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Cestování proběhlo tentokrát do
Plzně, kde jsme navštívili dvě výrobní
družstva. O zajímavé spolupráci v rám−
ci programu EUREKA nás informovalo
STYL PLZEŇ, výrobní družstvo, které se
bude společně se švédskými, norskými
a švýcarskými firmami podílet na vývoji
nové technologie elektrických propojení
v oblasti automobilového průmyslu.
Současně jsme navštívili jeho sběrnu
zakázek a prodejnu knihařství.

Druhým navštíveným družstvem by−
lo KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo
v Plzni. Rozhovor nám poskytl předse−
da družstva Stanislav Jelínek. Měli
jsme současně možnost prohlédnout si
některé z finálních výrobků.

Náš společný časopis je připraven
pomoci Vám v propagaci Vašich výrob−
ků a služeb, neváhejte proto posílat
tipy na to, co je u vás nového, co bys−
te rádi sdělili ostatním jako inspiraci
pro jejich vlastní činnost anebo naopak
o čem byste si rádi v časopisu přečet−
li. Stejně tak je možné využít naši rub−
riku dotazů a odpovědí, na které vám
odpoví kompetentní pracovníci SČMVD.

Ledová královna se rozhodla letos
panovat tvrdou rukou. Zasněžila opako−
vaně co mohla a pohled do přírody na−
bízí lákavou bílou romantiku, kterou jis−
tě vítají hlavně děti a lyžaři... Méně
však již řidiči, neboť zejména na našich
silnicích se v těchto dnech vyplatí po−
spíchat pomalu... A tak přeji všem
šťastné cestování a především bezpeč−
ný návrat.

Jana Henychová
šéfredaktorka
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S podáním žádosti o vrácení pojistného 
není třeba spěchat

Dne 8. ledna 2010 se na
ministerstvu práce a sociál−
ních věcí konalo jednání k vy−
jasnění stanovisek k platbě
pojistného na sociální zabez−
pečení v 1. pololetí 2007, kte−
ré svolal ministr práce a so−
ciálních věcí Petr Šimerka
z podnětu předsedy SČMVD
a KZPS Jana Wiesnera.
Jednání se zúčastnili jak od−
borníci z řad MPSV, MF ČR,
ČSSZ tak  zástupci KZPS,
SPaD, HK ČR a KDP ČR.
Předmětem jednání bylo vyjas−
nění situace v platbách za−

městnavatelů na pojistné na sociální zabezpečení v 1. pololetí
2007, kdy v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení chyběla definice vyměřovacího základu pro odvod
pojistného zaměstnavatelů a byla pouze v následně přijatém na−
řízení vlády č. 39/2007 Sb. a od 1. 7. 2007 byl vyměřovací zá−
klad znovu doplněn novelizací přímo do zákona. 

Na základě medializace sporu firmy, která nezaplatila pojist−
né za toto období, pojistné jí bylo OSSZ doměřeno a krajský
soud rozhodl, že firma nemusela pojistné platit, protože vymě−
řovací základ nebyl definován přímo v zákoně, požádalo více něž
4,5 tisíce firem o vrácení již zaplaceného pojistného. ČSSZ se
proti rozsudku krajského soudu odvolala a v současné době je
případ řešen Nejvyšším správním soudem ČR. Konečný verdikt
má být vynesen v únoru.

MPSV trvá na tom, že povinnost zaměstnavatelů platit kon−
tinuálně sociální pojištění, byla vždy a nelze ji zpochybňovat.
Nejvyšší správní soud rozhoduje jen v jednom konkrétním přípa−
du, kdy firma odmítla zaplatit pojistné. I kdyby soud rozhodl v ne−
prospěch státu, nebude stát zaplacené pojistné vracet, firmy bu−
dou muset po zamítnuté žádosti o vrácení podat soudní žalobu.
Lhůta na podání žádosti o vrácení je 5 let, tzn., že končí v roce
2012. Znamená to, že je dostatek času počkat na vyjasnění si−
tuace a případnou žádost o vrácení podat později. Žádost o vrá−
cení přeplatku bude mít dopad rovněž do účetnictví (zaúčtování
pohledávky) a do daňových povinností (dodatečné přiznání
k dani z příjmů na vyšší daňovou povinnost).

„Povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné na sociální za−
bezpečení existovala vždy, tedy i v 1. pololetí 2007 a byla sta−
novena přímo zákonem,“ zdůraznil Šimerka. „Víc než 99 procent
plátců pojistného z cca 260 tisíc to také nezpochybnilo a po−
jistné proto zaplatilo. V současné době není žádný důvod zahltit

okresní správy sociálního zabezpečení žádostmi o vrácení po−
jistného,“ řekl. Současně informoval o tom, že do 6. ledna
2010 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení, jejíž
okresní správy mají na starosti výběr pojistného, 4 626 žádostí
o jeho vrácení, v celkové výši cca 12,6 mld. korun.

Šimerka varuje, že pokud bude žádostí firem přibývat tak
rychle jako v minulých týdnech, hrozí zahlcení poboček České
správy sociálního pojištění zbytečnou administrativou. „Chtěl
bych vzkázat všem firmám a všem obcím, které ještě nepožá−
daly o vrácení pojistného, aby tak nečinily,“ řekl Šimerka s tím,
že promlčecí doba je pětiletá a končí 31. prosince 2012.

