Těm z vás, kdo se chy−
stají na zahraniční dovolenou, přeji
příjemné cestování ať již po vlastní
ose či letecky... A když budete
u vody, vzduch jako trouba na Vá−
noce při pečení cukroví a kolem
vás vodní hladina, pamatujte na
rady odborníků, kteří radí, že je po−
třeba dodržovat pitný režim a hlavě
se pořádně namazat! 

Jana Henychová
šéfredaktorka

ADRESA REDAKCE

Svaz českých a moravských výrobních družstev
Redakce časopisu Výrobní družstevnictví
Václavské nám. 21
113 60 Praha 1

Šéfredaktorka: Jana Henychová
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Tel.: +42 224 109 352
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16. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SČMVD
V pořadí již 16. valné shromáždění Svazu českých a moravských výrobních družstev se konalo ve dnech

10. a 11. června ve Sportovním centru Nymburk. Mimo jiné byla na programu jednání volba nového představenstva.
V pondělí 11. června se pak uskutečnilo jednání valné hromady, kde byla projednána klíčová témata vzta−

hující se k činnosti výrobních družstev a proběhly volby nového představenstva.
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PŘEDSTAVENSTVO SČMVD

JAN WIESNER
SČMVD Praha
Počet hlasů 2203

ING. JIŘÍ MAJER
DDL, Lukavec
Počet hlasů 2194

ING. LEO DOSEDĚL
Moděva, OD Konice

Počet hlasů 1899

ING. JINDŘICH ZDRÁHAL
Mechanika Prostějov, VD

Počet hlasů 2147

ING. MARTIN BERAN
Dřevotvar družstvo, Jablonné

Počet hlasů 1952

ING. KAREL VYMAZAL
Kamená, VD Brno

Počet hlasů 1837

EMIL ZŮBEK 
Důbrava, chemické VD

Počet hlasů 1804

JANA MALÁ 
Moravská ústředna Brno, DUV

Počet hlasů 1803

JAROSLAV PROCHÁZKA 
Orlík−Kompresory, VD Č. Třebová

Počet hlasů 1701

ING. MILOSLAV ČERMÁK
Sněžka, VD Náchod

Počet hlasů 1680

JUDr. ROSTISLAV DVOŘÁK
Vývoj, OD v Třešti

Počet hlasů 1650

STANISLAV JELÍNEK 
Kovodružstvo, VD v Plzni

Počet hlasů 1566

ING. JOSEF HANČL
INVA družstvo Litoměřice

Počet hlasů 1564

ING. PAVEL PASTOREK
Templářské sklepy Čejkovice

Počet hlasů 1560

NÁHRADNÍCI:
16. Ing. Ladislav Folk
Plzeňské dílo, VD Plzeň 
(1559 hlasů)

17. Ing. Václav Břichňáč
Znak Malá Skála, DHUV 
(1479 hlasů)

18. Ing. Libor Pavliš 
Dřevotvar, VD Znojmo 
(1443 hlasů)

19. Mgr. Václav Kolombo
Granát, DUV Turnov (1351 hlasů)

20. Eduard Cipra
Služba, VD České Budějovice
(1351 hlasů)

21. Jana Šmehlíková
Obzor, VD Zlín (1165 hlasů)

ING.  PETR JANŮ
Stavba Praha
Počet hlasů 1577
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Programem prvního zasedání nově zvoleného představenstva, 
které se konalo 11. června v Nymburku, byla volba předsedů a místopředsedů. 

Současně byla zvolena kontrolní komise v následujícím složení:

JAN WIESNER
předseda představenstva

SČMVD

ING. JIŘÍ MAJER
první místopředseda 

SČMVD

IGN. VÁCLAV VALTER 
Kovodružstvo, VD Strážov 

Počet hlasů 2189

ING. PETR JANŮ
místopředseda pro řešení problematiky

družstev sídlících na území Čech

ING. JINDŘICH ZDRÁHAL
místopředseda pro řešení problematiky družstev

sídlících na na území Moravy a Slezska

ZDENĚK KORBEL 
Tvar VD Pardubice 

Počet hlasů 2168

ING. JIŘÍ NESVADBA 
Integra, VD Zlín 

Počet hlasů 2109 hlasů

ROMAN MACHALA  
Dřevodílo Rousínov, VD 

Počet hlasů 2056

ING. JARMILA ŠPRYŇAROVÁ  
Drupol, VD Praha 

Počet hlasů 2040

ING. JAROSLAV DOČKAL 
DIOL družstvo, Olomouc 

Počet hlasů 2012

ING. EMIL BEBER 
Kovobel, VD Domažlice 

Počet hlasů 1946

ING. ANTONÍN TAKS 
Napako, VD Praha 

Počet hlasů 1799

ING. MAREK PATER
Zlatník, DUV Ostrava − Kunčice 

Počet hlasů 1778

DANUŠKA VRUBLOVÁ 
Helios Foto, VD Ostrava 

Počet hlasů 1728

NÁHRADNÍCI:
12. Aleš Müller
Oděva, VD Jindřichův Hradec
(1712 hlasů)
13. Ing. Zdeněk Blažek
Dřevojas, VD Svitavy (1664 hlasů)
14. Ing. Jana Vlková
KDP−DATEV, družstvo, Brno
(1633 hlasů)
15. Jaromír Bořil
SONA, VD Žďár nad Sázavou
(1510 hlasů)
16. Jan Klimeš
Brněnská Drutěva, VD Brno
(1477 hlasů)
17. Jiří Škapa
Mechanika Teplice, VD
(1346 hlasů)

ING. JOSEF PEŘINA
Kovo družstvo Olomouc 

Počet hlasů 1881
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První den akce (neděle 10. června) patřil tradičně společensko−sportovnímu klání. Předsedové
družstev si mohli zasoutěžit v kategoriích golf, minigolf, nohejbal, pétanque, tenis a rybolov. Předání
cen vítězům pak proběho tentýž den na společenském večeru. 
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Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vás přivítal jménem představenstva a jmé−
nem svým na 16. valném shromáždění Svazu českých a morav−
ských výrobních družstev. 

Především chci připomenout, že podkladové materiály
k dnešnímu jednání jste obdrželi jako vždy ve dvou částech. První
část zprávy představenstva byla projednána na regionálních po−
radách, kde byly vzneseny připomínky a dotazy k předložené zprá−
vě. Dotazy byly zaměřeny zejména na vnitřní problematiku druž−
stev, tj. na problematiku pozemků v trvalém užívání, účetnictví
a daní. V řadě vystoupení zástupců družstev byla zdůrazněna po−
třeba silného zastoupení Svazem, zejména nyní, v rámci přípravy
na ekonomickou a daňovou reformu nové vlády a navazující změ−
ny v legislativě. Všechny náměty byly zaznamenány a jsou již buď
vyřešeny nebo uplatňovány při jednáních se zástupci státní sprá−
vy, v tripartitě, jejích komisích a při dalších jednáních.

Oblast legislativy obecně je v rámci Svazu garantována od−
borem legislativně−právním, s výjimkami úzce specializovaných
oblastí, jak o tom budu hovořit v jiných částech mého vystoupe−
ní a jak je to také uvedeno v písemné zprávě. 

Mezi nejsledovanější záležitosti stále patří problematika po−
zemků, k nimž měla družstva zřízeno právo trvalého užívání. Vývoj
v této oblasti je stále poznamenán negativním přístupem
Ministerstva financí. Ve vtahu k Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových se sice podařilo Svazu ve vazbě na právní
úpravu prosadit řadu požadavků a zajistit tak odpovídající přístup
příslušných pracovišť tohoto úřadu, ale v řadě kroků brání po−
kroku právě přístup Ministerstva financí. Zatím nepomohlo ani
to, že generální ředitel úřadu předložil na ministerstvo materiál,
který jasně popisuje stávající stav (kdy většinu soudních sporů
stát pravomocně prohrává) a úřad proto navrhuje realizaci bezú−
platných převodů, resp. vracení již zaplacených kupních cen.
Tento materiál byl v nedávné době projednán na poradě minist−
ra financí, avšak bylo rozhodnuto, že přístup ministerstva se za−
tím nezmění, protože bude vyčkáno na rozhodnutí Ústavního sou−
du ve věci podání Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Jedná se o podání, které úřad učinil na pokyn mi−
nisterstva ve věci platnosti kupních smluv. Podle dostupných in−
formací lze rozhodnutí očekávat asi v průběhu 3. čtvrtletí. Proto
jsme také doporučili členským družstvům zatím vyčkat s dalším
postupem, pokud jim v tom nebrání určité specifické podmínky.
O aktuálním vývoji budeme družstva nadále informovat s tím, že
samozřejmě lze jednotlivé problémy i nadále konzultovat
s JUDr. Čápem, jak to řada družstev doposud činila.

S činností odboru souvisí také zastoupení Svazu v různých le−
gislativních orgánech, jak to rovněž bylo zmíněno v písemných
materiálech. Náš zástupce JUDr. Čáp je místopředsedou komise
pro soukromé právo Legislativní rady vlády.

V oblasti vnější legislativy byl v minulých dnech připomínko−
ván návrh zákona o přeměnách obchodních společností a druž−
stev. Jedná se o materiál, který je nejenom součástí harmoni−
začních prací, ale také již součástí plánované rekodifikace
obchodního práva. Uvedená úprava je již součástí stávajícího ob−
chodního zákoníku, ale vykazuje řadu nedostatků. Na přípravě
uvedeného zákona spolupracoval ve fázi jeho tvorby odbor legis−
lativně−právní a podařilo se nám tak prosadit řadu našich poža−
davků. Nadále též pokračuje spolupráce na přípravě návrhu no−
vého obchodního zákona.

Jako další záležitost bych zmínil možnost doobsazení
Legislativní komise představenstva SČMVD, ve které ukončil čin−
nost (v souvislosti s odchodem do starobního důchodu)
JUDr. Ing. Zdeněk Vávra, CSc., a proto přivítáme Vaše návrhy.
Podmínkou je, aby navrhovaná osoba splňovala požadavek práv−
nického vzdělání a byla zaměstnancem družstva. Náměty může−
te ještě dnes sdělit JUDr. Čápovi.

Oblast hospodaření Svazu, naplňování rozpočtu a péče o ma−
jetek Svazu jsou v kompetenci odboru rozpočtu a správy ma−
jetku.

K hospodaření Svazu zmíním pouze některé skutečnosti, pro−
tože definitivní výsledky, včetně výroku auditora, byly členským

družstvům zaslány ve druhé části podkladových materiálů.
Výsledek hospodaření správy FDÚ vykazuje v roce 2006 účetní
ztrátu ve výši 5 920 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí skuteč−
nost, že nejsou ukončena všechna konkurzní řízení, se kterými
bylo uvažováno v rozpočtu na rok 2006. Chtěl bych opět zdůraz−
nit, že je velice obtížné v oblasti konkurzních řízení cokoliv plá−
novat či předpokládat, protože i přes naše urgence se nedaří
urychlit průběh konkurzních řízení u soudů. Jedná se o stále stej−
ný problém, se kterým se odbor správy FDÚ potýká již několik let.
Z vývoje vyplývá, že asi do 2 let by měly být konkurzy vážící na
„staré“ bloky úvěrů dořešeny.

Představenstvo Svazu navrhuje ke schválení 16. valnému
shromáždění použít hospodářský výsledek za rok 2006, tedy zisk
ve výši 4 269 972, 85 Kč následovně:
– na úhradu ztráty minulých let částku ve výši    3 919 972,85 Kč
– příspěvek do sociálního fondu Svazu           350 000,00 Kč

Vzniklá ztráta 348 234 tis. Kč z roku 1999, která byla způ−
sobena zejména pohledávkami tzv. „starého“ bloku úvěrů odbo−
ru správy FDÚ, je průběžně snižována (je promítán graf). Při
schvalování účetní závěrky za rok 1999 bylo VS rozhodnuto, že
vzniklá ztráta půjde k tíži pouze Svazu a tedy ne snížením podílů
na majetku členských družstev a bude postupně uhrazována ze
zisků následujících let. Ke dni 31. 12. 2006 činí  stav této ne−
uhrazené ztráty minulých let 180 586 tis. Kč.

Pokud se týká správy a údržby nemovitého majetku, věnuje−
me všem objektům maximální pozornost v oblasti oprav a zhod−
nocování, aby i nadále, ve tvrdém konkurenčním prostředí, příj−
my z jejich pronájmu mohly především financovat činnost Svazu
na podporu výrobního družstevnictví. Klíčová zůstává díky tamní
relativně vysoké hladině tržního nájemného obsazenost centrál−
ní budovy na Václavském náměstí v Praze 1, kterou se nám daří
naplňovat. Celorepublikově se bohužel projevuje převaha nabíd−
ky nebytových prostor nad jejich poptávkou. Snažíme se proto
poskytovat nájemcům služby na potřebné konkurenceschopné
úrovni a vycházet jim v rozumné míře vstříc. Ve druhé polovině
roku 2006 jsme provedli hodnocení spokojenosti zákazníků − ná−
jemců v nemovitostech všech středisek. Většina našich nájemců
se vyjadřuje ve smyslu plné spokojenosti; uplatněné připomínky
a návrhy na zlepšení služeb byly posouzeny a jsou  průběžně vy−
řešeny. 

Svaz je, mimo jiné, také vlastníkem nemovitostí v Brně, v ka−
tastrálním území Černá  Pole − budov a pozemků, z nichž poze−
mek parcelní číslo 1414/1 o výměře 1000 m2 je označen
v Katastru nemovitostí jako ostatní plocha, se způsobem využití
ostatní komunikace. Tento pozemek na jedné straně přímo sou−
sedí s budovami Svazu, na druhé straně hraničí s pozemkem ve
vlastnictví Dopravního podniku města Brna, a.s., kde se nalézá
konečná stanice tramvajové linky, zároveň slouží jako součást
veřejného prostranství. Vzhledem k umístění pozemku v zástav−
bě nelze v budoucnu předpokládat jeho využití ke stavebním, ani
dalším účelům.

Koncová část tohoto pozemku o výměře cca 100 m2, rozklá−
dající se od hranice pozemku k chodníku v okolí trafostanice,
která je ve vlastnictví jiné osoby a bezprostředně sousedí se
stavbou konečné stanice tramvaje, je velmi obtížně udržovatel−
ná. Údržba je nákladná a přitom žádným způsobem neovlivňuje
vzhled zbývající části pozemku a budovy ve vlastnictví Svazu. Je
zřejmé, že využití této části pozemku, nemůže přinést Svazu žád−
né výnosy, naopak − s vlastnictvím této části pozemku je spoje−
na pouze povinnost její údržby, spočívající zejména v odstraňo−
vání opakovaně vznikajících nepovolených skládek odpadu.

Z těchto důvodů se navrhuje, aby valné shromáždění schvá−
lilo záměr bezúplatně převést tuto koncovou část pozemku měs−
tu Brno a uspořit tak pravidelně vznikající náklady na údržbu.

Jako správné rozhodnutí se ukázala výměna provozovatele
Hotelu coop Kriváň v polovině minulého roku. Spolupráce
s novým manažerem Bedřichem Mrázkem a jeho firmou
Westbohemia Hotels probíhá na velmi dobré úrovni. S novým ve−
dením se zisky z hotelu postupně zvyšují a je předpoklad, že
trend růstu bude zachován i pro další období.

Zpráva přednesená předsedou SČMVD Janem Wiesnerem:
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Na objektu Bolzanova 3 v Praze 1, dosud užívaném jako kan−
celářské prostory Komerční bankou, došlo ke konci února toho−
to roku k ukončení nájmu. Na základě výběrového řízení jsme na−
lezli nového nájemce, který však chce objekt užívat jako hotel
s tím, že uhradí náklady rekonstrukce, kdy taková rekonstrukce
potrvá cca 1 rok. Přestože se bude jednat o zásadnější změnu
ve využití objektu a po dobu rekonstrukce nepoplyne Svazu z ob−
jektu nájemné, domníváme se, že je tato cesta nezbytná. Po
kancelářských prostorách se totiž nejen v daném místě poptáv−
ka neustále snižuje, zatímco v případě zájmu o nájmy hotelů je
v Praze trend opačný. Nový nájemní vztah přinese Svazu, díky
přebudování objektu na hotel, po ukončení roční rekonstrukce,
minimální příjmy jako dosud. Naopak, pokud bychom chtěli v ob−
jektu zachovat kanceláře, předpokládáme po provedených prů−
zkumech tamního realitního trhu, že bychom byli nuceni poža−
dované nájemné snížit a samozřejmě před tím provést
rekonstrukci za cca 6 mil. Uvedenou rekonstrukcí na hotel se
cena objektu výrazně zhodnotí.

V souladu s rozhodnutím 15. Valného shromáždění jsme
prodali nevyužitelný pozemek v k. ú. Zbraslav Městské části
Praha − Zbraslav. Získané finanční prostředky byly po očištění
nákladů uloženy na účet jako rezerva pro výplatu vypořádacích
podílů.

Se současným uživatelem areálu v Kateřinkách u Liberce,
tedy se Středním odborným učilištěm nábytkářským byla koneč−
ně uzavřena kupní smlouva, objekt v soulasu s rozhodnutím VS
byl prodán a již zaplacen. Také finanční prostředky získané  z to−
hoto prodeje budou po očištění nákladů uloženy na účet jako re−
zerva pro výplatu vypořádacích podílů. 

