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Máme tu podzim a také report z ně−
kolika veletrhů − jubilejní 20. stavební
veletrh FOR ARCH, 21. veletrh hraček
ITEA a 18. ročník mezinárodní speciali−
zované výstavy hodin, hodinek, zlatých
a stříbrných šperků HODINY A KLENO−
TY. Na všech těchto veletrzích vystavo−
vala členská výrobní družstva ve spo−
lečných expozicích. Na mezinárodním
veletrhu kosmetiky, kadeřnictví a zdra−
vého životního stylu BEAUTY EXPO vy−
stavovalo družstvo Detecha Nové
Město nad Metují.
Tentokrát jsme navštívili družstvo
Elko Nový Knín, kde jsme měli možnost
vidět, jak vznikají tradiční výrobky. To,
že skládací schůdky pro domácnost ne−
musí být vždy kvalitní, bylo předmětem
testování jejich kvality redaktory časo−
pisu TEST. Ukázalo se, že výrobní druž−
stevnictví má slova „tradice a kvalita“
ve svém logu oprávněně − vítězem to−
hoto testu se totiž stalo družstvo Elko
Nový Knín. Blahopřejeme!
A závěrem jedna novinka − počínaje
tímto číslem byla zavedena nová rubri−
ka určená pro dotazy čtenářů, tematic−
ky zaměřená na problematiku výrobní−
ho družstevnictví. Těšíme se na vaše
dotazy, které zasílejte na e−mail: redak−
ce@scmvd.cz...
Jana Henychová
šéfredaktorka
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V pořadí již 20. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH
se uskutečnil ve dnech 22. − 26. září v pražském veletržním
areálu Letňany. Veletrh byl zahájen slavnostní vernisáží v úte−
rý 22. září. Mezi významnými hosty, které se tohoto ceremo−
niálu zúčastnili, nechyběl předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Miroslav Vlček a předseda představenstva
SPGroup, a.s. Pavel Sehnal. Ti také symbolickým přestřiže−
ním pásky letošní jubilejní veletrh otevřeli.
Pozvání na vernisáž dále přijal náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous, prezident Hospodářské komory ČR Petr
Kužel, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš, rektor ČVUT v Praze Václav Havlíček a v neposlední řadě také
generální ředitel společnosti ABF Radomír Dočekal. Slavnostního zahájení se zúčastnil také předseda Svazu českých a moravských
výrobních družstev Jan Wiesner.
Veletrh nabídl návštěvníkům nejucele−
nější přehlídku všeho, co souvisí se sta−
vebnictvím − od prezentace špičkových
technologií, přes stavební materiály a stro−
je, až po vybavení interiérů. Zastoupeny
byly všechny oblasti stavebnictví − realizace
staveb, stavební řemesla a stroje, staveb−
ní materiály, střechy, fasády, obklady, dlaž−
by, dveře, vrata, okna, schody, vytápění,
klimatizace, koupelny, bazény, sauny či vy−
bavení interiérů… Letošní ročník organizá−
toři připravili ve znamení energeticky úspor−
ného bydlení a na každý veletržní den
připravili jedno stěžejní téma (Vytápění
a úspory energií, Dřevostavby a nízkoener−
getické bydlení, Revitalizace panelových
domů, Efektivní a komfortní bydlení
a Budoucnost dopravy v Praze.
Návštěvníci veletrhu mohli vidět nabíd−
ku výrobků a služeb od 943 vystavovatelů
z 15 zemí světa − k vidění byly expozice fi−
rem z Turecka, Francie, Německa, Belgie,
Polska, Švýcarska a dalších. Celková čistá výstavní plocha dosáhla 21 650 metrů čtverečních. Veletrh podpořil primátor hlavního
města Prahy, Česká hospodářská komora, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro
místní rozvoj, Asociace krajů České republiky, Česká komora architektů a Parlament České republiky.
CHARAKTERISTIKA VELETRHU
y Největší stavební veletrh v Čechách s účastí za−
hraničních vystavovatelů
y Stavební veletrh s nejdelší tradicí v ČR
y Průřez všemi oblastmi stavebnictví (financování
a realizace staveb, stavební řemesla a technolo−
gie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje,
stavební konstrukce, vybavení staveb a další )
y Zastoupení investorů, developerů, výrobců, doda−
vatelů, řemeslníků a dalších z oborů souvisejících
se stavebnictvím
y Praktické ukázky stavebních řemesel
y Odborný doprovodný program − konference, semi−
náře, workshopy
y Rozsáhlá mediální kampaň v České republice
i v zahraničí
y Odborné celostátní soutěže
Souběžně s veletrhem FOR ARCH se konal také
5. veletrh investičních příležitostí a realit FOR IN−
FEST, 4. veletrh progresivního stavění ze dřeva FOR
WOOD a 2. veletrh elektrotechniky, osvětlovací tech−
niky a zabezpečovacích systémů FOR ELEKTRO.
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VÝROBNÍ DRUŽSTVA NA VELETRHU FOR ARCH
Společná expozice výrobních družstev se nacházela v hale č. 1 a obsadila 110 metrů čtverečních výstavní plochy. Svoje
výrobky a služby zde nabízela družstva VD Detecha Nové Město nad Metují, Družstvo Cementářů Praha, Jihokov České
Budějovice, ELKO Nový Knín, Horácké kovodružstvo Třebíč, Kooperativa Uhlířské Janovice, Vkus Frýdek−Místek, Mechanika
Prostějov a Druchema Praha. V hale č. 7 samostatně vystavovalo družstvo Dřevotvar Jablonné. Součástí družstevní expozi−
ce byla i prezentace slovenského výrobního družstva IDOPS z Bratislavy.

Detecha, chemické výrobní družstvo,
Nové Město nad Metují

Druchema, družstvo pro chemickou
výrobu a služby, Praha

Detecha, chemické výrobní družstvo z Nového Města nad
Metují prezentovalo svoje výrobky značky Detecha − nátěrové
hmoty na kov, beton, dřevo a motorová vozidla, které jsou na
trhu přítomny již delší dobu − a také novou řadu prostředků pro−
ti plísním. Novinkou byly také nátěrové hmoty značky Ronseal,
určené k ošetřování a dekoraci dřeva v interiérech i na zahradě.
Součástí propagace byla praktická ukázka techniky fládrování,
pomocí které snadno opatříte většinu starých povrchů úžasnou
kresbou dřeva.

Družstvo vsadilo vzhledem k sezoně na výrobky řady Mefisto
− vystavovalo speciální čistič skel kamen a krbových vložek, dále
čistič lednic a mrazáků, speciální čistič na grily a sporáky a jem−
ný písek. Dalšími výrobky byla lihová mořidla na dřevo, vodou
rozpustné mořidlo Lignur či oblíbená lepidla Herkules
a Dispercoll. Mezi další výrobky patřila autokosmetika − autopo−
lishe, čisticí ubrousky na sklo, vosková pasta Tempo či nemrz−
noucí kapalina do ostřikovačů.
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Družstvo Cementářů, Praha

Družstvo Cementářů vystavovalo tradiční stavební kompo−
nenty z betonu − zatravňovací dlaždice, zámkovou dlažbu, ob−
rubníky a další betonové komponenty pro stavební využití.

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

je jistě také jednoduchá a rychlá montáž zařízení. Hlavice je
vhodná pro všechny typy komínů, kamen, kotlů a ventilačních
zařízení.

Elko Nový Knín, výrobní družstvo

JIHOKOV, výrobní družstvo,
České Budějovice

Družstvo prezentovalo prioritně komínové hlavice EKON.
Jejich výhodou je zlepšení tahu komína, zkvalitnění průběhu ho−
ření a s tím související úspora paliv, omezení emisí a úletu pev−
ných částic spalin do ovzduší a mnoho dalších výhod. Předností

Elko vsadilo na tradiční výrobky − mezi exponáty patřily roz−
kládací schůdky, sušáky na prádlo, stolní bruska, axiální venti−
látory Elko Clima, mechanický zametač Chiron či oblíbený kráječ
knedlíků.
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Horácké kovodružstvo Třebíč
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Výrobní družstvo VKUS Frýdek−Místek

Družstvo se prezentovalo komponenty obráběcích strojů (kry−
ty, rozvaděče a svařence). Mezi použité technologie patří laser,
ohraňování CNC, svařování a povrchová úprava.

KOOPERATIVA, výrobně obchodní
družstvo Uhlířské Janovice

Družstvo se prezentovalo kvalitními pracovními oděvy, které
vynikaly zajímavými střihy i velmi efektní barevností a současně
vkusností oděvů.