Současně se v médiích objevily informace, že firmám, které
by uspěly a získaly zpět zaplacené peníze, by o ně mohly obra−
tem přijít. „Vláda by musela najít zákonný způsob, aby výpadek
v řádech desítek miliard nahradila. Bylo by nespravedlivé, aby
stát někomu vrátil peníze za zaplacené pojistné a aby ostatní
měli tyto peníze prostřednictvím vyšších odvodů splácet,“ řekl
Šimerka. Jak k tomuto tématu uvedl šéf Komory daňových po−
radců Jiří Nekovář, takové řešení by nesmělo být diskriminační
a retroaktivní, ale „je přesvědčen o tom, že existuje“.

Svaz českých a výrobních družstev toto téma sleduje. O vý−
voji situace a výsledcích jednání budeme členská družstva ope−
rativně informovat.

V návaznosti na toto jednání se uskutečnila tisková konfe−
rence, kde Šimerka v jejím závěru poskytl novinářům odpovědi
na dotazy k dané problematice.

Stanovisko Ministerstva financí, 
Ústředního a daňového ředitelství

ze dne 19. ledna 2010,
č.j. 051/11681/2010

Vzhledem k právní nejistotě, která v současné době panuje ohledně výkladu a aplikace zákona upravujícího platby na so−
ciální pojištění v roce 2007, došlo Ministerstvo financí k závěru, že je potřeba v rámci klientského přístupu k poplatníkům tuto
specifickou situaci zohlednit i při aplikaci procesních pravidel týkajících se podávání dodatečných daňových přiznání.

Do doby, než bude v dané věci známo definitivní rozhodnutí soudu, není nutno aby subjekty, které zažádaly o vrácení zapla−
ceného sociálního pojištění, podaly zároveň, resp. do konce následujícího měsíce (jak lze dovodit z § 41 odst. 1 zákona o sprá−
vě dani a poplatků), též dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu za období, kterého se žádost týká. Ze strany územních
finančních orgánů nebude vzhledem k výjimečnému charakteru celé události uplatňována sankce za pozdní podání dodatečné−
ho daňového přiznání (tj. zvýšení daně podle § 68 zákona o správě daní a poplatků).

O případné povinnosti podat dodatečné daňové přiznání budou v případě potřeby jednotlivé daňové subjekty finančními úřa−
dy včas vyrozuměny (výzvou podle § 44 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků).

Ing. Jan Knížek, vrchní ředitel

Více informací lze nalézt na extranetu SČMVD
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Vážené kolegyně a kolegové družstevníci,
v posledních letech jsme svědky různých konferencí a setkání nás povolaných a ještě povolaněj−

ších s tématy k řešení aktuálních problémů byrokracie, vážné situace veřejných financí, nedostatků
v práci politických a státních orgánů a mnoha dalších. Konferencí jsou stovky a výsledky žádné nebo
nepatrné. Domnívám se, že nás doba naučila kvantifikovat a jasně specifikovat ekonomické a poli−
tické problémy, které nám vadí, ale neumíme je řešit. Respektive neumíme vytvořit tlak k prosazení
jejich řešení. Jsem přesvědčen, že je na čase vytvořit v naší republice platformu, která se začne mož−
nostmi řešení účinně zabývat. Co mne vede k takovému závěru jsem se pokusil nastínit v následují−
cích třech zamyšleních.

ZAMYŠLENÍ PRVNÍ

ZAMYŠLENÍ DRUHÉ

Tři zamyšlení JUDr. Rostislava Dvořáka,
předsedy představenstva družstva Vývoj Třešť

Neznalost střižená populismem
Nejsem příznivcem poplatků ve zdravotnictví, (zejména v tak

laicky a nedokonale provedené formě, která byla u nás apliko−
vána), ale na druhé straně jsem právník, který respektuje záko−
ny. Vrcholící spory krajů a ministerstva o poplatky ve zdravot−
nictví jsou dalším svědectvím o poklesu právního vědomí
a klesající úrovni politiků a státních úředníků v běžných otázkách
morálky a respektování práva. Naše současná judikatura jasně
stanoví povinnost poplatky platit a té se nejde bez porušení prá−
va vyhnout. Jednou z hlavních právních pouček často uváděných
v preambulích zákonů je, že činnost motivovaná snahou obejít
záměr zákona je protiprávní a jako na takovou je třeba se na ni
dívat. Z toho bude jistě vycházet i příslušný soud, i když ani
v tom si dnes už nejsem tak docela jist. 

Dlouhé diskuse, které je občan již měsíce nucen sledovat,
jsou buď politickým populismem nebo neschopností vyplývající
z nízkého právního vědomí.

Pochybná morálka
V roce 2007 vypadl ze zákona základ pro výpočet sociálního

pojištění. V Poslanecké sněmovně byla při projednáváni k záko−
nu řada pozměňujících připomínek, při jejichž realizaci se stala
tato neuvěřitelná chyba, která opět výrazně potvrzuje nepřijatel−
ně nízkou úroveň práce při tvorbě legislativy v České republice
(více jak polovina přijatých zákonů se v Čechách do dvou let
musí pro nedostatky novelizovat a český parlament nepochopi−
telně zasahuje do tvorby zákonů v bezprecedentním rozsahu ne−
majícím ve vyspělých zemích obdoby).

Máme tedy díky našim úředníkům a poslancům na stole dal−
ší vážnou chybu, další svědectví o úrovni jejich schopností, kte−
rými ohrožují miliardy ve státním rozpočtu.

V posledních dnech mne zaujalo kolik firem a dokonce
i měst již deklarovalo, že této chyby využije (zneužije) a pojistné
nebudou platit, respektive je budou požadovat zpět. Kam se to
dostal morální marasmus v mojí zemi? Jak je možné, že je chy−
ba druhého obratem zneužita ve vlastní prospěch?

