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Listopadové číslo přináší informa−
ce a fotoreportáž z Celorepublikové
porady SČMVD konané dne 13. listo−
padu 2009 v TOP HOTELu PRAHA.
Mimo jiné zde byl představen projekt
zásilkového katalogového prodeje
družstevního spotřebního zboží.
V tomto čísle máme pro vás také
reportáž z výrobních družstev DRIN
a Podané ruce. Můžete se tak spolu
s námi podívat, jak vznikají unikátní
skleněné šperky a dekorace.
A na co se můžete těšit příště?
Zimní období sebou přináší jednu
z příjemných věcí, a tou je vymýšlení
dárků pod vánoční stromeček. V příš−
tím čísle vám proto přineseme ně−
kolik tipů z nabídky našich členských
výrobních družstev, jejichž výrobky by
mohly být inspirací jako dárek pro
vaše blízké...
Závěrem máme pro vás tip na vý−
let do Mariánských Lázní. Inspirací
vám může být také speciální nabíd−
ka − máte možnost dvou dvoudenní−
ho pobytu v Hotelu coop Kriváň
a v Hotelu Ambiente za skvělé ceny.
Informace naleznete v našem časo−
pisu.
Jana Henychová
šéfredaktorka

ADRESA REDAKCE
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Redakce časopisu Výrobní družstevnictví
Václavské nám. 21
113 60 Praha 1
Šéfredaktorka: Jana Henychová
henychova@scmvd.cz
Tel.: +42 224 109 352
Tel./fax: +42 224 230 050
Zasílání tiskových zpráv: redakce@scmvd.cz
Objednávky inzerce:
inzerce@scmvd.cz
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Celorepubliková porada SČMVD
13. listopadu 2009 – TOP HOTEL PRAHA
Celorepubliková porada SČMVD se uskutečnila v pátek 13. listopadu 2009
v TOP HOTELU PRAHA. Předmětem bylo projednání aktuálních otázek spojených
s činností SČMVD. Podobně jako minulých letech bylo i letos na program jed−
nání podzimní celorepublikové porady zařazeno vystoupení několika expertů.

Prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.

Ing. Jiří Stýblo, CSc.

předseda Rady expertů České manažerské asociace

výkonný ředitel České manažerské asociace

Téma: Jaké slabiny v současném managementu odhalila
aktuální krize? (1. část)

Téma: Jaké slabiny v současném managementu odhalila ak−
tuální krize? (2. část)

z
z
z
z

z Manažeři dnešních organizací se musí
připravit na zvládnutí budoucích problé−
mů a změnit přitom své stávající řídící
praktiky i styl vedení pracovníků. Jejich
úkolem je zabezpečit rozvoj nových kom−
petencí pracovníků, kteří umožní udržet
prosperitu organizace v nových podmín−
kách a odtrhnout se od postupu metod
„nejlepší praxe“, které vedly k minulým
podnikatelským úspěchům.
Jedním z cílů je rozšířit vědecké pojení managementu a ná−
stroje umožňující zohlednit iracionální chování lidí.
Věnovat pozornost nejenom „navyšování hodnoty pro akcio−
náře“, ale i závazkům společenské odpovědnosti vůči dalším
zájmovým skupinám (stakeholders).
Vyhledávat inovační podněty i příležitosti pro vlastní inovace
také mimo hranice oboru podnikání.
Přizpůsobit se výrazným změnám v chování a spotřebitelských
zvyklostech zákazníků, zejména poklesu jejich loajality.

z Je potřeba se zaměřit na kulturu
špičkových výkonů − orientace na
zhodnocení každého procesu,
sdílení znalostí či inovační aktivi−
ta. Bez těchto změn zůstává rein−
žinýring pouhou reorganizací…
z Jádrem výkonové kultury jsou
týmy, z nichž vyplývá společná
vize, hrdost na špičkový výkon
a originální řešení potřeb zákazní−
ka − zákazník si musí vybrat právě
nás...
z Každý proces musí přispívat k jedinečné hodnotové nabídce
odlišující se od konkurence
z Sdílení kritických znalostí − sítě znalostí a způsobilostí, pře−
vzetí odpovědnosti a průběžná spolupráce se zákazníkem
z Vytvořit ze zaměstnanců partnery, nová forma sociálního dia−
logu.
z Přejít od manuální práci k práci se znalostmi − zvýšit podíl in−
vestic do vzdělání
z Rozvinout síťování elektronického přenosu informací a komu−
nikace
z Sedmero zásad nového lídra jsou:
1. Profesionalita, zkušenost kredibilita
2. Silná idea − jasná vize
3. Čin − nikoliv pouze idea
4. Etika − mravnost
5. Schopnost zralé a vyvážené sebereflexe
6. Obrovská vůle
7 Schopnost inspirovat druhé
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Ing. Jan Mühlfeit

Mgr. Ing. Josef Kratochvíl

Chairman Europe, Microsoft Corporation

předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

Téma: Aktuální otázky podnikání v Evropě

Téma: Problematika průmyslového vlastnictví
a praktické aspekty jeho právní ochrany

Pro udržení kroku s Evropou je potřeba v budoucnu se zaměřit
na následující:
y Demografie, produktivita a so−
ciální systém
y Udržet krok s USA a asijskými
státy, v konkurenci a vzdělání
y Znalost ekonomiky a zeměděl−
ské oblasti
y Dobré strategické záměry pro
podnikání a produktivní agendy
y Být připraven a mít předpokla−
dy pro 21. století
y Navýšení investic
y Inovace a konkurenceschop−
nost
y Odvaha vyjádření se v našich
podmínkách
y Nastartovat legislativní, sociální a zdravotní reformy
y Regulace a legislativa pro globální ekonomiku
y V oblasti vzdělání reformy systému
y Celoživotní vzdělávání a zdokonalování se, stát se více atrak−
tivní pro rozmanité posluchače
y Investovat více do vzdělávání a inovací.

Em. profesor Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc.

z Úřad průmyslového vlastnictví
rozhoduje v rámci správního ří−
zení o poskytování ochrany
a vede příslušné rejstříky
o předmětech průmyslových
práv
z Získává, zpracovává a zpří−
stupňuje fond světové paten−
tové literatury
z Vykonává činnost podle před−
pisů o patentových zástupcích
z Spolupracuje s jinými orgány
státní správy při prosazování
průmyslových práv
z Spolupracuje s mezinárodními organizacemi a zahraničními
národními úřady, plní závazky vyplývající z mezinárodních
smluv na poli průmyslového vlastnictví
z Působnost je stanovena zákonem č. 14/1993 Sb.

Bc. Petr Herynek
obchodně−výrobní ředitel, Ergotep, družstvo invalidů
Téma: Zásilkový katalogový prodej družstevního spotřebního
zboží

čestný děkan CMC Graduate School of Business

Na celorepublikové byla podána
bližší informace o záměru vytvo−
řit zásilkový katalogový prodej
družstevního spotřebního zboží.
Tuto akci iniciovalo družstvo
Ergotep Proseč, které by ji také
logisticky zajišťovalo. Dodávkami
do sítě COOP Centrum úspěšně
pokračuje i spolupráce se spo−
třebními družstvy. Tuto oblast
prezentoval na celorepublikové
poradě Bc. Petr Herynek, ob−
chodně − výrobní ředitel, Ergotep,
družstvo invalidů.