Mechanika Prostějov, výrobní družstvo

Mezi novinky roku 2009 patří ocelové zárubně následujících typů
HX − obložková pro hotové otvory
– pro montáž do hotových otvorů s možností nastavení profilu
až+/− 30 mm
– pro různé tloušťky stěn
– hladký tvar oproti HR
– jednoduchá montáž s možností rozebíratelnosti.
J, YJ, SJ − s dvojitou drážkou
– dvojitá drážka pro lepší těsnění
– běžné zdění, přesné zdění, sádrokarton
– lepší zvuková i tepelná izolace
Ventilační zárubeň
– možnost pro všechny typy profilů
– pro nízkoenergetické a pasivní stavby s rekuperací, pro lepší
ventilaci vzduchu
– dvě varianty umístění ventilačních otvorů (otvor v lemu zárub−
ně a otvory v pohledové drážce)
Mezi další novinky patří nerezová zárubeň s drážkou pro těsně−
ní, ocelové dveře a dvoutrámové obložkové HR, HS a HP.
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V oblasti stavebnictví nabízí družstvo prosklené hliníkové fa−
sády, provětrávané fasády keramické a bondové, okna a dveře
z plastu, hliníku, dřeva a oceli.

IDOPS, družstvo Bratislava
Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí

Toto slovenské druž−
stvo nabízí automatické
parkovací systémy s opti−
málním využitím prostoru.
Podle velikosti pozemku
družstvo navrhne řešení
pro konkrétní požadavek
klienta. Předností těchto
parkovacích systémů je
zamezení vandalismu,
bezpečnost a estetičnost
Po zaparkování automobi−
lu sám systém vyhledá
nejlepší místo. Příjezd
auta k majiteli trvá přibliž−
ně 60 − 90 sekund, max.
120 sekund.

Vystavovalo nábytkové programy PORTE a ENTRE, v různých
barevnostech a modifikacích. Expozici tvořila ukázka malého
obýváku s pracovnou a prostor s jídelnou.
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Průmyslový palác na Výstavišti Praha − Holešovice přivítal ve dnech 30. září až 3. října 18. ročník mezi−
národní specializované výstavy hodin, hodinek, zlatých a stříbrných šperků HODINY A KLENOTY. Svaz čes−
kých a moravských výrobních družstev byl jedním z partnerů výstavy.
Navzdory ekonomické krizi zůstali tradiční vystavovatelé této výstavě věrni, byl tedy opět potvrzen velký zájem českých i zahra−
ničních vystavovatelů o tuto akci. Výstavní plocha přesáhla dva tisíce metrů čtverečních a představila výrobky a služby vystavova−
telů z České republiky, z Belgie, Bulharska, Hong Kongu, Indie, Itálie, Německa, Nizozemí, Polska, Rakouska, Rumunska,
Slovenska, Španělska, Švýcarska a Turecka. Návštěvníci akce tak měli možnost vidět expozice 108 vystavovatelů, kteří prezento−
vali celkem 201 firem, zabývajících se výrobou a prodejem šperků z drahých kovů, perel, přírodních kamenů, bižuterie či oceli, vý−
robou a prodejem hodin a hodinek a dalších oborů − například trezorů, nástrojů a nářadí na zpracování šperků, dekoračních prvků
a dárkových krabiček. Součástí výstavy HODINY A KLENOTY byl doprovodný program v podobě zajímavých přednášek, soutěží, pre−
zentací a módních přehlídek.
Souběžně s výstavou HODINY A KLENOTY probíhal také 17. ročník prodejní výstavy starožitností a umění ANTIK 2009.

Výrobní družstva na výstavě HODINY A KLENOTY
V pravém křídle Průmyslového paláce vystavovalo výrobní družstva
Granát Turnov, tradiční výrobce zlatých a stříbrných šperků s českými gra−
náty. Ve střední hale se ve společném stánku Svazu českých a morav−
ských výrobních družstev prezentovalo družstvo Karat Brno, výrobce zla−
tých a stříbrných šperků a sociální družstvo Podané ruce, které
vystavovalo hodiny, šperky a dárkové předměty ze skla.
V rámci doprovodného programu se ve čtvrtek 1. října od 13.15 hodin
uskutečnila přednáška s názvem „Magický kámen − český granát“.
Vedoucí Galerie Granát v Turnově Aleš Hladký seznámil posluchače s tím−
to typicky českým drahým kamenem ohnivě červené barvy, přidal informa−
ce o těžbě a zpracování těchto kamenů a v neposlední řadě o napodobe−
ninách českých granátů. V závěru své prezentace pak poskytl zájemcům
veškeré doplňující informace.
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KARAT, družstvo, Brno
www.karat−brno.cz
Družstvo vystavovalo snubní a zásnubní prsteny, které do−
plnila ukázka šperkařských výrobků a nabídka služeb. Jako
jedni z mála výrobců šperků v ČR provádí družstvo zakázko−
vou výrobu zlatých šperků. Veškeré předměty, u kterých je to
vhodné, lze ozdobit jak povrchovou, tak i reliéfní ruční rytinou.
Tou lze předmět opatřit také podle vlastního návrhu nebo
předlohy. Družstvo provádí také klenotnické opravy a renova−
ce šperků, z povrchových úprav pak rhodiování, zlacení
a stříbření, případně čištění šperků pomocí ultrazvuku.

Podané ruce, sociální družstvo, Zubří
www.podane−ruce.cz
Družstvo na veletrhu
nabídlo skleněné šper−
ky, hodiny a další výrob−
ky, které jsou vyrobeny z plochého skla speciální technikou. Výrobky
jsou unikátní, každý kus je originál. Podstatnou část expozice tvoři−
ly skleněné pilníky v nejrůznějším barevném provedení, které slouží
mimo jiné jako propagační předměty − na základě požadavku zákaz−
níka lze na pilník umístit firemní logo. Na doplnění uvádíme, že druž−
stvo se též zabývá poskytováním sociálních služeb seniorům.

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
www.granat.eu
Družstvo na výstavě předvedlo kolekci šperků pro rok 2009. Klenoty vznikly z au−
torských návrhů designérů družstva. Kolekce naleznete již brzy v síti prodejen druž−
stva Granát Turnov.

Máme pro vás jednu zajímavost − stánek druž−
stva Granát měl nebvyklou návštěvu − navštívil ho
Hurvínek. Okukoval zvědavě expozici a neodešel na−
konec s prázdnou − odnesl si jako dárek velkého čer−
veného draka z českých granátů a na oplátku pozval
zástupce družstva Granát do svého divadla S + H.
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ŠPERK ROKU
Pořádající společnost INCHEBA PRAHA dala jako každoročně prostor návrhářům a módním tvůrcům v soutěži
Šperk roku. Účastníci se utkali v několika soutěžních kategoriích − studentský umělecký šperk, studentský ko−
merční šperk, umělecký šperk a komerční šperk. Družstvo Granát, d.u.v., Turnov, získalo v této soutěži tři ocenění.

V kategorii „Art: Umělecký šperk“
získalo 2. místo za soupravu šperků s ametystem, náušnice a náhrdelník.
Autorkou šperku je Hana Stehlíková.

V kategorii „Com: Komerční šperk“ získalo družstvo 2. a 3. místo.
2. místo patřilo soupravě s českými granáty, 2 náhrdelníky, 2 náušnice au−
torů Ivany Kosejkové a Milana Hejrala.

3. místo získala souprava šperků s amaldinem, obsahující prsten a náuš−
nice, autorek Lenky Beranové a akademické sochařky Hany Stehlíkové.

Dary pro papeže
U příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republi−
ce ve dnech 26. až 28. září 2009 byly Svatému otci předány
dary, na kterých se podílela i dvě členská výrobní družstva.
Celkem 636 českých granátů z produkce družstva Granát
Turnov, zasazených do stříbra, zdobí 49 cm vysoký skleněný kříž.
Samotný kříž byl vyroben firmou MOSER a.s. Designérské řešení
dvou stříbrných lišt, posázených českými granáty, pochází od
Milana Hejrala a Karla Merty z Granátu Turnov. „Toto umělecké
dílo je výsledkem výborné spolupráce obou firem. Kompozice čes−
kého granátu a skla je něco tak bytostně českého, že jsem veli−
ce rád, že můžu takový dar předat svatému otci,“ řekl premiér Jan
Fischer.

Výtvarník a sochař ing. Jaromír Gargulák
vyrobil pro papeže bronzový kalich, pate−
nu a pektorální kříže. Konečnou podobu
− zlacení devocionálií provádělo družstvo
Karat Brno.