Když jsem před časem stejně jako stovky jiných firem upo−
zorňoval, že český stát chce protiprávně zaplatit za převod po−
zemků z trvalého užívání do vlastnictví, musel jsem jít nakonec
k soudu, aby mně stát peníze vrátil. Příslušné ministerstvo je
bez soudu nevrátilo, protože počítalo s tím, že řada firem k sou−
du nepůjde a případné soudní jednání vrácení plateb pozdrží,
aby neoprávněně získané peníze měl stát co nejdéle k dispo−
zici.

Pokud se nemorálně chovají představitelé státu nebo parla−
mentu, destruuje to morálku celé společnosti a stát sklízí vý−
sledky své práce. Ale ty špatné výsledky se mne i vás osobně
hodně týkají! 

Přesto naše družstvo o neplacení pojistného na základě uve−
dené chyby nikdy neuvažovala a takových je jistě víc. Nejsem si
ale jist zda to pomůže k nápravě morálky.

Co je zkaženého v české zemi?
Neschopní lidé, kteří neumí pracovat a nedocilují pozitivních

výsledků, si to kupodivu nejen nepřiznají, ale ani neuvědomují
a mají tendenci zdůvodňovat svou neschopnost zástupnými ar−
gumenty. Pokud však neschopnost protne ve společnosti všech−
ny základní sféry tvorby, aplikace a vymáhání práva, je to pro ob−
čany státu doslova neštěstí. 

Už dávno nelze brát vážně onu známou větu „Stát jsme my“.
Stát totiž nejsme my, stát jsou politici, které jsme si zvolili a kte−

Záměrem zákona o poplatcích ve zdravotnictví byla jedno−
značně redukce množství pacientů u lékařů, tedy těch pacientů,
kteří chodí k lékaři, aniž by k tomu měli opravdu důvod. Jako pro−
středek redukce byl zvolen poplatek ve výši 30,− Kč, ale bohužel
z pacientů povinných platit včas nebyly vyčleněny osoby, které
tam nepatřily, například děti, maminky v porodnici apod. Tato
skutečnost byla ihned využita a zneužita k široké diskusi hrani−
čící s politickým populismem a dnes jsme tam kde jsme. Jako
právník však opakuji, že jakákoliv forma obcházení přijatého
a platného zákona, ať již vracením poplatku formou darů ze stra−
ny krajů nebo darů ze strany krajských nemocnic, jde proti zá−
měru tohoto zákona, je v rozporu s cílem tohoto zákona a je tře−
ba ji hodnotit jako záměr zákon obejít tedy jako postup
jednoznačně protiprávní. Jedinou cestou jak zrušit poplatky je
zrušit působnost zákona.

ZAMYŠLENÍ TŘETÍ
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ří se po volbách chovají často proti zájmu voličů, stát jsou také
státní úředníci a státní zaměstnanci, které politici do funkcí do−
sadili a kteří nám svou nabubřelostí a nekvalitní prací ztrpčují ži−
vot, jsou to prostě zástupně vybraní lidé, na jejichž schopnos−
tech záleží jaká je a bude úroveň státu a práce všech jeho
složek. Čím větší je neschopnost státního aparátu, tím více se
rozrůstá, tím větší je byrokracie, tím hůř nebo složitěji se obča−
nům daří řešit běžné potřeby a problémy.  

V novinách a televizi jsme denně svědky bezradnosti a ne−
schopnosti úředníků, policistů, soudců a politiků nacházet raci−
onální řešení běžně vznikajících problémů a potřeb občanů.
Skrývání této neschopnosti se často projevuje dokonce snahou
o přijímání nových zákonů, vyhlášek a pravidel, protože neumí
správně aplikovat ty stávající a samozřejmě nebudou to umět
ani s těmi novými. Ve společnosti s normální úrovní morálky se
řada věcí nemusí upravovat vyhláškami, protože občan je prostě

dodržuje, protože tak byl vychován, protože funguje státní kon−
trola, funguje policie, fungují úřady. Pokud však pokles morálky
a schopností státní správy a samosprávy v naší společnosti
bude tak rapidní jako v posledním desetiletí, tak se za čas do−
čkáme toho, že budeme přijímat zákony a vyhlášky na to, že
mladší má pozdravit staršího, že ženě má dát muž přednost při
vstupu do dveří, nebo že žák nemá pohlavkovat učitele. 

Už je to dávno, kdy jsem při studiu římského práva na
Masarykově universitě v Brně narazil na větu, kterou řekl asi
300 let před naším letopočtem jeden z římských prétorů (soud−
ce a tvůrce práva v jedné osobě − pozn. redakce): „Čím je stát
zkaženější, tím víc v něm vzniká zákonů“. Pokud je tato premi−
sa pravdivá, a ona je, tak je český stát − rozumí se jeho správa
− rok od roku zkaženější. 

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda představenstva družstva Vývoj Třešť

SČMVD projektovým partnerem projektu 
Komunikační a interaktivní platforma 

textilního a oděvního průmyslu
Náplní projektu je posílení vztahů mezi jediným VŠ pracovištěm v ČR zabývajícím se VaV a vzděláváním v ob−

lasti textilního a oděvního sektoru − Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci (TUL) a subjekty soukromého
sektoru. Tím jsou míněny jak firmy textilního a oděvního průmyslu, ale  také odběratelé těchto firem (které použí−
vají textilní produkty v sportovních, medicínských, stavebnických, zemědělských, geo−, moto−, industrial−aplikacích).