Nyní Vám promítneme tabulku a graf, ze kterých je patrný vý−
voj hospodářského výsledku Svazu v uplynulém čtyřletém funkč−
ním období let 2003 až 2006 (promítá se tabulka a graf
„Porovnání HV z objektů...“) a související výše daně z příjmu. HV
nemovitostí Svazu vykazuje za rok 2006 hodnotu cca roku
2003. Nárůst v roce 2004 způsobil výnos z prodeje areálu SOU
Slavkov u Brna. Ke značnému nárůstu došlo v roce 2005, což
bylo způsobeno především zúčtováním vytvořených rezerv do vý−
nosů, dále dotací od státu na opravu fasády objektu v Liberci −
Benešovo náměstí a v neposlední řadě tržbou z prodeje nemo−
vitostí hotelu Kořínek a vily na Barrandově. 

Pokles hospodářského výsledku za Svaz v roce 2006 měl
příčinu v záporném účetním hospodářském výsledku odboru
FDÚ, přičemž v minulých letech dosahoval tento odbor kladného
a vyššího účetního hospodářského výsledku (promítá se tabulka
„Ovlivnění hospodářského výsledku Svazu specifiky...“). Důvody
tohoto vývoje hospodaření FDÚ byly již zmíněny v písemných ma−
teriálech a jsou ze strany svazu neovlivnitelné. Vše je ovlivněno
hospodařením hlavní činnosti, která zahrnuje nedaňovou čin−
nost a odbor FDÚ. V tomto případě je nutné vycházet ze zákla−
du daně, jak uvidíme v tabulce výpočtu daně. (Promítá se spoj−
nicový graf „Výsledky hospodaření s nemovitostmi..“).

Na dalším promítaném grafu je graficky samostatně znázor−
něn přehled hospodářských výsledků objektů za uvedené roky.
V další tabulce, kterou jste také obdrželi v druhé části píse−
mných materiálů na VS (promítá se tabulka „Přehled hospoda−
ření s nemovitostmi...“), je uveden přehled hospodaření s ob−
jekty Svazu, a to podle jednotlivých položek. V dolní části tabulky
máte zobrazen vývoj a stav dlouhodobého majetku Svazu cel−
kem. I přesto, že došlo v průběhu minulých let k prodeji majet−
ku, nedoznal Svaz snížení (vždy se totiž jednalo o objekty, jejichž
další držení by nebylo pro Svaz ekonomicky výhodné), ba naopak
neustálým zhodnocováním nemovitostí a koupí pozemků do
vlastnictví došlo k navýšení hodnoty majetku. 

V této souvislosti chci zmínit, že ještě nové představenstvo
přehodnotí plán oprav, údržby a modernizací objektů pro letošní
a další roky v souvislosti opatřeními ke snížení energetické ná−
ročnosti zejména zateplováním objektů vzhledem k očekávaným
nárůstům energií v příštích letech. 

Další téma, kterému se chci věnovat jsou oblasti zajišťova−
né odborem správy FDÚ.

Členská družstva jsou již tradičně s činnostmi zajišťovanými
odborem správy FDÚ seznamována průběžně. Podrobná infor−

mace o těchto aktivitách byla také součástí písemných materi−
álů k 16. Valnému shromáždění SČMVD a nebyly k ní z obsa−
hového ani formálního hlediska žádné připomínky. Proto
uvedenou problematiku jen velmi stručně shrnu a podrobněji
se zaměřím především na fakta nezahrnutá do podkladových
materiálů.

Současná nabídka úvěrů, dle jednotlivých typů, zahrnuje ve
dvou režimech úvěrování, tj. v rámci základního a speciálního
úvěrového řízení, celkem 10 různých produktů. Vyvinula se po−
stupně, a to především na základě podnětů členských družstev
i členů orgánů Svazu. Umožňuje financování širokého spektra fi−
nančních potřeb a jeví se jako dostatečná. Proto se zatím ne−
počítá s rozšířením této nabídky. Spíše se do budoucna nabízí
možnost spojení několika druhů úvěrů do jednoho, což by moh−
lo přispět ke zjednodušení příslušné směrnice, resp. k usnad−
nění orientace v nabídce. Reálné nejsou ani zásadní změny úvě−
rové politiky. V dané souvislosti pokládám za účelné zopakovat,
že mezi trvalé principy úvěrování z prostředků FDÚ patří pře−
devším:
1. Individuální přístup k jednotlivým družstvům, který je limito−

ván pouze ustanoveními „Směrnice upravující podmínky hos−
podaření s prostředky FDÚ“.

2. Nízké úrokové sazby z poskytnutých úvěrů, které jsou dlou−
hodobě v podstatě na minimu vyplývajícím z výše základních
sazeb, které vyhlašuje ČNB a daňových předpisů s tím, že je
ponechán pouze malý prostor pro diferenciaci sazeb (kon−
krétně se jedná o zvýhodnění speciálního úvěrového řízení
a úvěrů na financování investic obecně, a zejména pak úvěrů
na pořízení strojů a zařízení)

3. Nulové poplatky za vyřízení žádosti a vyhotovení smluvních
dokumentů.

4. Možnost předčasného splacení poskytnutého úvěru bez
sankčních úroků.

Odbor správy FDÚ bude vděčen za veškeré náměty a při−
pomínky členských družstev k činnosti FDÚ, týkající se případ−
ného rozšíření nabídky úvěrových produktů, změn pravidel úvě−
rování a forem propagace služeb FDÚ. 

Agenda správy a vymáhání pohledávek FDÚ po lhůtě splat−
nosti představuje všestranně stabilizovanou oblast. V jejím ve−
dení proto také nedošlo k žádným významným změnám. Výše
pohledávek FDÚ po lhůtě splatnosti trvale klesá od data 31. 12.
1999.  Pozitivní vývoj stavu pohledávek má dvě základní příčiny:

1. Trvalé zpřísňování úvěrových podmínek a orientace přede−
vším na prosperující družstva (u úvěrů tzv. nového bloku).

2. Postupné vyřešení některých složitých případů, které se
vlekly z důvodů na straně soudů řadu let (u úvěrů tzv. staré−
ho bloku).

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie
dne 1. 5. 2005 se otevřely pro české podnikatele nové mož−
nosti získávání finančních podpor z evropských prostředků.
O tuto problematiku se tedy od uvedeného data rozšířila činnost
odboru správy FDÚ, který se zaměřuje na oblasti podpor,  pře−
devším pro malé a střední podniky,  jejichž kritéria splňuje vět−
šina členských družstev. 

Pomoc odboru správy FDÚ členským družstvům spočívala
v prvním období po vstupu do EU především v podávání a zjiš−
ťování potřebných informací, a to prostřednictvím pravidelných
informací v IP, následně pak v řešení konkrétních záměrů druž−
stev a nasměrování družstva na konkrétní operační program.
Členská družstva byla v jednotlivých výtiscích  Informačního pře−
hledu  pravidelně informována o důležitých termínech  a udá−
lostech týkajících se strukturálních fondů.  Konkrétní záměry
členských družstev byly s pracovníky odboru správy FDÚ indivi−
duálně probírány.  Dalším krokem  v poradenské činnosti odbo−
ru se stala příprava projektů družstvům, a to od cca 2. pololetí
r. 2005. Podrobně jsou údaje k poradenské činnosti v této ob−
lasti uvedeny v první části písemné zprávy. 

Pokud se týká aktuálního stavu v oblasti čerpání prostředků
ze strukturálních fondů, probíhají nyní oficiální vyjednávání
o Národním strategickém referenčním rámci a o jednotlivých
operačních programech mezi Českou republikou a Evropskou
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komisí  v Bruselu. Notifikace NSRR měla proběhnout do konce
června, i když poslední jednání spíše naznačují, že je třeba spí−
še počítat s termínem září 2007, protože EK  stále předkládá
české straně  stejné připomínky, především napadá složitost
celkové struktury, počet  operačních programů a překryvy mezi
nimi. 

Jedinými vyhlášenými výzvami jsou zatím výzvy v rámci OP
Podnikání a inovace vyhlášené Ministerstvem průmyslu a ob−
chodu. Od března 2007 je vyhlášen  program Marketing
a Rozvoj, přičemž  příjem registračních žádostí do programu
rozvoj skončil k 31. 5. 2007, příjem registračních žádostí
v programu Marketing bude probíhat do 15. 11. 2007. Od
1. 6. 2007 je možno podávat dále žádosti do programů
Inovace, Potenciál, ICT v podnicích a Eko−energie. Všechny
dosud vyhlášené programy jsou v této první výzvě otevřeny pou−
ze pro MSP, protože problematika zapojení velkých podniků je
zatím předmětem vyjednávání s Evropskou komisí, podle po−
sledních informací  je jednání o zapojení velkých podniků na−
dějné, především pokud se týká energetických programů. Pro
program Inovace, který je určen i pro velké podniky,  bude vy−
hlášena po schválení OP v Bruselu samostatná výzva pro velké
podniky. 

Chceme členská družstva upozornit na vyhlášený program
Eko−energie, v rámci kterého je možno žádat mimo jiné o dota−
ci na zateplení objektů. Konečný termín pro podání žádosti do
tohoto programu je 31. 7. pro registrační žádost a 30. 9. 2007
pro žádost plnou. Předpokladem pro podání žádosti je energe−
tický audit, odbor správy FDÚ předá případným zájemcům kon−
takt na specializované agentury, které jej provedou. Vzhledem
k relativně krátkému časovému horizontu v letošním roce dopo−
ručujeme případným zájemcům ze strany družstev připravit si
záměr na příští rok, kdy opět bude program vyhlášen, a to po−
kud možno co nejdříve, protože celkový zájem o program Eko−
energie je značný. 

Na www stránkách MPO a implementační agentury
Czechinvest jsou  přístupné veškeré potřebné podklady k po−
dání žádosti, tedy znění výzvy, výběrová kritéria, pravidla publi−
city, podmínky poskytnutí dotace, vzor registrační a plné žá−
dosti, pravidla pro výběrové řízení, osnova podnikatelského
záměru a pokyny pro žadatele. U každého programu je třeba do−
držet termín podání plné žádosti, který se odvíjí od potvrzení ús−
pěšné registrace a který je stanoven ve výzvě ke každému pro−
gramu. 

Dále chceme upozornit na možnost získat dotace v rámci již
Evropskou komisí schváleného Programu rozvoje venkova, který
spadá pod ministerstvo zemědělství. Jedná se o podporu zaklá−
dání mikropodniků (tedy podniků do 10 zaměstnanců) a jejich
rozvoje v oblasti výroby, zpracování a služeb, zejména v oblasti
drobné výroby  a řemesel (truhlářství, tesařství, zednické práce,
atd.), služeb (opravy strojů a zařízení) a maloobchod. Projekt
může být realizován pouze v obci do 2 000 obyvatel, způsobilý−
mi výdaji jsou např. stavební obnova, případně nová výstavba
budov, nákup budov, strojů, technologií a zařízení provozoven,
hardware a software. Maximální vše podpory činí 50 − 60 %, mi−
nimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou 50 000,− Kč.
Příjemci podpory mohou být fyzické i právnické osoby, a to i bez
historie. První výzva se předpokládá již v červenci letošního
roku. 

V současné době, se  odbor správy FDÚ  podílí na přípravě
dvou projektů do nově vyhlášeného programu Rozvoj. Další pro−
gramy tohoto programovacího období, o které dosud členská
družstva projevila zájem, jsou např. Eko−energie, Nemovitosti
a Inovace.

Příslušné informace o vyhlašovaných projektech je možno
získat v odboru správy FDÚ, kde vám bude poskytnuta i odbor−
ná pomoc a posouzení možností se do projektů zapojit. Do bu−
doucna je stanoven úkol vybavit svaz týmem pracovníků, kteří
mají dostatek informací a profesní znalosti k posouzení reál−
nosti vstupu do projektů, účinné pomoci při zpracovávání zámě−
rů a projektů za úzké součinnosti členských VD.

Po stránce věcné − profesní bude působit i podnikatelský od−
bor, kde zejména nástupem nové pracovnice ing. Řeháčkové do−
šlo k odbornému posílení odboru. 

Z aktuálních aktivit odboru podnikatelských služeb chci upo−
zornit na budování Corporate Identity, souvislé řady základních
prezentačních materiálů Svazu. V posledních dnech jsme vydali
nový základní profil Svazu v anglickém jazyce, navazující na před−
chozí materiály, počátkem roku jsme vydali druhý specializovaný
Katalog obalů, s ucelenou nabídkou produktů 21 VD (doprovod−
né fotografie). Tento katalog, stejně jako předchozí Katalog pro
hotely, se obchodně velmi osvědčil, proto, po projednání na re−
gionálních poradách, připravujeme jako třetí akci vydání
Katalogu kooperací, kde bychom rádi prezentovali nabídky vý−
robních a strojních kapacit, montážních prací a dalších forem
spolupráce. Pokud máte zájem této možnosti využít, obraťte se
na pracovníky odboru.

Významný přínos pro zviditelnění výrobního družstevnictví,
kterým se intenzivně zabýváme zejména v představenstvu jsou
nejrůznější soutěže propagující činnost Vás vrcholových mana−
žerů a vašich družstev. Jejich medializace skýtá jednu z mála pří−
ležitostí proniknout do širokého spektra sdělovacích prostředků,
mimo odborný tisk. Nejvíce popularizovaná je soutěž Manažer
roku, pořádaná ČMA.                  

Chtěl bych využít této příležitosti a poblahopřát ještě jednou
úspěšným manažerům VD, kteří uspěli v roce 2006 a postoupi−
li do užšího finále: (doprovodné fotografie).

Ing. Miloslav Čermák z VD Sněžka Náchod
Ing. Josef Peřina z Kovo družstva Olomouc
Zdeněk Korbel z VD Tvar Pardubice
Ing. Jindřich Zdráhal z VD Mechanika Prostějov
Václav Král z VD Otava Písek
Ing. Štěpán Laurenc z VD Obzor Plzeň
Dr. Rostislav Dvořák, CSc. z VD Vývoj Třešť

Manažerem odvětví textil, oděvy, kůže se stal Ing. Miloslav
Čermák z VD Sněžka Náchod

Manažerem odvětví služby veřejnosti Václav Král z VD Otava
Písek, tito dva jmenovaní obsadili zároveň mezi TOP TEN nej−
lepšími manažery 3. a 8. místo. 

Další z významných soutěží, vyhlašovanou na Pražském hra−
dě, je 100 NEJ. Zde byla za minulý rok oceněna družstva a je−
jich manažeři: ELAP Bruntál, DŘEVOTVAR Jablonné, HORÁCKÉ
KOVODRUŽSTVO Třebíč, IRISA Vsetín, KOVOBEL Domažlice
a TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY Čejkovice. 

Titul Lady Pro získala Jarmila Petráková z VD Oděva Ma−
riánské Lázně.

Důležitým atributem pro úspěšné přežití v globální konku−
renci je trvalá inovace. Náš Svaz se snaží již řadu let podporo−
vat inovační aktivity prostřednictvím soutěže Družstevní Design.
Oceněná družstva za rok 2006 jsme vyhlásili při včerejším spo−
lečenském večeru, proto je nebudu opakovat. Při posledním
hodnocení dospěla odborná porota k závěru, že stanovená kri−
teria inovace vnějšího designu nepostihují všechny formy inova−
cí výrobků, proto pro tento rok schválilo představenstvo změnu
koncepce soutěže, na hodnocení dvou kategorií, Design roku
a Inovace roku. Podrobnosti byly zveřejněny v IP a tímto si do−
voluji vyhlásit soutěž Inovace a Design roku 2007.

Zde bych se zmínil o názorech evropského ekonoma Josefa
Schumpetera − jinak rodáka z Třeště. Josef Schumpeter se za−
hloubal do působení tržních sil a shledal, že prvním zdrojem je−
jich dynamiky je podnikatel, jeho schopnost obnovovat kapitál,
vyřazovat unavený, opotřebovaný, zastaralý kapitál a nahrazovat
jej svěžím, čerstvým a novým kapitálem. Jaký kapitál? Ve všech
podobách: jako stroj, nářadí, pracovní kvalifikace, materiál, pře−
tvářecí proces, způsob financování, organizace,  umění řídit
a tak dále. Nazval tento proces „tvořivou destrukcí“ (creative
destruction) a její efekt „inovací“.

Inovace je tedy efekt boření starého a tvoření nového výrob−
ního způsobu (zapojení kapitálu, práce a znalostí do produktiv−
ního procesu). 

Schumpeterovi pojem „podnikání“ přímo splýval se změnou.
Cílevědomé přeskupování kapitálu a jeho produktivních sil se
mu jevilo jako podstata podnikatelského elánu. Kdo neinovuje,
nemá ani nárok na počestné jméno podnikatele, ani na podni−
katelský zisk (o němž poznamenal, že je jediný skutečný). Pak
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nejde o podnikatele, nýbrž o jakéhosi správce podniku, nebo
dejme tomu vyššího zaměstnance. Odkázal nám poučku: podni−
kat = inovovat. 

Chtěl jsem tím zdůraznit, že inovace je jedna z důležitých čin−
ností, kterými se trvale musíme zabývat všichni na všech úrov−
ních a musí to být jedna z hlavních činností odboru podnikatel−
ských služeb současně se sledováním vývoje trhu, čili nových
činností,  směrů výroby a odbytu. K tomu je i třeba tento odbor
restrukturalizovat.