Obdivujeme krásnou řemeslnou práci obou výrobních družstev a blahopřejeme, že právě ona byla poctěna touto speciální zakázkou.
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Detecha Nové Město nad Metují
vystavovala na veletrhu BEAUTY EXPO
Ve dnech 18. − 19. září se v prostorách pražského ho−
lešovického výstaviště konal mezinárodní veletrh kosme−
tiky, kadeřnictví a zdravého životního stylu BEAUTY
EXPO. Veletrh navštívilo 20 tisíc návštěvníků a mohlo
zhlédnout výrobky a služby celkem 300 vystavovatelů.
Stánek zde mělo i výrobní družstvo Detecha Nové Město nad
Metují, kde předvedlo své výrobky značky Regina. Jako vždy se o jeho
stánek zajímalo množství zákaznic, které si sem přišly nakoupit své
oblíbené výrobky. Značka Regina patří dlouhou řadu let mezi tradiční
české výrobky a byla jedna z prvních na českém trhu. V současné
době nabízí nepřeberné množství dekorativní kosmetiky, tj. rtěnky,
laky na nehty, make upy, pudry, konturovací tužky mnoha barevných
odstínů. Z novinek lze jmenovat laky v nových lahvičkách, jejichž řadu
rozšířily nové barevné odstí−
ny podle posledních trendů.
Co lze považovat za velice
příznivé je dostupná cena vý−
robků, které jsou ale kvalitní
jak obsahově, tak designem.
Součástí prezentace byla i předváděcí akce líčení, kde vizážistka
líčila přítomné dámy dekorativní kosmetikou Regina.
Mezi dalšími předváděnými výrobky bylo možné vidět běžnou kos−
metiku Regina, kdy jednou z pilotních firemních výrobků je Jelení lůj,
v poslední době v nabídce několika druhů. Z dalších výrobků jmenuj−
me mimo jiné řadu opalovací kosmetiky, samoopalovací krém, gel po
poštípání hmyzem a další kosmetiku.
Na veletrhu BEAUTY EXPO 2009 získala Detecha tři ocenění. Dvě
z nich získala dekorativní kosmetika LIQUID MAKE UP a SOFT REAL
COMPACT MAKE UP. Oceněny byly výborné krycí vlastnosti, stabilita
při mimických pohybech tváře, ochrana proti vnějším vlivům a prak−
tický obal.
Třetí ocenění Detecha obdržela za GEL PO POŠTÍPÁNÍ HMYZEM
jako vhodná součást vybavení pro pobyt v přírodě a praktický obal.

11

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

ŘÍJEN 2009

Veletrh hraček ITEA
V pořadí již 21. ročník veletrhu hraček
ITEA bylo možno ve dnech 1. až 4. října
navštívit v pražském veletržním areálu
Letňany. Nabídl kompletní kojeneký sorti−
ment včetně kočárků, hraček, stolních a společenských her, modelů, stavebnic, sportovních hraček
a mnoho dalších zajímavých výrobků. Navzdory ekonomické krizi veletrh ITEA letos zaznamenal velký
nárůst vystavovatelských firem a těšil se vysoké návštěvnosti. Ve společné družstevní expozici vy−
stavovalo celkem pět družstev. Jejich stánky k hrací prostory měly bohatou návštěvnost, zejména ze
strany nejmenších návštěvníků. Více o veletrhu ITEA lze nalézt na http://www.itea.cz.

Jas, výrobní družstvo ve Stráži nad Nežárkou
www.jasvd.cz
Družstvo je českým výrobcem dřevěných hra−
ček a dále reklamních předmětů a dekorací. Na
veletrhu nabídlo široké spektrum hraček ze dřeva
v přírodním i barevném lakovaném provedení.
Oblibě se těší již několik desítek let například
hračky na kolečkách, či nejrůznější dřevěné vý−
robky. Tento stánek přivítal během veletrhu ty
nejmenší batolata, které si sem spolu s mamin−
kami přišli zahrát. Zvítězili u nich nejrůznější hrač−
ky na kolečkách s hůlkou, ale také figurky na plo−
šině s kolečky, jakou jistě pamatují i naši čtenáři z dob, kdy byli sami dětmi. Součástí
expozice byl také připravovaný výrobní program, určený pro postižené děti, ale i jako
pomůcka například do mateřských škol. Pomocí nich bude možno procvičovat barvy
a tvary. Tuto část expozice doplnily speciální pomůcky určené pro slepce.

Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby
www.mubrno.cz
Družstvo je výrobcem textilních a plyšových značek, reklamních předmětů a kostýmů.
V letošním roce slaví 100 let od svého založení. Ve své expozici předvedlo širokou nabíd−
ku zboží. Charakteristickým znakem nabídkové kolekce jsou zejména postavičky známé
z televizních Večerníčků a světových pohádek, dále velké plyšové hračky a široký sortiment
maňásků na ruku či velmi oblíbené kornoutové loutky pro nejmenší.
K nejzajímavějším novinkám letošního roku patří:
– Krteček mluvící, prstový maňásek, provedení s batohem,
předložka …
– Fanynka a František − dětské sedačky
– Králíci z klobouku Bob a Bobek − prstoví maňásci
– Doba ledová 3 − široká nabídka plyšových hraček a doplňků
– Pohádkové sady klasických maňásků (Červená Karkulka,
Sněhurka…).
Zboží družstva je zastoupeno jak v obchodních řetězcích, tak
ve specializovaných prodejnách hraček a dárkového zboží.
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Směr, výrobní družstvo, Praha
www.smer.cz
Toto výrobní družstvo mělo již tradičně na veletržní expozi−
ci vybudovanou velkou hrací plochu, která vždy potěší ty
nejmenší návštěvníky. Malé dětské hřiště, které Směr vybudo−
val, obsahovalo výrobky z lisovaného plastu v podobě domeč−
ku, skluzavky atd. a družstvo je distribuuje v rámci spolupráce
s externími dodavateli. Holčičky obdivovaly makety kuchyňské
vybavení, kluky zase více zaujaly
autíčka a lodičky z produkce druž−
stva... Z vlastních výrobků dále
družstvo představilo řadu stále ob−
líbených hraček − menší hračky ur−
čené do vody či koupelny (kachnič−
ky, žáby atd.), doplnily je výrobky
v podobě dětských plastových mo−
torek na kolečkách.

DITA výrobní družstvo invalidů, Tábor
www.dita.cz
Družstvo nabídlo sortiment dětského a kojeneckého textilu, přikrývek a polštářů.
Nechyběly ani výrobky z materiálu OUTLAST ®, který se používá do přikrývek, zavinovaček
a fusaků. Připomínáme, že výrobky, v nichž je tento materiál použit, vytváří teplotu ideál−
ní pro lidské tělo, výrobky jsou vzdušné a zejména pro miminka jsou velice vhodné.
Výrobky Dity Tábor jsou velice efektní a vkusně barevně sladěné, mají vysokou kvalitu a lu−
xusní provedení, a přitom jsou dostupné za příznivé ceny.

TVAR, výrobní družstvo Klatovy
www.tvar−kt.cz
Družstvo vystavovalo dřevěný dětský nábytek kombinova−
ný s barevnými plastovými komponenty určený převážně do
mateřských školek. V nabídce družstva jsou židle, stoly, po−
stele, skříně, poličky, mycí pulty, sedací soupravy, konfe−
renční stolky aj. Na veletrhu družstvo představilo svůj nábyt−
kový program zn. MIKI. Ten lze zakoupit buď jako jednotlivé
kusy nábytku nebo v sestavách
MIKI PLUS, MIKI ART a MIKI TOP.
V nabídce družstva je také řada
dřevěných stolů s masivní podno−
ží, rekvifikační patkou, dále stoho−
vatelné židle značky TIM, stohova−
telná lůžka, dětské kuchyňky
a vybavení do předsíní a šaten.

Drutep, družstvo, Teplice
www.drutep.cz
Družstvo předvedlo na veletrhu kosmetické
prostředky jako koupelové soli v několika provede−
ních, včetně perličkových solí a tradiční Rochovy
soli. Jedním ze stěžejních výrobků družstva je také
Škrobenka, určená ke škrobení prádla a usnadně−
ní žehlení. Velký zájem byl také o blížící se vánoč−
ní tematiku v podobě prskavek, které družstvo vy−
rábí kromě standard−
ních tvarů také ve tva−
rech ozdobných − ná−
vštěvníci tak mohli ob−
divovat tvary prskavek
v podobě hvězdy, stro−
mečku atd.
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Elko Nový Knín, výrobní družstvo
Družstvo bylo založeno již v roce 1951 a má bohatou historii. Je tradičním čes−
kým výrobcem v oborech ELektro a KOvo. Ve dvou provozovnách se polovina z cca
200 zaměstnanců zabývá výrobou tradičních produktů z oblasti hobby/zahrada, jako
jsou skládací schůdky, stolní brusky či ventilátory. V dalších dvou provozovnách
jsou vyráběny lisované, svařované a lakované díly pro automobilový průmysl, např.
pro VW, Škoda, Seat či Bentley. Družstvo má tedy dva hlavní obory podnikání − vý−
robu tradičních výrobků a dodávky pro automobilový průmysl.