Svaz českých a moravských výrobních družstev spolu  s klastrem Technické textilie CLUTEX jsou projektovými
partnery a spolu s Fakultou textilní TUL se budou podílet na analýze potřeb podniků, které odebírají produkty tex−
tilního a oděvního průmyslu pro  své aplikace.

Fakulta textilní TUL doposud systematicky neoslovovala potencionální zájemce v tomto oboru, zatím prezento−
vala tuto problematiku na specializovaných veletrzích (například pro sportovní firmy na veletrhu S1 v únoru 2009,
nebo Hospimedica v dubnu 2008), i tehdy projevovaly firmy zvýšený zájem.

Projektem jsou plánovány následující aktivity, které mohou členové SČMVD využívat: 

nabídka využívání výzkumných a vývojových kapacit Fakulty textilní TUL, která může mimo jiné nabídnout
poradenství z oblasti textilního zbožíznalství a designu, hodnocení vlastností textilií, hodnocení komfortu
textilií, neboť má k dispozici řadu přístrojů pro automatické hodnocení omaku, ohybu, mačkavosti, splý−
vavosti a ohybové tuhosti textilií, hodnocení užitných vlastností textilií 

konzultační činnost

poskytnutí příkladů projektů v oblastech vědy a výzkumu

Možnosti spolupráce budou jednak prezentovány na odborných konferencích, seminářích, specializovaných ve−
letrzích (např. STYL Kabo, Hospimedica, Techtextil), jednak projekt počítá se vznikem  fyzického kontaktního mís−
ta pro setkávání výzkumné a aplikační sféry. Dalším informačním místem bude vlastní webová stránka tohoto pro−
jektu, která se nyní připravuje, SČMVD bude rovněž členská VD informovat prostřednictvím své webové stránky,
extranetu a IP.  

Ing. Věra Řeháčková, odbor podnikatelských služeb
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HANNOVER MESSE 2010 
Veletrh HANNOVER MESSE 2010, mezinárodní setkání průmyslu, které proběhne 19. − 23.

dubna, bude významnou platformou pro řadu mimořádných akcí. Přednášky, kongresy a fóra, se−
mináře a workshopy přispívají k celosvětovému vytváření synergií, navazování kontaktů a výměně
znalostí. Zástupci průmyslu, hospodářství a politiky s rozhodovacími kompetencemi naleznou na
veletrhu HANNOVER MESSE nejlepší podmínky pro profesionální networking a odborné mimořád−
né akce využijí jako doplněk devíti mezinárodních přehlídek, které se na této události věnované
technologiím uskuteční.

Pod heslem „Efektivněji − inovativněji − udržitelněji“ veletrh HANNOVER MESSE ukáže inovace, trendy, technologie a průmyslo−
vé materiály z celého světa. Veletrh HANNOVER MESSE svými stěžejní tématy − energie, mobilita, automatizace a průmyslové sub−
dodávky − pokrývá hlavní směry průmyslových odvětví.

Veletrh bude mít letos dvě premiéry: veletrhy MobiliTec a CoilTechnica. Celkově devět veletrhů kompletně pokryje svět průmy−
slové výroby. Ústředními tématy veletrhu budou energie, mobilita, automatizace a průmyslové subdodávky. Horizontální koncepci
veletrhu HANNOVER MESSE podtrhují prezentace produktů a služeb jednotlivých průmyslových branží v prostředí jejich aplikace
a inovativních řešení v souhře technologií. 

HANNOVER MESSE 2010 zahrnuje tyto veletrhy:
Energy − nejvýznamnější platforma energetiky spojí aktuální témata

MobiliTec − premiéra veletrhu pro mobilitu a její technologie

Power Plant Technology − silný soused dodavatelů energie

Industrial Supply − nový název a tematický park, ve středu pozornosti lehké konstrukce

CoilTechnica − premiéra cívek, transformátorů a elektromotorů

Industrial Automation − trh s automatizační technikou

MicroNanoTec − svět technologií nano, mikro a laserové technologie

Digital Factory − softwarová řešení viditelně a uchopitelně

Research & Technology − výzkum a vývoj odkrývají nové potenciály trhu

Celkem se letos veletrhu HANNOVER MESSE zúčastní přes čtyři desítky českých firem a institucí (stav k 11. lednu). Jejich
expozice obsadí celkovou výstavní plochu více než 573 metrů čtverečních, z čehož 272 metrů čtverečních, tedy asi polovina,
připadne na společný stánek českých vystavovatelů v hale 3 v tématu Industrial Supply organizovaný agenturou Rapid. Tento
společný stánek je oficiální účastí České republiky na veletrhu HANNOVER MESSE 2010 a je financovaný z prostředků
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

OBZOR Zlín 
– plastové a kovové díly pro automobilový

a elektrotechnický průmysl

STYL Plzeň
– kabelová a drátová konfekce, těsnění, kartonáž,

knihařství, kompletační práce

ELKO Nový Knín   
– výlisky, svařence

CYKLOS Choltice 
– obráběné, vysekávané a ohýbané kovové díly na CNC

Stánek zde bude mít též SČMVD. Družstevní expozice se
bude nacházet v hale č. 3, ve stánku č. 54.

