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Zdravím... 

a máme tu duben. Duben, ještě
tam budem − říká se. A kde jsme byli
tentokrát? Hned ve dvou výrobních
družstev. Čarování se dřevem nám
předvedli ve výrobním družstvu inva−
lidů DIPRO v Proseči u Skutče.
Zejména ženy bude třeba zajímat, jak
vznikají nejrůznější kuchyňské potře−
by. Muže naopak zláká jistě návštěva
výrobního družstva Drupol Praha, kte−
ré se zabývá prodejem a servisem
automobilů, nabídkou zahradní tech−
niky nebo kovovýrobou.

Proběhlo také vyhlášení výsledků
soutěže Design VD 2007 a Inovace
VD 2007. Zajímavou akcí bylo i set−
kání na téma „Evropská unie jako pří−
nos pro konkurenceschopnost ma−
lých a středních podniků v globální
ekonomice“.

Z veletržního dění přinášíme infor−
mace o veletrhu subdodávek Zulie−
fermesse v Lipsku a REKLAMA, PO−
LYGRAF 2008, který se konal v Praze,
krátce i o veletrhu Veletrh kosmetiky
World of Beauty & Spa 2008.
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Veletrh subdodávek Zuliefermesse v Lipsku
9. ročník veletrhu subdodávek Zuliefermesse proběhl společně

s 11. ročníkem veletrhu nástrojařských a jednoúčelových strojů
Intec ve dnech 26. − 29. února v Lipsku. Oba tyto veletrhy jsou úzce
spojeny s hospodářským vývojem ve východní části Německa, kde
automobilový průmysl a strojírenství spolu s dodavatelským prů−
myslem představují jedno z nejdůležitějších průmyslových odvětví.

Východní Německo je jedním z nejmo−
dernějších center automobilového prů−
myslu v Evropě. V letech 1995 − 2006 tu
automobilový průmysl zvýšil svůj obrat ze
čtyř miliard Euro na 17,1 miliardy Euro.
Výrobci strojů v nových spolkových zemích
tvoří v současné době jednu desetinu cel−
kového obratu strojírenství v Německu.
Jen v Sasku, kolébce německého strojí−
renství, bylo v roce 2006 dosaženo celko−
vého obratu v hodnotě šesti miliard Euro,
při podílu exportu 42,5 procenta.

Veletržní duo Zuiliefermesse a Intec
je nejvýznamnější veletržní akcí v oboru
strojírenství, kovozpracujícího průmyslu
a subdodávek zejména pro automobilový
průmysl v nových spolkových zemích.
Ministerstvo průmyslu a obchodu zarea−
govalo na tuto skutečnost a opětovně za−
řadilo veletrh Zuliefermesse mezi oficiál−
ní účasti ČR na mezinárodních výstavách
a veletrzích v zahraničí a vystavovatelům
hradilo nájemné výstavní plochy i výstav−
bu základní expozice do devíti metrů
čtverečních.

Zuliefermesse je veletrhem koopera−
cí, tématem byly dodávky dílů, kompo−
nentů, modulů a technologií pro automo−
bilový průmysl, dále strojírenská výroba,
plastikářský průmysl, nástrojařství a za−
kázková výroba podle zadávací doku−
mentace. 
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Na obou veletrzích se prezentovalo cel−
kem 1,2 tisíce vystavovatelů z 28 zemí.
Společně vystavovaly firmy nejen z České
republiky, ale též z Polska, Rumunska
a dalších zemí. Podle oficiálních údajů nav−
štívilo oba veletrhy celkem 16,8 tisíce ná−
vštěvníků, což je o 20 procent více než
v loňském roce. Z 99 procent se jednalo
o odborné návštěvníky, polovina z nich se
ve firmách podílí na rozhodování. 

Veletrhu Zuliefermesse se společně
zúčastnila tři výrobní družstva − Elko Nový
Knín nabízelo výlisky a svařence, Obzor
Plzeň bowdenové hadice a bowdenová
spojení a Plzeňské dílo vstřikované a liso−
vané plastové výrobky. Zástupce SČMVD
přivezl na veletrh nový specializovaný ka−
talog kooperací, který představuje ucele−
nou nabídku možností kooperací člen−
ských výrobních družstev. V rámci oficiální
české expozice se na veletrhu Z−Messe
prezentovalo celkem 29 firem.

Vystavující družstva se zapojila do akcí
doprovodného programu, které znamenaly
přímé obchodní příležitosti a možnosti
k navázání nových obchodních kontaktů −
do tzv. nákupních dnů i do burzy Contact
a předem si dojednala setkání k partnery
na základě předložených firemních profilů.
Samotná jednání potom probíhala během
veletrhu v jednacích prostorách k tomu ur−
čených podle časového harmonogramu,
který účastníci obdrželi. V rámci veletrhu
ještě proběhlo Kontaktní setkání firem ze
Saska a zemí střední a východní Evropy,
Kontaktní setkání českých a saských firem
v oblasti elektrotechnického průmyslu
a řada dalších akcí.

Stánek SČMVD navštívili konzul pan
Hitzger z Generálního konzulátu v Dráž−
ďanech, tajemník obchodně−ekonomické−
ho úseku pan Teplý a taktéž i generál−
ní konzul pan Podivínský. Nabídli služby
obchodního oddělení jako je zprostředko−
vání obchodních kontaktů a to především
v Sasku, Sachsen Anhalt a Durynsku,
které jsou v teritoriálním obvodu konzu−
látu. Kladně hodnotili skutečnost, že
SČMVD byl iniciátorem zařazení veletrhu
Zuliefermesse do oficiálních účastí na rok
2008.

Bezprostřední zhodnocení veletrhu
a účasti českých vystavovatelů vyznívá
úspěšně, i když je nutné počkat, jak budou
jednání pokračovat. Výběr akce i její pří−
prava a průběh byly hodnoceny kladně.
Všichni považují svou účast na veletrhu za
přínos ke zviditelnění družstva. 

Řada jednání proběhla i mezi českými
vystavovateli navzájem, protože mezi nimi
fungují dodavatelsko−odběratelské vazby
nebo je v Lipsku navázali, informovali se
vzájemně i o možnostech kooperací a zku−
šenostech ze své činnosti. 

Příští ročník veletrhu Zuliefermesse  se
uskuteční v termínu 24. − 27. února 2009.
Velmi výhodné by bylo, kdyby se podařilo
tento veletrh opětně zařadit mezi podporo−
vané akce z hlediska ČR, čímž se finanční
náročnost veletrhu stává pro vystavující fir−
my přijatelnou. 

Autor textu: Ing. Lenka Bartoničková



6

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ                                                                                DUBEN 2008

Výrobní družstvo DRUPOL bylo založeno v roce 1935. V sou−
časné době má 150 zaměstnanců. Předmětem podnikání je
především prodej osobních vozů a jejich servis v oblasti služeb
a kovovýroba v oblasti sériové výroby. Rozhovor nám poskytla
předsedkyně družstva Jarmila Špryňarová, mimo jiné držitelka
titulu LADY PRO 2007.

DRUPOL, výrobní družstvo Praha

Rozhovor s předsedkyní družstva 
Ing. Jarmilou Špryňarovou

Paní předsedkyně, můžete přiblížit předmět činnosti družstva?

Družstvo má celkem sedm provozoven, z toho tři autoservi−
sy ve Zdicích, Příbrami a Nymburku. Má prodejnu zahradní tech−
niky v Kostelci nad Labem, kde poskytuje zákazníkům prodej
a servis zahradní techniky. V nabídce má sekačky na trávu, křo−
vinořezy a pily. Vlastní dále tři provozovny sériové výroby
v Satalicích, v Městci Králové a v Horoměřicích. V Satalicích se
vyrábí kovové těsnění z hliníku, mědi a klingeritu. V Městci je
soustředěna kovovýroba − lisařina, svařování na zakázku. Zde
například družstvo vyrábí již tři roky pro jednu německou firmu
kovové součásti k nosičům pro automobily. Provozovna, která
byla víceméně na zavření, se rozběhla a stala se pevnou sou−
částí družstva. Poslední provozovna je v Horoměřicích. Vyrábějí
se zde kovové stolové nohy a podnože pro výrobce nábytku.

Kolik má družstvo pracovníků? 
Před revolucí mělo družstvo 36 provozoven a v nich celkem

760 zaměstnanců. Později byla většina provozoven vrácena
v restitucích, družstvo se muselo vypořádat s bývalými členy.

V současné době, jak jsem již zmínila předtím, má družstvo sedm
provozoven a ústředí v Praze, celkem se 150 zaměstnanci.

Zaměstnáváte také invalidní občany?
Ano, ale nesplňujeme kvotu zaměstnanosti. Kupujeme

proto od chráněné dílny Kampi Office kancelářské potřeby.
(http://www.kampioffice.cz)

Zmiňujete vyrovnání s bývalými členy... Jak dalece to postih−
lo družstvo po finanční stránce?

Jsme jedno z mála družstev, které se v plné výši vyrovnalo
se všemi 749 bývalými členy, družstvo to stálo celkem 52 mi−
lionů korun.

Jak velké firmy mají podle vás větší šanci na úspěšné podni−
kání a jak je na tom Drupol?

Počet zaměstnanců kolem 150 je podle mého názoru opti−
mální. Počet zaměstnanců ve firmě pohybující se kolem čísla 20
je málo. Pokud již existují menší družstva, pak je nutná taková
činnost, která je schopna je uživit. Nám se v minulosti vždy vy−



7

DUBEN 2008                                                               VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 

platilo, že jsme diversifikováni. Například v některém období
byly na tom špatně autoservisy a dobré výsledky vykazovaly pro−
vozovny sériové výroby. Tím, že se zabýváme několika činnost−
mi, se vždy podařilo družstvu zvládnout i těžké časy. V součas−
né době patří k nejvíce nosnému programu provoz autoservisů.
I když se to dá těžko jednoznačně říct − každá z provozoven má
svoje specifika, každá byla některý rok „nahoře“ a někdy na tom
zase byla špatně. 

Co Drupol a konkurence?

Například v oblastech sériové výroby nemáme finální výrob−
ky. Třeba těsnění či kovovýroba se vždy vyrábí pro konkrétního
klienta. V tomto případě se tedy konkurence zvláště obávat ne−
musíme. Ale konkurence obecně je − například těsnění se dová−
ží z Itále i Číny. Je i v Čechách − dost firem se zbavovalo lisů.
A na výrobu těsnění stačí v podstatě jeden lis, na kovové těs−
nění je potřeba raznice, která je dražší... Ale u obecnějších vý−
robků konkurence existuje. Sázíme proto hlavně na kvalitu, po−
mohlo nám hodně, že jsme si v roce 2004 udělali certifikát ISO.

Když si přiblížíme provoz Vašich autoservisů, spravujete pouze
určité značky?

Jsme oficiálním partnerem firmy Škoda Auto. Nezajišťujeme
pouze servis, ale i prodej nových vozů. Současně provozujeme
ve všech třech provozovnách autobazar, ve kterém prodáváme
samozřejmě i jiné značky automobilů. Další činností v oblasti
automobilového průmyslu je likvidace vraků. Jsme s ní teprve
v počátcích, ale domnívám se, že do budoucna to bude pro druž−
stvo přínosem.

Můžete přiblížit i další činnosti družstva?

Na provozovně v Horoměřicích jsme dříve vyráběli autohus−
tilky. Dělalo se jich asi 300 tisíc ročně. Dnes, s rozvojem auto−
mobilového průmyslu už nikdo hustilku nevozí. A tak se hledala
pracovní náplň, která má blízko ke kovovýrobě. Začali jsme s no−
hama ke stolům. Bohužel v tomto případě je značná konkuren−
ce od čínských výrobců − naše nohy jsou třikrát dražší. A my za
cenu, za kterou oni dovedou zboží prodat, nepořídíme ani ma−
teriál. Soupeříme ale kvalitou − například náš chrom se neodře,
čínský ano.

Jakým způsobem navrhujete výrobky?

Máme svého vývojáře. Začali jsme vyrábět více druhů nohou,
nohy bufetové atd. Potom jsme začali vyrábět i stolové podnože,
později podnože pod kancelářské stoly. Největší současný hit
jsou podnože s elektrickým pohonem − pracovní deska se dá

zvednout do libovolné výšky, stůl lze využít jako rýsovací prkno
atd. A právě s touto podnoží s elektrickým pohonem máme do−
cela slušné úspěchy.