Další z možností jak proniknout do povědomí veřejnosti jsou
účasti v soutěžích jako jsou Ekologicky šetrný výrobek, kde
v loňském roce uspělo VD ELEKTRO Bečov nebo Obal roku, kde
v loňském roce uspělo VD DETECHA Nové Město nad Metují.
Proto i zde Vás všechny vyzývám k předkládání přihlášek pro le−
tošní ročník přes odbor podnikatelských služeb, který zajistí ne−
zbytnou administrativu.

Posledním významným úspěchem je zisk ceny Marketéra
roku za přínos v budování značky firmy a produktu, kterou získal
Ing. Pavel Pastorek z TEMPLÁŘSKÝCH SKLEPŮ Čejkovice. Všem
oceněným, kteří se tím zasloužili o dobré jméno družstevnictví
srdečně blahopřejeme. 

O společných obchodních aktivitách a prezentacích jsme
Vám podali souhrnnou zprávu v podkladových materiálech, zde
bych chtěl zmínit dvě nejvýznamnější, a to společnou expo−
zici na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích, která
je největší domácí družstevní prezentací a společnou účast
na veletrhu Coopexpo Nitra, která je největší zahraniční
prezentací našich družstev. Na obě akce se ještě můžete při−
hlásit.

Na regionálních poradách jsme Vás informovali také o na−
šich jednáních s představiteli Centrosojuzu RF, na přípravě této
obchodní spolupráce dále pokračujeme. Kdo již máte zkušenos−
ti s tímto trhem, jistě sami dobře víte, že je to otázka dlouho−
dobého osobního jednání. Nejbližší příležitostí k pokračování
bude Družstevní konvent příští týden v Praze a rád bych ty z vás,
kteří mají o vývoz zájem, na tato setkání pozval.  

Rovněž opakovaně zdůrazňuji, připravenost odboru podnika−
telských služeb Svazu − nabídku pomoci při řešení problémů,
které mohou nastat po kontrolách v oblasti legislativy upravující
péči o životní prostředí, je však důležité řešit problémy v před−
stihu a nečekat až na závěry kontrol. 

Z hlediska činnosti odboru VDI lze uvést, že v rámci dlouho−
dobého úkolu Svaz iniciuje a podporuje vznik nových běžných VD
i družstev sociálního typu, s důrazem na moravské regiony. Od
roku 2006 je tato iniciativa posílena v rámci realizovaného pro−
jektu EQUAL ESF. V roce 2006 vzniklo první nové družstvo
ZNOVOZ Znojmo, které se v prosinci stalo členem Svazu.
Navázala další: ARDANAS−Partners v Prostějově, BENNA ve Žďá−
ru nad Sázavou, Jiřinka v Novém Jičíně a ve stadiu přípravy po−
kračují další. Dříve vzniklá členská družstva SENZA Prostějov
(2000) a ERGOTEP Proseč (2003) se již zapojují do projektu
jako partneři.    

Nejaktuálnějším problémem v oblasti dotační politiky VDI je
v této době živý návrh změny § 78 zákona o zaměstnanosti, kte−
rý je součástí vládního návrhu tzv. sociální reformy. Na základě
série jednání s ministerstvem, osobně s ministrem, sociálními
partnery v RHSD a dalšími poslanci a funkcionáři byl připraven
text pozměňovacího poslaneckého návrhu, který MPSV přislíbilo
podpořit při jednání ve sněmovně (pravděpodobně ve druhém
čtení). Takováto změna je však pouze provizoriem, které zabrá−
ní zneužívání státních prostředků a tím i likvidaci stávajících do−
tací.        

Současně existuje dohoda, že v rámci připravované velké no−
vely zákona o zaměstnanosti budeme ve II. pololetí spolupraco−
vat s MPSV a dalšími experty na komplexnějším řešení, zahrnu−
jícím i stále nedořešenou oblast náhradního plnění povinného
podílu zdravotně postižených dle § 81 zákona o zaměstnanosti.  

Není vyloučeno, že využijeme možnosti tzv. pilotního ověřo−
vání některých nástrojů na příkladu skupiny VDI.     

Děkujeme proto zástupcům řady VDI, kteří se aktivně zapo−
jují nejen do diskusí, ale i do zpracování podkladů a iniciativy ve
společném zájmu. 

Děkuji rovněž za reprezentaci družstevnictví a VDI.
Blahopřeji, a těm, kterým to snad uniklo oznamuji, že Cenu Olgy
Havlové, udělovanou Nadací Olgy Havlové získal v tomto roce
i Jiří Herynek z VDI ERGOTEP Proseč.

Pracovníci odboru poradenských služeb Svazu jsou aktivně
zapojeni do odborných komisí, ve kterých se projednávají stano−
viska ke koncepčním materiálům i ke změnám již platných le−
gislativních předpisů. Zde pokračujeme v osvědčené spolupráci
zejména se Svazem průmyslu a dopravy, s Konfederací zaměst−
navatelských a podnikatelských Svazů a Hospodářskou komo−
rou ČR. Společným postupem v připomínkových řízeních se daří
postupně prosazovat požadavky podnikatelské sféry a dosaho−
vat tak  prokazatelných úspěchů i v jednáních  pracovních komi−
sích Rady hospodářské a sociální dohody ČR. 

Sledované období bylo v oblasti legislativy poznamenáno
v druhé polovině loňského roku stagnací v důsledku nečinnosti
poslanecké sněmovny. Naopak, v současné době je v rámci re−
formy veřejných financí do legislativního procesu navrženo vel−
ké množství zásadních novel, které se týkají zejména daňových
zákonů, zákonů v oblasti sociální a v oblasti zdravotnictví. 

Souhlasíme sice s nutností změn, které by zabránily dalšímu
narůstání deficitu veřejných rozpočtů, ale zároveň požadujeme,
aby vedly nejen ke snížení daňového zatížení podnikatelů ale ze−
jména ke zjednodušení stávající legislativy v oblasti daní a záro−
veň i odstranily některé zásadní překážky, které brání rozvoji
podnikaní. 

Navržené reformní změny však mají ryze fiskální charakter
a postrádají prvky zjednodušení. Připomínkové řízení  probíhalo
souběžně ke všem změnám, termíny pro konání připomínkové−
ho řízení jednotlivými resorty se mnohdy překrývaly a lhůty pro
zpracování připomínek byly neúměrně kráceny. Jelikož návrhy
předpisů obsahovaly i některá opatření, která by měla negativní
dopady do podnikatelské sféry, v rámci připomínkového řízení
jsme proti jejich realizaci vznesli zásadní připomínky. Některé
z našich připomínek byly akceptovány. Z těch nejvýznamnějších
se jednalo zejména o ponechání stávajících limitů pro odpiso−
vání hmotného a nehmotného majetku a technického zhodno−
cení; upuštění od retroaktivní účinnosti zpřísňujících podmínek
pro tvorbu zákonných rezerv na opravy hmotného majetku a dále
ponechání  časového limitu pro osvobození  příjmů z prodeje
členských podílů.  

Vzhledem k rozsahu změn, které se v reformních novelách
navrhují, nelze zde všechny probírat. S navrženými změnami byli
podrobněji seznámeni ekonomové družstev na seminářích, kte−
ré pořádal odbor poradenských služeb v květnu.  

Velice zjednodušeně lze říci, že
– v daňové oblasti by mělo dojít ke zvyšování podílu nepřímých

daní a snižování podílu daní přímých
– u daně z příjmů fyzických osob je navržena pouze jedna sazba

15% při současném výrazném zvýšení základních slev na dani,
ale ze zvýšeného základu daně, kterým je tzv. superhrubý pří−
jem.

– u daně z příjmů právnických osob se navrhuje postupné sni−
žování sazeb daně až na 19% v roce 2010, ale tak, aby dopad
byl rozpočtově neutrální, tzn. z rozšířeného základu daně.

– v zákonu o rezervách se zpřísňují podmínky pro tvorbu rezerv
na opravu hmotného majetku a to tak, že daňově účinné bu−
dou jen rezervy uložené na účtu v bance. Dále  se zpřísňuje
tvorba opravných položek k významným pohledávkám, které
nejsou soudně řešeny.

– u DPH se navrhuje zvýšení snížené sazby z 5% na 9%.
O dalším postupu reformních změn, jejich přijetí budeme

členská družstva včas informovat.    
Mimo rámec reformy veřejných financí byly do legislativního

procesu dány další návrhy zákonů, a to:
– tzv. ekologické daně, což jsou tři nové zákony − zákon o dani

z elektřiny, zákon o dani z pevných paliv a zákon o dani ze
zemního plynu. Nutnost jejich přijetí vyplývá z ukončení pře−
chodného období, které Česká republika vyjednala s EU a kte−
ré skončí k 31.12. 2007. Zde jsme měli požadavek, aby saz−
by byly na nejnižší možné úrovni a aby bylo využito všech
možností osvobození, které umožňuje Směrnice Rady evrop−
ského společenství.
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– U návrhu daňového řádu, který by měl nahradit stávající zákon
o správě daní a poplatků a který byl již několikrát stažen z pro−
jednávání, jsme nesouhlasili s ustanoveními, která zhoršují
postavení daňového subjektu v porovnání se stávajícím sta−
vem. Dále v návrhu není obsažena všeobecná editační povin−
nost, což je opakovaným požadavkem celé podnikatelské
sféry. 

V průběhu hodnoceného období byly vystupňovány aktivity
kolem přípravy zákoníku práce a souvisejících předpisů, ze−
jména nařízení vlády o minimální mzdě a nejnižších úrovních
zaručené mzdy. Odbor poradenských služeb se zúčastňoval pra−
covních jednání a ve spolupráci s ostatními členy zaměstnava−
telských Svazů předložil řadu připomínek k návrhům textu nové−
ho zákoníku práce, s cílem prosadit v maximální možné míře
požadavky zaměstnavatelů odpovídající současnému vývoji na
trhu pracovních sil. Do konečného textu nového zákona se po−
dařilo prosadit řadu pozitivních ustanovení a také zmírnit řadu
původně navržených negativních změn. V oblasti minimální mzdy
se podařilo přes návrhy odborových svazů zachovat její dosa−
vadní úroveň, pouze se zaokrouhlením měsíční částky plynou−
cím také z vyššího fondu pracovní doby v letošním roce, přičemž
hodinová minimální mzda zůstala stejná. 

V současné době se účastníme jednání o technické novele
zákoníku práce, odstraňující ty největší omyly a chyby v přijatém
textu zákona. Na tripartitě 31. května se díky aktivnímu jednání
s odbory vedeným novým viceprezidentem Ing. Martinem
Jahnem podařilo dohodnout řadu dalších úprav.

Vstupem ČR do EU vznikla v oblasti aktivní účasti  v legisla−
tivním procesu potřeba navázání přímých vazeb na struktury
unie. Zde jako členská organizace zřizovatelských uskupení vyu−
žíváme a i nadále budeme využívat služeb České podnikatelské
reprezentace v Bruselu CEBRE. Za velmi významné pro tuto ob−
last však považujeme zapojení pracovnice odboru přímo do
struktur EU. SČMVD má svého zástupce v Evropském hospo−
dářském a sociálním výboru, poradním orgánu hlavních institucí
EU, tj. Evropské komise, Rady a Evropského parlamentu, pro
něž vypracovává stanoviska. 

Posláním odboru poradenských služeb, vedle prosazování
vnějších zájmů, je poskytovat členským družstvům kvalitní ser−
vis v oblasti právní, účetní, daňové, mzdové politiky a statistiky.
Děje se tak různými formami, od poskytování individuálních
konzultací přes zodpovídání písemných, e−mailových a telefonic−
kých dotazů. Využívá se k tomu i časopis Informační přehled,
který je určen pro všechna členská družstva. Porady jsou po−
skytovány i v oblasti související legislativy. Odbor je nápomocen
družstvům  rovněž při vlastních jednáních s vnějšími orgány,
zejména s finančními úřady v rámci výkonu jejich kontrolní čin−
nosti. 

Frekventované dotazy jsou zejména k aktuálním změnám da−
ňové a související legislativy.  

V právní oblasti se dotazy týkají zejména stanov družstva
a jeho vnitřních vztahů vyplývajících jak z majetkové účasti čle−
nů, tak z otázek souvisejících s pracovním poměrem členů a za−
městnanců. Dotazována je zejména problematika výplat vypořá−
dacích podílů a majetkových podílů z transformace bývalým
členům družstev. 

Na časté změny legislativy musí bezprostředně navazovat
osvětová činnost, jejímž cílem je v předstihu a kvalitně informo−
vat o věcném a časovém postupu novelizace příslušných záko−
nů tak, aby realizace změn mohla být v podmínkách družstev
včas promítnuta do jejich vnitřních předpisů i navazující praxe.
Pro aktuální přenos informací slouží zejména Informační přehled
a systém vzdělávání pracovníků družstev.

Dojde−li ke změnám zákonů v období mezi školeními, jsou
informace družstvům operativně předávány prostřednictvím ča−
sopisu „Informační přehled“. Cílem je, aby družstva mohla na
změny rychle reagovat a včas je promítla do vnitřních předpisů
a navazující praxe. Grafické zpracování Informačního přehledu
probíhá v elektronické podobě  a je přímo pracovnicí odboru po−
radenských služeb umísťováno na internetové stránky SČMVD
a zasíláno družstvům připojeným na Internet. Tato forma velice
zrychlila tok informací potřebných pro družstva. Přesto, na
základě častých žádostí družstev, se opět obnovilo rozesílání

Informačního přehledu na družstva i v tištěné podobě. V roce
2006 bylo vydáno 17 čísel Informačního přehledu s 449 přís−
pěvky.

Pořádáním vzdělávacích akcí se na Svazu zabývá přede−
vším odbor poradenských služeb, odbor podnikatelských služeb
a regionální pracoviště Brno. Na 2. pololetí 2006 a na 1. polo−
letí 2007 Svaz uspořádal a naplánoval celkem 40 vzdělávacích
akcí. 

Svaz zaměřuje témata pořádaných vzdělávacích akcí přede−
vším na vrcholový management družstev a na pracovníky eko−
nomických útvarů. Přednášky jsou zaměřeny na oblast daňové
a účetní problematiky, bezpečnost práce a požární ochranu
a dále na problematiku ochrany životního prostředí na úseku
ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a zpracování obalů,
vodního hospodářství a na úseku chemických látek.
Přednášejícími jsou pracovníci Svazu, daňoví poradci, pracovní−
ci ministerstev a finančních orgánů. Svým rozsahem a obsaho−
vou náplní tento cyklus splňuje požadavky soustavného vzdělá−
vání ekonomických pracovníků družstev ve smyslu certifikačních
norem ISO. Kladně jsou družstvy hodnocena dvoudenní konzul−
tační soustředění ekonomických pracovníků. 

Kromě akcí pořádaných Svazem se připravuje nabídka ško−
lení a seminářů pro střední i vrcholový management ve spolu−
práci s Družstevní asociací ČR, Manažerským institutem
v Klánovicích a Hospodářskou komorou  ČR. 

Úroveň všech uskutečněných vzdělávacích akcí je účastníky
hodnocena formou validačních dotazníků. Úroveň přednášejí−
cích, stejně jako organizace vzdělávacích akcí byla účastníky
hodnocena velmi dobře.

Odbor poradenských služeb rovněž vyhodnocuje pro potřeby
externích jednání vybrané ekonomické ukazatele družstev a za−
bezpečuje vedení agendy, která souvisí se změnami v členské
základně Svazu. 

K 31. 12. 2006 bylo členy SČMVD celkem 271 výrobních
družstev. Tabulku vybraných ukazatelů s vyplněnými údaji na
Svaz zaslalo 233 VD (= 86%). 38 družstev (= 14%) tabulku
i přes telefonické urgence neposlalo. 

Číselné vyjádření vybraných ukazatelů obdržela družstva v pí−
semné části podkladových materiálů.

Vážené dámy, vážení pánové, ve svém vystoupení jsem se
snažil poskytnout vám informace, které nebyly (nebo byly pouze
částečně) zmíněny v písemných materiálech. 

Jsem přesvědčen, že činnost svazu, jako zástupce vašich
společných zájmů, je vám všem prospěšná a plní své základní
poslání. Pokud máte jakékoliv připomínky k jeho činnosti nebo
náměty na rozšíření naší činnosti, budu rád, když je vyslo−
víte v dnešní diskusi, nebo je sdělíte svazu písemně jakoukoliv
formou nebo i mně telefonicky. Vaše náměty vítáme a bude−
me se nadále snažit činnost svazu přizpůsobit podle vašich
potřeb a současně reagovat  na měnící se situaci a podmínky
nejen v ČR , ale zejména v rámci EU. Vše je potřebné zlepšo−
vat.

Závěrem mi, vážené paní předsedkyně a páni předsedové,
dovolte, abych poděkoval stávajícím orgánům svazu, členům
představenstva a kontrolní komise za jejich aktivní přístup za
toto, dnes končící, volební období, za jejich čas, který věnovali
společnému úsilí o rozvoj výrobního družstevnictví. Jsem hrdý na
to, že se zvládlo ve většině případů dořešit i kritické připomínky
a že se podařilo dospět ke konstruktivnímu řešení v náš spo−
lečný prospěch. 

Jsem přesvědčen, že i dnes, kdy se budou volit nové orgány
svazu budete uvážlivě rozvažovat své zástupce, kteří nejen že
přispějí v řešení všech záležitostí v jednotlivých oborech naší
činnosti, ale i celkově dokáží koncepčně pracovat ve prospěch
výrobního družstevnictví. 