K veletrhu HANNOVER MESSE 2010 se konala 13. ledna tis−
ková konference, kde o struktuře veletrhu a dalších zajímavos−
tech informoval tiskový mluvčí veletrhu Marco Siebert. Novináři
byli informováni o účasti českých firem na tomto veletrhu.
Současně byla předána informace o podpoře MPO. Siebert
účastníky konference podrobně informoval především o jednot−
livých částech veletrhu a o jejich umístění v konkrétních halách.
Přítomna byla též Eva Václavíková, zastupující společnost
Deutsche Messe AG v České republice.

Veletrhu Industrial Supply se ve společné
expozici, zahrnuté do oficiální účasti České
republiky do zahraničí, zúčastní tato členská
výrobní družstva:
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STYL PLZEŇ, výrobní družstvo

Výrobní družstvo STYL PLZEŇ je dlouhodobě největším zaměstnavatelem zdravotně postižených
osob v Plzeňském kraji. Jedním z průmyslových oborů činnosti je výroba elektrotechnických propoje−
ní a komponent, realizovaná závodem 4 Elektro v nově vybudovaném závodě v Plzni, Dopravní ulici.
Aktuální informace související s účastí družstva v mezinárodním programu EUREKA nám poskytl před−
seda družstva Miroslav Šrédl.

Závod, který řídí Ing. Leoš Hrabačka, je zaměřen na vývoj, vý−
robu a kompletaci výrobků, jak pro odběratele v zemích západní
Evropy, tak pro firmy v ČR. Původní zaměření na velké a výhrad−
ní odběratele zejména v Nizozemsku bylo nutné nástupem glo−
balizace trhu a zvýšením zájmu evropských firem o výrobu a ob−
chod v asijských zemích, zaměřit velmi rychle na obchodní,
technickou a výrobní spolupráci a dodávky jak s firmami v České
republice, tak pomocí účasti v mezinárodních projektech i na fir−
my v dalších zemích, v případě družstva, skandinávských.

Jedním z úspěšných příkladů je účast závodu Elektro v pro−
gramu EUREKA, když v jeho patnáctileté historii je STYL PLZEŇ
prvním družstvem v ČR, které uspělo ve výběrovém řízení MŠMT
ČR, pod jehož gesci program EUREKA v ČR spadá. V rámci to−
hoto programu se bude závod Elektro v letech 2009 až 2012 ve
spolupráci se švédskými, norskými, švýcarskými firmami podílet
na vývoji nové technologie elektrických propojení v oblasti auto−
mobilového průmyslu a společně s pracovníky elektrotechnické
fakulty ČVUT v Praze vyvíjet i potřebný software pro optimalizaci
plánování a operační řízení výroby konektorů a propojení. Jedná
se o novou generaci propojení osobních automobilů s přívěsy,
které vykazují lepší mechanické, elektrické a ekologické para−
metry.  

Rok 2009 byl tak prvním rokem projektu s názvem New
Techno a lze říci, že úspěšným, jak potvrdilo oponentní řízení,
konané dne 20. ledna v Praze, které konstatovalo splnění všech
dílčích úkolů a ekonomických předpokladů projektu. 

Velký přínos účasti v tomto mezinárodním projektu lze vidět
v získání jak významných technických informací v oblasti nových
technologií, tak i nových kontaktů, které přispívají k dalšímu roz−

šíření výrobní spolupráce s firmami v uvedených severských ze−
mích. Zájmem družstva je touto cestou docílit uplatnění osob se
zdravotním postižením na výrobě s vyšším stupněm technolo−
gické náročnosti, rozšířit možnosti pracovního uplatnění stávají−
cích i nových pracovníků v tomto perspektivním oboru činnosti
družstva, jehož hlavní náplní jsou kvalitní kabelové svazky
a elektrokomponenty  pro standardní  náročné aplikace. 

Více informací o družstvu naleznete na http://www.styl−plzen.cz.
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Představujeme sběrnu 
zakázek 
a prodejnu knihařství

Družstvo STYL PLZEŇ má široké spektrum výroby i služeb.
Tentokrát jsme se zaměřili na jejich sběrnu zakázek a prodejnu
knihařství. Nachází se přímo v objektu družstva na adrese
Radobyčická 24 v Plzni. 

Potřebujete svázat například sbírky zákonů, časopisy, noviny
či diplomovou práci? Nebo máte oblíbenou starší knihu, která
se vám „rozpadla“, ale vy si vážíte jejího obsahu a nechcete
shánět novou? Pak jste na správném místě. Neváhejte a využij−
te služeb vázání knih a restaurátorských služeb, které družstvo
poskytuje.

V prodejně vás přivítá sympatická pracovnice a nabídne vám
široké spektrum barev povrchové úpravy vazeb. Nejzajímavěji
působí vazba doplněná se zlatým či stříbrným písmen. A jak slu−
žeb nejlépe využít a jak si vybrat to nejlepší řešení? Jednoduše

donesete do prodejny, co potřebujete svázat či opravit, a pra−
covnice vám ochotně poradí s výběrem vrchního provedení i ty−
pem vazby. 

Družstvo dále nabízí výrobu štítků, visaček a nejrůznějších typů
vazeb. V prodejně si můžete zakoupit také dekorativní obalový
materiál, ozdobnou kartonáž či vybrané kancelářské pomůcky.

http://www.styl−plzen.cz    
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KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Plzni
Družstvo bylo založeno v roce 1931 a zapsáno v r. 1932. Sídlo firmy je v zá−

padních Čechách v Plzni. Areál družstva je situován přímo vedle hlavního tahu
Plzeň − Praha. Firma se již od počátku svého založení zabývá kovovýrobou, kte−
rá je i nyní hlavní náplní výrobního programu. Výrobky z hlavní činnosti − kovo−
obrábění − se prodávají nejen v České republice, ale i v zahraničí. Naše návštěva
provozu byla současně důvodem k rozhovoru s předsedou družstva Stanislavem
Jelínkem, který nám současně představil některé z finálních výrobků.