Spolupracujete v rámci svého působení s nějakým výrobním
družstvem?

Spolupracujeme s více nábytkářskými družstvy. Vzorovou
spolupráci máme s výrobními družstvy Dřevozpracující výrobní
družstvo Jaroměřice nad Rokytnou a TVAR, výrobní družstvo
Klatovy. Zde je opravdu příkladná spolupráce, jak v návrzích no−
vých výrobků, tak ve slušnosti, jednání, flexibilitě a slušných od−
běrech. Obě firmy nikdy nejsou v seznamech našich neplatičů.
Dále máme dobrou spolupráci, i když v menším rozsahu, s druž−
stvy DŘEVO, družstvo Měřín nebo Dřevojas, výrobní družstvo
Svitavy.

Děkuji za rozhovor...       (−jh−)
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V roce 2004 byl ve vybraných provozovnách družstva zaveden systém řízení jakosti podle norem
ČSN EN ISO 9001:2001 a systém environmentálního managementu podle norem ČSN EN ISO
14001:1997. 

V roce 2008 bylo družstvo úspěšně recertifikováno a vlastní certifikáty 
Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001
Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005
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KOUZLENÍ 
SE DŘEVEM

DIPRO, výrobní družstvo invalidů, Proseč u Skutče

Zajímá vás, jak vzniká kuchyňské dřevěné prkénko, pa−
lička na maso, váleček na nudle a další dřevěné kuchyň−
ské potřeby? Pojďme se společně podívat do výrobních
prostor, kde všechny výrobky vznikají − do výrobního druž−
stva DIPRO v Proseči u Skutče. I dřevo má svoje kouzlo,
jak ostatně stojí ve sloganu družstva, které také tato slo−
va uvádí do praxe. Dlouhá je cesta od dřeva jako suroviny
až ke konečnému výrobku. Zruční zaměstnanci družstva
stojí za kvalitními a precizně zpracovanými dřevěnými vý−
robky. Můžeme si nyní přiblížit, co všechno je potřeba, než
se ke konečnému uživateli dostane hotový výrobek...

Procházíme v místech, kde leží hromady složeného dře−
va. Dřevní surovina − pilařské výřezy se nakupují v smluvně
stanovené kvalitě a množství. Pilařské výřezy se roztřídí dle
průměrů a délek do boxů. Třídí se dle velikosti průměrů pro
dvě pilařské technologie − pásovou pilu a rámovou pilu.
Výřezy se řežou na požadované tloušťky řeziva (středové −
fošny a boční − prkna). Vyrobené řezivo se rovná do hrání,
kde v období cca. osmi měsíců probíhá přirozené sušení.
Proti přímému poškození je řezivo v hráních chráněno za−
krytím stříškami, část řeziva skladována v otevřených ha−
lách. Před samotným zpracováním se ještě dosouší na po−
žadované vlhkosti v sušárenských komorách. Sušící proces
je řízen programem. Provádí se postupně, ohleduplně k ma−
teriálu, aby nedošlo při tomto procesu k jeho poškození.
Odpad se využívá jako palivo, část ho družstvo prodává,
ovšem v tomto případě je potřeba vždy zvážit případný vý−
nos. V budoucnu plánuje z odpadu výrobu briket. 

Hlavním výrobním programem družstva jsou ramínka
na šaty, kuchyňské zboží a malosériová kartonážní výroba
(provoz v Krouně). Dalšími důležitými výrobními komodita−
mi jsou zubní párátka (plochá), kulatiny různých průměrů
(hůlky, spojovací kolíčky pro nábytkáře), soustružené vý−
robky (válečky kuchyňské, rukojeti k nářadí, komponenty
k hračkám apod.), frézovaná držadla k pilkám. Rozvíjí se
výroba řeziva, přířezů, spárovek jako surovin pro další
zpracovatele a dveřních prahů (buk, dub). Vše kromě zub−
ních párátek se vyrábí z buku, párátka z březových výřezů.
Vyjímečně se část kuchyňského zboží vyrábí z javoru
a dubu. Ramínka na šaty se vyrábějí jednoduchá (oblou−
ky), tvarová (lomená, lepená ze dvou dílců) a napínáky na
kalhoty a sukně. Párátka se vyrábějí z březových výřezů −
manipulace je prováděna na úzké kuláče, loupání dýhy,
sekání párátek, sušení, hlazení s klouzkem ve speciál−
ních hladících bubnech a balení. Družstvo je současně vý−
robcem klasických dřevěných kolíčků na prádlo.

Povrchová úprava kuchyňského zboží spočívá v napou−
štění přírodními oleji. Ramínka na šaty se povrchově upra−
vují voskováním v tzv. omílacích bubnech,  lakováním v la−
kovacích bubnech neb máčením, příp. stříkáním. Část
výrobků se ještě před lakováním moří nebo se provádí fi−
nální úprava barvou. Často se výrobky dodávají pouze brou−
šené (hůlky, soustružené výrobky), broušené v brousících
bubnech. Zplodiny z lakovny se spalují ve speciálním spa−
lovacím zařízení z důvodu zajištění ekologických postupů.
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Historie družstva začíná v roce 1957, kdy
malá skupina lidí se zdravotním postižením
založila „Lidové výrobní a opravářské družstvo
invalidů“. Výrobní program drobných dřevě−
ných výrobků byl postupně rozšiřován a sou−
časně přibývaly nové druhy výrob s jiným cha−
rakterem, včetně různých řemeslných služeb.
Tento vývoj v růstu družstva doznal zásadních
změn ve druhé polovině šedesátých let, kdy
se postupně ustupovalo od činností, které
byly odlišné od základního charakteru výroby
dřevozpracujícího družstva. Došlo k přesunu
výroby z jednotlivých provozoven do Proseče,
kde probíhalo postupně rozšiřování výrobních
prostor. 

Trvalý růst družstva a zaměstnanosti ve
družstvu, kde v první polovině osmdesátých
let pracovalo již 300 pracovníků, byl dalším
impulsem k nové etapě rozvoje družstva. V le−
tech 1980 až 1993 došlo postupně k celkové
přestavbě, rozšíření a modernizaci všech ob−
jektů družstva a výrobní program se speciali−
zoval jen na dřevařskou výrobu a výrobu kar−
tonáže v Krouné, jediné provozovně mimo
Proseč.

V současnosti družstvo zaměstnává asi
200 zaměstnanců, z nichž více než 50 pro−
cent tvoří osoby se zdravotním postižením.
Základním programem je dřevařská výroba
doplněná o kartonážní výrobu z hladkých a vl−
nitých lepenek. Když opět připomeneme sorti−
ment výrobků, lze v něm nalézt širokou škálu
výrobků, mezi něž patří šatní ramínka a napí−
náky na kalhoty. Na svém významu také neu−
stále získává výroba doplňků do kuchyně − pr−
kénka na maso a zeleninu, stojánky na
hrnečky a na ubrousky, podnosy, příborníky,
poličky na kořenky, chlebníky, paličky na
maso a další. Družstvo vyrábí také kolíčky na
prádlo, zubní párátka, soustružené výrobky,
komponenty k dřevěným hračkám, hůlky kula−
tého průřezu v různých délkách, nábytkářské
kolíčky a uzenářské štěpky. 

DIPRO se neustále zaměřuje na moderni−
zaci technologie zajišťující vysokou kvalitu
produkce. Poslední investice směřovaly do
oblasti ekologie, kde družstvo splňuje pod−
mínky stanovené v zákonných normách k ži−
votnímu prostředí. Všechny tyto skutečnosti
napomáhají tomu, že se o výrobky družstva
zvyšuje zájem nejen na tuzemském trhu, ale
i v zahraničí. Téměř 50 procent celkové pro−
dukce je určeno na vývoz do zemí Evropské
unie i mimo ni. Strategii družstva lze shrnout
do tří základních bodů − kvalita výrobků, re−
spektování přání zákazníka a ekologie výroby. 

http://www.dipro−prosec.cz 
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VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKÚ SOUTĚŽE DESIGN VD 2007
A INOVACE VD 2007

Svaz českých a moravských výrobních družstev,
v souladu s koncepcí propagace družstevní produk−
ce a podpory podnikatelských inovačních aktivit
družstev, vyhlásil pro rok 2007 další ročník soutěže
DESIGN VD 2007 a INOVACE VD 2007. Soutěž
DESIGN VD 2007 se konala již 9. rokem a dosud
byla organizována ve spolupráci s Design centrem
v Brně. Kategorie INOVACE  VD byla vyhlášena  po−
prvé, pro povzbuzení inovačních aktivit družstev.

Desig Centrum v Brně bylo koncem roku 2007,
rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu, zruše−
no. Pro zachování objektivnosti soutěže byla pro ka−
tegorii Design dohodnuta záštita agentury na pod−
poru obchodu CzechTrade, pro kategorii Inovace
Jihomoravského inovačního centra v Brně.  

Do letošního ročníku soutěže DESIGN VD 2007
se přihlásilo celkem 11 soutěžících − členů SČMVD
se 14 soutěžními pracemi. Do kategorie INOVACE
VD 2007 bylo přihlášeno celkem 8 výrobních druž−
stev s 10 soutěžními pracemi. Celkem tak bylo při−
hlášeno do obou kategorií 24 družstevních výrobků.

Výrobky posuzovala hodnotitelská komise ve složení: 
Akad. mal. Marcela Čapkovičová − Kocáková 
Prof. akad. arch. Jan Fišer 
Akad. arch. Jiří Kočandrle 
Prof. akad. soch. Václav Šerák 
Ing. Jiří Štastný
Ing. Kamil Krč. 
Předsedou komise byl Ing. Milan Kabát     

Vyhodnocení soutěže se uskutečnilo dne 19. 3.
2008. Porota udělila celkem 8 ocenění, z toho
4 ocenění v kategorii DESIGN VD 2007 a 4 oceně−
ní v kategorii INOVACE VD 2007. Slavnostní předá−
ní cen se uskuteční na červnovém Valném shro−
máždění SČMVD.

Autoři textu: Ing. Jiří Štastný, 
Ing. Věra Řeháčková, ing. J. Šťastný



13

DUBEN 2008                                                               VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 

KATEGORIE DESIGN VD 2007

Křišťálové iglů − kolekce stříbrných šperků s granáty
Autor: Milan Hejral, spoluautorka: Ivana Kosejková
Výrobce: Granát − d.u.v. Turnov  

Pánské sako 
Autor: kolektiv autorů 
Výrobce: Moděva, oděvní družstvo Konice 

Nábytkový soubor VARIO 
Autor: Ing. Libor Pavliš 
Výrobce: Dřevotvar, výrobní družstvo Znojmo 

Program PORTE − komody P+R
Autor:  Ing. Jan Sedláček
Výrobce: Dřevotvar v. d., Jablonné nad Orlicí 

KATEGORIE INOVACE VD 2007

Zásahový hasičský oděv Fénix III
Autoři: Ing. Michal Prošek, Ing. Vítězslav Šalanda
Výrobce: VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti 

Vačkové spínače VSN 10 − 150 A
Autor: Jaroslav Štěpán
Výrobce: OBZOR, v.d. Zlín

Kompresor ORL 55−75−90 V
Autoři: Ing. Miroslav Mergl, Ing. Elene Dupenopulosová
Výrobce: ORLÍK −KOMPRESORY, výrobní družstvo

Fusak zimní na zkrácení s materiálem OUTLAST®

Autor: kolektiv autorů 
Výrobce: DITA, výrobní družstvo invalidů

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:
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Veletrh REKLAMA, 
POLYGRAF 2008 

Jubilejní 15. ročník mezinárodního veletrhu
reklamních služeb Reklama, Polygraf 2008 se
uskutečnil ve dnech 18. − 20. března v pro−
storách pražského Výstaviště v Holešovi−
cích. Vystavovalo na něm více než 350 firem
z 11 zemí světa, na ploše 14,3 tisíce metrů
čtverečních. Veletrh je jediným fórem v Čes−
ké republice, na kterém se prezentují výrobci
a dovozci reklamních potřeb a služeb. 