Provozovna 01 Nový Knín
Zde je oficiální sídlo družstva. V této provozov−
ně se vyrábí tradiční výrobky − skládací schůd−
ky, dvojité žebříky, ventilátory, kráječe knedlí−
ků, sušáky na prádlo atd. a nachází se zde
nástrojárna.

Provozovna 05 − Miličín
Jedná se o nejjižnější provozovnu, kde se pro−
vádí montáž tradičníchvýrobků jako jsou brus−
ky, ocelové kozy, mechanické zametače Chiron
či víceúčelové univerzální skládací schůdky.
V této provozovně se nachází prášková lakovna.

Provozovna 04
Bystřice u Benešova
Zde se nachází svařovna
včetně robotizovaného pracoviště.

Provozovna 07
Kosova Hora u Sedlčan
Družstvo zde provozuje lisovnu
s počtem cca 35 lisů, o tonáži
do 250 tun.

Družstvo má mnoho spolupracujících obchodů, jen v Praze na několika místech,
kam dodává svoje výrobky, a současně na tato místa může nasměrovat své zákaz−
níky. Prioritou odbytu jsou ale dodávky do velkoobchodů a každý velkoobchod si ná−
sledně pokryje své odběratele. Družstvo svými výrobky pokrývá celou republiku − vý−
robky lze nalézt mimo jiné v řetězcích, například Kaufland nebo Hornbach, kde lze
zakoupit hlavně schůdky pro domácnost. Podstatnou část výroby směřuje na vývoz
do zemí EU. Téměř 99%ní vývoz se týká
víceúčelového žebříku, který lze použít
v polohách rovný/štafle/na schodiště
a jedná se o jeden z nosných výrobků
družstva. Klasických schůdků jde na vý−
voz zhruba 2/3. Naopak mezi zboží,
které preferuje spíše český odběratel,
patří stolní bruska − český řemeslník
oceňuje český výrobek proti čínskému
zboží, družstvo v tomto případě může
těžit z tradice a kvality. Co se týče vý−
vozu obecně, družstvo vyváží zhruba
1/3 své produkce.
Mezi další oblíbený a v podstatně bezkonkurenční výrobek patří bezesporu tra−
diční kráječ knedlíků. Tento výrobek nelze vzhledem k celosvětovému stravovací−
mu trendu nabízet plošně do zahraničí. Přesto najde své zákazníky kromě českých
kuchařek také v zahraničí, kam putuje za českými emigranty. Češi totiž vaří kne−
dlíky i za hranicemi své vlasti a tak se družstvu stávají i kuriózní situace − že si tito
zákazníci z USA či Kanady vyhledají výrobek na internetu a družstvo pak kráječe
zákazníkům zasílá na dobírku. To je ostatně další způsob prodeje − družstvo ne−
provozuje přímo e−shop, ale pokud projeví zákazník o jeho zboží zájem elektronic−
kou cestou, je mu vybraný výrobek zaslán poštou na dobírku.
Standardní schůdky družstvo vyrábí o velikostech 3 až 8 stupňů. U kombino−
vaného žebříku se jedná o jedinou velikost 6 + 5 stupňů, kdy v pozici žebřík má
tento výrobek délku 2,7 metru s pracovní výškou 3,5 metru. Tento výrobek lze
použít jako žebřík i štafle a z jeho konstrukce pak vychází provedení s pracovní
plošinou, které má celkem 5 možností, jak může být postaven. Protože se dá se−
stavit i na malé lešení, které lze přistavit ke zdi, je určeno pro chalupáře či pro do−
mácí použití − ideální je pro opravy, při malování bytu, lze ho použít jako štafle,
jako žebřík nebo jako žebřík na schodiště s nestejnou výškou postranic. Mezi jeho
klady patří malá velikost, výrobek lze bez problémů uskladnit. Cena, za kterou
ELKO výrobek prodává, je zhruba 1600 korun, prodejní cena v maloobchodech
může být ale různá podle prodejce.
Elko je držitelem certifikátů kvality ISO 9001, ISO 14001 a VDA 6.1
Výrobky jsou certifikovány na nejvyšší úrovni, schůdky v Německu − Dekra na evropskou bezpečnostní normu EN 131:2007.
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Elko Nový Knín zvítězilo v testu kvality skládacích schůdků
Dne 4. května 2009 odvysílala Česká televize pořad Černé ovce, ve kterém byly zveřejněny výsledky hodnocení kvality sklá−
dacích schůdků v nezávislém a objektivním testu časopisu TEST (vydavatel Občanské sdružení spotřebitelů TEST). V celkovém hod−
nocení kvality schůdků na českém trhu zvítězil výrobek DIN4. Potvrdil se tak dobře známý fakt, že tradiční český výrobce − družstvo
Elko Nový Knín − vždy preferoval kvalitu a jako ojedinělý případ na trhu vzdoroval převládajícímu trendu na našem trhu − snižování
ceny na úkor kvality.
Úloha domácích schůdků je jednoduchá. Dostat se s jejich pomocí co nejbezpečněji nahoru a zpátky na zem, což mnohdy při
použití židlí a jiných improvizací nedopadá nejlépe. Jsou ale tyto výrobky opravdu bezpečné? Na to se právě zaměřili redaktoři ča−
sopisu Test. Bylo testováno celkem 11 schůdků do domácnosti s třemi schůdky a plošinou. Vyrobit opravdu kvalitní a především
bezpečné schůdky zřejmě není tak jednoduché. Výrobci buď nemají potřebné znalosti, nebo je ignorují. Z jedenácti schůdků byly
více či méně závažné nedostatky shledány u všech výrobků, čtyři se ukázaly jako zcela nevyhovující a pouze dva dosáhly na dob−
rou známku. Schůdky zakoupené ve velkých hobbymarketech nevyhověly požadavkům zkoušek. Tři ze čtyř „nedostatečných“ schůd−
ků byly zakoupeny v Baumaxu a v Obi. Čtvrtá nedostatečná patří známé značce Alve. U všech neodpovídajících výrobků byly zjiště−
ny nedostatky, které se vážně podepisují na jejich bezpečnosti nebo praktickém použití. Vybrat si takové schůdky, které budou
poskytovat bezpečnou oporu a nebude hrozit zhroucení či pád schůdků a jeho uživatele, může být problém − a proto jsme rádi, že
v tak komplikovaném testu zvítězilo právě naše členské družstvo Elko Nový Knín. Blahopřejeme!
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Nadstandardními službami
proti recesi
Již patnáctým rokem nabízí družstvo výrobcům nábytku, drobným
truhlářům, ale i široké veřejnosti své služby v oblasti dodávek nábytko−
vého kování. Kromě takřka dvou tisíc druhů nábytkových úchytek
a knopků dodává KNK CZ svým zákazníkům například širokou škálu zá−
věsů, více než sto typů koleček, nejrůznější spojovací systémy, kování
pro posuvná dvířka, nábytkové i stolové nohy, nožky a podnože, nábyt−
kové zámky, věšáky, zásuvkové systémy a pojezdy, rozpěry a mnohé
další. Nedílnou součástí nabídky je již více než rok, možnost dodávek
hliníkových profilů a zakázkově i výrobků z nich, především Al rámečků
na prosklená dvířka a hliníkových podnoží. Rámečky je možno vyrobit
z šesti tvarově různých profilů, každý ve třech možných povrchových
úpravách, eloxovaný či broušený hliník, nebo imitace nerezi, včetně
osazení kováním. Nábytkové podnože jsou zhotovovány ze čtvercového
profilu 40x40 mm. Pro objednávání těchto výrobků využívá již většina
odběratelů speciálně vyvinutý počítačový formulář, který po vyplnění po−
žadovaných parametrů, již přímo zákazníka informuje například i o před−
pokládané ceně zakázky.
Pomocí informační techniky se však družstvo snaží poskytnout svým
zákazníkům i mnohé další služby. Nabídka, včetně základních technic−
kých údajů, pořádaných akcí a dalších informací je kromě klasických ka−
talogů, letáků a CD disků, průběžně aktualizována na internetových
stránkách www.knk.cz.
Odtud je velice jednodu−
chý přístup i do interne−
tového obchodu, e−sho−
pu, kde si může zá−
kazník přímo vybrat vše
potřebné, samozřejmě
získat informaci o ceně, sestavit a odeslat objednávku. Takovéto ob−
jednávky, stejně jako všechny ostatní jsou následně vyřizovány, zpravi−
dla v průběhu jednoho až dvou dnů.
Za nedílnou součást svých služeb považují pracovníci družstva
i snahu uspokojit požadavky zákazníků v oblasti určitých úprav nabíze−
ného zboží, ať již se jedná o tvar, funkčnost či barevnost výrobku.
Samozřejmostí je možná úprava balení zboží, dle požadavků zákazníka,
včetně značení kódem EAN, které využívají především velkoodběratelé
a obchodní řetězce, nakupující zboží k dalšímu prodeji.
Nejžhavější novinkou v nabídce KNK CZ je právě zaváděný sortiment
dveřních klik z provenience polské firmy NOMET, se kterou družstvo
dlouhodobě úzce spolupracuje v oblasti nábytkového kování, což dává
reálný předpoklad bezproblémových dodávek. Jedná se o kolekci vyso−
ce kvalitního zboží, zajímavého designu, při zachování velice přijatel−
ných cen.
Novinkou, kterou se snaží KNK CZ usnadnit drobným zákazníkům
zvelebení svého příbytku je zavedení PANTOVNÉHO. Po vzoru uvažova−
ného šrotovného, střepného či třískovného poskytuje v.s.d. KNK CZ,
s platností od 1. října 2009, maloobchodním odběratelům PANTOVNÉ,
rovnající se desetiprocentní slevě při nákupu nového zboží. Podmínkou
pro poskytnutí této mimořádné slevy, jejíž platnost je předpokládána do
konce roku 2009, je v objednávce uvedené prohlášení zákazníka, že
původní kování bude ekologicky zlikvidováno. V případě objednávky uči−
něné prostřednictvím E−shopu bude toto prohlášení možno učinit přímo
v objednávkovém formuláři. Rozdílem oproti uvažovanému ŠROTOV−
NÉMU je především skutečnost, že veškeré náklady na realizaci
PANTOVNÉHO nese v.s.d. KNK CZ, bez nároku na jakékoliv příspěvky
ze státního, či jiného rozpočtu.
Družstvo zve na návštěvu stánku na veletrh MOBITEX 2010, který
se bude konat ve dnech 13. − 17. dubna 2010.