Pane předsedo, můžete nám přiblížit, čím se družstvo zabývá?

Vyrábíme většinou polotovary a výrobky v rámci kooperace.
Jedná se o různé kooperační díly zhotovené na základě výkre−
sové dokumentace zákazníka. V současné době jde 60 − 70 pro−
cent na export. Je to změna oproti minulému období, kdy jsme
se zabývali především výrobou finálních výrobků a 10 až 20 pro−
cent jsme vyráběli pro nábytkářský a spotřební průmysl.

Produkujete také vlastní finální výrobky?

Nosným programem jsou, jak jsem již výše zmínil, především
kooperace, tedy něco pro někoho, kdo to bude finalizovat. Naše
družstvo vyrábí pouze několik vlastních výrobků, jako například
litinová kamna a krbové vložky na dřevo, schránky na dopisy,
hřbitovní dekorace, odpadkové koše, trezory a bezpečnostní
schránky či elektrikářská protahovací pera. Ze speciálních vý−
robků nabízíme například detektor na výšku hladiny násypu v si−
lech a dále líhňové termostaty pro chovatele drůbeže.

Máte internetový obchod?

Vzhledem k charakteru a malému počtu vlastních výrobků in−
ternetový obchod nemáme. Prezentujeme se ale na vlastních in−
ternetových stránkách a také na stránkách SČMVD, kde máme
uveden kontakt a pokud má někdo o naše výrobky zájem, může
si ho u nás přímo zakoupit.

Kolik máte v současné době zaměstnanců?

Máme nyní 50 až 70 zaměstnanců. Využíváme současně
agenturních služeb pro výběr sezonních pracovníků. V případě
potřeby oslovujeme také bývalé pracovníky družstva, kteří práci
dobře znají a dosahují pak daleko lepších pracovních výsledků.
Je to lepší varianta než přijímání nových pracovníků či brigádní−
ků přes agenturu, neboť bývalé pracovníky nemusíme zaučovat.
Jediné omezení je v zákoně stanovených pouhých 150 odpraco−
vaných hodinách za rok.                                       (−jh−)Detektor na výšku hladiny násypu v silech

Jedním z vašich výrobků jsou domovní schránky, můžete blíže
specifikovat rozsah nabídky? 

Vyrábíme pestrou nabídku domovních schránek různých tva−
rů, typů a barev. Specializujeme se také na schránky, které lze
otevírat z obou stran. 

A co když má zákazník nějaké speciální přání?

Pokud má zákazník konkrétní požadavek, může nás zkon−
taktovat − provádíme také zakázkovou výrobu přání zákazníka,
což platí pro všechny typy výrobků, nejen pro domovní schránky.
Zakázková výroba je také zejména ve výrobě pružin až do prů−
měru drátu 8 mm a dále galvanické pokovení dle přání zákazní−
ka a tak i práškové lakování.

Máte vlastní prodejnu?

Dříve jsme vlastnili obchod, ale museli jsme ho vrátit v rám−
ci restituce. Jediná prodejna a expedice je přímo v našem druž−
stvu. Když někdo chce, může se sem přijít podívat a výrobky si
zde zakoupit. Naše obchodní oddělení kontaktuje především vel−
koobchody, máme k dispozici také propagační letáky, které ro−
zesíláme svým klientům. Na jejich základě pak zpravidla dochá−
zí k objednávkám zboží.



11

ÚNOR 2010                                                                                 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 

KONTAKT:
Rokycanská 58, 312 00 Plzeň 

telefon: 377 261 981−3, fax: 377 264 798
http://www.kovoplzen.cz, e−mail: kovoplzen@pm.bohem−net.cz 
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V Praze proběhla mezinárodní ekonomická
konference na téma boje proti krizi

Velkými tématy dneška jsou boj
s krizí, obnova hospodářského růstu
a boj s nezaměstnaností, všem dostup−
né a kvalitní zdravotnictví a boj s ko−
rupcí.

Sociální demokracie 21. ledna před−
stavila veřejnosti koncepční materiál
„Cesta z krize“. Cílem tohoto materiálu
je: podnítit hospodářský růst, a to přede−
vším podporou veřejných investic, podpo−
rou investic obecně, včetně nejrůznějších
typů bytové výstavby, ale také podporou
spotřeby obyvatelstva. Pokud jde o veřej−
né investice, je nutné využít beze zbytku
a rychle peníze z evropských fondů (až
900 mld. Kč), z povolenek (desítky mili−
ard), projekty uskutečňované v rámci part−
nerství veřejného a soukromého sektoru,
dodavatelské úvěry. Půjde také o to změ−
nit pojetí investičních pobídek.

Pokud jde o stimulaci spotřeby obyva−
telstva, sociální demokracie již v prosinci
2009 podpořila vyrovnání mezd veřejných
zaměstnanců, podpoří schválení jednorá−
zové platby důchodcům 2400 Kč (13. dů−
chod) a navrácení mateřské na původní
úroveň.

„Tak tedy podpora hospodářského
růstu a vytváření rovných pracovních míst,
to je první oblast našeho zájmu,“ uvedl
Paroubek. Druhou oblastí je podle jeho
slov zavedení pořádku ve veřejných finan−
cích. „Například energetické audity mo−
hou v ústřední správě šetřit stamiliony.
Skončit s nákupy materiálů bez výběro−
vých řízení. Změnit legislativu a praxi vý−
běrových řízení především u stavebních
zakázek, kde se hovoří o jejich předražení
o 15 až 20 %,“ vyjádřil se.