Veletrh představil širokou škálu oborů, jakými jsou sign−
making, světelná reklama, výrobci a dovozci materiálů pro re−
klamu, stroje a zařízení pro výrobu a tisk reklamy, velkofor−
mátové tiskárny, prepress, nabídka software a hardware pro
grafiku a reklamu, reklamní a dárkové předměty, marketingo−
vé a reklamní služby, POP a POS či odborné média z oboru.
Nedílnou součástí veletrhu byl doprovodný program, který při−
nesl informace a novinky z oblasti marketingových komunikací.



15

DUBEN 2008                                                               VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 

Výrobní družstva se na veletrhu představila jako výrobci propa−
gačních a dárkových předmětů. Ve společné expozici v pravém
křídle Průmyslového paláce vystavovala tato VD:

BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova
Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
FROTEX ŽIŽELICE, výrobní družstvo
INVA, družstvo, Litoměřice
Jas, výrobní družstvo ve Stráži nad Nežárkou
NAPAKO, výrobní družstvo, Praha
TVAR výrobní družstvo Pardubice
ZNAK Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby



16

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ                                                                                DUBEN 2008

Evropská unie jako přínos pro konkurenceschopnost 
malých a středních podniků v globální ekonomice

Veřejná diskuse na téma „Evropská unie jako přínos pro kon−
kurenceschopnost malých a středních podniků v globální ekono−
mice“ se uskutečnila ve čtvrtek 6. března v Evropském domě
v Praze. Jako hlavní řečník vystoupil Vice−President Günter
Verheuge, místopředseda Evropské komise pro podnikání a prů−
mysl. Druhým hlavním řečníkem byl Alexandr Vondra, místopřed−
seda vlády pro evropské záležitosti. V rámci konference vystoupil
také předseda SČMVD Jan Wiesner a David Šeich, předseda Unie
malých a středních podniků ČR. Diskuzi moderoval Jan
Macháček, komentátor Hospodářských novin. Svaz českých
a moravských výrobních družstev byl jedním z oficiálních partne−
rů diskuse, respektive je partnerem sdružení Ano pro Evropu.

Jednotný trh má potenciál nabídnout
evropským malým a středním podnikům
bezbariérový přístup k téměř 500 milio−
nům spotřebitelů, k obchodním partne−
rům ve více než 27 zemích, k novým zdro−
jům financování, k výzkumu a inovacím
a k odborným zkušenostem lidí ze všech
končin zemí Evropské unie. Záměrem je
vytvořit co nejpříznivější prostředí pro ús−
pěch. Diskuse se primárně zabývala otáz−
kou, jak může být EU přínosná pro kon−
kurenceschopnost malých a středních
podniků v globální ekonomice.

„Konkurence bude daleko tvrdší, vý−
konnost České republiky není příliš vyso−
ká,“ vyjádřil obavy Verheuge. Jak dále na−
značil, je třeba podpořit výzkum, vědu,
technologie či lidské zdroje. Podle jeho
vlastních zkušeností si podnikatelé přejí
„méně a lepší regulaci“. Verheuge upo−
zornil současně na tři základní body − prv−

Günter Verheuge

Jan Wiesner

ním z nich je zlepšení kvality evropských
právních předpisů. Druhým je jejich zjed−
nodušení. Posledním vytyčeným cílem je
snižování administrativních břemen pro
firmy. „Chceme a budeme snižovat admi−
nistrativní břemeno,“ upřesnil s tím, že
by tak mělo nastat do roku 2012. Z jeho
rozsáhlého proslovu je nutné zmínit také
nutnost motivace k podnikání. „Podnika−
tel je osoba, která přijímá rizika a vytváří
pracovní místa pro jiné lidi. Je proto po−
třeba ho podporovat,“ řekl.

Předseda SČMVD Jan Wiesner v za−
čátku svého projevu uvedl, že Svaz čes−
kých a moravských výrobních družstev
velmi vítá úmysl Evropské komise při−
stoupit k hlubšímu řešení problematiky,
související s malýma středním podniká−
ním v prostředí globální ekonomiky. Jak
zdůraznil, malé a střední podniky se

v Evropské unii drtivou měrou podílejí na
tvorbě nových pracovních míst a na eko−
nomickém růstu. Zlepšování podnikatel−
ského prostředí pro malé a střední pod−
niky by mělo být prioritou Evropské
komise.

Byrokracie představuje pro malé
a střední podniky mnohem větší zatížení,
než pro velké firmy. Aby malé a střední fir−
my byly schopny splnit dané směrnice
a zařízení, jsou nuceny vydat objemově
větší množství finančních prostředků, než
firmy velké. Nadbytečná administrativa
zatěžuje omezené personální zdroje ma−
lých a středních podniků a snižuje jejich
konkurenceschopnost vůči velkým fir−
mám. Změny však lze dosáhnout pouze
společným úsilím Evropské komise a úřa−
dů státní, regionální a místní správy. Z to−
hoto důvodu by také Evropská komise
měla vyvíjet tlak na orgány státní správy
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TÉMATA DISKUSE:
Jaká je role středních a malých podniků pro zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky?
Jakým způsobem pomáhá EU a jednotný trh středním a malým podnikům?
Jak může EU pomoci evropským středním a malým podnikům uspět ve stále více kompetitivní světové ekonomice?
Co lze učinit, aby se evropská ekonomika stala ještě více prosperující a byla schopná rychle reagovat na výzvy 21. století?

Občanské sdružení ANO pro Evropu vzniklo na konci roku 2002 na podporu klad−
ného stanoviska občanů v referendu o vstupu do EU. Sdružení založili Svatopluk
Karásek, Monika Pajerová, Slavomil Hubálek, Alan Pajer, Martin Bojar, Tomáš Halík,
Marta Kubišová, Jiří Pehe, Petr Pithart, Karel Schwarzenberg, Jiřina Šiklová a Edvard
Outrata. Podporu jejich projektu vyslovilo více než 100 osobností v čele s Václavem
Havlem. ANO pro Evropu je financováno jak z veřejných, tak ze soukromých zdrojů. 

www.anoproevropu.cz

v celé Evropské unii, aby hledaly a reali−
zovaly účinné cesty pro zlepšení prostře−
dí, ve kterém fungují malé a střední pod−
niky.

Jak předseda SČMVD dále řekl, oče−
kává se především výrazné zjednodušení
daňové a navazující ekonomické legislati−
vy pro sektor malých a středních podniků.
Legislativa by měla být daleko vstřícnější
k podnikatelům, kteří chtějí podnikat řád−
ně a v souladu s platnými předpisy.
Složitá právní úprava a neochota ze stra−
ny státních úředníků pomoci pří řešení
vzniklých nejasností by měla být odstra−
něna dlouho požadovanou všeobecnou
editační povinností. Stejně tak je důleži−
té, aby při navrhování nových norem
Evropské unie byly brány v úvahu potřeby
a specifika malých a středních podniků.
Jedná se především o zjednodušení nají−
mání zaměstnanců a celé pracovněprávní
legislativy. Pracovněprávní legislativa by
měla být jednoznačná a jasná − a jedno−
duchá. Samozřejmě při zachování sociál−
ních jistot odpovídajících danému prosto−
ru a času, nikoliv ovšem prioritně v ne−
prospěch zaměstnavatelů. Samoúčelné
naléhání na neadekvátní a v současném
reálném ekonomickém prostředí v pod−
statě nesplnitelné, „takzvané“ sociální
jistoty zaměstnanců právě na úkor za−
městnavatelů konkurenceschopnosti jis−
tě neprospívají a v konečném důsledku
se pak obrací právě proti zaměstnancům.
Zaměstnavatel, který není konkurence−
schopný, jim není k ničemu.

Jednotný trh umožňuje malým a střed−
ním podnikům prodávat jejich výrobky
v celé Evropské unii a nacházet nové ob−
chodní příležitosti v rámci tohoto jednot−
ného trhu. Faktem však zůstává, že vět−
šina těchto podniků stále působí pouze
ve své zemi, kde také realizuje většinu
svých obchodů.

Hlavními důvody jsou
– neznalost cizího trhu
– jazyková bariéra
– s tím víceméně související nedosta−

tek obchodních kontaktů na cizím
trhu a relevantních obchodních pří−
ležitostí.

Přestože byla v členských zemích zří−
zena Evropskou unií četná Evropská in−
formační střediska (EIC − Euro Info
Centre) a také národní centra pro podpo−
ru inovací (IRC − Innovation Realy Centre),
výsledkem zatím není dostatečný počet
obchodních příležitostí. Více by měla pod−
něcovat mezinárodní setkání malých
a středních podniků za účelem získávání
nových obchodních kontaktů, navázání
průmyslové kooperace, nabízení subdo−
dávek a podobně. Další možnou aktivitou
těchto středisek by mohlo být pořádání

podnikatelských misí za účelem nalézání
nových kontaktů. A v neposlední řadě by
to mohla být také pomoc při odstraňová−
ní zmíněné jazykové bariéry.

Jako jeden z hlavních úkolů v souvis−
losti se zlepšováním podnikatelského
prostředí pro malé a střední podniky by
se měla Evropská komise zaměřit na za−
bránění zneužívání dominantního posta−
vení velkých firem, které využívají svou
tržní sílu k likdvidaci malého a středního
podnikání, často nekalými soutěžními
praktikami, se kterými se malé i střední
podniky potýkají. Konkrétně se negativní
jevy promítají při zadávání subdodávek,
například ve stavebnictví, v automobilo−
vém průmyslu, v zemědělství − v podstatě
ve všech oblastech. Taktéž se projevují
v přístupu k veřejným zakázkám.
Evropská unie by měla najít a efektivně
využít všechny prostředky, které těmto
negativním jevům v co největší možné
míře zabrání. Z tohoto pohledu vytvoření
účinné legislativy chránící zájmy malých
a středních podniků je nanejvýš žádoucí.

Malé a střední podniky často trpí ne−
adekvátním přístupem k financím.
Financování pro ně představuje v řadě pří−
padů neřešitelný problém. Investoři

a banky nemají kvůli možným rizikům od−
vahu financovat začínající podniky, a pro−
to zejména malé a střední podniky těžko
hledají potřebné finance.

Kromě již uvedeného se malé a střed−
ní podniky potýkají též s legislativou
týkající se životního prostředí. Patří mezi
hlavní faktory podílející se na jejich admi−
nistrativní a ekonomické zátěži. Tato legis−
lativa je stále složitější a nepřehlednější
a cena za její nedodržování je vysoká. Co
ztěžuje těmto podnikům jejich postavení
vůči legislativě životního prostředí je nedo−
statek informací, nedostatečné znalosti,
což je samozřejmě důsledkem omezenos−
ti finančních i lidských zdrojů, kterými malé
a střední podniky disponují. To jim také
znemožňuje plně využívat příležitosti pro
zvýšení výkonnosti, konkurenceschopnos−
ti, inovace a růstu vycházející z dobrého
environmentálního řízení. Zároveň si však
uvědomujeme, že je to nutnost. Evropská
komise spolu s vládami členských zemí by
nadále měla nabízet malým a středním
podnikům nové možnosti financování tech−
nologií příznivých k životnímu prostředí.
Současně by měly být poskytovány odbor−
né poradenské a konzultační služby, které
by byly bezplatné.                           (−jh−)
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Asi každý, kdo se pohybuje v oblasti podnikání, či měl tu odvahu, aby spojil svou budoucnost se svobodou vlastního
podnikání, sem tam přemýšlí o tom, kde sehnat další klienty, jak co možná nejefektivněji sdělit ostatním, že zrovna přichází
na trh s novinkou nebo pouze dát vědět změnu otvírací doby případně akční nabídku, kterou trumfne konkurenci…

Ale jak do toho? Nemáte miliony na reklamu v televizi nebo radiu, reklama v tisku je také drahá a navíc ani jedna z těch−
to variant není pružná a vyžaduje týdny příprav. 

Jistě vás napadne řešení. Je tu internet, velmi populární a velmi vyhledávané médium ze strany vašich budoucích zá−
kazníků. Ano, v současné době můžete najít mnoho způsobů, jak dát v této virtuální síti o sobě vědět. Stačí si jen vybrat
ten pravý internetový portál, zaplatit peníze a pak čekat, jestli vás někdo najde. Ale co to zkusit opačně? 