http://www.knk.cz
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Oceněná výrobní družstva
v podnikatelských soutěžích
Dny od 2. září do 8. října patří vyhlašování vyhlášování výsledků krajských kol dalšího ročníku podnikatelských soutěží
o Ceny Hospodářských novin Živnostník roku 2009 a Vodafone Firma roku 2009. V průběhu 7 týdnů ocení Hospodářské novi−
ny nejúspěšnější regionální podnikatele v 7 krajích. Posláním soutěží je podpora malého a středního podnikání a podnikatelů
na území České republiky, cílem soutěží je také zviditelnit podnikatelské úsilí, potřeby jednotlivých odvětví hospodářství a vy−
tvoření důstojné platformy pro diskusi týkající se podmínek podnikání. Zajímavou kategorií pro firmy i živnostníky, které nabí−
zejí příznivější podmínky než je na trhu obvyklé, či výjimečné výhody, je kategorie Byznys rebel.
Ve středu 23. září 2009 byly vyhlášeny
výsledky čtvrtého ročníku krajského kola
soutěže Vodafone Firma roku 2009
v Plzeňském kraji. V této soutěži ze 12 503
zaregistrovaných firem v Plzeňském kraji
uspěly tři firmy, přičemž na třetím místě se
umístilo výrobní družstvo KOVOBEL. Jedná
se o výrobní družstvo, které se stále rozvíjí,
využívá nejmodernější výrobní technologie
a neustále inovuje své výrobky. Neustálá
inovace vytváří dobrý základ pro vysokou
technickou úroveň výrobků firmy, které tak
s úspěchem čelí četné konkurenci.
Ocenění Vodafone Byznys rebel kraje
Vysočina 2009 obdržel Vývoj, oděvní druž−
stvo z Třešti, které dokáže vyrábět pro muže
sériovým způsobem oděvy na míru za cenu
konfekce. Zákazníka navštíví obchodník,
který jej změří a pak společně vyberou vhod−
ný střih obleku a materiál ze široké nabídky.
Za 2 až 3 týdny přijde oblek zákazníkovi na
určenou adresu.
K získaným oceněním srdečně gratulu−
jeme.
Autor textu: Ing. Věra Řeháčková
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Projekt Posilování sociálního dialogu
Projekt s názvem „Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdro−
jů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů“ z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost má za cíl
podpořit vyšší informovanost a využití moderních systémů, které budou sloužit sociálním partnerům ke zvyšování
adaptability zaměstnanců a rozvíjení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů. Prioritní osou projektu je důraz
na zabezpečení efektivního a komplexního poradenství, rozšíření znalostí a profesních kompetencí. Projekt je realizo−
ván Svazem průmyslu a dopravy ČR; partnery v projektu jsou Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských sva−
zů ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů ČR.
Tento projekt je zaměřen na:
¾ zlepšení a prohloubení informovanosti o cí−
lech a aktivitách (svazů) a o způsobu reali−
zace (projektu),
¾ zlepšení strategie komunikace založené na
průzkumu postojů a vyhodnocení současné
situace,
¾ propojení zdrojů pro zvyšování odborné kva−
lifikace zaměstnanců i managementu a vy−
tvoření nové kvality vztahů mezi sociálními
partnery,
¾ vytvoření webových stránek, práci s nimi,
modernizaci a sjednocení s možnostmi hle−
dání a diskuse.
Jedním z výstupů projektu bude vznik no−
vých společných webových stránek sociálních
partnerů www.socialnidialog.cz s možností
přechodů pomocí prokliků. Dalším výstupem
bude modernizace a sjednocení forem komu−
nikace pro sociální partnery a jejich členské
svazy, zpracování a vydání informačních bro−
žur, např. brožury vydané jedním z partnerů
v rámci projektu:
¾ Rozvoj lidských zdrojů sociálních partnerů
a motivace pro další vzdělávání
¾ Bezpečnost práce − nedílná součást života
¾ Sociální dialog v České republice
¾ Pracovní právo
Realizace seminářů, školení a „kulatých
stolů“ bude podle nabídky aktualizována.
Přidanou hodnotou pro členské svazy so−
ciálních partnerů se stane zvýšení kvality ex−
terní komunikace, soustředění pozornosti na
priority, zlepšení znalostí a zrychlení orientace
zaměstnanců sekretariátů a celková moderni−
zace komunikace.

Přehled kontaktů na regionální manažery SP ČR
(Jméno / Zastoupení regionů / Kancelář / Telefon / E−mail)
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Bednář Ondřej
Karlovarský, Ústecký
Sportovní 3302, 434 01 Most
733 643 512, obednar@spcr.cz

Hanušová Marie, Ing.
Středočeský
Palackého tř. 222, 288 02 Nymburk
733 643 520, mhanusova@spcr.cz

Mikulčíková Jana
Olomoucký, Zlínský
Vídeňská 6, 772 00 Olomouc
733 643 511, jmikulcikova@spcr.cz

Bednář Miroslav
Jihočeský, Plzeňský
Tylova 57, 316 00 Plzeň
733 643 518, mbednar@spcr.cz

Holica Petr
Moravskoslezský
Střelniční 8, 702 00 Ostrava
733 643 510, pholica@spcr.cz

Staňková Ilona
Jihomoravský, Vysočina
Centrum „IBC“, Příkop 6, 602 00 Brno
733 643 513, istankova@spcr.cz

Vitingerová Markéta
Královéhradecký, Liberecký,
Pardubický
Kostelní 10/5
460 01 Liberec
733 643 521
mvitingerova@spcr.cz
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Aktuální informace pro členská VD
z Svaz českých a moravských výrobních družstev uzavřel s pojišťovnou Kooperativa, a. s., rámcovou pojistnou smlouvu na
pojištění majetku a odpovědnosti za škodu s účinností od 1. 2. 2009. V budově SČMVD se 4. září uskutečnilo společ−
né jednání zástupců svazu a družstev ze zástupci vedení a regionálními pracovníky pojišťovny. Členská družstva byla
o této skutečnosti informována e−mailem, jehož přílohou byla smlouva v plném znění.
z K probíhajícím jednáním k SR na r. 2010 a balíčku opatření − za podnikatelskou sféru se podařilo dohodnout zachování
příspěvku pro VDI podle §78 a odmítnout prodloužení nemocenské placené zaměstnavatelem o jeden týden.
z Na strojní fakultě ČVUT proběhlo jednání na základě požadavku družstva Elap. Při této příležitosti byly projednány mož−
nosti spolupráce mezi fakultou a výrobními družstvy.
z Odbor zasílá e−mailem všem členským družstvům informace o bezplatných školeních ke strukturálním fondům, která po−
řádají jednotlivá ministerstva, CzechInvest a Hospodářská komora.
z Na MF se 5. října konalo jednání pracovní skupiny pro daně a pojištění. Tématem byla paušální daň a otázka úpravy od−
vodu DPH v případě neuhrazení faktury subjektem v insolvenčním řízení.
z Ve dnech 7. − 8., 12. a 14. − 15. října se uskutečnilo Konzultační soustředění k zákonům o dani z přidané hodnoty, da−
ním z příjmů, k zákonu o účetnictví a zákoníku práce.
z 5. října se konal seminář pro výrobní družstva na téma: datové schránky, výběrová řízení a zadávání veřejných zakázek.
z Ve spolupráci s obchodním zastoupením v Koreji je připravena stálá prezentace v obchodním centru v Soulu.