Cesta z krize, se kterou přichází
ČSSD, obsahuje přes 40 konkrétních ná−
mětů, jak změnit hospodářskou politiku
státu. 

V pražském hotelu Kampa se 21. ledna pod záštitou předsedy ČSSD
Jiřího Paroubka konala mezinárodní ekonomická konference pod názvem
„Hledání východisek ze současné hospodářské krize“. Konference se
kromě vedoucích představitelů ČSSD zúčastnili také hosté ze zahraničí, a
to například ekonomický expert rakouské sociálně demokratické strany
Jan Krainer, bývalý bulharský premiér Sergei Stanishev, místopředseda
ruské Státní dumy a místopředseda strany Spravedlivé Rusko Alexander
Babakov nebo předseda rozpočtového výboru Národní rady Slovenské re−
publiky Jozef Burian ze slovenské SMER−SD. Konference se dále zúčast−
nili například hlavní ekonom Raiffeisen Bank Pavel Mertlík, předseda
ČMKOS, místopředseda Senátu P ČR Milan Štěch nebo ředitel vnějších
vztahů Škoda Auto Radek Špicar. Přítomni byli též zástupci SČMVD − ge−
nerální ředitelka Ing. Soňa van Deelenová a Mgr. Petr Prchal.

Předseda ČSSD ve svém úvodním projevu shrnul současnou situaci a představil
základní teze programu sociální demokracie v boji proti hospodářské krizi. Za hlavní
pilíře boje proti hospodářskému poklesu považuje ČSSD boj s nezaměstnaností
a stabilizaci veřejných rozpočtů. „Naší vizí je společnost, která brání a integruje
všechno, co je ohroženo neregulovaným dravým trhem, společnost, která chrání hod−
noty primárně nenesoucí zisk, společnost ctící neziskovou kulturu, přes kterou jedi−
ně můžeme nalézt svoji identitu. Nekonzervativní kapitalismus ponižuje člověka na
zdroj pracovního výkonu, jeho po−
třeby jsou posuzovány z hlediska
efektivity výroby, volný čas je mar−
ketingově manipulován do konzum−
ní spotřeby,“ řekl Paroubek.

Zahraniční hosté pak shrnuli si−
tuaci v jejich zemích a rovněž, jak
se tyto země s dopady hospodář−
ské a finanční krize vypořádávají.
Paroubek zopakoval, že ČSSD se
bude při hledání východisek z hos−
podářské krize řídit svým heslem:
Šetřit se musí, ale ne na lidech!
„Našimi okamžitými cíli v součas−
né době je tedy boj s nezaměstna−
ností a stabilizace veřejných rozpo−
čtů. Cíl střednědobý je pak obno−
vení hospodářského růstu, jenom
tak je možné řešit politické a hos−
podářské problémy České republi−
ky,“ dodal.
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Aktuální informace pro členská VD

Je zpracováno připomínkové řízení k návrhu změny zákona o zaměstnanosti − nesouhlasíme
zejména se zrušením kategorie OZZ (v rozporu se závěry panelu), s necitlivými zásahy do § 78,
naopak podporujeme posílení kontroly a omezení naturálních výplat mezd a srážek.

Zpracováno stanovisko k draftu materiálu EHSD k integraci OZP pro španělské předsednictví.

V rámci projektu „After care“ se uskutečnila ve dnech 25. − 28. ledna 2009 návštěva irských
partnerů.

15. ledna se v budově SČMVD konalo školení DPH ve vztahu k zahraničí. 

27. ledna se konalo školení na téma Daň z příjmu ze závislé činnosti v roce 2010, roční zúčto−
vání za rok 2009.

K 1. lednu nabyla účinnosti řada změn v oblasti daní a nemocenského. O všech změnách jsou
družstva průběžně informována prostřednictvím Informačního přehledu.

Dne 21. ledna se konala ekonomická konference Hledání východisek ze současné hospodářské
krize.

Jsou připraveny společné expozice VD na veletrzích Spielwarenmesse v Norimberku, a na českých
veletrzích TOP Gastro a Pragointerier.

Ve dnech 2. − 3. února se SČMVD prezentoval informačním stánkem na konferenci Retail Summit.

Byl vytištěn aktualizovaný Katalog pro hotely a restaurace. 

Otázky a odpovědi

Otázka: Jaké další vzorové projekty jsou pro členská družstva k dispozici a kde je možno je najít?

Odpověď:Byl vypracován vzorový projekt do programu ROZVOJ, jehož vyhlášení se pro vybrané regiony
očekává v dubnu nebo květnu letošního roku. Během několika dní bude umístěn na
extranetu SČMVD, a to pod odkazem Projekty, kde jsou již k dispozici vzorové projekty do
programu ICT v podnicích a EDUCA.

Ing. Svatava Dytrychová, odbor správy FDÚ SČMVD
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Rozhovor s ředitelkou HOTELU coop KRIVÁŇ
Terezou Tejklovou
Blíží se doba jarních prázdnin, máte pro návštěvníky hotelu ně−
jakou speciální nabídku?

Určitě. Naše nabídky stále inovujeme, a nyní jsme připravili
speciální pobytové balíčky pro Valentýna, Velikonoce. Tradiční
nabídku balíčků jsme na rok 2010 obměnili a vše mo−
hou hosté najít na webových stránkách www.hotel−
krivan.cz. Myslíme stále i na zaměstnance
SČMVD a jejich družstev, i v letošním roce ob−
drží opravdu speciální výhodné nabídky jenom
pro ně. 