Poradíme vám. Jistě znáte známou informační a asistenční linku 1188, kam zavoláte kdykoli něco budete urgentně po−
třebovat a zrovna nebude po ruce internet, nebo díky pracovnímu vytížení nemáte čas informace hledat sám. Na tuto linku
volá ročně více než 12 milionu lidí s různými dotazy. Ale tím šíře služeb poskytovaná 1188 nekončí. 1188 se vrhla i do svě−
ta internetu. Na stránkách www.1188.cz můžete vyhledávat v českém internetu, ve zboží a ve spoustě dalších informač−
ních zdrojích. Zároveň vznikl projekt katalogu firem 1188. Dává tak možnost různým firmám a podnikatelům zaregistrovat
se a tak dát o sobě vědět, nejenom na internetu, ale právě i na lince 1188. Firma si může vybrat z několika druhů zápisu,
které jsou různě cenově oceněny podle toho, kolik informací tam chce o sobě mít. Můžete tam dávat aktuální inzeráty,
akční nabídky, fotografie svých výrobků, kontakty na své prodejce, otevírací dobu a další. Všechny tyto informace pak mají
k dispozici i operátoři na lince 1188. Navíc kdykoli např. když skončí platnost vašich akčních cen, můžete své informace
zdarma změnit a to kolikrát bude potřeba. 

Vyzkoušejte to. Do 30. června 2008 jsou všechny registrace na www.1188.cz o 50 % levnější. V podnikání přeci platí,
že být v pravý čas na pravém místě je k nezaplacení. (Tedy platit bude někdo jiný vy minimálně.)

Klimatický balíček je krok špatným směrem,
říkají podnikatelé

(7. března 2008) Na pracovním setkání v malostranském
Pálffy Paláci se setkali zástupci zaměstnavatelských a podnika−
telských organizací s poslanci Evropského parlamentu, Senátu
PČR, Úřadu vlády, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a CEB−
RE − České podnikatelské reprezentace při EU aby diskutovali
o lednovém návrhu energeticko−klimatického balíčku a při−
pravovaném „zákonu“ o malých a středních podnicích (Small
Business Act). Setkání se krátce zúčastnil i ministr průmyslu
a obchodu Martin Říman a komisař pro podnikání a průmysl
Günter Verheugen. 

V rámci diskuze se většina přítomných shodla na tom, že
v případě emisních povolenek a podílu obnovitelných zdrojů se
Evropská komise vydala špatným směrem. Navrhovaná opat−
ření mohou přinést pozitivní výsledky a u veřejnosti jsou přijí−
mána pozitivně, nicméně nejsou založena na dostatečně pro−
pracovaných hodnoceních dopadu. Kdyby Evropská unie
nesvazovala průmysl omezeními, mohl by se zaměřit na inves−
tice do inovací a nových technologií a dosáhl by ve střednědo−
bém horizontu za nižší cenu podstatně lepších výsledků.
Průmysl i energetické firmy si se všemi omezeními nakonec po−
radí, nejvíce na celou novou úpravu doplatí spotřebitel. 

Poslanci EP přislíbili, že budou od Evropské komise vyža−
dovat důkladnou analýzu dopadů návrhu klimaticko−energetic−
kého balíčku. „Podpora poslanců EP je pro nás velmi důležitá.
Opatření navrhovaná v energeticko−klimatickém balíčku
Komise budou mít výrazné negativní dopady na český průmysl
i ekonomiku této země. Evropská unie se vydala špatnou ces−
tou. Systém emisních povolenek se neosvědčil, podváže rozvoj
celé Evropy. Nesmíme dovolit, aby se v zájmu nějakých ideolo−
gií přijímala takto drahá a neefektivní řešení,“ řekl prezident
Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Míl. 

Zuzana Krejčiříková (ČEZ, a.s.) poukázala na skutečnost,
že Evropská komise začíná při přípravě legislativy často od

konce − v případě celého balíčku, a tedy i například v případě
separace a ukládání CO2 (CCS), nemá dosud spočítané nákla−
dy a dopad, nejsou vyjasněny otázky financování a přitom je již
předložen návrh závazné právní úpravy.

Prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek zmínil
provázanost obou diskutovaných témat, neboť cílem Small
Business Act je zvýšit konkurenceschopnost evropských
MSP a jedna z oblastí SBA se přímo environmentální výzvou
z pohledu MSP zabývá. „Klimaticko−energetický balíček musí
přistupovat k problematice energetické účinnosti tak, aby
nezpůsoboval zbytečnou zátěž pro evropské podniky a záro−
veň nesnižoval jejich konkurenceschopnost ve světě,“ řekl
Drábek.  

Komisař Günter Verheugen podpořil podnikatele a zaměřil
se na jejich postavení v globálním světě. Konkurenceschopnost
Evropy je podle Verheugena možné dosáhnout jedině vysokou
kvalitou. „Pokud nemůžeme být s našimi výrobky a službami
levnější, musíme být kvalitnější. A právě to je výzva pro podni−
katele k investicím do inovací,“ uvedl Verheugen. Ministr prů−
myslu a obchodu Martin Říman zmínil často obtížnou pozici ČR
na evropských jednáních, kdy není obtížné hájit vyhraněnou po−
zici, ale sehnat pro ni spolehlivé spojence mezi ostatními člen−
skými státy. 

Pozvání čelních představitelů zaměstnavatelských organiza−
cí − prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Míla, předse−
dy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
Jana Wiesnera a prezidenta HK ČR Jaromíra Drábka − na pra−
covní setkání v malostranském Pálffy Paláci přijali poslanci
Evropského parlamentu Jana Bobošíková, Jan Březina, Oldřich
Vlasák, Jan Zahradil a Vladimír Železný, místopředseda Výboru
pro záležitosti EU Senátu PČR Miroslav Škaloud nebo náměs−
tek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Marek Mora.  

Autor textu: CEBRE
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Veletrh kosmetiky World of Beauty & Spa 2008
Mezinárodní veletrh kosmetiky, kadeřnictví

a zdravého životního stylu World of Beauty & Spa
2008 se konal ve dnech 29. února až 1. března
na Výstavišti Holešovice. Návštěvníci mohli vidět
novinky a trendy v oblasti kosmetiky, wellness,
manikúry a pedikúry.

Součástí veletrhu byl též doprovodný program v podobně
přehlídek líčení a tvorby účesů. Výstavní prostory nabídli více
než 350 značek ve třech halách na 260 výstavních stáncích.
Vystavovatelé prezentovali skvělou nabídku špičkových výrobků
i služeb z oborů péče o tělo a pleť, vizážistiky a stylistiky, for−
mování postavy, péče o ruce, nehty a nohy, projektování i vyba−
vení kosmetických kadeřnických i relaxačních pracovišť.

K novinkám veletrhu patřilo podium s nehtovými soutěžemi
i prezentace špičkových designerů či finálová mistrovství junio−
rů v účesech i make−upu.

Jedním z vystavovatelů bylo i VŘÍDLO, výrobní družstvo,
Karlovy Vary. V široké nabídce výrobků představilo také novou
řadu zubních past a ústních vod značky CARLOTHERM. Zubní
pasta CARLOTHERM „rodinka“ je s dvojím účinkem karlovarské
vřídelní soli a antibakteriální složky. Družstvo dále představilo
masážní prostředky, koupelové soli, kosmetické přípravky nor−
kové řady, krémy na ruce, zubní pasty či pleťové vody.

Více informací najdete na www.vridlo.cz
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Situace v textilním a oděvním průmyslu
ATOK zpracoval studii o odhadova−

ném ekonomickém vývoji textilního
a oděvního průmyslu za rok 2007. 

Z ní vyplývá, že tržby v textilním i oděv−
ním průmyslu jako celku vzrostly v roce
2007 oproti roku předcházejícímu
o 3,9%, dosáhly cca 56,8 mld. Kč. Na
tomto růstu se však podílí pouze textilní
průmysl navýšením tržeb o 6,6% na 48
mld. Kč, zatímco tržby v oděvním průmys−
lu poklesly o 8,8% na 8,8 mld. Kč.

Zaměstnanost dosáhla úrovně 54 tis.
pracovníků, což představuje pokles
o 11,1% oproti konci roku 2006. Počet
pracovních míst v textilním průmyslu po−
klesl o 10,3% na 36 tis. pracovníků,
v oděvním průmyslu o 12,8% na 18 tis.
pracovníků.

Průměrná měsíční mzda v obou sek−
torech dosáhla 15 000 Kč, což předsta−
vuje nárůst o 17,4% oproti roku 2006.
V textilním průmyslu dosahuje mzda té−
měř 16 000 Kč, což je o zhruba 3 000 Kč
více než v oděvním průmyslu.

Produktivita práce měřená ročním ob−
jemem tržeb na pracovníka dosahuje vý−
razně vyšší hodnoty v textilním průmyslu −
1 390 tis. Kč než v oděvním − 540 tis Kč.
V textilním sektoru vzrostla produktivita
o 17,6% oproti konci roku 2006, v oděv−
ním o 10,1%.

Výsledky textilního průmyslu mají
souvislost s oživením evropského,
zejména německého trhu. 

České firmy mají relativně dost za−
kázek, ale cenový tlak způsobený
Čínou snižuje efektivnost těchto za−
kázek. 

Na růst produktivity práce má vý−
znamný vliv pokles zaměstnanosti. 

Významné posilování koruny k Euru
dále snižuje ekonomickou efektiv−
nost sektoru. 

Drastické dopady mají trvale rostou−
cí ceny elektrické energie a plynu.

Situace v dovozech, vývozech, ve výrobě, spotřebě a prodeji obuvi v ČR
Česká obuvnická a kožedělná asociace je autorem studie k uvedenému tématu.

Tabulka nejvyšších dovozů obuvi do ČR v párovém a hodnotovém vyjádření

PC/pár = průměrná dovozní cena za 1 pár obuvi v Kč

PC/pár = průměrná dovozní cena za 1 pár obuvi v Kč

Co se týče dovozů obuvi do ČR, je možné sledovat neustálý růst. Po vstupu ČR do EU byly
ještě do konce roku 2004 aplikovány tzv. neautomatické licence na dovozy obuvi z Číny. Od
roku 2005 nastává výrazný meziroční nárůst dovozů obuvi z Číny. Objem dovozu v roce 2007
představuje více než 11 párů obuvi na 1 obyvatele ČR za rok. Čínská obuv je dovážena za níz−
kou jednotkovou cenu, která činila v roce 2006 pouze necelých 42,− Kč/pár obuvi, v roce 2007
34,− Kč/pár; tj. přibližně 2,− USD, přitom běžné nejnižší nákupní ceny od výrobců jsou v Číně
3 až 6 USD za pár obuvi.V uvedených cenách není v ČR v současné době možné pořídit ani
vstupní materiály pro výrobu obuvi. Přestože z Číny je realizováno více než 87% veškerých dovo−
zů obuvi do ČR v párovém vyjádření, v hodnotovém vyjádření tvoří dovozy obuvi z Číny pouze 40%. 

Podle dlouhodobých statistických údajů činí spotřeba obuvi v ČR cca 3,5 − 4,5 páru obu−
vi na jednoho obyvatele za rok. Z toho vyplývá, že jen dovozy obuvi z Číny téměř trojnásob−
ně převyšují tuto sledovanou statistiku. Pro české výrobce, ale i exportéry z dalších zemí
tedy zbývá jen velmi omezená část českého trhu, kde mohou uplatnit svoji nabídku zboží.

Tabulka nejvyšších vývozů obuvi z ČR v párovém a hodnotovém vyjádření
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Po vstupu ČR do Evropské unie můžeme pozorovat výrazný růst exportu obuvi z ČR.
Za tímto růstem však stojí reexporty obuvi − důkazem je rapidní pokles průměrné ex−
portní ceny obuvi vyvážené na Slovensko. 