INFORMACE Z REDAKCE VÝROBNÍHO DRUŽSTEVNICTVÍ
z V časopisu Výrobní družstevnictví je od tohoto čísla zavedena nová rubrika určená pro dotazy čtenářů, tematicky zamě−
řená na problematiku výrobního družstevnictví. Na vaše dotazy budou odpovídat kompetentní pracovníci SČMVD. Těšíme
se na vaše dotazy, které zasílejte na e−mail redakce@scmvd.cz. Odpovídat budeme na příspěvky související s výrobním
družstevnictvím a současně bude možné publikovat odpověď v našem časopisu, jehož čtenářskou cílovou skupinu tvoří
částečně i veřejnost. Odpovědi interního charakteru obdrží pisatel na e−mailovou adresu.
z SČMVD nabízí členským výrobním družstvům prezentaci jejich výrobků a služeb v časopisu Výrobní družstevnictví. Kromě
externích možností, které družstvům zprostředkovává odbor podnikatelských služeb, mají VD možnost prezentovat se
v našem časopisu. Prostor v časopisu Výrobní družstevnictví mohou využít zdarma všechna členská výrobní družstva pro
PR, případně plošnou inzerci. V případě zájmu mohou též využít další bezplatné nabídky − mohou zaslat podklady pro in−
zerci na redakce@scmvd.cz a inzerce bude pro ně zpracována zdarma.
z Chybí Vám některé ze starších čísel časopisu Výrobní družstevnictví? Vyšla již o Vašem družstvu reportáž, jiný typ člán−
ku či inzerce, a rádi byste měli více čísel nejen pro marketingové účely? Napište na adresu redakce@scmvd.cz požada−
vek. Uveďte číslo časopisu, rok vydání a počet kusů, o které máte zájem. Pokud se konkrétní číslo časopisu bude ještě
nacházet v našem archivu, rádi Vám ho zašleme. Prozatím máme k dispozici kompletní ročníky 2007, 2008 a všechna
letošní čísla. Pro členská výrobní družstva platí tato nabídka zdarma. Ostatní zájemci mohou získat jedno číslo za 5 ko−
run, dvojčíslo 10 korun a úhradu poštovného za dobírku.

DOTAZY A ODPOVĚDI
Otázka: Dozvěděl jsem se, že Evropský parlament a jeho organizace vydávají výzvy k projevení zájmu pro dodávky zboží
a služeb. Můžete mi k této tématice sdělit více podrobností?
Odpověď:
Výzva k projevení zájmu je prostředkem, který slouží institucím EU k předběžnému výběru dodavatelů zboží a služeb z EU
,kteří budou v rámci budoucích nabídkových řízení vyzváni k podání nabídek do výše hodnoty okolo 130 tisíc EUR. Pokud
máme dát příklad, které instituce tyto výzvy vydávají, tak jsou to četné organizace Evropského parlamentu, generální ředi−
telství, oddělení řízení, informační kanceláře, výzkumná střediska a instituty ,zastoupení Evropské komise v celé Evropě,
útvary Evropské komise pro infrastrukturu a logistiku atp.
Cílem zveřejnění výzvy k vyjádření zájmu je sestavit seznam uchazečů, které bude zadavatel moci pozvat v budoucnu
k podávání nabídek. Seznam zůstane v platnosti tři roky od data zveřejnění. Přihlášku lze podat kdykoli během tohoto ob−
dobí s výjimkou posledních tří měsíců. Přihlášky jsou vyhodnocovány a tříděny průběžně po celou lhůtu platnosti. První hod−
nocení probíhá 30 dní po datu zveřejnění výzvy. Uchazeči jsou pak informováni do 30 dnů, zda byli přijati, odmítnuti nebo vy−
škrtnuti. Přihlášky se podávají v jakémkoli úředním jazyce Evropské unie (tedy i v češtině). Tyto výzvy k projevení zájmu jsou
zveřejňovány na webové stránce Dodatku k Úřednímu věstníku EU − TED (www.ted.europa.eu − v kolonce „Nařízení“).
Zadavatel ověřuje, zda návrhy, které zájemci zašlou, splňují kritéria způsobilosti uvedená ve výzvě. Mezi kritéria způsobi−
losti patří např. technická a odborná způsobilost (seznam hlavních zakázek na podobné dodávky uskutečněné v minulých
3 letech), ekonomická a finanční způsobilost (prohlášení o celkovém obratu a obratu v souvislosti s podobnými dodávkami
realizovanými za poslední 3 roky). Přihláška zájemce do výzvy také musí obsahovat příslušné dokumenty a místopřísežná
prohlášení, že na zájemce se nevztahují kritéria vyloučení (např. že není v konkurzu nebo v likvidaci, nebyl pravomocně od−
souzen či se nedopustil vážného služebního provinění, nesplnil své závazky týkající se úhrady příspěvků sociálního zabezpe−
čení nebo úhrady daní v souladu se zákonnými opatřeními státu).
Odbor podnikatelských služeb sleduje zveřejňováné výzvy institucí EU a v případě zájmu předává relevantní výzvy zájem−
cům z řad členů SČMVD.
V posledních letech např. byly vydány Generálním ředitelstvím pro infrasktrukturu a logistiku Evropského parlamentu za−
jímavé výzvy týkající výrobních družstev: na zaměstnanecké oděvy a stejnokroje, dárkové a propagační předměty atp.
Ing. Věra Řeháčková, odbor podnikatelských služeb SČMVD
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DDL úspěšně absolvovalo dozorový
audit podle nové normy ISO 9001:2008
a úspěšně obhájilo zavedený systém
řízení kvality
Významný výrobce deskových materiálů
na bázi dřeva, nábytkových dílců a řeziva
z Vysočiny − Dřevozpracující družstvo, ús−
pěšně obhájil zavedený systém manage−
mentu kvality, nově podle revidované normy
ISO 9001:2008. Dozorový audit provedený
certifikační společnosti SGS opět potvrdil,
že zavedený systém
řízení kvality v Dře−
vozpracujícím druž−
stvu v Lukavci (DDL)
je efektivně uplat−
ňován a udržován.
Audit také prokázal
efektivní zlepšování
systému manage−
mentu kvality v provozech DDL a konstatoval,
že systém je plně ve shodě s požadavky nové
(revidované) normy ISO 9001:2008.
Zavedené změny ve stávajícím systému
zahrnovaly všechny manažerské, výrobní
a pomocné procesy ve společnosti DDL
a byly následně ověřeny dozorovým audi−
tem. Během přezkoumání nenašli auditoři
žádné neshody s požadavky normy, které by
znemožnily certifikační společností SGS pro−
dloužit platnost certifikátu podle normy ISO
9001:2008. Společnost DDL prokázala
schopnost systematicky plnit stanovené
cíle a dosahovat dohodnutých požadavků
na produkty a služby v rámci předmětu
(systému) managementu kvality. Auditor do−
poručil Dřevozpracující družstvo k prodlou−
žení platnosti certifikátu do 28. 9. 2010.