K tomu všem přeji jménem představenstva i jménem svým
všem vám, představitelům našich členských družstev, aby se
vám dařilo, účinnou a otevřenou spolupráci, k čemuž je třeba ne−
jen i trochu toho podnikatelského štěstí, dobrou volbu kolektivu
svých spolupracovníků, pevné nervy, ale hlavně stálé zdraví.

Děkuji Vám za pozornost.
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1. z v o l i l o

1.1 mandátovou  komisi valného shromáždění SČMVD ve složení Stanislav Jelínek, Danuška Vrublová a Petr Zarda

1.2 návrhovou komisi valného shromáždění SČMVD ve složení Jiří Bautzský, Ing. Miloslav Čermák, JUDr. Rostislav Dvořák,
Stanislav Husník, Vilma Huspeková, Jana Malá, Pavel Malý, Miroslav Šrédl a Emil Zůbek

1.3 volební komisi valného shromáždění SČMVD ve složení Ing. Emil Beber, Jaromír Bořil, Eduard Cipra, Ing. Josef Hančl,
Jiří Máša, Ing. Josef Peřina, Ing. Antonín Taks, Petr Votruba, Ing. Jindřich Zdráhal a Jana Zítková

1.4 představenstvo SČMVD ve složení Jan Wiesner, ing. Jiří Majer, ing. Martin Beran, ing. Jindřich Zdráhal, ing. Leo Doseděl,
ing. Karel Vymazal, Emil Zůbek, Jana Malá, Jaroslav Procházka, ing. Miloslav Čermák, JUDr. Rostislav Dvořák, ing. Petr
Janů, Stanislav Jelínek, ing. Josef Hančl, ing. Pavel Pastorek

1.5 náhradníky do představenstva SČMVD, jmenovitě ing. Ladislav Folk, ing. Václav Břichňáč, ing. Libor Pavliš, Mgr. Václav
Kolombo, Eduard Cipra, Jana Šmehlíková

1.6 kontrolní komisi SČMVD ve složení  Ing. Václav Valter, Zdeněk Korbel, ing. Jiří Nesvadba, Roman Machala, ing. Jarmila
Špryňarová, Ing. Jaroslav Dočkal, ing. Emil Beber, ing. Josef Peřina, ing. Antonín Taks, ing. Marek Pater, Danuška
Vrublová 

1.7 náhradníky do kontrolní komise SČMVD, jmenovitě Aleš Müller, ing. Zdeněk Blažek, ing. Jana Vlková, Jaromír Bořil, Jan
Klimeš, Jiří Škapa

2. p r o j e d n a l o 

2.1. zprávu představenstva o činnosti a hospodaření SČMVD

2.2. zprávu kontrolní komise SČMVD

3. s c h v á l i l o                  

3.1. změnu bodu 6. pořadu jednání spočívající v nahrazení textu „Odvolání družstev proti vyloučení ze SČMVD“ textem
„Změna stanov“

3.2. účetní závěrku SČMVD za rok 2006

3.3. použití hospodářského výsledku SČMVD za rok 2006 způsobem navrženým ve zprávě představenstva SČMVD, tedy
na úhradu ztráty z minulých let použít částku 3 919 972,85 Kč a na příděl do sociálního fondu SČMVD použít částku
350 000,− Kč

3.4. odklad výběru členských příspěvků stanovených 1. valným shromážděním zástupců členských družstev SČMVD v r. 1991
až do rozhodnutí příštího valného shromáždění

3.5. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1414/1 − ostatní plocha (ostatní komunikace), konkrétně jeho koncové části
o výměře 100 m2, která bude oddělena z celkové výměry 1000 m2, zapsaného na LV č. 2452, vedeném Katastrálním
úřadem Brno − město pro obec Brno, katastrální území Černá Pole, a to do vlastnictví města Brno 

3.6. změny stanov SČMVD takto:
a) v čl. 5, odst. 4 se za slovo „také“ vkládají slova „dnem zápisu změny  právní formy družstva na obchodní společnost

do obchodního rejstříku, nebo“,
b) v čl. 29 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4. Změna stanov v čl. 5 odst. 4, schválená 16. valným shromážděním konaným dne 11. června 2007, nabývá účin−
nosti dnem 12. června 2007.".

4. u k l á d á

zajistit splnění úkolů navazujících na projednávané materiály způsobem a v termínech stanovených představenstvem
SČMVD v rozpracování usnesení 16. valného shromáždění SČMVD

Odpovídá: předseda SČMVD

Nymburk 11. června 2007

S O U H R N N É   U S N E S E N Í
16. valného shromáždění SČMVD, konaného dne 11. června 2007

Valné shromáždění Svazu českých a moravských výrobních družstev 
na svém zasedání:
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Skončil Třetí evropský družstevní konvent

Více než 200 účastníků ze 23 zemí Evropy (mezi nimi například účastníci z Kypru, Belgie, Francie,
Ukrajiny, Slovenska, Bulharska, Švýcarska, Irska, Německa, Finska či Portugalska) se zúčastnilo
Třetího evropského družstevního konventu, který se konal 18. a 19. června v Praze. Jednání kon−
ventu pozdravil i Eurokomisař Vladimír Špidla, který zdůraznil roli družstevnictví v Evropské sociál−
ním modelu.

Tisková konference, která celý projekt zahájila,
se konala 18. června ve 12:30 hodin v TOP Hotelu
Praha za účasti předsedy poslanecké sněmovny
Miloslava Vlčka, předsedy ČMKOS Milana Štěcha,
prezidentů Družstev Evropa Pauline Green
a Etienne Pfimlina, ředitele Družstev Evropa
Rainera Schlütera a představitelů českých druž−
stevních organizací a byla v přímém přenosu odvy−
sílána na programu ČT 24.

Dvoudenní maratón přednášek, případových
studií, diskusí a výměny zkušeností mezi jednotli−
vými evropskými družstvy přinesl řadu zajímavých
podnětů pro spolupráci na mezinárodní úrovni do
budoucna. 

Cílem konference bylo se především zamyslet
nad tím, jak ukotvit družstva a družstevnictví
v Evropě a jak pomoci vybudovat budoucí sociální
model Evropy. Je třeba vybudovat takové prostředí,
které by umožňovalo správně nastavit komunikaci
mezi vládami a družstevním sektorem a vytvořit tak
podklady pro silně sociálně orientované ekonomi−
ky. Pro ČR to znamená konfrontaci zkušeností
i z pohledu vztahu družstva − vláda. A na konferen−
ci také jasně zaznělo, že základem komunikace na
je především kvalitní sociální dialog na národní
úrodni a následně na úrovni  EU.

Na konventu vystoupil rovněž ministr zeměděl−
ství Mgr. Petr Gandalovič, který se věnoval ve svém
vystoupení zejména problematice zemědělských
družstev. Dále vystoupil ministr práce a sociálních
věcí Petr Nečas, který seznámil přítomné s tím, jak
probíhá sociální dialog v ČR a s historií  a činností
Rady hospodářské a sociální dohody.

Třetí evropský družstevní konvent ukázal, že
rovněž existuje řada možností pro rozšíření mezi−
národní spolupráce mezi družstvy − během konven−
tu to jasně dokázala družstva Francie, zaměstná−
vající zdravotně postižené která projevila zájem
o navázání spolupráce s českými družstvy, za−
městnávajícími více než 50 procent zdravotně po−
stižených. 

I další kroky, které bude evropská družstevní
struktura Družstva Evropa podnikat, povedou pře−
devším k tomu, aby byla v jednotlivých zemích pro−
pracována legislativa pro spolupráci družstev v ná−
rodních ekonomikách a i nadále bude vytvářeno
prostředí pro navazování mezinárodních kontaktů
a efektivní spolupráce mezi družstvy. 

Družstva Evropa, založená v Manchesteru
11. 11. 2006
za cílem podpory a rozvoje družstevního hnutí
6 družstevních sektorů
171 národních družstevních organizací regionu
Evropa − 140 z EU − 27 
163 milionů členů (z toho 120 mil. v EU 27)
267 000 družstevních podniků (231 000 EU 27)
zaměstnávají 5,4 mil, lidí
z toho 4,6 v EU 27
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Evropský sociální dialog hraje klíčovou roli
v Evropském sociálním modelu a v Lisabonské
strategii. Znamená otevřené diskuse, vyjednávání
a společné akce evropských sociálních partnerů
a je  nástrojem pro všechny oblasti a akce, spoje−
né se zaměstnaností a politikami soudržnosti, pra−
covním právem, pracovními podmínkami a dalšími
s tím spojenými subjekty.

Účastníci konventu byli seznámeni s příklady
dobré praxe v několika zemích. Byla prezentována
také česká zkušenost, kdy družstevní hnutí je od
počátku zapojeno do tripartity prostřednictvím své−
ho členství v zaměstnavatelských organizacích.
Jejich prostřednictvím také spolupracuje s nejvý−
znamnějším Evropským sociálním partnerem na
straně zaměstnavatelů − Business Europe, s orga−
nizací sdružující malé a střední podniky − UEAPME.

Na Evropské úrovni vznikají takzvané Rámcové
dohody sociálních partnerů, v minulosti  například
o rodičovské dovolené, o práci na částečný pra−
covní úvazek, o pracovním poměru na dobu urči−
tou, o práci na dálku − telework. Poslední z těchto
dohod  − o stresu na pracovišti byla uzavřena před
několika týdny a na její tvorbě se jako zástupce
BusinessEurope  podílel i pracovník Svazu českých
a moravských výrobních družstev.

Zkušenosti různých zemí jsou velmi rozdílné,
podobný systém jako v ČR funguje například na
Slovensku a v Maďarsku. Ve Finsku a v Dánsku
jsou družstevní organizace členy zaměstnavatel−
ských organizací, naopak například  V UK, přesto−
že  je družstevnictví poměrně silné, nejsou členy
žádné zaměstnavatelské organizace.

Závěrem bylo konstatováno prezidentem
Etiennem Pfimlinem, že Třetí evropský družstevní
konvent v Praze byl významným krokem k rozvíjení
spolupráce mezi jednotlivými družstvy a družstevní−
mi sektory, k rozvíjení sociálního dialogu na národ−
ní i Evropské úrovni a na příkladech dobré praxe
byla potvrzena významná úloha družstevnictví jak
v národních, tak v evropských ekonomikách.

Autor textu: Ing. Marie Zvolská
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Z TISKOVÉ KONFERERENCE
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Již v dubnovém čísle jsme Vás in−
formovali o projektu „Abeceda mana−
gementu úspěchu“, zabezpečovaném
Sdružením pro Cenu České republiky
za jakost ve spolupráci s partnery,
Svazem průmyslu a dopravy ČR
a Svazem českých a moravských vý−
robních družstev.  

Projekt je realizován v rámci 3. vý−
zvy Úřadu práce v Příbrami s grantovým
schématem Adaptabilita a podpora
konkurenceschopnosti podniků a orga−
nizací s určením pro podnikatelské
subjekty bez rozdílu velikosti ve
Středočeském kraji.

Účast firem v projektu je plně hra−
zena v rámci Operačního programu
Rozvoj lidských zdrojů z Evropského so−
ciálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Účast v projektu umožňuje účastní−
kům seznámit se formou seminářů,
školení a workshopů s Modelem exce−
lence EFQM − European Foundation for
Quality Management, který je v Evropě
uznáván jako jeden z nejkomplexněj−
ších manažerských nástrojů pro řízení.
Jedná se o vyškolení pracovníků a apli−
kaci tohoto modelu jako nástroje řízení
do organizace současně s možností za−
řadit se do přípravy na program Národní
ceny ČR za jakost, který je založen prá−
vě na systému hodnocení podle Modelu
excelence EFQM. Aktuálnost projektu
vyplývá z celkové politiky EU a prostře−
dí, ve kterém se firmy budou pohybovat
v období 2007 − 2013. 

První běh Projektu Abeceda mana−
gementu úspěchu se konal od ledna
do června 2007 a byl zakončen 25.
června slavnostním seminářem na
Svazu českých a moravských výrobních
družstev. V první části proběhlo krátké
zhodnocení průběhu ze strany realizá−
tora a partnerů, ve druhé části byly
účastníkům předány diplomy za aktivní
účast v projektu a poté vystoupili
účastníci s hodnocením ze svého po−
hledu. V odpoledních hodinách se
uskutečnila tisková konference za
účasti médií. Mezi úspěšnými účastní−
ky 1. etapy projektu bylo také družstvo
STYL PRAHA

Druhý běh projektu bude probíhat
v období září letošního roku až květen
2008. Účastníci budou zařazováni v po−
řadí přihlášení až do naplnění kapacity
běhu. Průběh realizace projektu je prů−
běžně mapován na www.scj−cr.cz, kde je
jsou také uvedeny podrobné informace
o druhém běhu a přihláška. Výrobní
družstva se mohou přihlásit přímo ve
Sdružení pro Cenu ČR za jakost, e−mail:
cena@scj−cr.cz, nebo prostřednictvím
odboru podnikatelských služeb SČMVD,
e−mail stastny@scmvd.cz 

Autor textu: Ing. Jiří Štastný

Projekt Evropského sociálního fondu 
Abeceda managementu úspěchu
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VŘÍDLO, výrobní družstvo Karlovy Vary

Když se řekne Vřídlo Karlovy Vary, řada z nás si vybaví lázeňskou kolo−
nádu a minerální vodu… A nebude daleko od pravdy. Právě minerální voda
je součástí výrobků. Družstvo vyrábí přípravky pro hygienu ústní dutiny
(zubní pasty, ústní vody atd.), krémy k ošetření nohou pod značkami
Campherol, Arnika, Ozalin a Herbie, krémy k ošetření rukou − k pěstění
i pracovní. Dále vyrábí masážní prostředky a koupelové přípravky. Do vý−
robního programu patří také respirátory (výroba filtračních polomasek).
Družstvo disponuje širokým technologickým zázemím a strojním vybave−
ním pro přípravu hmoty a plnění do různých obalů, jako tuby, flakony,
lahvičky či jednorázové sáčky. Vydejte se s námi do přísně střežených vý−
robních prostor, kde všechny tyto výrobky vznikají…

Přicházíme do družstva a vítá nás Vít Panocha, vedoucí ob−
chodního oddělení. Dozvídáme se podrobnosti o výrobě a se−
znamujeme se s prvními výrobky − dostali jsme totiž pozvání do
vzorkovny. Právě zde vznikají obchodní vazby se zákazníky, mají
možnost se s výrobky seznámit přímo, nejen formou katalogové
nabídky.

Základní sortiment pod značkou Karlovarská kosmetika tvo−
ří asi 25 výrobků. Zvláštností těchto výrobků je, že jednou ze zá−
kladních přísad je originální karlovarská vřídelní sůl, která je
svým složením velmi prospěšná lidskému organismu.

Nosným výrobním programem družstva jsou krémy na ošetře−
ní těla, masážní krémy a emulze, krémy na ruce a nehty a zubní
pasty. Zhruba 30 procent vlastní produkce tvoří koupelové soli
a přípravky do koupele, které družstvo vyrábí již asi 50 let. Jejich
podstatným obsahem jsou minerální látky z vřídla. Družstvo je
schopno kromě běžných obalů zajistit též speciální obal na přání
zákazníka. Vzhledem k nabídce svého sortimentu nabízí též výro−
bu jednorázových šamponů, koupelových solí atd. Jak se dále do−
zvídáme, družstvo v minulosti vyrábělo například velmi populární
sadu vůní „Živé květy“, jejichž výroba byla ukončena asi před osmi
roky. Družstvo však zcela nevylučuje v budoucnu jejich opětovnou
výrobu, pokud bude po tomto výrobku přiměřená poptávka.
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Dále se nás ujímá Ing. Karla Vacková, vedoucí závodu kos−
metiky. S kolegyní dostáváme bílý plášť a modré návleky, takže
zapadáme zcela mezi místní personál. Přicházíme do prostor,
kde se zboží vyrábí. Panuje zde přímo pečlivá čistota, hygiena
na nás dýchá ze všech koutů − nenašli byste tu smítko či něja−
kou zbytečnou věc. Lidé pracují v bílých pláštích a návlecích,
s pokrývkami hlavy. Navzdory parnému vedru venku je ale
v místnostech čistý a příjemný vzduch, neboť je zde vybudová−
na dobrá klimatizace, udržující optimální teplotu pro výrobky.

Nejdříve přicházíme do místnosti, kde se výrobky vznikají − ať
již se jedná o pasty na zuby nebo krémy, po vyrobení se na−
pouštějí do velkých nerezových nádob, uzavřených tak, aby se
k nim nemohly dostat nežádoucí příměsi. Poté putují do speci−
álních místností, kde jsou napojeny na zařízení, které plní vý−
robky do spotřebitelských obalů.

To, co máme nyní možnost vidět, je pouze na zvláštní povo−
lení, za dodržení zvláštních hygienických opatření. Přicházíme
krátce do výrobní haly. Pracovnice sedí u delšího stolu a pole−
pují samolepkami již naplněné pasty. Vidíme ale do zasklené
haly, do které má přístup pouze pár vyvolených. Mezi ty my ne−
patříme a tak jen zvědavě nahlížíme přes zasklené dveře do−
vnitř. Vytahuji fotoaparát a fotografuji na vysoký zoom přes sklo
dveří to, co stěží vidím, neboť plnící stroj je od dveří vzdálen ně−
kolik metrů. Zabírám na pasty, nastrčené na plnících držácích −
a napadá mě v tu chvíli, že k samotnému výrobku prakticky ne−
může lidská ruka. Ženy obsluhující stroje jsou v pracovních pláš−
tích a čepicích pokryté od hlavy až k patě a za pár minut již jsme
nabádány k odchodu.