Téma: Nejnovější vývoj managementu
(stoletá změna z pohledu mikroekonomiky)

y
y
y
y
y
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Je potřeba klást důraz na
y Velikost a rychlost operací, lidský
potenciál, plánování, teorii infor−
mací, teorii systémů, matematic−
ké metody či operační průzkum
y Novými podněty jsou počítače
a internet, mobilní telefonie, bio−
technologie, genetika, nanotech−
nika, eko−ekonomika (sjednocení
přírody a ekonomiky) a eto−ekono−
mie (sjednocení etiky a ekonomie)
y Mezi kapitál patří investice,
technika, materiál, nářadí a or−
ganizace
Mezi znalost patří všeobecná životní zkušenost, škola a její ná−
stavba, výzkum a vývoj, vědecké bádání a experimentování
Každá novost není inovace, běžná zlepšení zbavují inovaci je−
jího revolučního poslání
Za tvořivou destrukci je nejvíce odpovědný ten, kdo zakládá
kapitál, tj. podnikatelské vedení a vrcholoví manažeři
Podnikat jde ruku v ruce se slovem inovovat, inovace se musí
zúčastnit všichni
Nejdůležitějšími obory jsou výroba zbraní a farmaceutický průmysl

Ing. Jiří Majer
předseda VD Dřevozpracující družstvo, Lukavec
Neustále hovoříme o krizi.
Jenže krize není hlavní problém,
protože krize není příčina, ale ná−
sledek. Proto je tak důležitá
naše připravenost provést nutné
změny, identifikovat příčiny krize
a začít se chovat tak, abychom
je odstranili. V obecné rovině le−
cos víme a lecos tušíme, ale
v praktickém životě nejsme při−
praveni tyto změny realizovat.
Došli jsme k bodu, kde naše
současné potřeby dokáže uspo−
kojit mnohem méně lidí, než ko−
lik je zaměstnáno. Řešení vidím
ve vzniku pracovních míst, která budou schopna přinést nové
způsoby naplňování našich potřeb, které budou efektivnější
a šetrnější k prostředí. Existuje dokonce výbor, který se projek−
ty v oblasti trvale udržitelného rozvoje zabývá. Z České republi−
ky se jeho práce nikdo neúčastní. Díky tlaku, který má za cíl
změnu, lze očekávat proměnu životního stylu. Jakými směry se
různé společnosti vydají, lze jen tušit. To vše vytváří ohrožení,
ale i nové příležitosti i pro družstva. Jde jen o to je včas zachy−
tit a využít.
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Extranet SČMVD
EV rámci pracovního programu byla podána informace k provozování extranetu SČMVD. Přednášejícím byl pracovník IT SČMVD
Daniel Smrtka. Jak zmínil, důvodem pro vytvoření extranetu bylo doplnění stávajících komunikačních médií (IP, Výrobní družstev−
nictví, e−mail, pošta), dobrá operativnost, vysoká rychlost předávání informací, uložené informace dostupné odkudkoliv a kdykoliv,
možnost jejich vyhledávání, dále pak možnost uložit neveřejné informace, chráněné jménem a heslem a možnost použití stažitel−
ných šablon a souborů.
Informace jsou děleny do kategorií podle jednotlivých útvarů SČMVD. Systém obsahuje informativní část (články) a interaktivní
část (diskuse,otázky a odpovědi). Neaktuální informace je možno ukládat do archivu. Při vytváření systému byl kladen důraz na
úsporu nákladů, využití stávající techniky, software a produktů šířených pod GPL licencí (bezplatné použití). Vkládání informací
i správu systému provádí vlastní zaměstnanci Svazu, vhodný redakční systém minimalizoval dobu jejich zaškolení.
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Úryvky ze Zprávy předsedy SČMVD pro celorepublikovou poradu
V podkladových materiálech obdrželi všichni
zástupci členských družstev základní informace
o činnosti svazu, jeho orgánů a jednotlivých
útvarů za období od konání valného shromáž−
dění do října a o hlavních úkolech, které nás če−
kají v nejbližším období..Zároveň byla členská
družstva informována o průběžném čerpání roz−
počtu a hlavních akcích souvisejících se stavem
svazových objektů.
Pro případ potřeby ověřené elektronické ko−
munikace máme zajištěny veškeré potřebné ná−
ležitosti (smlouva s Českou poštou s.p. −
Postsignum) a ověřenu funkčnost na naší síti.
Na základě požadavku jsme nyní schopni téměř
okamžitě zajistit kvalifikovaný elektronický cer−
tifikát libovolnému zaměstnanci a začít využívat
jakékoliv aplikace vyžadující chráněnou a ověřenou komunikaci
(např. ověřená elektronická komunikace se státní správou,
s ostatními komerčními subjekty, elektronické podepisování
dat, datové schránky atd.). V případě potřeby je Svaz schopen
poskytnout technickou podporu družstevním uživatelům ohledně
elektronické komunikace (např. datové schránky).
Oblast strukturálních fondů… V období červenec − říjen 2009
v důsledku prohlubující se krize družstva přivítala znovuotevření
mimořádného programu MPSV " Vzdělávejte se" určeného za−
městnavatelům postiženým propadem výroby. Program zpro−
středkovávají úřady práce. Druhý mimořádný program "Školení
je šance" byl na počátku září uzavřen, v rámci tohoto programu
však bylo za pomoci odboru podáno několik žádostí, na základě
kterých byla družstvům dotace přiznána. V tomto období byla
dále vyhlášena 1. výzva vzdělávacího programu EDUCA, který je
sice zaměřen na specifické vzdělávání. Od 1. 9. 2009 probíhá
další výzva do programu Nemovitosti, novinkou probíhající výzvy
je možnost čerpání dotace na systémy pro využití obnovitelných
a druhotných energetických zdrojů (tepelná čerpadla, kogene−
rační jednotky, solární a fotovoltaické panely). Musí však být spl−
něna podmínka, že veškerou takto vyrobenou energii spotřebu−
je příjemce dotace v rámci činnosti v rekonstruovaném objektu.
Nesmí tedy docházet k odprodeji vyrobené energie. Družstva se
opakovaně zajímají o vyhlášení programu Marketing, i přes opa−
kující se připomínky a doporučení však tento program bude vy−
hlášen až počátkem příštího roku. Dalším žádaným programem
je Ekoenergie, v rámci jehož předchozí výzvy se účastnila 3 člen−
ská družstva, nová výzva se očekává na počátku roku 2010.
V roce 2010 by měla být také vyhlášena další výzva do progra−
mu Rozvoj, v letošním roce dle našich informací podala žádost
do Rozvoje 3 družstva.
Odbor poradenských služeb poskytuje členským družstvům
poradenský a informační servis v oblasti právní, účetní, daňové,
v oblasti výkaznictví, mzdové politiky a odměňování. Úkolem to−
hoto odboru je i prosazování požadavků družstev při úpravách
ekonomické a pracovněprávní legislativy tak, aby úpravy zákonů
zajistily základní prorůstové podmínky a respektovaly specifika
družstev. V letošním roce to byla zejména opatření ke zmírnění