Certifikací systému dle normy ISO
9001:2008 garantuje Dřevozpracující
družstvo svým zákazníkům plnění všeo−
becně uznávané normy kvality. Zároveň
tak potvrzuje schopnost trvale poskytovat
výrobky a služby, které splňují maximální
požadavky zákazníků a tím usiluje o zvy−
šování jejich dlou−
hodobé spokoje−
nosti.
Tento cíl DDL
navíc dokládá dal−
šími zavedenými
a certifikovanými
systémy na zákla−
dě konkrétních po−
třeb svých zákazníků − například plněním
požadavků IWAY pro zákazníky z dodava−
telského řetězce společnosti IKEA nebo
zavedeným a certifikovaným systémem
spotřebitelského řetězce dřeva (C − o − C)
podle zásad Rady PEFC − pro příjem dřeva,
jeho zpracování a expedici výrobků k zá−
kazníkovi. Tento systém zákazníkovi zaru−
čí, že z DDL obdržený výrobek, který je
označen logem PEFC, má původ v lesích
obhospodařovaných trvale udržitelným
způsobem.
Důležitým dokladem kvalitních služeb
je také systém „Bezpečný podnik“, kterým
DDL propojuje řízení BOZP včetně PO
a dbá na zdraví a bezpečnost zaměstnan−
ců družstva v souladu s ILO − OSH 2001
a OHSAS 18 001: 1999.

DDL − Dřevozpracující družstvo
je významným výrobcem řeziva
a deskových materiálů na bázi dře−
va s více než padesátiletou tradicí.
Jsme specialisté na výrobu široké−
ho sortimentu nábytkových dílců,
především z laminovaných dřevo−
třískových a MDF desek, různých
kvalit.
Přibližně 60 procent celkové
produkce exportujeme do více než
dvou desítek evropských států.
Jsme držitelem mnoha certifikátů
a splňujeme nejen požadavky nor−
my ISO 9001:2001. Dokážeme se
přizpůsobit potřebám zákazníka
a nechat se certifikovat podle
jeho potřeb. Nejsme jen dodavate−
lem materiálu, ale cestou pro zá−
kazníky od materiálu, přes poloto−
var až k samotnému produktu,
který doplníme i poradenskými služ−
bami.
Rychlé a spolehlivé dodávky,
ověřená kvalita, vysoká flexibilita,
individuální přístup ke každému zá−
kazníkovi, schopnost vyrábět ma−
lé série a pestrá nabídka exkluziv−
ních dekorů. To jsou naše hlavní
přednosti, které zákazníci stabilně
oceňují.

Deset nových moderních dekorů a nový grafický vzhled
katalogu laminovaných desek
Během letních měsíců připravila spo−
lečnost DDL pro své zákazníky sérii no−
vých moderních dekorů laminovaných de−
sek. Mezi standardními dekory kolekce
DDL najdou zákazníci nyní také ŠVESTKU
NATUR, INDICKÝ EBEN, JÁDROVÝ BUK,
PALISANDER, TŘEŠEŇ PŘÍRODNÍ, PINII
KARELIA, RIGOLETTO, DUB KELTSKÝ,
PRUNUS A PINII KORSIKA. Naopak z ko−
lekce bylo vyřazeno několik designově za−
staralých a málo používaných dekorů.
Přední český výrobce tak reaguje na mo−
derní trendy v nábytkářském průmyslu
a požadavky svých zákazníků na nové de−
kory vyráběných laminovaných desek. Na
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výběru dekorů se kromě zástupců DDL
a jeho zákazníků podíleli také designéři
a zástupci významných dodavatelů deko−
račních papírů. Deset nových, exkluziv−
ních dekorů tak odráží současné trendy
moderního evropského nábytkářského
průmyslu.
Společně se zahájením prodeje no−
vých dekorů přinese DDL na přelomu září
a října svým zákazníkům také moderně
upravený katalog laminovaných desek.
Katalog kromě klasických informací o la−
minovaných deskách (dekory, povrchy,
rozměry, počty desek v balení apod.) ob−
sahuje také doplňující informace o více

zpracovaných materiálech, především ná−
bytkových dílcích. Součástí katalogu je
také srovnávací tabulka dekorů s odpoví−
dajícími hranami a foliemi.
Během podzimu se navíc v médiích ob−
jeví nová grafická a obsahová koncepce
inzerátů DDL. DDL také pracuje na úpravě
vzhledu katalogových listů všech produk−
tů, které budou po jejich dokončení do−
stupné ke stažení na www.ddl.cz (stejně
tak, jako všechny dříve zmíněné prezen−
tační materiály).
DDL věří, že i tyto novinky budou dal−
ším přínosem a konkurenční výhodou pro
jeho zákazníky.
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Společný projekt Asociace českých nábytkářů a Svazu čes−
kých a moravských výrobních družstev − Klastr českých nábyt−
kářů uspěl v náročném projektovém posouzení Ministerstva
průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest. Na zpracování
projektu a jeho realizaci se podílí poradenská firma DRING
Consulting s.r.o. Z podpory operačního programu „Spolupráce“
by v příštích třech letech měl Klastr českých nábytkářů čerpat
podpůrnou dotaci ve výši 40 464 000 Kč na svou činnost. To
představuje celkový rozpočet ve výši 71 778 794 Kč.
Dnem 1. září 2009 odstartoval Klastr českých nábytkářů svůj projekt v rámci
operačního programu „Spolupráce“. Realizace projektu je organizačně náročná.
Z toho důvodu je celý projekt rozdělen do několika pracovních skupin. Jsou jimi:
Pořízení laboratorních zařízení do servisních středisek Klastru českých nábytkářů,
podpora inovací designu nábytkářských výrobků, inovace distribučních a logistických
cest a inovace procesu, vývoj nových modelů a technologií a využití ve výrobě, me−
zinárodní konkurenceschopnost, výzkum pro inovaci, inovace organizačních a řídí−
cích procesů členských firem, sdílení kapacit firem klastru, pořádání odborných
workshopů, seminářů, setkání, účast na veletrzích, spolupráce a propagace klastrů.
Cílem projektu je podpora malého a středního podnikání v oboru výroby nábytku
a komponentů potřebných pro výrobu nábytku. Dalším cílem je využití nejnovějších
technologických poznatků ve výrobě, použití nejmodernějších marketingových postu−
pů při prodeji výrobků a zprostředkování zahraničních zkušeností členům klastru.
Cílem je i zprostředkování informací pro podnikatele v oboru výroby nábytku.
Vedení klastru i jeho členové předpokládají, že na základě zkušeností z mi−
nulého kola v rámci operačního projektu „Klastry“, bude čerpání dotací pružněj−
ší. Tato změna by měla omezit velkou zátěž cash flow, převážně malých a střed−
ních firem. Po velmi dobré spolupráci s agenturou CzechInvest v minulém kole
se předpokládá, že k nápravě dojde.
Projekt Klastr českých nábytkářů, na jehož vytvoření se podílela Asociace
českých nábytkářů společně se Svazem českých a moravských výrobních druž−
stev, byl založen v roce 2006. V závěru roku 2008 byl dokončen tříletý dotační
projekt z operačního projektu „Klastry“. Na přímou podporu českého nábytkář−
ského průmyslu byla vyčerpána dotační částka mírně přesahující 21 mil. Kč.
Finance byly využity jednak na posílení marketingových a prodejních aktivit člen−
ských firem, ale i na podporu kvality nabízených produktů.
Asociace českých nábytkářů ve spolupráci s firmou DRING Consulting
s.r.o. dále úspěšně žádala o dotaci projektu „Inovace vzdělávání a spolupráce
v dodavatelsko−odběratelském řetězci českého nábytkářství“ s celkovým dotač−
ním rámcem 9.933.618,− Kč. Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců ve
firmách členů Asociace českých nábytkářů.
Projekt bude realizován v rámci Operačního programu lidské zdroje a za−
městnanost. Výroba nábytku v České republice je perspektivní odvětví. Prosazují
se moderní technologie a vyspělé prodejní techniky. Ačkoliv počet zaměstnanců
v odvětví má klesající tendenci, roste produktivita práce. Úspěšně se daří expor−
tovat značnou část v tuzemsku vyrobené produkce. Je zapotřebí současný stav
stabilizovat nebo zlepšit. To klade vysoké nároky na zaměstnance i manage−
ment. Projekt má za cíl zvýšit kvalifikaci zaměstnanců a jejich větší přizpůsobení
požadavkům modernizovaného odvětví.
Projekt je rozdělen na několik fází: V první fázi proběhne šest workshopů, za−
měřených podle specifických okruhů, kuchyňský nábytek, kancelářský a objektový
nábytek, koupelny, bytový nábytek, čalouněný nábytek a ostatní nábytek. V druhé
fázi budou probíhat vlastní školení na celém území České republiky. Ve školení
bude velký důraz dáván na designovou tvorbu nových výrobků. Projekt podpořily
i nejvýznamnější designérské instituce v České republice: Design Cabinet CZ,
Czechdesign a Unie profesionálních designérů. Design je v projektu chápán jako
důležitý prostředek, díky němuž mohou české malé a střední firmy podnikající v ná−
bytku zvýšit svou konkurenceschopnost na domácích i zahraničních trzích. Ve ško−
leních nejsou opomenuty ani prodejní techniky, komunikační dovednosti atd.
Pro obě organizace byly projekty zpracovány konzultační společností DRING
Consulting s.r.o. Přičemž projekt Asociace českých nábytkářů byl vyhodnocen
jako šestý nejúspěšnější při podání. Celkově bylo podáno 67 projektů (z toho
66 zaregistrovaných).
http://www.czechfurniture.com
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T I PY P R O V Á S
INFRMAČNÍ TECHNOLOGIE
AEC, dceřiná společnost Cleverlance Enterprise Solutions, uvedla na
trh nový modul řešení elektronické podatelny, který slouží k přímému na−
pojení na Informační systém datových schránek (ISDS). Datová schrán−
ka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění
úkonů vůči orgánům veřejné moci. Vstupní branou do každé organizace
tak může být elektronická podatelna, kterou v případě elektronických po−
dání i datových zpráv plně zajišťuje řešení AEC ePodatelna. Výhodou ře−
šení je možnost snadného napojení na již provozované systémy pro ří−
zení oběhu dokumentů ve společnosti (DMS systémy, spisové služby).
Podání a datové zprávy jsou pak dle nastavených pravidel předávány pří−
mo do používaného systému a uživatelé tak mohou s jednotlivými do−
kumenty pracovat v pro ně důvěrně známém prostředí. Řešení plně re−
spektuje požadavky právních norem, které se vztahují k problematice
elektronického podpisu, elektronických podatelen a datových zpráv v ob−
lasti veřejné správy. Neméně důležitým hlediskem je maximální bezpeč−
nost řešení. AEC ePodatelna, jako jeden z mála dostupných produktů na
trhu, umožňuje obousměrné šifrování komunikace pomocí silné asyme−
trické kryptografie. AEC ePodatelna standardně podporuje napojení na
spisové služby z produkce společností ICZ, Vera, AIP Safe a 5P a nově
i na DMS systémy postavené na technologii Microsoft SharePoint.
Letošním 1. červencem nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb. o elek−
tronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který právnic−
kým osobám ukládá za povinnost komunikovat s organizacemi veřejné
správy elektronickou cestou prostřednictvím tohoto systému.
z
Značka Comfor uvede na trh nové stolní PC Comfor Piccolo Eco 2.
Počítač je velký asi jako šálek dvojité kávy, řadí se mezi nejlevnější
a spotřebuje méně energie než 40W žárovka. Nejmenší a maximálně
ekologický počítač značky Comfor bude k dostání v distri−
buční síti AT Computers a také ve všech specializovaných
prodejnách Comfor. Piccolo Eco 2 má na výšku 172,5 mi−
limetru, na délku 153,5 milimetru a široký je 20 milimetrů.
Má extrémně nízkou spotřebu, která dosahuje 20W, ale
také nízkou hlučnost do 21 dB. Comfor Piccolo Eco 2 je do−
dáván se základní deskou s čipstem NVIDIA ION s integro−
vaným procesorem CPU Intel Atom 230, pamětí 1 GB
DDR2, harddiskem HDD 160 GB SATAII a operačním systé−
mem MS Windows XP Home CZ. Comfor na Piccolo Eco 2
poskytuje 24měsíční záruční lhůtu. K dostání bude za
7499 korun (včetně DPH).
z
Společnost Asus představila Dolby sluchátkovou sadu HP−100U, kte−
rá přináší zvuk v kvalitě domácího kina. Sluchátkový set HP−100U obsa−
huje pár sluchátek, externí audio zařízení Xonar U1 a kvalitní prostorový
mikrofon se stojánkem. Sada HP−100U představu−
je kompletní audio řešení určené pro náročnější
posluchače. Sada HP−100U obsahuje Xonar U1,
externí audio zařízení, které využívá schopností
čtyř Dolby technologií a poskytuje věrný plastický
zvuk. Navíc podporuje technologie DirectSound,
EAX 2.0 a akceleraci Open AL, díky kterým zpro−
středkuje kvalitní audio zážitek uživatelům
Windows Vista/Windows XP a také platformy Mac.
Sada je vybavena Hi−Fi sluchátkovým zesilovačem
pro čistotu zvuku.Sada HP−100U se dodává ve čty−
řech barevných variantách. Kůží potažené náušníky přilnou k uším uži−
vatelů a dobře tlumí okolní zvuky. Při delším používání uživatelé ocení
i elastický náhlavník. Balení HP−100U obsahuje stojací prostorový mik−