Družstvo velmi pečlivě střeží veškerou hygienu na pracoviš−
ti. Jak se později dozvídáme z úst předsedy , zdravotní stav pra−
covníků je kontrolován a při podezření z nemoci (i v rodině) ta−
kový člověk nemůže zůstat na pracovišti. Tato až nadstandardní
opatření jsou ovšem nutná, pokud chce družstvo držet krok
s konkurencí a být na předních místech mezi výrobci kosmetiky
a udržet si dobré jméno družstva i jeho výrobků.

V rámci kooperační činnosti družstvo pro své zákazníky za−
jišťuje jak výrobu dle dokumentace zákazníka, tak i plnění a ba−
lení. Kompletační práce jsou zajišťovány velkým podílem ruční
práce. Lze proto vyhovět v požadavcích na atypické či speciální
balení, tedy netypizované rozměry a propagační balení, různoro−
dě i v malých sériích. Lze současně splnit i široké požadavky na
značení obalů, jako ražení, popisování, etiketování či razítková−
ní. Další možností spolupráce je pak i zajištění částečné či úpl−
né distribuce jejich výrobků.

Výrobky lze zakoupit v obchodních řetězcích TESCO,
INTERSPAR, DELVITA, ROSSMANN, SCHLECKER−DROXI, v síti
prodejen TETA a také ve většině lékáren. Současně je možné
si výrobky objednat přes internetový obchod na adrese
http://www.shoppingcity.cz/.

Více o družstvu a jeho výrobcích naleznete na www.vridlo.cz.

Autor textu: Jana Henychová, 
Ing. Lenka Bartoničková



Návštěva ve výrobním družstvu Oděva
Mariánské Lázně
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V rámci cesty na západ
Čech jsme navštívili též Oděvu
v Mariánských Lázních. Jak již
sám název napovídá, jedná se
o firmu zabývající se oděvní vý−
robou. Věnují se tu činnosti, ve
které mohou konkurovat asij−
ským výrobcům a obchodníkům
− šijí převážně pracovní oděvy,
a to podle přání zákazníka. 
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Specializují se na oblast gastronomie − šijí
oblečení pro kuchaře i číšníky, dále zhotovují
oděvy pro hotely a lázeňská zařízení − oblečení
pro pokojské, lázeňské, zdravotní sestry, léka−
ře, uklízečky, pomocný personál, ale i pro re−
cepční. Jsou schopni splnit jakýkoliv požadavek
na model i výběr materiálu, zajistí i vyšívané fi−
remní logo. Oděvy dokáží navrhnout ve firem−
ních barvách tak, aby splňovaly přání zákazníka
a dokázaly dotvořit firemní image. 

Oděvy jsou šity přímo pro konkrétní za−
městnance firmy. Tento způsob umožňuje do−
šívat jednotlivé části oděvu podle potřeby ješ−
tě dodatečně. K tomu je třeba mít na skladě
dostatečnou zásobu materiálu, aby tato služba
byla operativní a aby byl dodržen stejný barev−
ný odstín materiálu. To jistě v nemalé míře
váže finanční prostředky družstva, ovšem jinak
to nejde. Jako významné odběratele jmenujme
hotel Marienbad, Pacifik, Excelsior, Monti,
Kriváň a mnoho dalších. Uvedené obory jistě
nejsou jediné, kde se Oděva Mariánské Lázně
realizuje. Zmiňme oděvy pro námořníky První
všeobecné člunovací společnosti, o čemž jste
si mohli přečíst v minulém čísle našeho časo−
pisu. O kvalitě poskytovaných služeb svědčí to,
že se zákazníci vracejí − a to vždy potěší.

Věnujme se ještě samotnému místu, kde
družstvo Oděva Mariánské Lázně sídlí. Přivítal
nás pěkně upravený dvoupatrový dům na hlav−
ní třídě. Skutečnost, že se budova nachází na
hlavní ulici poblíž centra města, předurčuje pří−
zemní část budovy k umístění obchodů. Ve
vkusně zařízeném obchodě s metrovým zbo−
žím, který provozuje samo družstvo, si lze vy−
brat ze široké nabídky módních látek, poradit
se při nákupu se zkušenou prodavačkou, na
místě si lze též dojednat zhotovení oděvu na
míru. Další činností družstva je totiž zakázkové
krejčovství. V obchodě je možné též zakoupit
pracovní ošacení do domácnosti nebo běžný
sortiment pro gastronomii. 

Vedlejší pronajaté prostory doplňují nabíd−
ku módního zboží − nachází se tu obchod s prá−
dlem, dále obchod s obuví a s módními doplň−
ky. Nadzemní podlaží jsou využita družstvem
převážně jako šicí dílny pracovních a zakázko−
vých oděvů, menší část je pronajata. 

Předsedkyně družstva Jarmila Petráková
vede družstvo úspěšně již od roku 1998. O tom
svědčí i titul Lady Pro, který jí byl v roce 2006
udělen prezidentem republiky. Držme palce jí
i všem z Oděvy i do budoucna − ať se daří! 

Autor textu: Ing. Lenka Bartoničková
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Návštěva v družstvu umělecké výroby 
Keramo Kožlany

Chcete vidět, jak vznikají keramické výrobky?
Navštivte s námi družstvo umělecké výroby Keramo
Kožlany. Nahlédneme společně do výrobních prostor,
kde všechna ta krása vzniká. Dívá se na to moc pěkně,
ale mě a kolegyni zajímá tajemství výroby po odborné
stránce. A tak nás na cestě od hrnčířské hlíny až po ho−
tový keramický výrobek ochotně slovem i krokem pro−
vází předseda družstva Jiří Šapovalov…

Procházíme výrobní halou… Na začátku naší
prohlídky je hrnčířská hlína. Speciální stroj ji zpra−
covává, vytěsňuje z ní vzduch, aby finální výrobek
nebyl pórovitý a nebyl tak náchylný k poškození.
Díváme se na pracovníka, který vytváří několikalit−
rové džbány. Zručně vytvoří ručně nálevku a připev−
ní ucho… Džbán pak staví na podložku k dalším
džbánům, kterých je kolem nás velké množství…
Stejně jako talířů a hrnků a dalších výrobků, které
se suší na podložkách.

„Výroba keramiky a hrnčířských výrobků začíná
v přípravně hmoty, kde suroviny meleme v bubnech
a po rozemletí se hmota přepouští do míchačů,“
říká předseda. Na výrobu hrnčířiny se používá jíl
Líně a jíl Ledeč. Pro výrobu keramiky je základní su−
rovinou kaolín, křemen a živec. „Pro lití do sádro−
vých forem používáme hmotu přímo z míchačů a pro
zatáčení do sádrových forem přepouštíme hmotu
do lisů, kde se vylisují placky hlíny, které se dále
přetáčejí ve vakuolisu na válečky, ze kterých se vy−
táčejí výrobky,“ upřesňuje.

Po vytvoření střepu se výrobek z formy vyjme
a začistí. Výrobky z bílé hmoty se před glazováním
přežahují na 950 stupňů Celsia a po naglazování
jsou připraveny na ostrý výpal za teploty 1200 stup−
ňů Celsia. "Hrnčířské výrobky, jako jsou džbány, pe−
čící formy a mísy glazujeme ihned po důkladném
uschnutí střepu a opět  pálíme na 1200 stupňů
Celsia bez přežahu. Džbány ještě před výpalem de−
korujeme rytím do glazury na zakázku dle přání zá−
kazníka," seznamuje nás předseda družstva s taji
výroby.

Jak předseda družstva dále informuje, vypálené
keramické zboží pracovnice dále zdobí ruční malbou
a vypalovacími obtisky. Tady vznikají věnování a ná−
pisy pro významné příležitosti. Odekorované výrobky
se vypalují na teplotu 750 stupňů Celsia, kdy se ob−
tisk a barva zataví do glazury. 

Abychom mohli vidět tyto konečné fáze výroby,
přicházíme do další místnosti, kde se hrnky poléva−
jí glazurou. Co opravdu obdivuji, je to, s jakou leh−
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Z historie...
Kožlany patří mezi střediska s nejrozvinutější tradicí výroby kera−

miky a hrnčířiny již od roku 1351, kdy byly povoleny pravidelné trhy.
Na nich prodávali své výrobky i hrnčíři, ale první písemné zprávy jsou
až z poloviny 17. století. Hrnčíři se sdružovali v cechy a zanechali
v Kožlanech mnoho písemných památek. Z nich se dozvídáme již od
počátku 18. století o počtu mistrů, jejich tovaryších a cechovním ži−
votě. Jména uvedená v cechovních knihách svědčí o tom, že hrnčíř−
ské řemeslo se dědilo. Nacházíme zde hrnčířské rodiny Šubrtů,
Hoffmanů, Rabštejnků, Vožehů a někteří pracují v oboru doposud.

Do poslední třetiny 19. století se v Kožlanech vyrábělo z místní
hlíny, která byla dobře tažná a dala se vytočit do tenkého střepu, tzv.
měkota. Bylo to křehké nádobí vypalované na teplotu 900 stupňů
Celsia v homolových nebo milířových pecích, polévané klejtem, tj.
olovnatou glazurou a různými barevnými přísadami. Proti jedované
olovnaté glazuře byly již od počátku 19. století vydávány zákazy,
avšak hrnčíři ji stále používali pro její dostupnost a tavitelnost při níz−
ké teplotě.

Od počátku 20. století došlo v Kožlanech ke stabilizaci počtu
dílen, které pracovaly celou první republiku. Byly to hrnčířské dílny
malé a pracovali v nich dva až tři lidé, většinou příbuzní. Do 1. svě−
tové války pracovalo v Kožlanech osm dílen. V mnohých nebyla po
válce již výroba obnovena a majitelé se většinou věnovali zeměděl−
ství. Největší dílnou, která se zachovala, byla továrna na kamenino−
vé a hliněné zboží pod obchodním názvem ARA, založená v roce
1912 Arnoštem Rabštejnkem. Tento provoz se neustále rozšiřoval
a postupem času zaměstnával i hrnčíře z ostatních uzavřených dí−
len. ARA se stala v roce 1951 sloučením tří soukromých hrnčířů jád−
rem výrobního družstva Keramo Kožlany.

V roce 1990 družstvo obdrželo výzvu k vydání původního objektu
synům původního majitele Arnošta Rabštejnka. Nemovitý i movitý
majetek byl vydán a ihned družstvem odkoupen zpět. Tím byla za−
chována výroba keramiky a hrnčířiny v Kožlanech. V roce 1993 se
družstvo transformovalo na družstvo vlastníků a používá ochrannou
známku „KK“ − dvou překrývajících se písmen K, kterou jsou ozna−
čeny dna výrobků. 

kostí uchopí pracovnice dlouhé prkno plné hrnečků,
které musí být pořádně těžké − aby ho na jedné ruce
bravurně přenesla do jiné místnosti k dalším výrobním
úkonům. 

V jiné místnosti je vidět opravdu široký sortiment
krásné keramiky, která čeká na konečnou úpravu. Bez
finální úpravy se mě osobně líbí nejvíce, ovšem asi
bych si do takového hrnečku kávu neuvařila, neboť by
mi obsah protekl na stůl... Naopak vypálená keramika
se dá již využít k nejrůznějším účelům − Družstvo vyrá−
bí nejrůznější typy talířů a misek, hrnky, kávové
soupravy, dochucovací soupravy − a to vše ve vysoké
kvalitě, splňující všechny hygienické požadavky,
a současně vhodné do myčky nádobí i mikrovlnné
trouby. Družstvo používá k výrobě zásadně zdravotně
nezávadné glazury.

O kus dál zase vidíme lázeňskou keramiku. Teprve
zde si člověk uvědomí, že co si koupí v obchodě na lá−
zeňské kolonádě, může vznikat právě zde, ve výrobním
družstvu Keramo Kožlany. Mezi další výrobky ale patří
také petrželáky, barevná prasátka − kasičky, nádoby
na máslo nebo pečící formy. Pilné hospodyňky si zase
mohou pořídit takzvaný římský hrnec, ze kterého je
kuře opravdu lahodné. Družstvo myslí i na malé vý−
tvarníky − keramiku si mohou děti barevně dotvořit
samy. 

Družstvo dodává zboží do velkoobchodů a také pří−
mo do maloobchodních prodejen. Jedním z největších
odběratelů je Plzeňský pivovar. Družstvo dále vyrábí
na zakázku keramiku pro firmy a organizace při výročí
jejich založení. „Pro sportovní kluby vyrábíme na za−
kázku poháry, keramické kopačky a míče s nápisy
podle přání zákazníka,“ informuje předseda. 

Z Kerama Kožlany mají džbán i tak slavné osob−
nosti jakými jsou Bill Clinton, Václav Havel, Jaromír
Jágr, Josef Masopust, Pepi Bican, Waldemar Matuška
nebo někteří veteráni II. světové války − piloti britské
RAF.

V současné době družstvo připravilo nové kolekce
jídelních a kávových souprav, které se dostanou do vý−
roby v nejbližší době. K dispozici má družstvo vzor−
kovnu, kde klienti mohou na jednotlivé výrobky podí−
vat. Zbývá dodat, že roční objem výroby v družstvu je
11 milionů korun, z toho polovinu družstvo vyváží do
SRN. Počet zaměstnanců je 43. 

Autor textu: Jana Henychová, 
Ing. Lenka Bartoničková

Více informací o družstvu i jeho výrobním 
sortimentu naleznete na www.keramo.cz
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Družstvo je schopno vyrobit na zakázku prakticky jakékoliv barevné provedení 
keramických výrobků.

Nabízí také zhotovení firemních relamních předmětů podle požadavků klientů.



25

ČERVENEC − SRPEN 2007                                                                VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 

XIX. Sněm Hospodářské komory ČR
V pořadí XIX. Sněm Hospodářské

komory České republiky se konal
31. května v Brně na BVV v pavilonu A
− Rotunda. Sněm byl realizován za po−
moci Svazu českých a moravských vý−
robních družstev a setkal se s velkým
ohlasem a pozitivní zpětnou reakcí
účastníků sněmu − podnikatelů z celé
ČR. Sněmu se zúčastnil například
premiér Mirek Topolánek, ministři
Martin Říman a Miroslav Kalousek,
stínový ministr Milan Urban a hejt−
man JMK Stanislav Juránek. 

Na programu jednání bylo mimo
jiné volení orgánů sněmu, schválení
řídícího sněmu, rozpočet HK ČR na
rok 2008, návrh nového znění statu−
tu, volebního řádu a příspěvkového
řádu HK ČR.                           (−jh−)

Foto: HK ČR
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Mezinárodní veletrh 
TOTAL PROCESSING AND PACKAGING 2007
12. − 17. května

Na veletrhu se prezentovalo více než jeden tisíc firem z 30 zemí na výstavní ploše okolo 26 tisíc
metrů čtverečních. Svým zaměřením byla tato výstava směrována hlavně na dokončovací práce při
balení různých výrobků. Nebyly vystavovány stroje na výrobu obalů, ale hlavně stroje, které výrob−
ky balily, hotové obalové prostředky, různé dopravní systémy a počítačové programy pro balení.
Odborný zájezd na mezinárodní veletrh Total Processing + Packaging organizovalo Sdružení VD
Kartonáž a balení − CAPA.

Předváděny byly například stroje, které dávkovaly množství, uzavíraly do obalů a ba−
lily do krabic. Ty následně polepovaly etiketami a dopravovaly dále k finálnímu zabale−
ní například na paletu. Byly k vidění různé dopravníky, například na sypké hmoty, na
krabice, na lahve i maličké, na balení léků, potravin ale i stavebních hmot. Vidět bylo
možno také různé stroje na balení lahví a plechovek do folií pro spotřebitelské odnos−
né balení, preformy na lahve z umělé hmoty, hotové kelímky, soudky a sudy na tekuti−
ny, potištěné celofánové folie na balení bonbonů, nepotištěné na ovinování palet s vý−
robky, ovinovací stroje na palety, roboty na manipulaci s těžkými pytlemi se
stavebninami, které byly skládány na paletu, stroje na přepáskování krabic od malých
po velké, stroje na vakuové zabalení potravin, plničky lahviček, lahví a sudů. Dále byly
předváděny stroje na označování a to ink−jet nebo etiketovací stroje. 

Také je vidět technický rozvoj i v těchto dokončovacích činnostech. Stroje, které do−
pravují materiál nebo výrobky, jsou dnes řízeny pomocí různých senzorů, optických, la−
serových, mechanických, vzduchových, které dále zpracovává počítač a řídí na základě
údajů další proces balení a dopravy.

Výstava byla velmi zajímavá. Firmy, které mají velké množství výrobků, by určitě na−
šly stroje, které by pomohly zproduktivnit výrobu ať již plněním obalů, označením a tran−
sportem. To má samozřejmě kladný dopad do cen, ale na druhé straně jsou to stroje,
které "berou lidem práci", což má zase dopad na zaměstnanost. 

Na veletrhu byly prezentovány i finální výrobky, jako například dárkové krabice z le−
penky, plechové dózy, lahve ze skla a kanystry a nádoby z plastu.