dopadů finanční krize a změny ve vazbě na pří−
pravu státního rozpočtu na rok 2010.
Významné jsou i aktivity zástupce v Bruselu při
prosazování zájmů družstevnictví na úrovni
EHSV.
Ke stěžejním úkolům odboru podnikatel−
ských služeb patřilo v uplynulém období dopra−
cování systému monitorování vyhlašovaných
státních a veřejných zakázek, tendrů a výběro−
vých řízení, především na maloobjemové dodáv−
ky. K danému tématu byl 5. října uspořádán
také instruktážní seminář. Řada členských druž−
stev nabízených možností již využívá. V této sou−
vislosti je třeba připomenout, že celá agenda
nabídek, přihlašování i výběru se provádí pouze
elektronicky prostřednictvím internetu a samo−
zřejmostí je mít vydaný elektronický podpis a bezpečnostní cer−
tifikáty. O aktuálních nabídkách v současné době zavádíme in−
formační systém také na nově spuštěných extranetových
stránkách svazu: http://extranet.scmvd.cz/
V současné době se dokončují práce na nové Koncepci pro−
pagace svazu pro rok 2010. Kromě tradičních PR aktivit jako
jsou společné expozice na výstavách a veletrzích, pořádání tis−
kových konferencí, příprava tiskových materiálů, vytváření pro−
pagačních materiálů a dalších, se budeme zaměřovat na prosa−
zování českých výrobků, a to i v návaznosti na letošní kampaň
"český výrobek na český trh". V rámci této akce hodláme využít
stoupající zájem tuzemských spotřebitelů o domácí produkci,
iniciovaný negativními zkušenostmi s levnými asijskými výrobky.
Podobně jako v jiných oblastech, byla i na poli VDI celková
situace po celý rok 2009 výrazně ovlivněna politickou nestabili−
tou a probíhající hospodářskou krizí. Tyto podmínky logicky neu−
možnily prosadit do popředí komplexní řešení tak složitého pro−
blému jakým je integrace a podpora zaměstnávání a podnikání
osob se zdravotním postižením. Po pádu vlády sice pracoval tzv.
expertní panel, který jsme iniciovali u bývalého ministra Nečase
a na jehož činnosti jsme se aktivně podíleli, ale jeho výstupy
byly více než žalostné − pouze souhrn námětů, které navíc neby−
ly ani oficiálně zveřejněny. Družstva jsou o aktuální situaci prů−
běžně informována.
Společně s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených
ČR připravujeme vhodnou propagační kampaň na podporu této
problematiky. Prostor vidíme zejména v regionálním rozměru
prosazování našich zájmů, kde neinformovanost a netečnost na
úrovni obcí, měst a krajů považujeme za největší překážku
a současně příležitost vytvořit "tlak zdola", který by mohl posílit
společenskou objednávku na systémové řešení.
Průběžné informace pro vedoucí pracovníky našich člen−
ských družstev jsou zveřejňovány v Informačním přehledu a na
webových stránkách svazu. Novým médiem, které zavádíme pro
posílení informovanosti mezi svazem a družstvy i mezi družstvy
navzájem, je již jmenovaný extranet a samozřejmě v rámci slu−
žeb poskytovaných jednotlivými odbory svazu pomoc při řešení
konkrétních problémů.
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Celorepublikovou poradu doplnil společenský večer…
V 19:00 začal společenský večer v prostorách TOP CON−
GRESS HALL. Čestnými hosty večera byli mimo jiné předseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslav Vlček, gene−
rální ředitel Svazu průmyslu a obchodu ČR Ing. Zdeněk Liška
a šéf evropské divize Microsoft Corporation Ing. Jan Mühlfeit.
K tanci a poslechu hrál Polenský Big−Band se zpěváky Ilonou
Smejkalovou, Monikou Hoškovou, Ladislavem Fialou a Petrem
Nekorancem. Jako host si s nimi zazpívala také Daniela Šinko−
rová, držitelka ceny Thálie, muzikálová zpěvačka a herečka
Lucie Černíková a finalista soutěže X−Faktor Ondřej Ruml.
O pestrost večera se postarala také vokální skupina VOXTET.
Jeden z největších úspěchů patřil populárním komikům Josefu
Aloisi Náhlovskému a Josefu Mladému.
Ti z vás, koho ve výčtu nabídky večera zaujalo jméno
Ladislava Fialy, hádají správně − ano, není to shoda jmen, ale
jedním ze zpěváků a podstatě i po hudební stránce jedním z nej−
lepších pěveckých hudebních výkonů večera byl opravdu
Ladislav Fiala, předseda družstva Dřevo Měřín, který současně
spolu se zpěvákem Janem Smigmatorem, účastníkem jedné
z řad soutěže SuperStar, celý večer uváděl.
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Aktuální informace pro členská VD
z V rámci jednání předsedy s Ing. Pavlem A. Stehlíkem, generálním komisařem účasti ČR na EXPO 2010 v Šanghaji, byly
zvažovány možnosti prezentace členských družstev a svazu na této akci.
z S ministrem práce a sociálních věcí Ing. Šimerkou jsou v současné době vedena jednání, jejichž snahou je v rámci pro−
dlouženého mandátu vlády do termínu řádných voleb dovést maximum témat, týkajících se především podmínek za−
městnávání zdravotně postižených, do co nejpokročilejšího stádia věcného řešení. Bylo dohodnuto, že na základě sva−
zem zpracovaných podkladů bude stav řešení jednotlivých témat průběžně vyhodnocován na společných jednáních, která
budou svolávána v měsíčních intervalech.
z Tématem jednání Rady pro rozvoj a investice MPO byla podpora exportu. Byla konstatována potřeba navýšení finančních
prostředků v rámci EGAP a dohodnuty postupy na podporu veletrhů ze státních prostředků.
z Valná hromada Pojišťovny Kooperativa potvrdila dobré výsledky firmy. V návaznosti na novou smlouvu jsou v současné
době projednávány podmínky pojišťování motorových vozidel.
z 15. října se ve Štamberku u Vlašimi uskutečnilo zasedání Sdružení KOVO, byly projednány náměty pro jednání na valném
shromáždění, společné obchodní aktivity a konkrétní formy mezidružstevní kooperace.
z MPSV ČR se v těchto týdnech zaměřuje na kontrolu a monitoring zneužívání §78 zákona o zaměstnanosti, konzultujeme
neformální možnosti podpory z naší strany.
z Podařilo se dořešit výjimku z pravidla odpočtu příjmů od výše podpory u OP LZZ dle výzvy 30 (Podpora sociálního podni−
kání), nic nebrání družstvům využít toho společně s výzvou IOP.
z Byla zahájena výuka semestru "výrobní družstevnictví" na JČU v rámci specializace (DA ČR).
z Dne 5. října se na MF konalo jednání pracovní skupiny pro daně a pojištění. Tématem byla paušální daň. Další schůz−
ka k tomuto tématu a otázce úpravy odvodu DPH v případě neuhrazení faktury subjektem v insolvenčním řízení byla usku−
tečněna na MF 21. října.
z Ve dnech 7. − 8. října se uskutečnilo Konzultační soustředění k zákonům o dani z přidané hodnoty, daním z příjmů, k zá−
konu o účetnictví a zákoníku práce pro družstva ZČ a JČ kraje. Přednášejícími byli pracovníci odboru poradenských slu−
žeb Praha.
z 5. října 2009 SČMVD uspořádal seminář na téma Datové schránky, výběrová řízení a zadávání veřejných zakázek.