V celoevropském měřítku představuje ČR pro prodej obuvi relativně malý trh.
Chtějí−li čeští výrobci naplnit svou kapacitu a nemají−li šanci konkurovat v tuzemsku vel−
mi silné asijské konkurenci, musí exportovat. Rozvíjí se řada výrobních kooperací ze
západoevropskými partnery, přechází se na konstrukčně složitější výrobky s vyšší užit−
nou hodnotou a moderním designem, je nutné vyrábět specializovaný produkt a zvolit
i vhodný marketing. Českým výrobcům se reálně daří 70−80 % své produkce úspěšně
exportovat zejména do zemí EU, přičemž poslední tři roky jsou cílovými teritorii zejmé−
na Německo, Polsko, Francie a Itálie.

Výroba obuvi v ČR

Český obuvnický průmysl produkoval před rokem 1989 zhruba 70 miliónů párů
obuvi ročně. Patřil nejen k největším výrobcům, ale i exportérům. S uvolněním dovozu
a maximální liberalizací vyrostla českým výrobcům velmi tvrdá konkurence zejména
v podobě obuvi dovážené z asijských zemí, a to v takových množstvích a za takových
cenových podmínek, že ve vývoji tohoto oboru u nás došlo k podstatnému útlumu. 

Tabulka výroby a vývoje zaměstnanosti v obuvnickém průmyslu, export, import 
a spotřeba obuvi v ČR

Pro rok 2007 se jedná o data za období leden − listopad.

V důsledku snížení objemu výroby
jsou využívány výrobní kapacity a základní
prostředky firem pouze na 20 − 40 %. Není
možné dosahovat přiměřenou ziskovost,
protože firmy nedosahují minimálních vý−
robních sérií, při kterých je zajištěna ren−
tabilnost výroby tj. cca 3 tisíce párů od
jednoho vzoru.

Pro budoucnost českého obuvnického
průmyslu má velký význam budování di−
stribuční sítě v tuzemsku i zahraničí.
Řada výrobců budovala svou vlastní ma−
loobchodní síť, snažila se získat i prodej−
ny smluvní. Zejména vlivem konkurence
tržních prodejců s asijskou obuví muselo
dojít ke zrušení celé řasy firemních pro−
dejen. 

České obuvnické firmy restrukturalizo−
valy výrobu a vyrábějí obuv s vyšší přida−
nou hodnotou zejména v segmentech
ochranná, bezpečnostní a pracovní obuv,
ale i obuv ortopedická, zdravotní, profy−
laktická a kvalitní dětská obuv. Vyrábí se
i kvalitní usňová dámská a pánská vy−
cházková obuv. Potěšitelná se skuteč−
nost, že mnoho zákazníků se vrací ke
kvalitní české obuvi a vyžadují ji u svých
prodejců − zejména v oblasti dětské zdra−
votní obuvi.Český obuvnický průmysl tvoří
cca 35 firem nad 20 zaměstnanců, obuv
se vyrábí i v řadě menších firem do 20 za−
městnanců. 

Stabilní ekonomické prostředí, relativ−
ně nízká míra inflace a nízké vstupní ná−
klady na výrobu, kvalifikovaná pracovní
síla a geograficky výhodná poloha dávají
dobré předpoklady a možnosti i pro vzá−
jemně výhodnou spolupráci se zahranič−
ními investory.

V roce 2007 (leden − listopad) se
v České republice vyrobilo cca 5 miliónu
páru obuvi, na druhé straně se dovezlo
135 miliónů párů, především z Číny.
Nabídka obuvi tuzemské produkce před−
stavuje na českém trhu pouze 5 −7 %, na−
proti tomu obuv čínské resp. asijské pro−
dukce představuje více než 85 %. Velmi
záleží na tom, co spotřebitel od nákupu
obuvi očekává. Lidé, kteří chtějí kvalitu
a komfort, vyhledávají specializovaný ma−
loobchod, kde zároveň budou mít mož−
nost případného uplatnění reklamace. Při
nákupu na tržišti je rozhodujícím fakto−
rem pouze cena. Odhaduje se, že mini−
málně 1/4 z celkových prodejů obuvi je
realizována na tržištích. Značný nárůst
prodejů obuvi zaznamenaly supermarkety
a hypermarkety, které se na prodané obu−
vi podílejí cca 35 %. Největší prodejní síť
v ČR má Baťa a Humanic, v posledních le−
tech stále více expandují další. Na trhu
s obuví dominují velká města, na vesni−
cích prodejny s obuví již neexistují.

Autor textu: Ing. Lenka Bartoničková



22

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ                                                                                DUBEN 2008



23

DUBEN 2008                                                               VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Společnost Sony Ericsson oznámila, že přístroj X1, první model nové

řady Xperia, bude vybaven novým operačním systémem Windows Mobile
6.1. Ten v kombinaci s ovládacími panely Xperia umožní snadné ovládá−
ní přístroje a úpravu dotykové plochy obrazovky podle potřeb konkrétního
uživatele. Uživatelské rozhraní Xperia je vybaveno unikátními ovládacími
panely. Ty slouží pro rychlý přístup k nejpoužívanějším funkcím jako je in−
ternet nebo multimédia − stačí se dotknout displeje prstem. Každý uživa−
tel si bude moci panely nastavit tak, aby odpovídaly funkcím, které sám
využívá. Stejnou možnost získají i operátoři, kteří tak budou schopni
upravit panely telefonu v závislosti na svých aplikacích a službách.

Výrobce inteligentních IP kamer, maďarská společnost Intellio, otev−
řel v České republice své oficiální zastoupení. Intellio je rychle se rozví−
jející společností, která v oblasti IP kamer vyvíjí unikátní produkty, kte−
ré jsou vybaveny pokročilou inteligencí. To v praxi znamená, že kamery
dokáží vyhodnocovat události ve svém zorném poli a na server předávat
relevantní a zpracované informace a ne pouze syrový obraz, jak je tomu
u běžných kamer. Otevření místního zastoupení souvisí s úspěchem in−
teligentních kamer Intellio na českém trhu i v zahraničí, v loňském roce
bylo v Česku realizováno několik rozsáhlých projektů, v rámci kterých
bylo uvedeno do provozu více než 500 kamer.

Společnosti T−Mobile a Nokia představily na veletrhu CeBIT 2008
nový telefon Nokia 6650. Nokia 6650 je určena výhradně pro zákazní−
ky T−Mobile International a je vybavená nejmodernějšími funkcemi, jako
jsou integrovaná GPS navigace a multimediální přehrávač. Umožňuje zís−
kat jednoduchý přístup k široké škále služeb: web'n'walk, Mých 5,
Mobile Jukebox a NaviGate. Nokia 6650 bude uvedena na evropský trh
společností T−Mobile během třetího čtvrtletí tohoto roku s velmi lákavou
cenovou nabídkou. Stylové véčko s krytem z nerezové oceli nabízí multi−
mediální funkce a podporuje služby operátora T−Mobile, jako je například
web'n'walk, tedy služba umožňující jednoduchý přístup na Internet z mo−
bilních telefonů. Podpora vysokorychlostního připojení HSDPA umožňuje
rychlé internetové prohlížení a stahování dat. Barevný displej TFT QVGA
(2,2 palce) dokáže zobrazit až 16 milionů barev, a tak prohlížení fotogra−
fií, videa a nabídek představuje potěšení. Služba T−Mobile Mých 5 udržu−
je zákazníky v kontaktu s lidmi, kteří jsou pro ně nejdůležitější, a může
tak využít dlouhého času, po který je telefon schopen pracovat v pohoto−
vostním režimu. Uživatelé Mobile Jukebox ocení klávesy vyhrazené pro
hudební přehrávač. Dále má Nokia 6650 zabudovanou asistovanou GPS
navigaci AGPS pro rychlé určení polohy pomocí navigačního softwaru
NaviGate. Nokia 6650 je vybavena dvoumegapixelovým fotoaparátem
s bleskem, má interní paměť 30 megabitů, podporuje paměťové karty
microSD a nabízí mnoho dalších funkcí. Obrázky a videa je možné nahrát
na web, poslat z telefonu na telefon pomocí bezdrátového propojení
Bluetooth, nebo je můžete prohlížet na velkém barevném displeji. 

Společnost Hewlett−Packard uvedla na trh notebook Pavilion dv6799.
Tato speciální edice představuje metalicky rudou povrchovou úpravu
a subtilní, ale typický formát prosperity. Kvalitní povrchová úprava s pečetí
HP zvyšuje životnost a přitom zaručuje tradičně líbivý vzhled. Vlastnosti
jako stvořené pro zábavu, včetně HP QuickPlay, které umožňuje přímý pří−
stup k vašim oblíbeným filmům a hudbě, a nejnovější grafická technologie
NVIDIA GeForce Go vytváří novou úroveň v detailech her, fotografií a grafi−
ky. Nejnovější technologie Intel Core 2 Duo a prostorný pevný disk vám po−
skytuje potenciál, který potřebujete. Vzhled je barevně sladěný s bezdrá−
tovou myší a brašnou (součástí ceny) pro nejvyšší komfort při práci nebo
hrách. Tlačítka touchpadu umožňují spustit vaši oblíbenou hudbu, DVD
a fotografie pouhým dotykem prstu, což uvítáte zejména, jste−li právě v po−
hybu. Základní vlastnosti počítače jsou: Windows Vista Home Premium
(32−bitová verze); displej 15.4 palce WXGA High−Definition HP BrightView
(1280 na 800); procesor Intel Core 2 Duo T8100 s vlastnostmi techno−
logie procesoru Intel Centrino Duo (2.10 gigaherzu a 6 megabitů L2
Cache); paměť 4096 megabitů; NVIDIA GeForce 8400M GS s až 1535
megabity grafické paměti s vyhrazenými 256 megabity; 250 gigabity pro−
storu na pevném disku; jednotka LightScribe DVD SuperMulti (+/−R dvou−
vrstvá); vestavěná čtečka 5−in−1 Digital Media, čtečka otisku prstů, web
cam; vnitřní reproduktory Altec−Lansing. Notebook stojí 29 990 korun včet−
ně DPH a je dostupný v prodejních sítích retailových řetězců.

Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA) uvedla na trh infor−
mační systém MagnusWeb, který pomůže podnikatelům v České republi−
ce i na Slovensku. Ohlídá jejich konkurenci, najde nové zákazníky nebo
prověří obchodní partnery. Pozornost je soustředěna zejména na uživatel−
ský komfort, snadný on−line přístup k informacím a nové datové zdroje.

Databáze agentury ČEKIA na českém trhu představuje rozsáhlý a pečlivě
aktualizovaný datový zdroj, který využívají stovky uživatelů z řad finančních
institucí, státní správy, poradenských i výrobních společností. Základem
jsou informace o všech českých a slovenských firmách, zahraničních práv−
nických osobách, stejně jako o fyzických osobách a podnikatelích.

Nový notebook VisionBook 7900WXR uvedla na trh společnost Umax.
Herní nadšence a profesionály osloví grafický výkon použité karty nVidia
GF 8800M GTX s 512 megabity DDR3 pamětí (přes devět tisíc bodů
v 3DMark06) podpořený 17palcovým displejem s rozlišením 1680 na
1050. Atraktivní design, skvělý výkon, nové technologie, maximální ko−

nektivita a možnost hybridního TV Tuneru
jsou hlavní znaky herní mašinky Umax
VisionBook 7900WXR. Technologický základ
nového modelu tvoří mobilní platforma firmy
Intel, označovaná jako Santa Rosa a přiná−
šející řadu zlepšení zejména v oblasti výkonu
(800 megaherzů FSB) a snížení spotřeby (na−
příklad Dynamic FSB switching, Enhanced
Deeper Sleep). Základními prvky této platfor−
my jsou Chipset Intel 965PM, dvoujádrové

procesory Intel Core 2 Duo T7500 se 4 megabity Cache, doplněné o bez−
drátový adaptér Intel PRO/Wireless 4965ABGN. Samozřejmostí je 2me−
gapixelová videokamera v magneziovém víku, Bluetooth adaptér, čtečka
paměťových karet 7in1, multiformátová DVD vypalovačka, TV−out, 4 x USB
port, Express Card slot, DVI výstup, 1gigabitový LAN konektor. Zvukový
systém s podporou SRS WOW 3D technologie tvoří dva výkonné repro−
duktory a vestavěný subwoofer, mikrofon a čtveřice audio konektorů včet−
ně digitálního SPDIF. Za příplatek lze instalovat hybridní (analog/digitální)
TV Tuner včetně dálkového ovládání. Místo DVD mechaniky lze vsunout
druhý SATA disk a využít například podporu raidového pole. Cena
VisionBooku 7900WXR v základní výbavě s Intel Core 2 Duo T7500, 2 gi−
gabity DDRII, 250 gigabity SATA (5400 otáček), 2megapixelovou videoka−
merou, Bluetooth, WiFi, Super Multi DVD, brašnou, Vista Home Premium
začíná na 48 990 korun bez DPH (58 298 s DPH). 