Návštěva veletrhu byla pro zúčastněná družstva jistě přínosem jak z hlediska pre−
zentovaných zařízení a technologií, tak z pohledu vystavovatelského − prezentace pro−
pagace firem, což je samozřejmě závislé i na finančních možnostech vystavujících.

Autor textu: Michaela Vostálová

Tématického zájezdu se zúčastnila
výrobní družstva, která mají výrobu
zaměřenu na výrobu sortimentu ve−
letrhu.

Brněnská Drutěva Brno

Brisk Ježov u Kyjova

Irisa Vsetín

Obzor Praha

Ozdoba Praha

Styl Plzeň

Tvar Pardubice

Universa Průhonice
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Klub manažerek ČMA připravil Kloboukovou party

Zajímavá akce Klubu manažerek ČMA s názvem Vítání léta
aneb „Klobouková party“ se uskutečnila 21. června v TOP HOTELu
Praha. 

Po uvítání přítomných vystoupil dět−
ský folklorní soubor Modřenec. Hosty při−
vítaly Ing. Dana Dzurňáková, ředitelka
Hotelu Albion, který je součástí TOP
HOTELu Praha, a PhDr. Lenka Tomešová,
předsedkyně klubu manažerek ČMA.
Hostům se představila také Ing. Petra
Škopová, MBA, manažerka roku v rozho−
voru s moderátory. Akce se zúčastnil
také předseda SČMVD Jan Wiesner.
O moderování se postarali Markéta
Mayerová a Slávek Boura.

Na akci se prezentovaly firmy
Kooperativa, pojišťovna, SČMVD, Tonak,
PharmaNord, ProMoPro, OptikaHorus,
Renomia, SSŽ a Weber reality. Pozdní od−
poledne pak patřilo módní přehlídce firmy
TONAK v produkci Czechoslovak models,
doplněné brýlemi z Optiky Horus. Ná−
vštěvníci akce se mohli také seznámit
s jednotlivými firemními prezentacemi.
Na zajímavé akci se podílela výrobní druž−
stva Detecha Nové Město nad Mětují,
Vřídlo Karlovy Vary, Snaha Karlovy Vary
a Keramo Kožlany.                        (−jh−)
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BULHARSKO A RUMUNSKO
− noví členové EU, nové možnosti pro výrobní družstva

Vstupem Bulharska a Rumunska do Evropské unie se počet obyvatel EU zvýšil bezmála o 30 milionů
na téměř půl miliardy. Pro Evropu je to příležitost k hospodářskému růstu, pro nás navíc povzbuzení
k důslednému prosazování čtyř základních svobod, na kterých projekt evropské integrace vznikl. Čím
svobodnější bude volný pohyb, tím rychleji výhod rozšířeného trhu využijeme. Abychom si udělali větší
představu o nových dvou členech EU, podívejme se na několik důležitých ekonomických ukazatelů.

BULHARSKO − má 7,7 milionu obyvatel, HDP v roce 2006
byl 25,1 miliardy EUR, na jednoho obyvatele to v rámci celé EU

podle standartu kupní síly znamená 33,3
procenta. Růst HDP byl 6,1 procenta, vý−
voz z ČR činil 298,8 milionu EUR, dovoz
do ČR pak byl 83,3 milionu EUR. V míře
korupce Bulharsko zaujímá 57. místo (ČR

46.), míra nezaměstnanosti 10,1 procenta a státní dluh činil
26,9 procenta.

RUMUNSKO − má 21,6 milionu obyvatel, HDP v roce 2006
byl 66,9 miliardy EUR, na obyvatele to znamenalo 36,4 procen−

ta, růst HDP bylo 7,2 procenta, vývoz z ČR či−
nil 919 milionů EUR, dovoz pak 379 milionů
EUR. V míře korupce zaujalo Rumunsko 64.
místo, míra nezaměstnanosti dosáhla 7,9
procenta a státní dluh činil 15,2 procenta.

Otevřením evropského trhu o další země se přirozeně nabízí
větší možnost expandovat do těchto zemí, ale zároveň to nará−
ží na určitá specifické bariéry. V minulosti se nejeden podnika−
tel v Rumunsku a Bulharsku mohl setkat s širokou škálou uplá−
cení různých úředníků. Díky vstupu obou zemí do EU došlo ke
stlačení míry korupce a úplatkářství, kdy často částky dosaho−
valy až výše 700 USD. Proces se nyní zjednodušil, urychlil
a zprůhlednil. Díky komerčním právníkům jsou pozitivní změny
patrné na celní finanční správě v povolení různých licencí.
Ovšem do ideálního stavu mají obě země ještě daleko. 

Rumunsko proslulé svými zkorumpovanými soudy, si chválu
vysloužilo tím, že v poslední době vyměnilo až třetinu svých
soudců a státních žalobců, což se naopak u Bulharska říci nedá.
Zde podle průzkumu mezi nejvíce zkorumpované patří soudy,
parlament a zdravotnický systém. A důvod? Chybějící kontrola
úředníků, nízké mzdy ve státní správě. 

Ale i přes tyto negativní skutečnosti jsou obě země lákavou
příležitostí pro české exportéry. Otevírá se historická šance
etablovat se na místních trzích. Je nesporné, že členství
Bulharska a Rumunska zlepší stabilitu a bezpečnost v západní

části Balkánu a černomořské oblasti. ČR má s oběma zeměmi
společnou bezpečnostní politiku, existují zde blízké zájmy men−
ších zemí, podepřené energetickou koncepcí či kulturní identi−
tou, nezanedbatelné jsou i historické svazky. ČR má v obou ze−
mích velice dobrou image a zájem o spolupráci je značný. I když
pro Bulharsko a Rumunsko nepatří ČR mezi významné obchod−
ní partnery (podíl dovozu a vývozu činil 1,6 procenta v Bulharsku
a 0,6 procenta v Rumunsku) v posledních třinácti letech lze po−
zorovat přímo raketový nástup vývozu a dovozu zvláště
s Rumunskem, kdy objem se zvýšil více jak třináctkrát, oproti
šestinásobnému zvýšení s Bulharskem. Obě země se staly pro
ČR partnery v rámci vnitřního jednotného trhu a tím se zjedno−
dušují a urychlují obchodní vazby, zvláště v oblasti obchodu ze−
mědělskými a potravinářskými výrobky. Zásadní změnou je pro
české exportéry zrušení celních sazeb v rámci jednotného unij−
ního trhu, kdy například u piva byl dovoz dříve zatížen dvaceti−
pětiprocentní sazbou. 

Podmínky působení místních firem na místním trhu se při−
blížily evropským standardům, obchodní prostředí se stává
transparentnější. I samotní čeští podnikatelé uznávají, že ve
srovnání s obdobím před čtyřmi pěti lety je situace nesrovnatel−
ně lepší. Díky tlaku Bruselu se podařilo potlačit v té či oné míře
nejkřiklavější projevy korupce a dalších negativních jevů. Stav
ale není ideální. Do budoucna je však důležité, že vstupem obou
zemí do EU se vytvořily předpoklady k posílení snah obou vlád
vytlačit z podnikatelského života korupci, kriminalitu a organizo−
vaný zločin. 

Hospodářský růst obou zemí je strhující. Například
Rumunsko zaznamenalo růst ve většině ekonomických indiká−
torů, HDP vzrostl téměř o osm procent, objemy ZO se zvýšily
o 20 procent a 70 procent z toho směřovalo do zemí EU.
Podobně si vedlo i Bulharsko. Nemalý podíl na tom má i fakt, že
Bulharsko zavedlo desetiprocentní a Rumunsko pak šestnácti−
procentní daň příjmu a masívní příliv zahraničních investic. A kte−
ré ekonomické oblasti to jsou? Energetika, tradičně strojíren−
ství, stavební průmysl, dopravní infrastruktura, zemědělský
a potravinářský průmysl, moderní obory či ekologické projekty. 
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Pro české firmy se nabízí obrovská příležitost. A nejde jen
o velké a silné hráče. Členství obou zemí nabízí příležitost také
drobným a středním podnikatelům, kteří se dosud na tyto trhy
nepustili. Povzbudivé pro ně jistě je, že i tamní menší firmy, a to
i v regionech, kam ještě cizinci příliš nesměřovali, projevují zvý−
šený zájem o spolupráci.

Z Bruselu teče do Rumunska a Bulharska nesmírný objem
peněz. Do roku 2013 to bude přes 30 miliard EUR a to přede−
vším na infrastrukturu, zemědělství a oblasti ekologie. 

Také MPO ČR svými aktivitami, jako jsou mise do těchto
zemí či setkání zástupců firem s představiteli našeho konzulátu
v těchto zemích, chtějí napomoci získat nejen užitečné informa−
ce o ekonomice těchto zemí, ale v rámci nového Operačního
programu průmysl a inovace pro období 2007 až 2013 usnad−
nit marketingové aktivity malých a středních podnikatelů na za−
hraničních trzích a stimulovat jejich zájem na kooperaci a spo−
lečném postupu prosadit se na zdejších trzích. Informace je
možné najít na webových stránkách obou velvyslanectví
www.mzv.cz/bucharest a www.mzv.cz/sofia a na portálu
www.BusinessInfo.cz. Již tradičně při navazování kontaktů mo−
hou pomoci zahraniční kanceláře CzechTrade v Sofii a Bukurešti
(www.czechtrade.cz).

Přistoupení Bulharska k EU otevírá nové šance zahraničním
investorům. Zároveň členství zvyšuje nároky na infrastrukturu,
kdy zejména železniční, silniční, letištní a přístavní infrastruktu−
ra je v neutěšeném stavu. Dalšími citlivými oblastmi je energe−
tika, telekomunikace, odpadové hospodářství. Začíná posilovat
význam průmyslových oborů, jako je například elektrotechnika či
výroba textilií a oděvů. 

Snížením daně z příjmu pro bulharské a zahraniční firmy
z patnácti na 10 procent se Bulharsko stává daňovým šampió−
nem v Evropě. Díky takovéto nízké dani mohou zahraniční firmy
realizovat větší zisky. Očekává se, že letos by měly zahraniční
investice dosáhnout 3,5 miliardy USD. Mimo to mohou zahra−
niční společnosti využívat levnou pracovní sílu. Od začátku roku
dosahuje minimální měsíční mzda 90 EUR, oproti 200 EUR

evropského průměru. Nehleděna nízkou kupní sílu Bulharů má
české zboží šanci i nadále se zde uplatnit. Oblíbenost Bulharska
jako turistické destinace je dána nejen jeho krásami a mořem,
nýbrž i příznivými cenami. A to i přes skutečnost, že firmy, kte−
ré podnikají v turistické branži, musí od nového roku platit DPH
z marže. Přes všechny různé bariéry je o podnikání v Bulharsku
mezi českými firmami stále větší zájem. Naznačuje to i zvyšující
se počet vystavovatelů na tamních veletrzích, zvláště na
Plovdivském strojírenském veletrhu. Právě tento veletrh, který
se koná každoročně na jaře a na podzim, je ideální příležitostí
pro firmy, které chtějí vstoupit na bulharský trh. 

Naproti tomu v Rumunsku se podnikatelské příležitosti ote−
vírají zejména v ekologii a stavebnictví. Z dalších komodit, o kte−
ré je v Rumunsku zájem, patří potraviny, nápoje, tabák, surové
materiály, oleje, chemikálie, stroje a dopravní prostředky a prů−
myslové spotřební zboží. V Rumunsku v poslední době pokraču−
je stavební boom. Např. vláda plánuje postavit na 800 tisíc by−
tových jednotek a do stavebnictví z rozpočtu poputuje více jak
sedm miliard EUR. I to je výzva pro české firmy. I když je
v Rumunsku dost stavebních firem a minimální možnost zahra−
niční firmy dostat se k tendrům, určitá šance se nabízí s part−
nerstvím s místními firmami. A spolupracovat Rumuni chtějí.

BUKUREŠŤ

Zájem je především v regionech, kam dosud zahraniční firmy ne−
mířily. Výhodou pro české podnikatele je, že Rumuni znají tam−
ní prostředí a dokážou přemoci překonávat některé přetrvávající
bariéry v podnikání, jako je například byrokracie. Podstatné je
přitom rumunské podnikatele nepodceňovat. Umějí se rychle
přizpůsobit západním zvyklostem, jsou to tvrdí vyjednávači,
kdy si nabídky nechají zpracovat, srovnávají je a ceny se snaží
stlačit. 

Mimo již zmíněné obory a komodity se pro naše firmy oteví−
rá i oblast služeb. Zdejší služby fungují nevyváženě, jsou před−
ražené a málo diferencované. České firmy by se mohly uplatnit
při aplikaci svých zkušeností, například v logistice. 

Závěrem lze říci, že Rumunsko a Bulharsko jsou už vnímány
jako součást klubu stabilních zemí. Obě země se v posledních
letech ocitly mezi nejatraktivnějšími místy Evropy. Jestliže napří−
klad v přílivu investic bylo v roce 2000 Bulharsko na třicátém
a Rumunsko až na šedesátém pátém místě, pak v roce předlo−
ni to bylo deváté, respektive dvacáté čtvrté místo. A v loňském
roce v přílivu investic Rumunsko předstihlo Polsko i Českou re−
publiku. To myslím mluví za vše.

Autor textu: Ing. Jiří Viselka

SOFIA

SOFIA
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KŘÍŽOVKA O CENY! 
VŘÍDLO, výrobní družstvo Karlovy Vary vyrábí přípravky pro hygienu ústní dutiny, krémy k ošetření nohou a rukou, masážní pro−
středky a koupelové soli. Jednou ze základních přísad výrobků pod značkou Karlovarská kosmetika je...   (dokončení je v tajence). 

Soutěžte o tři dárkové balíčky kosmetiky VŘÍDLO Karlovy Vary.
Odpovědi pište na e−mail redakce@scmvd.cz, nebo písemně na adresu: Svaz českých a moravských výrobních družstev,
Redakce Výrobní družstevnictví, Václavské nám. 21, 113 60  Praha 1
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Křižíkova fontána hostila 
festival české a moravské dechovky

Víkend 23. a 24. června na Křižíkově fontáně pražského Výstaviště patřil již
11. ročníku Mezinárodního festivalu české a moravské dechovky „Hraj kapelo,
hraj“. Festival, který pořádala umělecká agentura Briva, Sdružení dechových
orchestrů ČR a NIPOS − Artama Praha za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
a Městské části Praha 7, se svou návštěvností, organizační a dramaturgickou při−
praveností stal opět významnou kulturní událostí na území hlavního města Prahy.
Festival navštívilo za dva dny přibližně 1,4 tisíce návštěvníků.

V rámci sobotního programu proběhlo několik křtů. Kulturní blok
zahájila pražská kapela PRALINKA, které hrála i v hustém dešti. Po
krátké pauze však svůj program, za vydatného potlesku diváků, do−
hrála. Po PRALINCE nastoupila malá kapela VYSOČINKA. Ta pokřti−
la nové album s názvem „Na přání“ a nový stolní kalendář „Dechové
orchestry 2008“, který vydává umělecká agentura BRIVA. 

Po VYSOČINCE nastoupila domácí KRAJANKA. Po dvaceti minu−
tách byl další křest. Tentokrát nádherné reprezentativní publikace
vydavatelství SLOVART s názvem „Dechovka“. Knihu představila ře−
ditelka vydavatelství SLOVART Jarmila Holušová a autor knihy Milan
Koukal. To už ale moderátor pozval na jeviště kmotry knihy. Jimi byli
Josef Zíma, Jan Slabák − kapelník Moravanky, Václav Hlaváček − pre−
zident Sdružení dechových orchestrů ČR a kapelník Krajanky, syn
Jaromíra Vejvody Josef Vejvoda, dcera textaře Ladislava Jacury
Dagmar Jacurová a Gabriel Gössel největší znalec záznamu zvuku
u nás. Křtilo se unikátním sektem z Vinných sklepů Lechovice. Ten
je vždy po celý rok (přes 900 lahví) uložen na dně Vranovské pře−
hrady. V srpnu se při slavnosti vyzvedne, když už se předtím roz−
prodal zájemcům z ČR i zahraničí v internetové dražbě. Výtěžek ve

výši přibližně půl milionu korun
pak přebírá Zdeněk Svěrák pro
Centrum Paraple. Křtu byly přítom−
ny desítky významných osobností
z oblasti dechové hudby. 

Po křtu už opět vyhrávala KRA−
JANKA, tentokrát skladby klasiků.
Přesně podle programu přišlo na
řadu vyhlašování výsledků hitpará−
dy Českého rozhlasu 2 − Praha,
který rozhlas přebíral pro podve−
černí vysílání. KRAJANKA se s di−
váky rozloučila sadou písniček
a v už se chystala produkce
Křižíkovy fontány s originální hud−
bou. O finále sobotního dne se pak postarala BUDVARKA a MORA−
VANKA.

Nedělní festivalový den zahájila před téměř zaplněným hlediš−
těm kapela PERNŠTEJNKA z Pardubic. Po nich nastoupila legendár−
ní ŠŤÁHLAVSKÁ ŠESTKA Josefa Pospíšila. Ta pro diváky připravila
malé překvapení − na jeviště si pozvala krále české dechovky
Stanislava Procházku. Ten také zazpíval a sklidil obrovský aplaus od
všech přítomných diváků. Poslední kapelou před produkcí Křižíkovy
fontány byla dámská kapela z Norska HAMAR DAMEKORPS. Jak
vtipně poznamenala moderátorka, jejich osobitého dirigenta velmi
baví, že může alespoň na chvíli ovládat tolik žen najednou. 