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: Kde mohu nalézt více informací, které se týkají jednotlivých průmyslových odvětví ve vztahu k Evropské unii,
např. informace o příslušné legislativě v rámci EU v konkrétních oborech, o pravidlech dodávek do jednotlivých
zemí atp.?
Odpověď:
Nejlépe bude, když si prostudujete informace na webových stránkách Evropské komise − Portálu pro podnikání a prů−
mysl − viz webový odkaz : http://ec.europa.eu/enterprise/index_cs.htm
V levé části této webové stránky naleznete odkaz Průmyslová odvětví, který je členěn dle jednotlivých oborů. Zvolíte si
Váš obor a vyhledáte informace týkající se Vašeho oboru, např. rubriku „Často kladené otázky“ ve Vašem oboru, jaká jsou
pravidla vývozu Vašeho zboží mimo rámec EU, naleznete také informace o hlavních asociacích ve Vašem oboru v rámci EU
spolu s kontakty na ně. Na tomto místě také naleznete širokou škálu publikací, většinu z nich je možné číst a stahovat on−
line bezplatně.
Co se týká legislativy a přístupu k právu EU − komplexní informace naleznete na stránce EUR − lex
(viz odkaz http://eurlex.europa.eu/cs/index.htm). Tato stránka poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie.
Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvy−
kové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí velkou řadu možností vyhledávání.
Ing. Věra Řeháčková, odbor podnikatelských služeb SČMVD
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Josef Štiak převzal sponzorský dar

Jak jsme již dříve informovali, mezi členy našich družstev jsou i velmi zajímaví lidé, kteří přes svá tělesná omezení překonáva−
jí hranice svých možností. Jedním z nich je i Josef Štiak, vozíčkář, člen a místopředseda družstva DELTA České Budějovice, který
je držitelem českého rekordu v hodu oštěpem a stále ještě i ve vrhu koulí.
V Indii se budou konat světové sportovní hry IWAS World Games 2009, a to ve dnech 22. listopadu do 2. prosince v indickém
městě Bangalore. Jsou svojí hodnotou postaveny na úroveň mistrovství světa a zúčastní se jich přední světoví atleti.
Těchto her se zúčastní také Josef Štiak. Přestože je tento sportovec členem České asociace tělesně handicapovaných spor−
tovců (ČATHS), která hradí výdaje spojené s MS, ME, a paralympiádami, tento závod nehradí a je na sportovcích, aby si sehnali
peníze sami. „Tyto hry jsou pro mne velkou sportovní výzvou a rád bych se jich zúčastnil a dobře uspěl,“ uvedl Štiak.
SČMVD se rozhodl přispět z potřebné částky příspěvkem ve výši 10 000 korun. Josef Štiak převzal finanční dar 16. října z ru−
kou předsedy SČMVD Jana Wiesnera, za přítomnosti ředitele odboru VDI SČMVD Ing. Karla Rychtáře...

VÝZVA SVAZU
PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR
Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR, zastupující 1600 členských firem,
jejíž jednání se uskutečnilo 22. října ve Slaném,
vyzvala vládu a politickou reprezentaci k uskutečnění následujících opatření.
Podnikatele a veřejnost vyzvala k jejich podpoře.
Zlepšit image České republiky vůči zahraničí − žádáme od politické reprezentace státu, aby prosazovala
a zajišťovala realizaci zahraniční politiky nepoškozující zájmy země a podnikání. Považujeme za nezbytné,
aby ve vztahu k partnerům v Evropské unii prokázala Česká republika zodpovědnost a přijala Lisabonskou smlouvu
v souladu s ústavním pořádkem naší země.
Zastavit nárůst korupce ve všech oblastech veřejných zakázek a zajistit lepší vymahatelnost práva.
Při zadávání veřejných zakázek pro výstavbu dopravní infrastruktury zajistit jejich vyšší efektivnost.
Zastavit zadlužování státu a ve střednědobém horizontu zajistit vyrovnaný státní rozpočet,
bez zvyšování daňové zátěže pro firmy a občany. Provést audit výdajů státu.
Podpořit orientaci výzkumu, vývoje a inovací na výsledky a spolupráci s průmyslem.
Provést nezávislý audit fungování Akademie věd a jejích reálných přínosů.
Přijmout reálné kroky ke snížení nákladů na chod státu a samosprávy
a výrazně zefektivnit činnost veřejné správy.
Přijmout opatření k zajištění efektivnější podpory exportu, vzhledem k výrazně exportnímu zaměření naší ekonomiky .
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DRIN, výrobní družstvo, Zubří
Podané ruce, sociální družstvo, Zubří
Tak trochu netradičně se nepodíváme tentokrát jen do jednoho družstva − ale rovnou do dvou.
Proč? Protože obě družstva jsou pevně spjata vazbami vedoucími k dobrým výsledkům a především
k tomu nejdůležitějšímu − zajistit pro lidi stabilně práci.
Jako první je potřeba zmínit družstvo DRIN. Jedná se o druž−
stvo invalidů a jeho výrobní náplní je tradičně od roku 1988 vý−
roba skleněných pilníků a dále skleněných dekorativních před−
mětů a šperků, jako jsou dekorativní misky, tácy, svícny,
lampičky, vitráže, závěsná svítidla či skleněné přívěsky a náuš−
nice. Tradiční výroba skleněných pilníků zahrnuje také speciální
zakázky, jako jsou ručně malované pilníky či pilníky s firemním
logem.
Vedle družstva DRIN zmiňujeme sociální družstvo Podané
ruce, s odlišným předmětem činnosti na první pohled nesouvi−
sejícím s družstvem DRIN. Podané ruce totiž poskytují pečova−
telskou službu seniorům a osobám se zdravotním postižením.
Pokud nejsou pečovatelky plně využity „zaměstnáme je na pra−
cích kooperačního typu“, říká předsedkyně družstva Podané
ruce Šárka Dořičáková, která spolu se svým manželem
Tomášem Dořičákem a Ivou Krausovou jsou duší obou jmeno−
vaných družstev. „Družstvo Podané ruce je samostatným sub−
jektem, je registrováno jako poskytovatel sociálních služeb.
Podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je to nut−
né, protože když se tyto činnosti provozují jako služba, není mož−
né získat žádné dotace,“ vysvětluje předsedkyně Dořičáková
s tím, že proto se zaregistrovali jako nový subjekt. Sociální služ−
by začalo zpočátku poskytovat družstvo DRIN. Tyto činnosti pře−
vzalo na sebe sociální družstvo Podané ruce. „Nejsme ve střed−
nědobém plánu Zlínského kraje. Nejsme pro něj priorita a proto
také nedostáváme žádné dotace. Nebyl by nejspíš problém se
do tohoto plánu dostat, ale nové subjekty nemají moc šancí. My
jsme subjekt podnikatelský, ale je to nezisková organizace −
služba na sebe nevydělává,“ vysvětluje situaci předsedkyně.
Jak nás dále předsedkyně Šárka Dořičáková informovala,
družstvo Podané ruce také zajišťuje klientům stravu. Tuto čin−