Česká poradenská společnost ASB, která se specializuje na trust
management, otevřela 1. dubna novou pobočku, ASB Poland, ve
Varšavě. Polská kancelář je již třetí lokalitou společnosti, která působí
ve střední a východní Evropě, ale zaměřuje se především na zahraniční
investory z celého světa. ASB expanduje díky rostoucí klientské základ−
ně a stoupající poptávce po trustových službách, které v našem regionu
zatím ještě nejsou příliš známé. Přítomnost ASB v Polsku umožní na−
bídnout služby investorům, kteří operují v několika zemích tohoto regio−
nu. ASB staví na svém unikátním "know−how" v oblasti založení, správy,
vedení a likvidace společností. Zejména služby v oblasti trust manage−
mentu registrují v současné době největší zájem ze strany zahraničních
investorů. Relativně nová forma externího řízení společnosti umožňuje
zahraničním investorům v České republice založit pobočku a spravovat
ji na dálku ze své země. Investor se tak nemusí starat o založení firmy,
běžný chod kanceláře a řešit daňové, účetní a právní otázky. Nemusí zde
dokonce mít ani vlastního manažera, neboť zodpovědnost přebírá míst−
ní trust manažer. Praxe potvrzuje, že klienti touto službou získají řadu vý−
hod: výraznou úsporu nákladů, zkušeného trust manažera se znalostí
místního trhu, smluvní záruky na pokrytí rizika a zejména možnost začít
na našem trhu podnikat okamžitě, bez čekání na administrativní řízení.

Společnost CzechInvent technologická agentura, nezisková organi−
zace vzniklá v loňském roce s vizí podporovat technologický rozvoj České
republiky a českých firem, získala dlouhodobý kontrakt na poradenství
v oblasti rozvoje technologické zóny ve Spojených arabských emirátech.
Vedení zóny chce využít zkušeností pracovníků a partnerů CzechInventu
s přípravou podnikatelských parků v ČR, marketingem České republiky
v zahraničí a řízením projektů zahraničních investorů. CzechInvent plánu−
je do projektu zapojit také další firmy a podpořit tak vývoz českých zna−
lostí do jednoho z nejrychleji se rozvíjejících regionů světa. Zóna volného
obchodu RAK Free Trade Zone v emirátu Ras Al Khaimah požádala
CzechInvent o poradenství a praktickou pomoc při dalším rozvoji zóny.
První část projektu zahrnuje kromě vypracování celkové strategie a mar−
ketingového plánu pro zónu také praktickou pomoc při vytváření nových
marketingových nástrojů. Druhá část zahrnuje praktickou podporu při
marketingu zóny ve Spojených arabských emirátech i zahraničí a praktic−
kou podporu při řízení projektů umisťování investorů v zóně. Třetí část za−
hrnuje poradenství v oblasti nových strategických projektů zóny. 

TIPY PRO VÁS

INVESTICE
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Společnost Toyota Motor Czech uvedla letos v únoru na trh limito−
vanou edici modelu Yaris Spring s bohatou výbavou zdarma. Současně

s tím nabízí i zajímavou nabídku finan−
cování společnosti Toyota Financial
Services. Limitovaná edice Spring se
vztahuje výhradně k modelu Yaris 1,3l
ve výbavě Terra/Terra Cool a zákazník
tak může získat zdarma v této verzi,
kromě manuální klimatizace také
15palcová litá kola "Orana", ozdobné
prahové lišty, sportovní hlavici řadicí
páky a sportovní stylizaci zadního ná−
razníku. S touto bohatou výbavou je
Toyota Yaris 1,3l Terra Cool Spring

(5dv) nabízena za cenu 319 900 korun. Zákazník tak na výbavě ušetří
až 40 tisíc korun. Leasingová společnost Toyota Financial Services
Czech nabízí také u tohoto modelu výhodný finanční produkt Toyota
Kredit, který umožňuje měsíční splátku již od 4 444 korun (včetně DPH).

Z výrobního závodu automobilky Ford v ruském Petrohradu začaly vy−
jíždět vozy Ford Focus nové generace. Nový Ford Focus, který se před−
stavil světové veřejnosti na zářijovém autosalonu ve Frankfurtu nad
Mohanem, si okamžitě získal přízeň ruských zákazníků − Ford již eviduje
na 20 tisíc objednávek. Ruský závod bude vyrábět čtyři karosářské vari−
anty nového Fordu Focus − třídveřový a
pětidveřový hatchback, čtyřdveřový se−
dan a pětidveřové kombi. Vůz bude na ta−
mějším trhu k dostání s pěticí pohonných
jednotek, přímo řazenou nebo automa−
tickou převodovkou a ve třech úrovních
výbavy: Ambiente, Comfort a Ghia. První
nový Focus, který sjel z výrobního pásu,
je zároveň čtvrtmiliontý Focus prodaný v
Rusku. Ford zde začal tento model nabí−
zet v roce 1999. Šťastný majitel převzal
jubilejní vůz během slavnostního ceremoniálu přímo ve výrobním závodě.
Ford Focus byl na evropské trhy uveden v roce 1998 a modrý ovál od té
doby vyrobil již pět milionů vozů tohoto typu. Jako vůbec první automobil
v historii obdržel Ford Focus prestižní titul "Auto roku" jak v Evropě, tak
v Severní Americe. Jen v samotné Evropě získal Focus na 80 nejrůzněj−
ších ocenění. Zásadním způsobem ovlivnil celý automobilový svět a zá−
roveň položil pevné základy současným úspěchům evropského Fordu. 

Výrobce nemocničních lůžek společnost Linet odstartovala výstavbu
nové výrobní haly v Želevčicích u Slaného. Do expanze, která rozšíří ka−
pacitu výroby ze stávajících 45 tisíc na 80 tisíc lůžek ročně, Linet inves−
tuje celkem 376 milionů korun. Zhruba dvě třetiny z této částky půjdou
na nákup nových moderních technologií. Po důkladných analýzách se ve−
dení firmy rozhodlo postavit novou výrobní halu v České republice. Tato
varianta se ukázala jako nejefektivnější vzhledem k vysokým logistickým
nákladům spojeným s přepravou objemných lůžek a také proto, že hlav−
ními trhy Linetu jsou především tradiční členské státy Evropské unie.
Linet masivně investuje do výzkumu a vývoje a sází na nejmodernější
technologie. Je to tedy přesně ten typ společnosti, pro kterou má Česká
republika ideální podnikatelské prostředí − spolehliví zaměstnanci, dobrá
infrastruktura a velký potenciál pro výzkum a vývoj. Zvýšení výrobní ka−
pacity umožní Linetu uspokojit zvyšující se poptávku po špičkových čes−
kých produktech zdravotnické techniky na světových trzích a zajistí ply−
nulé plnění stále náročnějších objednávek. Nová výrobní hala, jejíž
zkušební provoz by měl začít letos v listopadu, téměř zdvojnásobí dosa−
vadní výrobní kapacitu. Produkce ale bude pokračovat i ve stávajících pro−
storách dokončených v roce 2003. Práce na hale odstartovaly na podzim
2007. V současné době probíhá schvalování stavebního povolení na za−
hájení samotné výstavby haly. Celková zastavěná plocha nového závodu
zasazeného pod terén dosáhne 10 tisíc metrů čtverečních, a téměř se
tak vyrovná stávající budově o rozměrech 14 500 metrů čtverečních. 

Strojírenská skupina Vítkovice vstupuje do obchodních vztahů
s partnery z leteckého průmyslu. V současné době projednává kontrak−
ty na dodávky opravárenských hal a hangárů po celé Evropě i v dalších
částech světa. První ze speciálních hal už stojí a zahájí provoz ve čtvr−
tek 6. března v Mošnově u Ostravy. V blízkosti Letiště Leoše Janáčka
bude nový hangár v hodnotě přibližně 1,1 miliardy korun zázemím pro
centrum servisu a oprav velkých letadel. Jeho investor, společnost Job
Air− Central European Aircraft Maintainance, očekává, že zaměstná oko−
lo 200 lidí. Všechny aktivity Vítkovic jsou součástí strategických projek−
tů skupiny Vítkovice Holding s přibližně 7500 zaměstnanci. Skupina pů−
sobí v řadě oborů. Největší podíl mají její dceřiné firmy na trhu ocelových
lahví, hasicích přístrojů a v dopravním strojírenství, kde kontrolují zhru−
ba 18procentní podíl celosvětového trhu lodních hřídelí pro dvoutaktní
dieselové lodní motory.

PODPORA PODNIKÁNÍ
České aerolinie (ČSA) rozšířily od dubna možnost internetového

odbavení do dalších evropských destinací. Cestující se tak mohou
z pohodlí domova nebo kanceláře odbavit nově při letech ze
Stockholmu, Dublinu a nové destinace v síti ČSA − Štrasburku. Dosud
ČSA nabízely tento moderní a časově výhodný způsob odbavení při le−
tech z Prahy a dalších 27 evropských měst v síti ČSA. Služba internet
check−in, kterou ČSA v červnu loňského je cestujícími hojně využívá−
na. V současnosti dává přednost internetovému odbavení před fyzic−
kým "check−inem" přímo na letišti pět procent cestujících linek, které
tuto službu nabízejí. "Zájem o tuto službu mezi cestujícími neustále
roste. Cílem ČSA je dosáhnout do dvou let minimálně 25 procentního
podílu cestujících, kteří se budou odbavovat přes internet. Díky služ−
bě odbavení přes internet neboli internet check−in si mohou cestující
ze svého domova nebo kanceláře vybrat místo v letadle a vytisknout
svou palubní vstupenku. Po příchodu na letiště již nemusejí k odba−
vovací přepážce, ale procházejí přímo k pasové a bezpečnostní kon−
trole. Na letiště tak mohou přijít kratší dobu před odletem. Cestující
se mohou odbavit na internetu ve třech jednoduchých krocích a to nej−
dříve 24 hodin a nejpozději 35 minut před plánovaným odletem.
Internetové odbavení ČSA mohou využít i cestující se zavazadly. Po
příchodu na letiště je odevzdají u speciální přepážky označené
"Baggage drop−off" a dále pokračují rovnou na pasovou a bezpeč−
nostní kontrolu. Služba je určena pro všechny cestující ČSA, kteří mají
elektronickou letenku.

Od 1. dubna nabízí Allianz pojišťovna nový typ jednorázového inves−
tičního životního pojištění MaxIndex. MaxIndex nabízí stoprocentní
ochranu vloženého kapitálu a maximalizaci výnosů díky unikátnímu za−
mykání dosažených výnosů. Klient navíc získá zcela bezplatné pojištění
pro případ smrti úrazem. MaxIndex investuje do cenného papíru se sto−
procentní kapitálovou ochranou. Přináší navíc denní stoprocentní zamy−
kání dosažených výnosů. Jedná se o produkt maximálně vhodný do
dnešní doby turbulentních kapitálových trhů, kdy je často zaznamenáno
prudké znehodnocení investic klientů. Poptávka po produktech zajiště−
ných proti takovémuto propadu je v poslední době značná. Navíc
u MaxIndexu není maximální výnos nijak omezen, což jinak bývá u pro−
duktů podobného typu běžné. Produkt je určen pro klienty od 0 do 70
let věku. Doba trvání pojištění je 12 let. Minimální jednorázové pojistné
je 60 tisíc korun nebo dva tisíce eur. Po určitou dobu od začátku pojiš−
tění je možné vložit další jednorázové pojistné v minimálním objemu tři
tisíce korun nebo 100 eur. Po dobu pojištění je rovněž možné provádět
částečné odkupy.