Po produkci Křižíkovy fontány zahráli BABOUCI, KRAJANKA a fi−
nále celého festivalu patřilo VESELCE Ladislava Kubeše.

Po oba dva dny již tradičně festivalovým děním provázel Martin
Hlaváček z Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a ředitel fes−
tivalu Václav Hlaváček. Slavnostní ráz celému festivalu dodalo
i představení časopisu pro milovníky dechové hudby s názvem Naše
muzika. Spokojenost a ohromný zájem o festival potvrdily, že Praze
takovéto umělecké hudební setkání sluší. A tak přípravy na 12. roč−
ník festivalu „Hraj kapelo, hraj“ již začaly. Uskuteční se ve dnech
28. a 29. června 2008 opět v prostorách Křižíkovy fontány.    



32

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ                                                                ČERVENEC − SRPEN 2007

TIPY PRO VÁS
hlivost a možnosti zabezpečení. Součástí výbavy je podpora technologie
802.11n příští generace, která má až pětkrát větší výkon než 802.11g.
Displej Dell TrueLife, který je až o 10 procent jasnější, dává ostřejší obraz
a je vhodné pro venkovní užití.

Společnost Sun Microsystems, Inc. (NASDAQ: SUNW), uvedla modulár−
ní systém Sun Blade 6000, který nově definuje životní cykly datových center.
Nabízí až dvojnásobek paměti a kapacity rozhraní než
konkurenční blade a rackové servery. Modulární
systém Sun Blade 6000 nabízí široký výběr servero−
vých modulů s procesory UltraSPARC T1 vybavenými
technologií CoolThreads i s procesory Intel Xeon
a AMD Opteron, takže zákazníci mohou na jediné spo−
lečné modulární architektuře provozovat širokou řadu
aplikací včetně virtualizace, databází, webových služeb
a vysoce výkonných výpočetních úloh. Modulární
systém Sun Blade 6000 poskytuje zákazníkům největší všestrannost ze
všech blade platforem na trhu. Používá nejvýkonnější současné mikroproce−
sory od společností Sun Microsystems, Intel a AMD a podporuje operační
systémy Solaris, Windows a Linux. 

Sitrans LR 460 je nový radarový snímač výšky hladiny z produkce spo−
lečnosti Siemens, určený pro kontinuální měření sypkých materiálů. Přístroj
pracuje na frekvenci 24 GHz. Jeho principem je radarová technologie FMCW
(Frequency Modulated Continuous Wave) s rozšířeným zpracováním odraže−
ného signálu pomocí software Process Intelligence. Sitrans LR 460 je určen
pro obzvlášť složité aplikace v oblasti sypkých materiálů a je odolný vůči ex−
trémní prašnosti či vysokým teplotám. Přístroj spolehlivě pracuje i při sní−
mání na velké vzdálenosti − do 100 metrů. Nový snímač dokáže měřit hladi−
ny různých druhů sypkých materiálů, například cementového prachu, popílku,
sádry, mouky, obilí, agregátů či plastů.

Nová řada kontrolních a monitorovacích přístrojů společnosti 3M zajiš−
ťuje komplexní kontrolu uzemnění pracoviště a pracovníka před účinky sta−

tické elektřiny v citlivých prostředích, jako je
výroba elektronických součástí a komponen−
tů, při pájení, kompletaci a manipulaci.
Kontrolní přístroje značky 3M Credence upo−
zorní pracovníky na problém v okamžiku, kdy
k němu dojde, takže
mohou podniknout
nápravná opatření,
obnovit kontinuitu
uzemnění pro odvod
statického náboje
a tím zabránit ná−

slednému poškození citlivé elektroniky.  Monitor
uzemnění Iron Man zjišťuje případy přepětí, které
mohou být způsobeny špatně uzemněnou páječkou,
elektrickým šroubovákem nebo jiným ručním nástro−
jem používaným při montáži. Zvukový a vizuální
alarm upozorní operátora, aby izoloval příslušnou desku plošného spoje
a dohledal příčinu poruchy. 

Společnosti EMC a Oracle uvedly na trh další pokračování svého spo−
lečného závazku vůči zákazníkům, kteří používají informační infrastrukturu
EMC v prostředí Oracle. Zákazníci s Oracle mohou − díky rozšíření investic do
společného technického testování a vývoje integrací a řešení − využívat nově
definovaných úrovní referenčních architektur a servisních služeb. Stále větší
počet zákazníků Oracle v současné době hledá způsob, jak zvýšit efektivitu
podnikání a zároveň snížit výdaje do IT. Zákazníci toho mohou dosáhnout
tím, že nasadí Grid Computing založené na Oracle Database a využijí soft−
waru typu open source Oracle Enterprise Linux. Navíc mohou zvýšit svoji kon−
kurenční výhodu tak, že nasadí řešení pro ukládání informací a dat.

Akciová společnost Agrotec se stala vlastníkem významného sloven−
ského prodejce zemědělské techniky − společnosti Strojpol. Strojpol působí
na trhu již 15 let, od roku 1992. Jeho hlavní aktivita je spojená s úlohou im−
portéra techniky značek Case IH a Steyr na slovenský trh. V průběhu tohoto
roku byla prodloužená importérská smlouva s výrobcem CNH na další obdo−
bí. Kapitálovým vstupem Agrotecu získává Strojpol nový potenciál pro rozvoj
svých aktivit směrem k zákazníkům. Nové prodejně−servisní místo bude otev−
řené v Martine. Prostřednictvím dceřiných firem Agrofertu Holding budou vy−
budované další prostory pro prodej i servis v areálech firem ACHP Levice
v Leviciach a Ludaniciac, Tenachgra Šaľa v Diakkovciach a Agraria Šaľa
v Spišskej Belej.

Společnost Ignum, akreditovaný registrátor domén a poskytovatel web−
hostingu v České republice, připravila letní akci pro zákazníky i nové zájem−
ce o webhostingové služby. V rámci letní akce nabízí všem zákazníkům, kte−
ří si objednají některou z variant webhostingu, dva měsíce provozu zdarma.
Bonus dvouměsíčního bezplatného provozu je možné kombinovat s dalšími
slevami a výhodami (roční registrace domény CZ, EU, COM, NET, ORG, INFO
nebo BIZ dle svého výběru) nabízenými podle délky platebního období nebo
objemu objednaných služeb. Letní akce potrvá až do 11. září. 

Společnost Panasonic uvádí na český trh bezdrátový telefon KX−TG7170
s unikátní funkcí vibračního přenosu zvuku, která umožňuje telefonovat

i osobám s poruchou sluchu. Užitím této unikátní technologie
najde své uplatnění i v provozech se zvýšenou hladinou hluku.
Nový model je první bezdrátový telefon na světě tohoto typu.
Využívá k přenosu zvuku vibrací během telefonického hovoru.
Pro správnou funkci stačí přitlačit sluchátko ke tváři poblíž
ucha. Je určen osobám s takzvanou převodní poruchou slu−
chu, tedy poruchou, jejíž příčina je v poškození zevního nebo

středního ucha. Dále je vhodný i pro ty, kteří nemohou
nosit běžné sluchové pomůcky, protože trpí
chronickými záněty nebo mají extrémně úzký
zvukovod. Telefon není vhodný pro osoby s per−
cepční poruchou sluchu, která má příčinu v po−
škození vnitřního ucha nebo sluchové dráhy.

V ČR se bezdrátový telefon prodává ve stříbrném provedení a jeho doporu−
čená cena je 4495 korun.

GRISOFT, dodavatel bezpečnostního software AVG, ohlásil rozšíření port−
folia bezpečnostních aplikací o produkt AVG Mobile Security. Slouží k ochra−
ně mobilních telefonů na platformě Symbian UIQ 3.0. Systém pracuje na pří−
strojích Sony Ericsson P990i, M600i a W950i a obsahuje antivir
s antispamem SMS zpráv, tedy ochranu proti nevyžádaným sdělením přede−
vším reklamního typu. Podle zveřejněných výzkumů se počet virových útoků
na mobilní telefony loni zpětinásobil a bezpečnostní incidenty zasáhly zákaz−
níky více než 80 procent světových mobilních operátorů. Terčem úspěšného
útoku se staly tisíce přístrojů, které mohou viry například vyřadit z provozu
nebo zvýšit telefonní účty pomocí nechtěných zpráv a hovorů. Podle odhadů
existuje asi 350 virů, červů a dalšího škodlivého kódu pro mobilní telefony.

Společnosti AEC a Dr.Web podepsaly dlouhodobou smlouvu o spolu−
práci, která má vést k vyšší kvalitě AEC produktů. AEC bude ve svých řeše−
ních používat další antivirový motor od stejnojmenné firmy Dr.Web. Uživatelé
získají další detekční možnost a ochranu před malwarem jak ve stanicovém,
tak i v gateway řešení. Skenovací motor Dr.Web představuje robustní antivi−
rový nástroj, jehož kvality vynikají především při detekci některých speciál−
ních druhů počítačových virů a trojských koňů. Od svého vzniku získaly anti−
virové programy s tímto skenovacím jádrem ve srovnávacích testech
odborného magazínu Virus Bulletin již celkem 27 ocenění Virus Bulletin
100procetnní Award. Jsou také certifikovány ICSA Labs.

Společnost 3M uvedla na trh novou řadu prémiových grafických fólií 3M
Controltac, které znatelně vylepšila a zdokonalila. Fólie 3M Controltac nyní
obsahují lepidlo s funkcí Comply v2, jež nabízí nejen jednoduchou instalaci,
ale obsahuje i neviditelné kanálky, které zajišťují odstranění vzduchu a tím
docílí hladšího vzhledu a vyššího lesku. Mezi fólie s novým lepidlem Comply
v2 patří materiál pro řezanou i tištěnou reklamu 3M Controltac s lepidlem
Comply v2 CT 180Cv2 a IJ 180Cv2. Patentované technologie u fólií 3M
Controltac Plus Graphic s lepidlem Comply v2 zajišťují umístění grafiky na
zvolený povrch bez jakéhokoliv úsilí a v případě potřeby umožňují i její snad−
ný přesun. Tato technologie poskytuje rychlou a jednoduchou instalaci bez
vzduchových bublin a to i za náročných podmínek. 

Společnost Dell doplnila svou řadu profesionálních mobilních pracov−
ních stanic o nový model. Notebook Dell Precision M4300 přináší vyšší vý−
kon a rozšířené pracovní možnosti na mobilní platformě. Je určen inženýrům,
grafikům, vývojářům a jiným profesionálům. Precision M4300 v základní kon−
figuraci je k dispozici zákazníkům za cenu 40 290 korun bez DPH a poplat−
ků za dopravu. Díky výkonné výbavě, jako je například grafika OpenGL a pro−
cesory Intel s duálním jádrem, dochází u pracovní stanice Dell
Precision M4300 k nárůstu výkonu o téměř 15 procent. Od nejnovějších 64−
bitových procesorů Intel Core 2 Duo s duálním jádrem a grafické karty Nvidia
se očekává, že u aplikací náročných na grafiku, jako je projektování a vytvá−
ření digitálního obsahu, zajistí až 110procentní zrychlení. K dispozici je
dvoukanálová paměť s 36−bitovým adresováním. Ta umožňuje používat čtyři
gigabity systémové paměti, výkonné pevné disky včetně disků typu solid sta−
te a šifrovaných pevných disků, které poskytují výjimečnou rychlost, spole−
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Společnost Jawa Divišov, největší světový výrobce plochodrážních mo−
tocyklů, prodává od 1. července všechny své výrobky pod novým obchodním
názvem JRM (Jawa Racing Motorcycles). "S Jawou Týnec jsme se nedohod−
li na dalším pronájmu ochranné známky Jawa, jejich podmínky nešlo akcep−
tovat," uvedll místopředseda představenstva Karel Horčička. Ochrannou
známku JRM si Jawa Divišov nechala zaregistrovat v Česku a na všech svých
exportních trzích. Na vývoz směřuje asi 90 procent produkce, zejména do
USA, Velké Británie a Austrálie. Název obchodní firmy zůstává Jawa Divišov.

Česká společnost Korado investuje bezmála miliardu korun do rozšíře−
ní výroby radiátorů v České Třebové. Firma se vrací na trhy na východ od Čes−
ké republiky. Prodeje jí rostou především na Ukrajině a v Rusku a nové ob−
jednávky by již za několik let se stávající kapacitou nestíhala vyrábět. Díky
rozšíření produkce za 800 milionů korun najde do tří let na Ústeckoorlicku
práci dalších 125 lidí.

Největší česká společnost v oblasti logistiky a automobilové přepravy
C.S. Cargo a jeden z největších tuzemských nákladních dopravců na železni−
ci společnost Viamont se dohodly na vytvoření strategického partnerství.
Jeho cílem je komplexní pokrytí služeb pro náročné velké klienty. Podrobnosti
spolupráce nebyly zveřejněny. Obě společností jsou schopny společně zajis−
tit nejširší možné spektrum logistických a přepravních služeb, tedy skladová−
ní, automobilovou, železniční i leteckou přepravu. Na tuzemském logistickém
a přepravním trhu tak vzniká nejsilnější uskupení svého druhu, jehož aktivity
budou směřovat do celého regionu střední a východní Evropy.

Společnost Třinecké železárny se stala novým vlastníkem 99procentní−
ho podílu ve firmě Vítkovice − Výzkum a vývoj. Rovněž se jí podařilo získat
stoprocentní podíl ve firmě H&S Progress, která ovládá skupinu společnos−
tí holdingu VÚHŽ (nástupnické společnosti vzniklé z bývalého Výzkumného
ústavu Hutnictví železa v Dobré). Akvizici již potvrdil Úřad pro ochranu hos−
podářské soutěže v Brně i příslušný německý antimonopolní úřad.

Více než 10 miliard dánských korun (zhruba 40 miliard korun) investo−
valy dánské firmy v ČR  v letech 1993 až 2007. Vytvořily tak kolem sedmi
tisíc nových pracovních míst. Dánsko se tak stalo 15. největším investorem
v ČR.  Dánské investice pokrývají nejrůznější obory, od výroby střešních kry−
tin přes stavebnice pro děti až po luxusní elektroniku či logistické služby.
Investorské aktivity dánských firem v ČR zejména v posledních letech míří
do vyspělých technologií a služeb. Velvyslanectví ČR v Kodani ocenilo 12 nej−
významnějších dánských investorů v ČR. Ocenění získaly například dánské
firmy Bang & Olufsen − výrobce luxusní elektroniky (závod v Kopřivnici),
Dansk Eternit Holding (výroba střešních krytin v Šumperku), Disa Holding (vý−
roba slévárenských strojů v Příbrami), R. Faerch Plast (výrobky z plastových
hmot pro potřeby potravinářství − závod v Liberci), Fibertex − firma vyrábí ve
Svitavách netkané textílie a další. 

Společnost Orco Property Group, realitní investor, developer, správce
nemovitostí a investičních fondů působící na realitním a hotelovém trhu ve
střední Evropě, uzavřela akvizici budov Dunaj v Bratislavě − dvou obchodních
domů v centru hlavního města Slovenska. Tyto dvě navzájem propojené bu−
dovy, Dunaj 1 a Dunaj 2, nabízejí přibližně 10 tisíc metrů čtverečních ob−
chodních a skladovacích prostor. Orco zde chce vybudovat moderní ob−
chodní prostory a v horních podlažích nadstandardní kancelářské prostory.
Společnost již jedná s potenciálními nájemníky obchodních a kancelářských
prostor, jenž budou reprezentovat známé značky, které v Bratislavě zatím
chyběly. Celková investice se odhaduje na 34 milionů eur. Obě budovy se
nacházejí na náměstí SNP přímo v centru Bratislavy. 

Společnost Job Air, stoprocentní dcera firmy CCG zaměřená na údržbu,
renovaci a modernizaci, přestavbu a modifikaci letadel, získala v těchto
dnech oficiální potvrzení koncernu Saab, že je oprávněna přímo a bez nut−
nosti kontrol ze strany švédského výrobce uzavírat smlouvy na opravy a údrž−
bu letounů Saab 340 a Saab 2000. Job Air, který sídlí na mezinárodním le−
tišti v Mošnově na Novojičínsku, se tím zařadil na úroveň vlastních
opravárenských kapacit Saabu, které jsou koncentrovány ve švédských zá−

vodech v Linköpingu a Nyköpingu. Job Air je dlouholetým držitelem doku−
mentace a evropských oprávnění pro provádění oprav a údržby Saab 340
a Saab 2000. Přímou smlouvu s koncernem Saab má od roku 2005. Vedle
toho disponuje oprávněními pro další typy dopravních nebo sportovních le−
tadel a typové spektrum letounů dále rozšiřuje. 

Budějovický Budvar zahájil provoz zcela unikátní technologie pro rozvá−
žení nepasterovaného piva (takzvaného "tankového piva"). Vývojový tým pi−
vovaru vytvořil komplexní a technologii rozvozu, založenou na kontejnerovém
systému. Vývoj celého systému trval 14 měsíců. Celkové náklady na vývoj
a výrobu, včetně dvou vozidel pro rozvoz piva, činily osm milionů korun.
Podstatou systému jsou speciální tepelně izolované kontejnerové zásobníky
na pivo o objemu 10 hektolitrů. Pivo v nich vydrží studené nejméně 24 ho−
din. Systém zatím funguje jen v oblasti středních Čech. Pivo je novým způ−
sobem dodáváno již do tří pražských restaurací a jejich počet bude narůstat.
Od srpna začne nový systém dodávek fungovat také v Jihočeském kraji. 