nost převzalo družstvo od DRINU, který ale musel do ceny zahr−
nout ještě DPH a tím se dostal na vyšší cenu. A to byl také je−
den z důvodů, proč vzniklo družstvo Podané ruce. Služba se tak
stala levnější a žádanější. Tato služba stojí 15,− Kč, ostatní ji po−
skytují za dvacet korun.
„Družstvo Podané ruce poskytuje také sociální služby
v Domově pro seniory v našem okolí. V rámci svých aktivit pro−
vádí pečovatelské úkony, převážně dohled nad dospělou oso−
bou, nákupy, komunikace s klientem, procházky atd. V domově
by mělo být vše zajištěno automaticky ale není to tak. A tak je
tam hodně klientů, kteří projevují o naše služby zájem jejich ro−
diny se na nás obracejí,“ informuje nás předsedkyně. „Máme
i klientku, která byla dříve u jiné pečovatelské služby vedena
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jako problematický klient a neplatič. V první řadě bylo nutno na−
učit ji hospodařit s penězi. Vyřešili jsme to jednoduše − klientka
zaplatí za službu vždy ten samý den, a tak se nemůže stát na−
ším dlužníkem,“ dozvídáme se.
„V současné době máme tři pečovatelky v trvalém pracov−
ním poměru a jednu na dohodu. Jsou to ženy, které byly dlou−
hodobě evidované na úřadu práce. Obě ženy se uvedly velmi
dobře. Jedna má několik let před důchodem a váží si práce, cho−
dí do rodiny a má nadstandardní vztah ke klientům, kteří ji mají
rádi,“ dozvídáme se od předsedkyně. Družstvo víceméně dopl−
ňuje činnosti, které by měly být automaticky dány péčí v domo−
vě pro seniory. „Pro mě je to nepochopitelné − rodina platí ně−
kolik tisíc měsíčně za pobyt svého příbuzného a oni nejsou
schopni alespoň 2x týdně se s klientem projít na procházku,
a tak si rodina platí ještě nás. Jedna paní je po mozkové přího−
dě. Dochází za ní naše pečovatelka, vezme ji ven v chodítku, po−
povídá si s ní... Není v tu chvíli pro klientku jen pečovatelkou,
je někým, na koho se klientka těší. Ta paní nebyla celý rok ven−
ku, měla strach jít ven, co budou lidi říkat, že má ochrnutou
ruku... My jsme ji vzali alespoň na procházku do parčíku za do−
movem, a trvalo nám 14 dnů, než jsme ji na tuto vycházku při−
pravili. V současné době jsme již pokročili k tomu, že klientka
bývá na návštěvě doma a my ji děláme doprovod a společnost,“
hodnotí situaci předsedkyně Dořičáková. Družstvo spolupracuje
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s místním sociálním odborem, což postupně vedlo ke zlepšení
situace v tom, že zpočátku nedůvěřivý přístup samotného do−
mova k jejich pečovatelce se začal zlepšovat. Hlavně v počátku
činností byl paradoxně domov proti, neviděl rád cizí personál ve
svých prostorách, i když sám klientům mnohdy neposkytl od−
povídající službu.
Obě družstva mají sídlo ve stejném městě a pečovatelka
často vykonává souběžně více činností. Když nevykonává soci−
ální službu u klienta, vyrábí skleněné šperky a další ozdoby.
Pečovatelky poskytují komplexní služby dle zákona č. 108/206
Sb. o sociálních službách. Dříve pro tyto činnosti stačil pouze
zdravotní průkaz, nyní pokud družstvo chce tyto činnosti vyko−
návat jako oficiální poskytovatel, pak musí být zaregistrováno
a pracovnice musí mít pečovatelský kurz. A právě ten si pro jis−
totu udělala také předsedkyně družstva DRIN Iva Krausová.
Ostatně celý top management obou družstev je vzájemně pro−
pojen a na druhou stranu se nebrání ani běžným činnostem
v družstvu − nejkrásnější skleněné ozdoby, šperky a dekorace
vznikají přímo z rukou či alespoň podle návrhů samotné před−
sedkyně Podaných rukou a výtvarnice Šárky Dořičákové, která je
současně majitelkou nejdražšího zařízení v družstvu, na kterém
stojí i výroba družstva DRIN − a sice pece na zhotovování skle−
něných výrobků.
A výhledy družstva do budoucna? Jak nás předsedkyně
Dořičáková informovala, v Zubří se uvažuje s výstavbou denního
stacionáře. „Chceme jít do výběrového řízení jako provozovatel.
V současné době je již tato kauza v jednání s Diakonií Valašské
Meziříčí. Ta by byla provozovatelem stacionáře, my bychom pak
jako sociální družstvo provádělo úkony vůči klientům,“ říká
Tomáš Dořičák.
Ještě jednu firmu je potřeba zmínit… a tou je společnost
TO.MA.−THERM s.r.o. Ta sice není družstevní, ale má s oběma
družstvy blízký vztah včetně příbuzenského. Společnost provo−
zuje též zpracování skla, ale DRINU nekonkuruje − je výrobcem
technických skleněných komponentů. Firma sídlí v těsné blíz−
kosti družstev DRIN a Podané ruce. Ptám se v souvislosti se
vztahy s Domovem pro seniory na něco co mě opravu zajímá −
a trefuji cíl − ano. Můj odhad je správný a já se dozvídám, že vel−
ká budova by byla ideálním místem pro práci v sociální oblasti.
„Současná budova místní společnosti je pro tuto společnost na−
dměrně velká, je to žrout energií. Výhled je v budoucnu tuto bu−
dovu opustit a pro své aktivity si na nádvoří objektu postavit bu−
dovu menší,“ informuje nás T. Dořičák s tím, že sociální
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družstvo Podané ruce by pak tuto budovu po firmě mohlo získat
a mohlo by v ní v budoucnu provozovat služby.
Ptám se na podrobnosti a dozvídám se, že ve větší budově
ve sklepě jsou prostorné místnosti, kde by mohlo být například
rehabilitační centrum. Dokonce je již vypracován projekt, kde se
počítá také s místem pro občerstvení, byt pro domovníka a v hor−
ních patrech pak projekt počítá s pokoji a kancelářemi. „Pokud
by vše vyšlo jak má, naším záměrem je pak těch zhruba 10 kli−
entů, za kterými nyní dojíždíme, převzít, a provozovat služby pro
ně na komerční bázi,“ dodává T. Dořičák. V chystaném investič−
ním záměru se také uvažuje o pronájmu prostor kvalifikovaným
poskytovatelům služeb − např. ordinace lékařky, masáže, pedi−
kérky atd. Nutno dodat, že tyto kroky družstvo podniká za prů−
běžných konzultací a prostřednictvím JUDr. Miroslava Machaly
z regionálního pracoviště SČMVD v Brně.
Výtvarnou a celkovou image družstva doplňuje ještě obchod−
ní značka − Vitráže Šárka. Všechny tři společnosti, tedy družstvo
DRIN, a nedružstevní firmy TO.MA−THERM, s.r.o. a Vitráže Šárka
tvoří živý organismus, který se navzájem doplňuje a využívá svých
silných stránek, na které se jednotlivé firmy specializují. Celkově
zde našlo práci více jak 40 lidí, z toho je nejméně 15 zdravotně
postižených. Pro odbyt výrobků je mimo jiné určena podniková
prodejna a e−shop.
Podané ruce vznikly jako jedno ze sociálních družstev v rám−
ci skončeného projektu SČMVD (vedle nejméně 10 dalších, z ni−
chž některá jsou již členy SČMVD). Jsou příkladem netradičních
oborů činnosti a možnosti rozvoje družstev v oblasti služeb po−
třebných v obcích a regionech.
(−jh−)
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Setkání oceněných manažerů
Královéhradeckého a Pardubického kraje
Setkání významných osobností oceněných
v soutěži Manažer roku se uskutečnilo 13. října na
zámku Hrádek u Nechanic. Pořádalo ho Centrum
andragogiky s.r.o. ve spolupráci s Manažerským
svazovým fondem a konalo se pod záštitou hejt−
manů Královéhradeckého a Pardubického kraje.
Na akci byl přítomen mimo jiné předseda výrobní−
ho družstva Sněžka Náchod a generální ředitelka
SČMVD Ing. Soňa Van Deelenová. Přítomen byl
také Ing. Jan Heřmanský ze společnosti SVITAP
J.H.J. s.r.o. a též viceprezident sdružení ATOK.
Za dobu své historie se soutěž Manažer roku postupně do−
stává do vědomí nejen manažerské obce, ale i veřejnosti jako
nejprestižnější hodnocení manažerů u nás a ne jako náhodná
anketa nebo sociologické šetření, což můžeme často společně
sledovat v mediích na celostátní úrovni a občas i v médiích re−
gionálního významu. Uplynulých 16 ročníků této soutěže bylo
přehlídkou špičkových manažerských osobností plně srovnatel−
ných se svými evropskými kolegy, dosahujících vynikajících ús−
pěchů nejen v rozvoji odvětví a firmy, ale zejména regionu, měs−
ta či obce, v nichž působí.
Proto MSF ve spolupráci s Centrem andragogiky, s.r.o.,
a krajským zastupitelstvem Hradce Králové a Pardubic po více
jak roce opětovně zorganizoval setkání oceněných manažerů
uvedených krajů s oběma hejtmany, které všichni přítomní chá−
pali jako vyjádření zasloužené pozornosti, připomenutí, zviditel−
nění a ocenění vynikajících manažerů z obou krajů, kteří své vý−
sledky prezentovali svou účastí v nejprestižnější manažerské
soutěži v ČR − Manažer roku
Tentokráte se setkání uskutečnilo pod patronací královéhra−
deckého hejtmana Bc. Lubomíra France na zámku Hrádek u Ne−
chanic. Za účasti obou hejtmanů a dalších zastupitelů se disku−
tovalo k problematice rozvoje podnikání, spolupráce podni−
katelské veřejnosti s veřejnou správou při rozvoji kraje s důrazem
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na překonání krize a dalších opatření v období po krizi. Součástí
setkání bylo i ocenění úspěšných manažerů a manažerek, kteří
se zúčastnili soutěže Manažer roku. Byl mezi byl také Ing. Milo−
slav Čermák, předseda v.d. Sněžka Náchod. Setkání se v zastou−
pení předsedy SČMVD zúčastnila jeho generální ředitelka pani
Soňa van Deelenová, které v závěru setkání přálo štěstí a vyhrá−
la malý diamant jako pozornost od jednoho s partnerů setkání.
Setkání manažerů s hejtmany krajů je významný počin pro
prohloubení spolupráce veřejné správy regionů a podnikatelské
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sféry. MSF prostřednictvím vyhlašovatelů soutěže a to ČMA,
KZPS ČR a SP ČR nabídl spolupráci dalším hejtmanům při zalo−
žení tradice setkání a výměny zkušenosti mezi veřejnou správou
a nositeli ocenění ze soutěže MR. Přispěje to významně i ke zvi−
ditelnění manažerské profese v regionech či krajích. Věříme, že
v příštím roce se takového setkání uskuteční i v dalších krajích.
Podrobnosti o jejich přípravě průběžně najdete na webu MSF
www.msf.cz
Autor textu: Dr. Rastislav Lukovič