K Osobnímu účtu České spořitelny  (ČS) si od 1. dubna mohou kli−
enti sjednat nové cestovní pojištění. To se vztahuje přímo k účtu, ne
tedy pouze ke kartě, jak tomu bylo dosud. Prostřednictvím tohoto pojiš−
tění lze pojistit i všechny disponenty k účtu, případně také ostatní členy
rodiny. Podle výše limitu pojistného plnění a podle toho, zda pojištění
zahrne i rodinné příslušníky, si klient vybere jednu ze čtyř nabízených va−
riant pojištění. Cestovní pojištění lze využít po celém světě. Obsahuje,
mimo jiné, i pojištění zavazadel nebo pojištění zpoždění letu.
Automatickou součástí je pojištění zásahu horské služby či rizika tero−
rismu. Vztahuje se i na specifické sporty jako například vysokohorskou
turistiku, windsurfing nebo rafting. Nové cestovní pojištění, které se
váže výhradně k Osobnímu účtu ČS, se sjednává v rámci doplňkových
produktů Speciál. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou ko−
morou ČR a spotřebitelskými organizacemi spouští pilotní projekt, který
umožní řešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli mimosoudní cestou.
Ministerstvo předpokládá, že pomocí mediace a arbitráže by se měly
ročně vyřešit zhruba tři tisícovky sporů. Ve většině sporů, které dnes
spotřebitelé vedou, se jedná o reklamační řízení. Pokud se spotřebitel
a prodejce nedohodnou, může v současné době spotřebitelský spor vy−
řešit pouze soud. Tato cesta je však obvykle zdlouhavá a finančně ne−
výhodná. Náklady na soudní řízení často přesahují hodnotu sporu, což
obvykle spotřebitele odradí od toho, aby řešení hledal u obecného sou−
du. Rychlejší a levnější forma řešení drobných sporů, která je obvyklá ve
většině evropských států, v ČR doposud chyběla. Nový systém využívá
existující legislativu, a nebylo tedy nutné měnit zákony, ani zřizovat nové
instituce. Předpokládá se, že mimosoudní řešení konkrétního sporu ne−
bude trvat déle než dva měsíce, tedy výrazně méně, než je průměrná
doba řízení u soudu. "Přidanou hodnotou tohoto projektu tedy může být
také snížení zátěže obecných soudů," uvedl ministr průmyslu a obcho−
du Martin Říman. Podle jeho slov nebude systém fungovat zcela zdar−
ma, avšak náklady budou výrazně nižší než u klasického soudního říze−
ní, což je důležitý motivační prvek pro obě strany sporu, zákazníka
i podnikatele.
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Toto zpravodajství bylo pro vás připraveno ve spolupráci s Českou informační agenturou
www.cianews.cz

Od 30. března se cestujícím Českých aerolinií (ČSA) zjednodušilo
odbavení na českých letištích. Cestující v letecké dopravě mají nyní mož−
nost cestovat do států Schengenského prostoru bez hraniční kontroly
podobně, jako je tomu od 1. ledna u pozemní dopravy. V Terminálu 2
pražského letiště, odkud ČSA vypravují lety do zemí Schengenu, budou
zrušeny odletové kontroly dokladů Cizineckou policií. Většina pasových
přepážek bude odstraněna, prostor bude využit pro kontrolu palubních
vstupenek cestujících, kteří tudy budou vstupovat do tranzitního prosto−
ru letiště. Následovat budou standardní bezpečnostní prohlídky na rent−
genech. V Terminálu 1, odkud ČSA odbavují lety do mimoschengen−
ských zemí, zůstanou všechny přepážky na odletu i příletu beze změn.
Jedinou změnou bude přesun vnitrostátních letů z tohoto terminálu do
prostor nového Terminálu 2. Ve spojovacím objektu mezi Terminály 1
a 2 budou naopak nově zřízeny přepážky pro kontrolu pasů transfero−
vých cestujících. "Kompletním přesunem všech schenghenských letů do
Terminálu 2 bude proces odbavení a pohybu na letišti mnohem plynu−
lejší. Čas potřebný na přestup cestujících ČSA z vnitrostátních linek na
další lety se výrazně zkrátí, a to ze současných 45 na 30 minut. Tito ce−
stující již nebudou muset procházet pasovou kontrolou.

Citibank vytvořila ve spolupráci s GTS Alive nový produkt určený mla−
dým lidem do 26 let a studentům. Ti dostanou k Citi kreditní kartě na−
víc na jeden rok zdarma GTS Alive kartu, která umožňuje čerpání řady
slev. Studenti vybraných vyso−
kých škol pak navíc mohou vyu−
žívat kreditního limitu až 20 ti−
síc korun, a to bez doložení
příjmů. Citibank připravila pro
posluchače vybraných vysokých
škol speciální nabídku v podo−
bě kreditního limitu v závislosti
na ročníku studia. Studenti dru−
hého a třetího ročníku studia
mohou bez doložení příjmů využít kreditu až 15 tisíc korun, studenti vyš−
ších ročníků pak až 20 tisic korun. Studentům stačí pouze vyplnit žádost
o kreditní kartu, předložit občanský průkaz a dodat originál aktuální po−
tvrzení o studiu nebo kopii Indexu.

Na počátku letošního roku založila společnost OKD "Nadaci OKD".
Ta by měla dlouhodobě podporovat nejlepší a nejpotřebnější projekty
v moravskoslezském regionu. OKD jako zakladatel do ní letos vloží 73
milionů korun. Nadace bude podporovat hlavně zdravotní a sociální pro−
jekty, rozvoj regionu a životního prostředí i programy na podporu vzdělá−
vání, kultury a společenského života. Nadace bude také pomáhat ne−
ziskovým organizacím při získávání dotací z Evropské unie. Založit
Nadaci OKD navrhl loni zástupce vlastníků Zdeněk Bakala, místopřed−
seda správní rady OKD. "Podnikání a činnost OKD zasahuje do života
takřka všech obyvatel regionu. Prakticky v každé rodině je někdo, kdo
v OKD pracuje, pracoval nebo pracovat bude. OKD je největší firmou
v celém regionu a jednou z největších společností v zemi, což s sebou
nese nemalou odpovědnost. Jako vlastníkům OKD nám není lhostejné,
jak to ve zdejším kraji vypadá, jak se v něm žije a jak pracuje," vysvětlil
Bakala. Představenstvo OKD se rozhodlo, nadaci podporovat dlouhodo−
bě, a to pravidelným ročním příspěvkem. "Pro letošní rok jsme vyčlenili
částku 73 milionů korun" upřesnil předseda představenstva a generál−
ní ředitel OKD Klaus−Dieter Beck. Nadaci OKD podpoří také další doná−
toři v rámci finanční skupiny − dvěma miliony korun přispěje RPG Real
Estate, dalšími přispěvateli budou OKD Doprava a společnost NWR.

Od 3. března rozšířila Česká spořitelna (ČS) nabídku Osobního účtu
o debetní kartu MasterCard Gold Partner. ČS tak nyní k Osobnímu účtu
nabízí dvě zlaté debetní karty. Od prosince loňského roku si mohou ma−
jitelé Osobního účtu sjednat kartu Visa Gold Partner. Debetní karta
MasterCard Gold Partner poskytuje transakční limity u bezhotovostních
plateb u obchodníků až 500 tisíc korun na pět dní, které držitelům kar−
ty zajistí okamžitý přístup k vyšším finančním částkám. Výhodou této

prestižní karty je program Partner, se kterým může držitel karty využít
slevy při platbě u smluvních obchodníků. Princip Osobního účtu ČS spo−
čívá v individuálním nastavení účtu, kdy klient využívá jen ty produkty
a služby, které skutečně využije. Obě zlaté karty (Visa Gold Partner
i MasterCard Gold Partner) si klient nastaví v pásmu Plus, ve stejném
pásmu si může za nezměněnou cenu sjednat například všechny přícho−
zí i odchozí platby v rámci České republiky zdarma.

Od března je možné si u pojišťovny Uniqa pojistit povinné poplatky za
každý den hospitalizace v nemocnici. Produkt s názvem "Nemocnice" na−
bízí pojišťovna za jednotné pojistné 500 korun ročně, přičemž plnění ve
formě denní dávky za každý den pobytu v nemocnici je odstupňováno od
60 až do 200 korun podle pohlaví a věku klienta. Produkt "Nemocnice" si
mohou sjednat klienti ve věku od 0 do 62 let, přičemž trvání pojištění již
není věkem omezeno. Pojištění lze uzavřít za předpokladu čestného pro−
hlášení klienta o jeho zdravotním stavu. Rizikovost je zohledněna podle
dlouhodobých zdravotnických statistik podle věku a pohlaví. Muži mohou
čerpat v závislosti na stáří denní dávku 60 až 160 korun, zatímco ženy 60
až 120 korun. Plnění náleží pojištěnému za každý den hospitalizace, při−
čemž není omezena horní hranice. Lze tedy čerpat denní dávku při dlou−
hodobé hospitalizaci celých 365 dnů v roce. Pro děti od 0 do17 let věku
nabízí Uniqa pojišťovna vyšší krytí. Za každý den hospitalizace vyplatí část−
ku 200 korun. Zvýšené plnění zohledňuje hlavně případy, kdy dítě pobývá
v nemocnici s rodičem nebo osobou blízkou, kteří jsou rovněž povinni za
každý den zaplatit paušální poplatek. Pojistné plnění se vyplácí na zákla−
dě předložení propouštěcí zprávy z nemocnice. V případě dlouhodobých
hospitalizací může klient požádat o výplatu přiměřené zálohy.

Pro zlepšení informovanosti české veřejnosti a v souladu
s Národním plánem zavedení eura v České republice byly 28. února
spuštěny nové internetové stránky http://www.zavedenieura.cz/. Za ob−
sahovou náplň stránek odpovídá Organizační výbor Národní koordinační
skupiny. Stránky mají převážně informační a vzdělávací charakter.
Poskytují základní informace o euru a eurozóně, stručnou historii mě−
nové integrace, informace o eurobankovkách a mincích a podobně.
Samostatná část je věnována dopadům zavedení eura na českou eko−
nomiku − přínosy společné měny pro spotřebitele a podnikatele, plnění
maastrichtských konvergenčních kritérií, přijatý scénář jednorázového
zavedení eura či institucionální zajištění. V sekci Dokumenty lze nalézt
odborné informace určené konkrétním subjektům. Zde budou zveřejně−
ny právní předpisy související se zavedením eura, vládní dokumenty
a průběžně zpracovávané metodické texty. 

MZe prodlouží termín pro podání žádostí na projekty odstraňující ka−
lamitní škody v lesích. Ministr zemědělství Petr Gandalovič schválil pro−
dloužení termínu pro příjem Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje
venkova na záměr Obnova lesního potenciálu po kalamitách. Žádosti
tak bude možné nadále podávat až do 28. března. Ministr tak rozhodl
v zájmu rychlejšího odstranění kalamitních škod v lesích, ačkoliv škody
jsou výrazně menší, než u orkánu Kyrill, a tudíž není třeba přijímat žád−
ná mimořádná opatření. Na základě rozhodnutí ministra zemědělství
bude prodloužen termín pro příjem Žádostí o dotaci Programu rozvoje
venkova na záměr a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách, který je
součástí podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách
a zavádění preventivních opatření. Žádosti tak bude možné nadále po−
dávat až do 28. března do 13:00 hodin dle jednotné doby pro příjem žá−
dostí na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního
fondu. Pouze v pondělí 17. března bude možno žádosti podávat jen do
13:00 hodin. Záměr a) Obnova lesního potenciálu po kalamitách je
standardním nástrojem využívaným pro odstranění kalamitních škod
v lesích v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Toto opatření bylo již ús−
pěšně čerpáno v rámci programu Rozvoje venkova a multifunkční země−
dělství v programovém období 2004−2006. Příjem žádostí na záměr b)
Zavádění preventivních opatření v lesích v rámci podopatření II.2.4.1
a podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích bude ukončen
v plánovaném termínu, a to v pondělí 17. března ve 13:00 hodin.
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11/05/08 Mark Knopfler (GBR) Praha

12/05/08 Kylie Minogue (AUS) Praha, O2 Arena

13/05/08 R. Wagner: Olomouc
Bludný Holanďan Moravské divadlo

13−22 Festival Olomouc
/05/08 Divadelní Flora 2008 Mor. divadlo, 

Umělecké centrum
Univerzity Palackého,
Tereziánská zbrojnice,
Divadlo hudby 
a další...