Sklo Bohemia, a.s. ze skupiny Bohemia Crystalex Trading zahájila ve
Světlé nad Sázavou výrobu skla na nových moderních linkách. Výší 120 mi−
lionů korun jde o druhou nejvýznamnější investici firmy po roce 1989.
Společnost ji financovala z vlastních zdrojů. Mimo výrazné zvýšení produkti−
vity umožňuje i rozšíření stávajícího sortimentu o další tvary skla, například
vázy, mísy či talíře. Na nově spuštěných linkách firma postupně počítá se za−
městnáním 120 lidí. 

Evropská komise přijala čtvrtou aktualizaci seznamu Společenství, kte−
rý uvádí letecké společnosti zakázané v EU. Seznam zahrnuje zákaz činnos−
ti všech indonéských leteckých společností, angolského dopravce TAAG
Angolan Airlines a ukrajinské společnosti Volare Aviation Enterprise.
Omezení uložená již dříve společnosti Pakistan International Airlines byla
změněna. Kromě toho musí letecké společnosti z Ruska (10), Bulharska (6)
a Moldavska (8) na základě nových opatření, které tyto státy přijaly po kon−
zultaci s Evropskou komisí, ukončit svou činnost v EU. Černá listina EU má
mimo jiné zabránit leteckým společnostem nezajišťujícím dostatečnou bez−
pečnost létat do Evropy.

Brně − Komárově byl slavnostně otevřen nový podnikatelský inkubátor.
Zařízení, které pomáhá nápaditým firmám v začátcích podnikání, bude pro−
vozovat brněnský VÚSH. Ten do něj také investuje nezbytných 30 milionů ko−
run. Část financí ovšem získá zpět od EU, a to díky podpoře z programu
Prosperita. V inkubátoru najde zázemí nejméně 15 perspektivních firem.

Autobusová linka Airport Express, kterou provozují České dráhy (ČD) ve
spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy a ROPIDem, nabízí
turistům výhodné a rychlé spojení z pražského holešovického nádraží na me−
zinárodní letiště Praha Ruzyně. Cestujícím, kteří se do Prahy přemísťují vla−
kem, tak linka nabízí ideální návaznou přestupní vazbu z přímých vlaků na
pražské ruzyňské letiště. Jízdenku do stanice Praha Letiště NAD je možné si
zakoupit odkudkoli z ČR s tím, že do Prahy Holešovic cestující přijede spojem
ČD a poté přestoupí na autobusový spoj Airport Express jezdící každých 30
minut. Nemusí si již kupovat žádnou další jízdenku a současně nemusí řešit
parkování na letišti. Spoje jsou provozovány nízkopodlažními autobusy denně
od 5 do 22 hodin mezi nádražím Praha Holešovice a letištěm Praha − Ruzyně. 

Celé tři miliony z celkových 4,4 milionu pasažérů odbavených na Letišti
Praha od letošního ledna do května přepravili dopravci, kteří pasažérům na−
bízejí možnost odbavit se přes takzvaný "online check−in". Nově tato služba
funguje u aerolinií ČSA a SkyEurope. Aktuálně pohodlné odbavení z domova
cestujícím umožňuje devět leteckých společností operujících na pražském
letišti − ČSA, Air France, British Airways, easyJet, EL AL, KLM, Brussels
Airlines, SkyEurope a SWISS. Konkrétní pravidla pro internetové odbavení ur−
čují jednotlivé letecké společnosti. Například stanoví, s jakým předstihem je
možné se elektronicky odbavit a jak dlouho před odletem je nezbytné se do−
stavit k bezpečnostní kontrole na letišti. 

Toto zpravodajství bylo pro vás připraveno ve spolupráci s Českou informační agenturou
www.cianews.cz

PODPORA PODNIKÁNÍ
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INFOMIX
RŮZNÉ

Letní měsíce jsou tradičně vybírá−
ny pro jeden z nejdůležitějších kroků
v životě − svatbu. Módní návrhářka
Soňa Hlaváčková otevřela v centru
Prahy salon, kde nabízí svoje exklu−
zívní svatební modely − vytvořila totiž
luxusní půjčovnu svatebních a spole−
čenských oděvů. K zapůjčení i ke kou−
pi nabízí krátké i dlouhé společenské
šaty mnoha stylů. Návrhářka klade
velký důraz na kvalitní materiály a pre−
cizní zpracování. Oproti jiným svateb−
ním salonům, kde se používá zejmé−
na nylon a tuhý odolný polyester, na
těchto svatebních šatech převládá
hedvábí, jemné satény a šifony − tak

aby jejich nošení bylo příjemné
a nevěsta si svůj den opravdu
užila. Hlaváčková pamatovala
i na těhotné nevěsty a i pro ně
připravila několik modelů.
Samozřejmostí je úprava kaž−
dých šatů přímo na míru zákaz−
nice. Salon se nachází na adre−
se Vladislavova 8, Praha 1.
Více na www.tinity.com.  

Přikládáme ještě foto ne−
věsty a ženicha. V tomto přípa−
dě se jedná o pravé svatebčany
Martina a Vendulku. Tyto mo−
dely již nejsou ze salonu Soni
Hlaváčkové. Přesto věříme, že
se jistě zalíbí... 

Zpěvačka Gwen Stefani, známá především z úspěšné skupiny
NO DOUBT, vystoupí 20. října od 20:00 hodin v pražské Sazka
Areně. Představí hity z alba "Love.Angel.Music.Baby" a novinku
"The Sweet Escape". Jedna z nejúspěšnějších popových zpěvaček
současnosti dorazí do Prahy v rámci svého úspěšného turné a fa−
noušci se mohou těšit na její živelnou show. Devětatřicetiletá
Gwen Stefani v České republice již vystoupila v roce 1997 se svou
původní kapelou NO DOUBT, se kterými vydala šest řadových
desek. 

Česká rocková legenda TURBO vydala letos ve spolupráci
s agenturou Sokol´s Power Voice DVD nazvané "Turbo v Plzni − 25

let". Jedná se o záznam vý−
ročního koncertu, konaného
13. října minulého roku v kul−
turním domě Šeříková
v Plzni. Na DVD se nacházejí
například skladby "Tak na co
čekáš", "Přestáváš snít",
"Je to jízda", "Bez lásky žít
se nedá", "Díky já jdu dál",
"Chtěl jsem mít" či "Hráč".
Koncert nahráli Miroslav
Chrástka (kytara, zpěv), Jiří
Lang (bicí, zpěv), Petr "Bob"
Šťastný (baskytara, vocal)
a Miroslav Orcígr (klávesy).
Více informací naleznete na
http://www.turbo−rock.cz
a na http://www.spvmu−
sic.cz.

Unikátní obrazy z písku výtvarnic
Lady Stehnové a Hany Vaškové jsou
k vidění až do konce července v galerii
Knížecí dům v Moravském Krumlově.
Autorky vystavují obrazy vytvořené spe−
ciální pískovou technikou "sandpai−
ting", který vychází z navajské kultury.
Umělkyně jsou jedinými tvůrkyněmi
těchto obrazů v Evropě a jejich techni−
ka je přihlášena k patentu. Jedná se
o obrázky vytvořené z jemných barev−
ných písků, abstraktní zobrazení týkají−
cí se života kultury navajů, mající však
svůj význam i v naší době. Autorky tvo−

ří touto technikou také mandaly, ale i malé obrázky, jako například
ryby či motýly. Otevřeno pro
veřejnost je v pondělí až pá−
tek od 9:00 do 12:30 hodin
a od 12:30 do 15:30 hodin.
V neděli mohou zájemci vý−
stavu navštívit od 14:00 do
16:00 hodin. Galerii Knížecí
dům naleznete v Moravském
Krumlově, náměstí TGM 40,
1. patro. Více informací
o galerii naleznete na
http://www.mkrumlov.cz.

Kontroverzní výstava Bodies je k vidění ve Velkém sále praž−
ské Lucerny až do 28. října. K vidění jsou na ní lidské kostry po−
tažené částečně svaly a naaranžované do pozic běžného života.
Těla jsou upravena takzvanou "plastinací". Praha je prvním mís−
tem v zemích bývalého východního bloku, kde se výstava Bodies
koná. Výstava vyvolala rozporné názory. Láká stále stovky ná−
vštěvníků, ať již z řady odborníků na lidské tělo či běžné populace.
Mimo jiné vyvolala nesouhlas České anatomické společnosti, kte−

rá považuje za pobuřující, že představu−
jí lidské jedince v aktivní podobě. Ti,
kdo výstavu odsuzují, považují za skan−
dální vystavení mrtvých těl jako neúctu
k tělesné schránce zemřelých. Jak nao−
pak uvedl medicínský ředitel výstavy
Roy Glover, nevidí na vystavování lid−
ských těl nic špatného. Výstava podle
něj představuje pomoc lidem učit se
a pochopit tělo lidského jedince, tedy je
prezentace lidských těl pro lidi užitečná.
Výstava je veřejnosti otevřená denně od
9:00 do 21:00 hodin. Základní vstupné
činí 349 korun. V průběhu prohlídky

musí návštěvníky výstavy dodržet speciální nařízení pořadatele.
Více informací naleznete na www.bodiesprague.cz.

HRAD OKOŘ
Co takhle vydat se na výlet za

krásami českých hradů a zámků.
Přinášíme tip − hradní zříceninu Okoř.
Dominantou hradu je ve východní
části torzo vysoké hranolové věže se
zbytky raně gotické kaple v přízemí.
Jedná se o rozsáhlou zříceninu zříce−
nina gotického hradu, přestavěného
pozdně goticky a renesančně.
Opuštěn na konci 18. stol. Vnitřní
prostory jsou zpřístupněny veřejnosti
s průvodcem. Prohlídky začínají kaž−
dou celou hodinu, poslední začínu
v 16:00 hodin. Fotografovat a natá−

KULTURA, SPOLEČNOST

TIPY NA VÝLET
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KULTURNÍ TIPY

čet na kameru se smí bez
zvláštních poplatků. Přímo
před hradem je velké parko−
viště, kde vás celodenní stá−
ní stojí pouze 30 korun.
V okolí jsou mimo jiné k dis−
pozici dvě restaurace. Okoř
je často místem setkání hu−
debních fanoušků. Letos
proběhl Okoř Fest, další

akce se chystá na 25. srpna, kdy na festivalu vystoupí mimo jiné
kapely MIG 21, KRYŠTOF, VYPSANÁ FIXA, DIVOKEJ BILL a další.

KARLOVARSKÝ KRAJ
Jak známo, Karlovarský kraj je po Praze druhou nejnavštěvo−

vanější oblastí České republiky. Hlavním lákadlem jsou světově
proslulé lázně. A v současné době město Sokolov, se svým zám−
kem a báječným vodním rájem, rekreačním jezerem Michal. Na
jeho plážích se vším všudy, co náročný rekreant u vody vyžaduje,
oceníme unikátní projekt rekultivace "měsíční krajiny", vzniklé díky
místní těžbě uhlí. Ostatně, o té se mnoho dozvíme i v samotném
Krajském muzeu v Sokolově. 

SE SOKOLEM V ERBU 
Jsme v místě původní osady zvané Sokolí Dvůr, založené roku

1279. Městem se stala od konce 14. století, což nám připomíná
kašna na náměstí z konce 18. století s postavou sokolníka.
Město bývalo majetkem Šliků, po bitvě na Bílé hoře (1620) přešlo
do správy Nosticů. Hnědé či černé zlato se zde dolovalo již v 16.
století. Historické centrum má své kouzlo. Výletníci se mohou ku−
příkladu vydat i po stopách nejrůznějších kulturních velikánů, kte−
ří zde působili. Velkým zážitkem je kupříkladu hledání domů, kde
se narodil otec malíře Petra Brandla, přebýval Johan Wolfgang
Goethe či psal první povídky Karel May. Své kouzlo má pravoslav−
ný kostelík  v těsné blízkosti zámku.

SOKOLOVSKÝ ZÁMEK
Sokolovský zámek najdeme ve středu města. Tato dominanta

města ze 13. století je v místě původní kruhové tvrze s palácem
uprostřed, která byla roku 1480 zcela přestavěna na pozdně go−

tický hrad téměř čtvercové−
ho půdorysu s nárožními
věžemi. V polovině 16.
století byl hrad přestavěn
na renesanční zámek, kte−
rý těžce poničily požáry za
30−tileté války. Díky Bílé
hoře byl majetek zabaven
Šlikům a v roce 1622 zís−
kal zámek rod Nosticů. Ti
objekt barokizovali v roce

1663, v letech 1805 − 1808  pak přestavěli v klasicistním stylu.
Nosticové drželi Sokolov včetně zámku až do roku 1945. Dnes je
zde muzeum, specializované na  přírodu a dějiny Sokolovska, včet−
ně historie dějin hornictví kraje. Jsou zde však k vidění  nejenom
nerosty či zkameněliny, ale i ukázky vývoje řemesel od pravěku do
současnosti nebo i produkce porcelánu nebo krajky či hudebních
nástrojů. Součástí muzea jsou rozsáhlé  výstavní sály pro uspořá−
dání krátkodobých výstav, kterých bývá na dvě desítky ročně. Před
časem byl u zámecké zdi vykopán opravdový poklad. Je to unikát−
ní souprava secesních šperků z roku kolem 1900.  Nazývá se  so−
kolovský a má cenu několika milionů korun.

NOSTICOVÉ
Hitem letošní turistické sezóny je v přízemí sokolovského zám−

ku expozice, přibližující historii šlechtického rodu Nosticů, se kte−
rým je po staletí spojena historie Sokolovska. Tento starobylý šle−
chtický rod, nazývaný podle rodových statků Nostitz na Budyšínsku
na Lužici, získal osobou Jana Hartvika nejenom Falknov, ale
i Loketsko. V Praze vybudovali na Malé straně Nostický palác, po−
zději hrabě František pak i Stavovské divadlo. O tom všem, a ješ−
tě mnohem více, je sokolovská výstava. Jsou zde mimo jiné vy−
staveny i obrazy z Nostické sbírky, zapůjčené NPU Loket. Své
kouzlo mají figury v dobových oblecích a výjevy ze společenského

26/07/07  Prague Folklore Days Praha
Staroměstské nám.

27/07/07 Music in The Park Praha, Stromovka

27/07/07  Festival České hrady hrad Svinov

28/07/07  V. keltský Lughnasad hrad Veveří

27. − 29. Festival Benátská noc Malá Skála
/07/07

29/07/07  Punkreas (SVK) Krhovice u Znojma

02/08/07 02 Sázava fest Kácov

03/08/07 Festival České hrady hrad Bezděz

04/08/07  Festival Šternberský kopec Šternberk

04/08/07  Severní vítr Litoměřice 
areál výstaviště 
Zahrada Čech

05/08/07  Casualties (USA) Svojšice u Přelouče

09/08/07  Skinny Puppy (CAN) Praha Roxy

09/08/07  Otto von Schirach (USA) Praha Roxy

10/08/07  Chemical Brothers (GBR) Praha
T−Mobile Arena

13/08/07  Nine Inch Nails (USA) Praha, zimní 
stadion Slavia

života této šlechty, dobové předměty, rytiny a další trojrozměrné
předměty.                                          (autor textu: Ivan Černý)

INFO: Regionální informační centrum − tel.: 352 622 505, 352
661 985, Krajské muzeum v Sokolově − tel.: 352 653 273,
www.volny.cz/muzeumsokolov

Ubytování: Parkhotel tel.: 352 623 356, Transmotel Sokolov
tel.: 352 624 992 

NAKLÁDANÝ HERMELÍN
Nechce se vám v létě vařit, ale chcete v ledničce kromě žá−

rovky i něco dobrého? Máme pro vás tip − nakládaný hermelín.
Zazářit mohou výsledkem i úplní kuchařští začátečníci. 

Suroviny: hermelíny „Pepa“, balíček sladké papriky (doporuču−
jeme zn. Avokado − lahůdková paprika), čerstvá bazalka, sušená
bazalka, 1 − 2 hlavičky
česneku, minimálně 1 litr
oleje,  papričky chilli, na−
kládané feferony, vlašské
ořechy.

Hermelíny překrojíme
vodorovně v polovině tak,
aby vznikly dva kotouče.
Oloupeme česnek, nakrá−
jíme na tenké plátky a do
každého sýru uvnitř zatla−
číme několik plátků čes−
neku a vlašské ořechy.
Proložíme omytou čerstvou a na větší kousky nakrájenou bazal−
kou. Sýry přiklopíme zpět. Obalíme je v červené paprice a na těs−
no narovnáme do nádoby s víkem. Jednotlivé přiklopené sýry pro−
ložíme feferony a papričkami chilli, prosypeme sušenou bazalkou
či zbytky pokrájené bazalky a česneku. Možno též proložit nakrá−
jenou cibulí. Natlačíme na sebe a nakonec zalijeme olejem.
Přiklopíme a uložíme na několik dnů v ledničce nebo na chladném
místě. Pánům se doporučuje, aby tento výtvor raději nepojídali, až
půjdou na schůzku s citlivěji založenou dámou, nemusela by jejich
kulinářské schopnosti ocenit...

RECEPTY
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