Ing. Miloslav Čermák
rok narození: 1948
funkce: předseda družstva
firma: Sněžka, výrobní družstvo
Ocenění: 3. místo TOP 10 MR 2006,
Manažer odvětví výroba a zpracování textilu,
oděvů a kůže MR 2006, Úspěšný manažer
roku MR 2000 a 2001, finalista MR 2003
Současná pozice: předseda družstva
Pod jeho vedením se zvedly tržby druž−
stva za posledních 8 let 10 x. Rozhodujícím
faktorem úspěšnosti je export, který se na
celkové výkonnosti podílí z 80 %. Z toho se
podařilo 85 % prodat na tvrdém a těžko do−
stupném trhu EU a to do původních 15 zemí
EU. Soustavné inovace výrobků a techniky,
získání ISO TS 16949 v procesu řízení a kon−
troly, kapitálová a výrobní expanze a zakou−
pení BENTEXU v Benešově nad Černou v r.
2006, to vše výrazně posílilo výrobní základ−
nu družstva. Tvrdý tlak na kvalitu výrobků
umožnil vytvořit cenovou konkurenceschop−
nost. Zodpovědný přístup k podnikání a pro−
fesní řízení dovedly družstvo k vysoké stabi−
litě na trhu.

Více informací o aktivitách MSF naleznete na http://www.msf.cz
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Váení èlenové SÈMVD,
dvì nejkrásnìjí západoèeská mìsta Vám nabízí monost dvoudenního pobytu
na Hotelu coop Kriváò*** a Hotelu Ambiente**** za bezkonkurenèní ceny.
Neváhejte tedy se zakoupením pobytového balíèku,
vyuít ho mùete pouze od 9.11. do 20. 12. 2009. U víte, komu udìláte radost?