03/06/08 Metallica (USA) Praha, stadion 
SK Slavia Praha

03/06/08 Joe Satriani (USA) Praha
T−Mobile Arena

06/06/08 Kiss Praha, 02 Arena

17/06/08 Judas Priest Praha, 02 Arena

21/06/08 Jethro Tull (GBR) Loket, hrad

KULTURNÍ TIPY

Americká kapela TWIN DRAGONS míří do České republiky, a to
hned na dva koncerty. První z nich se uskuteční v úterý 22. dubna

v klubu Xanadu v Poděbradech v těs−
né blízkosti historických prostor
zámku. V roli předskokana se před−
staví česká kapela ROXOR. V pátek
25. dubna kapela zamíří do pražské−
ho klubu Exit Chmelnice (Koněvova
219, Praha 3 − Žižkov). Oba koncer−
ty odehraje za účasti excelentního
hosta − zpěváka Erica Martina (ex
MR. BIG). Tato zpráva jistě potěší
všechny fanoušky, kteří zapsali sku−
pinu MR. BIG do svých hudebních
srdcí. Suport na tomto koncertu
bude kapela 16 VULVE z Itálie.

Avizovaná je také česká předkapela RED BARON BAND. Vstupenky
na pražský koncert můžete zakoupit v síti Ticketstream.

Koncem března vydala skupina HARLEJ v pořadí již osmé
studiové album s názvem "University". Rázná rocková nálož, kte−
ré dominuje zpěv Tomáše Hrbáčka, se dočkala zajímavých kytaro−
vých aranží a zároveň ani po le−
tech HARLEJ neztratil nic ze
svého pověstného humoru.
Křest CD se uskutečnil ve čtvr−
tek 3. dubna v klubu Futurum
v Praze na Smíchově od 20:45
hodin. Jako host vystoupila
skupina MAELSTRÖM. Osm let
od "Pověste ho vejš" zařadila
Rauerova parta opět na CD co−
ververzi, a to tradicionál "Za
mořem piva" s textem z pera
Voskovce a Wericha. Netradič−
ně dlouhá novinka přináší 17
věcí a čtyři z nich si můžete poslechnout na stránkách kapely
www.bandzone.cz/harlej  nebo www.myspace.com/harlej .

Koncert legendární skupiny KISS se uskuteční 6. června v O2

Aréně v Praze. Kapela oslaví 35 let existence a pořádá turné po
Evropě s názvem "KISS Alive 35 Tour 2008". Navštíví tak celkem
17 států. Historie KISS začala v roce 1973 v New Yorku. Do pod−
vědomí veřejnosti vstoupila jejich osobitou image, líčenými obličeji
a výstředními kostýmy. Během kariéry vydali 21 řadových alb a řadu
dalších kompilací, sountracků a záznamů z koncertních vystoupení.
Po světě prodali více než 80 miliónů alb. Z toho 19 miliónů nahrá−
vek v USA. Současnou sestavu KISS tvoří Gene Simmons (basová
kytara, zpěv), Paul Stanley (kytara a zpěv), Eric Singer (bicí)
a Tommy Thayer (solová kytara). Ceny vstupenek jsou od 990 do
1690 korun. V předprodeji je lze zajistit ve všech prodejních mís−
tech Sazky, a.s. nebo na webovém portálu www.sazkaticket.cz.

Filmová komedie "Taková normální rodinka" vstoupila ve čtvr−
tek 10. dubna premiérově do českých kin. Jedná se o celovečerní
film na motivy stejnojmenného českého seriálu. Vystihuje soužití
čtyřech generací v jedné domácnosti. Nejstarším členem rodiny je
babička, která má zálibu ve čtení a psaní detektivek. Její dcera
paní Hanáková má ráda zpěv, ale jelikož není na hudbu příliš ta−
lentovaná, pracuje jako kuchařka. Má manžela, který se rád věnu−
je zvířatům, zejména jeho dvěma oblíbeným suchozemským žel−
vám. Babiččina druhá dcera Pavla má dva syny, které pro jejich
neposedné povahy ostatní členové rodiny nazývají "raubíři".
Hrdinové příběhu zažívají rodinné hádky a rozepře, ale na druhou
stranu se také potýkají i s komickými situacemi. Režisérem filmu
je Patrik Hartl. Hrají: Eva Holubová, Jaromír Dulava, Jiří Mádl,
Ivana Chýlková, Marián Labuda, Lilian Malkina,Vanda Hybnerová,
Monika Zoubková, Luboš Kostelný.

INFOMIX
KULTURA, SPOLEČNOST Dvacetipísňová kompilace vyšla

nedávno zpěvákovi Petru Spálené−
mu pod názvem "Bylo fajn" u tra−
dičního vydavatelství Supraphon. Je
pokračováním platinové kompilace
"Obyčejný muž je konečně tady!".
Spolu s prvním CD tak tvoří ucele−
nou kompilaci na celoživotní pěvec−
kou kariéru interpreta. Skladby na
album vybíral Spálený s kapelníkem
skupiny APOLLO Pavlem Krejčou.
Jmenujme například "Mečíky",
"Obraz v kaluži", "Bylo to fajn" nebo "Má, dva roky má". Mezi další
písně patří "Já věřím tvým snům", "Já ho jen od vidění znám" a dal−
ší. Petr Spálený je na scéně již více než 40 let. Jeho pěvecká karié−
ra byla sice stylově proměnlivá, avšak vše propojuje nenásilnou for−
mou jeho originální hlas a charisma osobnosti. Nenechte si proto
toto pokračování kompilace ujít − může být například vhodným dár−
kem pro vaše blízké. Album plné hitů vyšlo 8. února.

Expozici "Svět moří a oceánů" otevřelo Vlastivědné muzeum
v České Lípě v rámci zahájení návštěvní sezony 2008. Výstava při−
bližuje návštěvníkům život pod mořskou hladinou. Ze sbírek před−
stavuje muzeum veřejnosti i odborníkům ukázky mořských hub,
žahavců, ramenonožců, sumýšovců, měkkýšů, členovců a ostno−
kožců. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout zástupce korálů, me−
dúz, lastur mlžů a plžů, hvězdic, hadic, ježovek, lilijců, sumýšů,
krabů, ostrorepů, chobotnic, sépií a dalších bezobratlých živoči−
chů. Vystaveno je více jak 600 exponátů. Mezi nimi například Zéva
obrovská, Venušin vějíř, Krab palmový, nebo Tritonka římská.
Využita je pouze sbírka Vlastivědného muzea a galerie v České
Lípě. Ta obsahuje kolem 10 tisíc položek, z nichž byly vybrány ty
nejkrásnější, nejzajímavější a nejpozoruhodnější exponáty. Velká
část exponátů byla získána i vědeckovýzkumnou činností členů
společnosti ZOOGEOS Bohemia. Členové této společnosti sbírali
materiál v řadě oblastí světa. Při sběru, odborném zpracování
a preparaci materiálu byla vždy zajištěna veškerá povolení míst−
ních i mezinárodních orgánů a organizací na ochranu moří, oceá−
nů, pobřeží i živočichů, ale také například Francouzského námoř−
nictva. Součástí expozice je i řada informací o hospodářském
využití exponátů (platidla, upomínkové předměty či barviva), jedo−
vatosti, mořské zoogeografii, o největších hloubkách, zálivech,
průplavech, přílivu, ostrovech, poloostrovech a o systému živoči−
chů. Více informací naleznete na www.muzeumcl.cz.
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DECHPARÁDY ZAHŘMÍ KRAJEM Dvě zajímavé přehlídky 
dechových orchestrů 
se budou konat 
ve Středočeském kraji

Pořadatelem obou přehlídek je Umělecká agentura Briva a Sdružení dechových orchest−
rů ČR za finanční podpory Středočeského kraje a Ministerstva kultury ČR. V letošním roce
jsou dechparády nominačními festivaly pro 10. Mistrovství Evropy dechových orchestrů, kte−
ré pořádáme v roce 2009. 

TRADIČNÍ FINÁLE 

VTELENSKÁ DECHPARÁDA

KNĚŽEVESKÁ DECHPARÁDA

Čtvrtý ročník Vtelenské dechparády se uskuteč−
ní 25. května od 14:00 do 18.00 hodin v areálu
zámku Stránov v Jizerním Vtelně u Mladé Boleslavi.
Přehlídku připravila agentura BRIVA ve spolupráci
se Sdružením dechových orchestrů ČR, Obecním
úřadem v Jizerním Vtelně, majitelem zámku Stránov
Ing. Jaromírem Šimonkem a za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje. 

Na festivalu, který se koná pod záštitou předse−
dy zahraničního výboru PS P ČR Jana Hamáčka, se−
nátora PhDr. Jaromíra Jermáře a krajského zastupi−
tele Robina Povšíka,  vystoupí Krajanská dechovka
z Dolan v Chorvatsku, Turnovanka, dětský pěvecký
sbor Jiřičky, Bojané, Tösstaler Blaskapelle ze Švý−
carska a Krajanka.  Mediálními partnery jsou Český
rozhlas Region, Rádio Jizera, Boleslavský deník,
Doba seniorů, Haló noviny a Naše muzika. 

Diváci mají možnost navštívit i samotný zámek
Stránov, který se nachází na okraji Jizerního Vtelna,
zhruba šest kilometrů od Mladé Boleslavi. Zámek je
původně pozdně gotický hrad, později přestavěný re−
nesančně. Na konci 19. století prošel dalšími úpra−
vami podle návrhu architekta Josefa Schulze. Od
roku 1917 byl vlastníkem Josef Šimonek, bývalý pre−
zident Škodových závodů v Plzni a senátor. Za pro−
hlídku stojí i kostel sv. Václava o jehož rekonstrukci
se během tří let postaral současný majitel zámku. 

Předprodej vstupenek na Vtelenskou dechpará−
du: Prodejna Smíšenka, Jizerní, Vtelno, tel. 777
556 956 a Salon JANA − Jana Hornerová − Semčice,
tel. 326 388 117.

Velké finále dechparád se bude konat již tradičně poslední červnový víkend 28. a 29. června vždy od 13:00 do 18:30 hodin
u Křižíkovy fontány na Výstavišti v pražských Holešovicích, a to vše v rámci dvanáctého ročníku Mezinárodního festivalu dechových
orchestrů − „Hraj kapelo, hraj“. Festival je jedním z největších svého druhu u nás. Pořadatelé  získali několik ocenění za drama−
turgický přínos v oblasti kultury hlavního města Prahy. O mezinárodním ohlasu tohoto festivalu svědčí i to, že umělecké agentuře
BRIVA a Sdružení dechových orchestrů ČR bylo svěřeno pořadatelství jubilejního 10. Mistrovství Evropy dechových orchestrů,
které proběhne v Praze v roce 2009. Veškeré informace o festivalech získáte na tel. číslech pořadatelské agentury BRIVA
(251 810 014, 603 242 784), www.krajanka.eu nebo prostřednictvím e−mailu: briva@volny.cz.

Kněževeská dechparáda proběhne o týden později,
v neděli 1. června od 14.00 do 18.00 hodin. 

Pátý ročník se koná opět ve spolupráci se Sdružením
dechových orchestrů ČR, Úřadem městyse Kněževes, za fi−
nanční podpory Ministerstva kultury ČR a Středočeského
kraje. 

Záštitu nad festivalem převzal hejtman Středočeského
kraje Ing. Petr Bendl a senátor Miloslav Pelc. 

Václavské náměstí této malebné obce, která se pro−
slavila především jako chmelařská, bude hostit během
nedělního odpoledne dechové orchestry Modrá muzika,
Lounská třináctka, Lácaranka a Krajanka. 

Mediálními partnery jsou Rakovnický deník, Týdeník
Raport, Český rozhlas Plzeň, Český rozhlas Region, Doba
seniorů, Haló noviny a Naše muzika. 

Vstupenky na Kněževeskou dechparádu si můžete zaji−
stit v předprodeji na Obecním úřadě v Kněževsi tel. 313
582 206. 
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