rofon, který dokáže díky svým schopnostem odfiltrovat okolní ruch, a je
tedy vhodný zejména pro VoIP aplikace jako Skype nebo MSN Messen−
ger. Stejně dobře ho ale využijete i při hraní her.
z
Verbatim rozšířil řadu bezdrátových notebookových myší o modely
Nano v černém, červeném, modrém a růžovém provedení. Myši Nano
jsou kompatibilní s PC a Mac a obsahují malý USB přijímač, který není
větší než eurocentová mince. Každý z těchto čtyř
modelů je již k dostání v obchodech za 539 ko−
run (RRP). Bezdrátové myši Nano, stejně jako
ostatní myši Verbatim, díky příjemnému ovládání
a ergonomickému provedení nezkazí první dojem.
Uživatelé se mohou spolehnout na bezdrátovou
technologii pracující v pásmu 2,4 GHz, která za−
ručuje radiový signál až na vzdálenost 10 metrů. S přesným laserovým
snímačem, jehož maximální rychlost snímání činí 1600 dpi, přinášejí
čtyři nové modely kvalitní kontrolu pohybu. Barevné variace myší Verba−
tim Nano jsou sladěné s barvami notebooků nejoblíbenějších.

EKONOMIKA
Největší český aukční portál Aukro.cz podpoří firmy, které i kvůli kri−
zi v čím dál větší míře objevují internetové aukce. Firmy nejsou na Aukru
žádnou novinkou, po celou dobu existence aukčního portálu měli jejich
majitelé možnost se přihlásit jako podnikající subjekty. V průběhu října
ale na Aukru dojde ke zcela transparentnímu rozdělení uživatelských
účtů na podnikatelské a soukromé. Uživatelé s podnikatelskými účty bu−
dou na Aukru rozlišeni speciální ikonou vedle svého uživatelského jmé−
na a navíc budou u účtu zobrazeny konkrétní údaje o firmě. Důvodem
oddělení profesionálních prodejců od soukromých osob je viditelnější
rozlišení prodejců pro nakupující. V budoucnu také přibudou nové ná−
stroje, které umožní firmám efektivněji oslovovat nové zákazníky.
„Směřujeme k tomu, aby Aukro.cz bylo naprosto transparentní, z čeho
poplynou výhody pro všechny zúčastněné strany. Firmy získají speciální
označení, díky kterému se budou moci lépe zviditelnit pro nové zákazní−
ky. Uživatelé zase získají nástroj, který jim pomůže získat představu
o výši komfortu, jenž jim může prodávající poskytnout,“ popsala hlavní
důvody tohoto kroku Pavlína Zábojníková, výkonná ředitelka Aukro.cz.
z
Tři až šest měsíců v jednom z nejuznávanějších podnikatelských inku−
bátorů světa, v kalifornském PlugandPlayTechCenter, mohou díky agentu−
ře CzechInvest zdarma získat slibné české podnikatelské nápady. Projekt
českého Technologického akcelerátoru představil přímo v sídle inkubáto−
ru v kalifornském městě Sunnyvale. Slavnostně se tu otevřelo i nové za−
hraniční zastoupení agentury. „Spojené státy jsou největším investorem
do zahraničí vůbec − každý šestý dolar z celkových 1,7 trilionu dolarů pří−
mých zahraničních investic z roku 2008 pochází právě z USA,“ zdůraznila
Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury Czech−
Invest. „Proto chceme jejich příliv do ČR posílit další pobočkou. Otevíráme
tu ale i Technologický akcelerátor, díky kterému české firmy nebo i uni−
verzitní iniciativy získají tři až šest měsíců nájmu a služeb v Kalifornii ve
špičkovém zařízení PlugandPlayTechCenter zdarma. A díky kterému si bu−
dou moct o zahraniční investice říct samy,“ řekla. IIdeálním kandidátem
pro Technologický akcelerátor je začínající česká firma, nebo případně i za−
vedená společnost, která má jedinečný nápad na nové podnikání; prostor
v inkubátoru mohou získat i zajímavé univerzitní aktivity. Projekt je otevře−
ný zejména nápadům z oblasti informačních a komunikačních technologií,
biotechnologií a čistých technologií. Projekt Technologického akcelerátoru
pomůže českým firmám udržet se co nejdéle v období, kdy přímo nepo−
třebují strategického investora pro další fungování.

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