Hotel coop Kriváò, Mariánské Láznì
Tento hotel má skvìlou polohu pøímo proti kolonádì v centru lázeòské zóny.
Více ne polovina z pokojù má balkón s jedineèným výhledem na støed mìsta a lázeòskou kolonádu.

Balíèek vihák lázeòský obsahuje:
2x ubytování ve dvoulùkovém pokoji ***+ l 2x snídanì formou bufetových stolù
2x veèeøe - výbìr ze 3 menu + salátový bufet l 1x medová masá
1x Pedikùra a manikùra BONUS l volný vstup do sauny a whirpoolu
Monost prodlouení pobytu s polopenzí a 2x lázeòskou procedurou za 1300,-Kè/os. BONUS

LAST MINUTE CENA PRO ÈLENY SÈMVD: 2.890,- Kè za osobu a pobyt

Spa & Wellness Hotel Ambiente Karlovy Vary
Ètyøhvìzdièkový Wellness & Spa Hotel Ambiente leí v bezprostøední blízkosti Vøídla
a kostela Máøí Magdalény, v samém centru lázeòské èásti Karlových Varù.

Romantický balíèek obsahuje:
2x ubytování ve dvoulùkovém pokoji l 2x bohatá bufetová snídanì l 1x veèeøe - tøíchodové menu
1x romantická veèeøe pøi svíèkách l 1x odpolední káva se zákuskem
1x welcome drink pro oba l 1x Thermarium 1h (whirlpool, sauna, pára)
1x èásteèná masá pro kadého dle výbìru 1/2 h (klasická, aromatická, reflexní masá plosky)
láhev sektu + ovocný koík na pokoj l upan po celou dobu pobytu
wifi pøipojení ve spoleèenských prostorách l Internetový koutek

LAST MINUTE CENA PRO ÈLENY SÈMVD: 3.310,- Kè za osobu a pobyt
Nabídka se vztahuje na pobyty v termínu: 30. 10. - 20. 12. 2009.
SPA & WELLNESS HOTEL AMBIENTE, MORAVSKÁ 1A, 360 01 KARLOVY VARY
TEL.: +420 353 365 111 FAX: +420 353 365 192
E-MAIL: Info@hotelambiente.cz WEB: www.hotelambiente.cz
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V budově SČMVD
se konala prodejní akce
oděvních družstev
Středa 4. listopadu patřila prodejní a kontrak−
tační akci oděvních družstev. Záměrem akce bylo
vytvořit příležitost k prodeji oděvních výrobků
družstev přímo v Praze, využít k tomuto účelu bu−
dovu svazu a využít i kontakty, které pracovníci
svazu mají. Pozvánky směřovaly jak obchodníkům
či hotelům v centru města, tak zaměstnancům
svazu, pražských družstev, spřátelených organi−
zací, komor, asociací, ministerstev, apod. Rekla−
ma v budově a před ní měla přilákat i nájemníky
a návštěvníky budovy a veřejnost.

Od 10 do 18 hodin měl do budovy svazu přístup každý, kdo
chtěl nahlédnout do bohaté nabídky družstevních oděvů.
Moděva Konice na tuto akci přivezla svou tradiční nabídku −
dámské pláště, paleta a bundy, Modela Pardubice tento dám−
ský sortiment doplnila o šaty, halenky, trička, topy, kabátky
a kalhoty. Styl Plzeň představil výrobky šicího závodu družstva −
dámské kalhoty, sportovní soft−shellové bundy, mikiny, vesty, tri−
ka, textilní tašky; přivezl i vzorky pracovních oděvů pro personál
hotelů. KoRDružstvo Praha představilo lákavou nabídku kože−
ných kabátů, bund a sak, kterou doplňovala nabídka kožešino−
vých kabátků, límců, čepic a rukavic.
Vývoj Třešť nabídl zhotovení pánských obleků pomocí spe−
ciální služby − tzv. měřenkové výroby. Za pomoci zkušební sady
obleků byla pro zájemce vybrána základní velikost, kterou pří−
tomný obchodník upravil přímo na míry zákazníka. Společně vy−
brali vhodný střih a materiál, spolu s mírami byly tyto údaje ode−
slány do výrobní firmy v Třešti. Tamní elektronický systém
následně vygeneruje střih vybraného oděvu, který ideálně padne
na postavu zákazníka. Po ušití a vyžehlení bude hotový oděv do−
dán na adresu, kterou si zákazník určil.
Těší nás, že můžeme konstatovat, že zástupci všech zú−
častněných družstev byli spokojeni s dosaženými obchodními vý−
sledky a navrhují tuto akci v budoucnu opakovat.
Autor textu: Ing. Lenka Bartoničková
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T I PY P R O V Á S
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Společnost Verbatim uvedla na trh nový kompaktní stereo Bluetooth
Audio Cube, který reprodukuje zvuk z jakéhokoli Bluetooth zařízení. To z něj
činí vhodný přenosný reproduktor pro mobilní telefony,
MP3 přehrávače nebo notebooky. I přes malé rozměry
a hmotnost dokáže Verbatim Bluetooth Audio Cube vy−
dávat hudbu s opravdovým rázem − dostatečným pro jed−
nu velkou místnost − a protože jeho strany měří 70 mili−
metrů, vejde se do kapsy a je tak dobrou pomůckou pro
kempinkový výlet nebo letní večer v zahradě.
Reproduktor má bezdrátový dosah 8 metrů a jakmile jej
připojíte k Bluetooth zařízení, stačí jen stisknout přísluš−
né tlačítko pro přehrávání hudby. Součástí balení je také
konvenční stereo audio kabel (3,5mm), který umožňuje připojení Bluetooth
Audio Cube i k zařízení nepodporující Bluetooth a použít jej jako standardní
stereo reproduktor. Jeho maximální výkon jsou 3 watty, disponuje frekvenč−
ním rozsahem 20 Hz až 20 kHz a o napájení se starají čtyři AA baterie.
Bluetooth Audio Cube je k dostání v obchodech za 780 korun (doporučená
maloobchodní cena).
z
Společnost Lenovo představila pět nových monitorů ThinkVision, které
představují pokrok v „zeleném“ designu a použitelnosti, a zároveň poskytují
kvalitní vizuální zážitky. Nová řada obsahuje vlajkovou loď společnosti
Lenovo, monitor ThinkVision L2251x Wide − nejekologičtější monitor Lenovo
s nízkou spotřebou energie, vyráběný částečně z recyklovaných plastů, a prv−
ní počítačový monitor certifikovaný jako TCO Certified Edge.
Monitory ThinkVision L1711p, L1951p Wide, L2250p
Wide, L2251p Wide a L2251x Wide respektují závazek
Lenova s názvem „Reduce. Reuse. and Recycle“ − Redu−
kovat, znovu použít a recyklovat, tedy vyrábět ekologicky
šetrné produkty. Všechny nové monitory mají certifikace
TCO, EPEAT Gold a mají o více než 50 procent vyšší ener−
getickou účinnost než předchozí modely, takže překraču−
jí kritéria normy Energy Star 5.0. Jako první
počítačová firma, která dosáhla svým moni−
torem L2251x Wide na TCO Certified Edge,
má Lenovo vedoucí postavení v řadě oblas−
tí, včetně snižovaní elektromagnetického
vyzařování a využití škodlivých materiálů. Nové
monitory poskytují ostré zobrazení s rozlišením až
1680 x 1050, kontrastním poměrem 1000:1 a dobu odez−
vy pět milisekund. Kompatibilita s DisplayPort u vybraných modelů také
umožňuje uživatelům snadno pracovat na notebooku nebo stolním počítači
s monitorem. ThinkVision 2551x Wide disponuje vestavěnou webkameru pro
videokonference a až čtyřmi vysokorychlostními USB porty pro vyšší flexibili−
tu a rozšiřitelnost. Monitory Lenovo ThinkVision L2251x Wide (5199 ko−
run), L1711p (2999 korun) a L2251p Wide (4299 korun) budou v České re−
publice dostupné od letošního prosince, modely ThinkVision L1951p Wide
(3299 korun) a ThinkVision 2250p Wide (4099 korun) budou dostupné už od
listopadu tohoto roku. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
z
Verbatim uvedl na trh nový Combo SSD disk, který kombinuje výhody vy−
sokorychlostního připojení eSATA s uživatelsky přívětivějším USB. S pomocí
výkonné technologie SSD Flash můžete uložit až 32 GB dat. Bezpečnostní
software EasyLock s 256−bitovým AES šifrováním
udržuje data v bezpečí. eSATA rozhraní disku
Verbatim Combo SSD umožňuje čtení dat rychlostí až
60 MB/s a zápis až 25 MB/s, zatímco konvenční
rozhraní USB 2.0 čte data rychlostí až 26 MB/s a zapisuje až 15
MB/s. Přenosný disk obsahuje software EasyLock, který šifruje dokumenty
souběžně s jejich přesunem na Combo SSD. EasyLock garantuje 256−bitové
softwarové AES šifrování, čímž minimalizuje riziko ztráty či krádeže dat. (Pro
starší eSATA porty, které nevedou elektrický proud, je součástí balení samo−

statný Y−kabel, který vytváří funkční eSATA port s pomocí USB (napájení)
a eSATA (data). eSATA/USB Combo SSD je kompatibilní s Windows, Mac OS
a Linux. Jeho rozměry jsou 80 x 23 x 9 milimetrů a váží 19 gramů. Přichází
s 24měsíční záruční lhůtou a ve specializovaných obchodech je k dostání za
3149 korun (doporučená maloobchodní cena).
z
TomTom představil nový TomTom XXL IQ Routes s pětipalcovým displejem
a mapou pokrývající 42 evropských států. TomTom XXL byl navržen tak, aby
spojoval navigaci s velkou obrazovkou. Nyní mohou řidiči
využívat pokročilé technologie TomTom, včetně oblíbené
technologie IQ Routes, a zároveň díky lepší viditelnosti
získat větší pohodlí. TomTom XXL inteligentně využívá ři−
dičské zkušenosti milionů uživatelů TomTom po celém
světě. Čerpá z více než 800 miliard rychlostí naměřených
na silnicích k naplánování té nejrychlejší trasy (IQ Routes)
a zároveň umožňuje uživatelům vytvářet si vlastní mapo−
vé opravy nebo využívat tisíců bezplatných mapových
oprav prováděných uživateli TomTom každý den (Map Share). Nový TomTom
XXL IQ Routes s mapami 42 evropských zemí bude k dostání v českých ob−
chodech letos v listopadu za doporučenou maloobchodní cenu 5 890 korun.
z
Společnost Kingston představila dva nové USB flash disky základní řady
v různobarevném provedení. Prvním z modelů je DataTraveler mini10 s kapa−
citou až 32GB. Na miniaturní zařízení za dostupnou cenu můžete ukládat hud−
bu, fotografie, školní referáty nebo pracovní prezenta−
ce. USB flash disk je dostupný ve čtyřech stylových
barvách, nemá oddělitelnou krytku, konektor se z pod
krytky vysunuje. USB flash disk má na zadní straně
svorku, a tak jej můžete připnout na oblečení, desky
nebo sešit. Má pětiletou záruku. Doporučená maloob−
chodní cena: DT mini10 4GB 265 Kč s DPH, DT mini10 8GB 473 Kč s DPH,
DT mini10 16GB 1 066 Kč s DPH, DT mini10 32GB 2 132 Kč s DPH. Druhým
modelem je DataTraveler 102 − USB flash disk v kapacitách až do 32GB pro
rychlé a pohodlné ukládání, sdílení a přenášení dat. DT102 vám umožní mít
potřebná data stále s sebou, ať jste v kanceláři, doma, ve škole a kamkoli
cestujete. USB flash disk je dostupný ve čtyřech barvách, které se odlišují
podle kapacity, a má čtyřletou záruku. Doporučená maloobchodní cena:
DT102 4GB 262 Kč s DPH, DT102 8GB 451 Kč s DPH, DT102 16GB 799 Kč
s DPH, DT102 32GB 1920 Kč s DPH.

PODPORA PODNIKÁNÍ
Společnost Profesia.cz spustila novou verzi služby s názvem MARK − sprá−
va uchazečů o zaměstnání. Služba je zaměřená na zpřehlednění a ulehčení
výběrových procesů ve firmách. Důvodem jejího spuštění byl nárůst počtu re−
akcí uchazečů na zveřejněné pracovní nabídky na pracovním portálu
Profesia.cz. Při práci se systémem není potřeba instalovat žádný dodatečný
software. Nástroj je součástí služeb portálu Profesia.cz a pro společnosti,
které jej používají, je bezplatný.
z
Časopis TEST uděluje od letošního léta štítky, kterými výrobci mohou ozna−
čit své výrobky, jež uspěly v nezávislých testech publikovaných časopisem
TEST. Označování kvalitních výrobků štítky s výsledkem testu, které slouží k ry−
chlé orientaci na trhu, si v zahraničí již před mnoha lety vyžádali sami spotře−
bitelé a tento systém je v dnešní době již běžně používán. Čeští spotřebitelé
se mohou i na některých výrobcích prodávaných v Česku setkat se štítky ně−
mecké spotřebitelské organizace Stiftung Warentest. „Štítek TEST přináší
možnost okamžitě rozpoznat kvalitní výrobek. Spotřebitelé, ale i výrobci se mo−
hou spolehnout na naši objektivitu a nezávislost, protože TEST měří všem stej−
ně,“ řekla Ida Rozová, šéfredaktorka časopisu TEST. Testování i hodnocení
jsou zcela nezávislé. Výrobky nakupujeme v běžné maloobchodní síti, stejně
jako běžný spotřebitel. Modely do testu jsou vybírány na základě našich prů−
zkumů trhu a je přihlíženo i k přáním předplatitelů časopisu TEST. V součas−
né době je štítkem označeno více než 28 druhů výrobků.

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