Jakých služeb lze v hotelu využívat?

Nabídka služeb hotelu je opravdu pest−
rá. V první řadě jsme lázeňský a relaxační
hotel a s tím souvisejí služby od ubytování,
stravování, léčebných a relaxačních proce−
dur, po nabídku různých výletů a společen−
ských programů. Nově se orientujeme i na
firemní akce − školení spojené s relaxací
a využitím nabídky našeho nově zrekonstruo−
vaného balneoprovozu. Referencí již proběhlých
akcí je účast Karlovarského kraje či Ministerstva
školství a tělovýchovy. Zajímavou nabídkou pro firmy
a instituce je také možnost firemních benefitů − koupě
zvýhodněných pobytů a služeb jako odměna pro své zaměst−
nance.

Od vašeho nástupu na pozici ředitelky hotelu uplynul nyní
přesně rok. Podařilo se Vám uvést v reál vaše plány?

Mám štěstí na šikovné lidi kolem sebe. Společně se nám
daří úspěšně Hotel coop Kriváň zvelebovat a starat se o hosty
tak, aby se cítili jako doma. Co se týká obsazenosti hotelu, tak
i přes velmi těžkou dobu finanční krize, která se v cestovním
ruchu projevila velmi razantně, se nám podařilo plánovanou
obsazenost dokonce překročit. Ta se loni pohybovala nad
80 procent. I odhad ročního hospodářského výsledku vypadá
optimisticky, dle představ a plánů majitelů a provozující firmy
Westbohemia Hotels. 

Co byste doporučila vašim hostům jako zajímavý výlet do okolí?

Tak tady je nabídka opravdu velmi široká. I pro hosty, kteří již
náš kraj znají, se najde stále něco zajímavého. Určitě stojí za to

navštívit hrady a zámky Loket, Bečov nad Teplou, Kynžvart,
klášter Teplá, klášter Kladruby, skanzen lidové architek−

tur Chebska v Doubravě. Dále si udělat procházku,
či nyní v zimě výlet na běžkách po Slavkovském

lese, poznat zde přírodní rašeliniště Kladská,
Smraďoch a ochutnat zvěřinové speciality. Pro
fajnšmekry doporučuji pivní lázně v Chodové
Plané. Hosté nemusí ani jezdit daleko a mo−
hou si kousek od hotelu užít i zimních rado−
vánek na sjezdovce Skiareny M. Lázně, vzdá−
lené 10 minut pěšky od hotelu. A rozhodně
nesmíte zapomenout na výlet do nedalekých
Karlových Varů, kde si po prohlídce kolonády
a ochutnání pramenů, můžete zajít na kávu
s chutným dezertem či na Becherovku do na−

šeho Spa & Wellness Hotelu Ambiente, který
naleznete přímo v centru, nedaleko Vřídla. 

Na jakém kontaktu se mohou zájemci informo−
vat o podrobnostech či si zarezervovat ubytování

včetně dalších služeb?

24 hodin denně je k dispozici hotelová recepce, kde Vám ši−
kovný personál Hotelu coop Kriváň rád poskytne přesné infor−
mace. Telefon a kontakt je: 354 627 160, email: krivan@west−
bohemiahotels. Ráda i já osobně poradím a doporučím nejlepší
variantu služeb pro naše potenciální hosty. 

A na závěr jaké plány chystáte na ten letošní rok 2010?

Rádi bychom pokračovali v úspěšném plnění našich naplá−
novaných ukazatelů. To chceme docílit také cestou lepších slu−
žeb a prostředí pro naše hosty.  Proto jsme domluveni s majiteli
na některých investicích jako pořízení nových LCD televizorů, vý−
měny podlahy v prostorách restaurace, nového topného systé−
mu a dalších potřebných změn. Nejen s tím nám velmi pomáhá
dobrá spolupráce a komunikace s majitelem − SČMVD, přede−
vším s panem Ing. Houškou a celým jeho týmem. Za to bych jim
všem chtěla srdečně poděkovat.                                   (−jh−)
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Pomády na rty a Jelení lůj

Pomády na rty s ukrytými mikrofony 
hrály významnou úlohu s aféře Watergate 
v 70. letech minulého století

Díky své nepostradatelnosti a praktičnosti 
jsou vhodným reklamním dárkem

Jelení loje a pomády na rty jsou po nanesení bezbarvé, pou−
ze jeden − Jelení lůj tónující − dává rtům růžový nádech. Všechny
mají příjemné vůně po bylinkách, po vanilce apod. Na rtech za−
nechají příjemnou ochrannou vrstvu, kterou všichni oceníme
zvláště v chladu a větru.

Název Chapstick je nejen ochrannou známkou, ale pojmem
v anglicky mluvicích zemích. Tuto funkci v českých zemích plní
známý Jelení lůj − ochranná známka mnoha výrobků firmy
Detecha. K původnímu receptu byly přidány bylinné extrakty, lát−
ky zvláčňující, hydratující a v poslední době velmi žádané látky
chránící před UV zářením.

Mezi nejpopulárnější výrobky patří Jelení lůj 28 g zvaný špa−
lek, po generace používaný k péči o celé tělo, jeho menší 12gra−
mová varianta a rtěnková forma Jelení lůj tradiční, dále výborně
zvláčňující Placenta, obsahující směs výtažku ze sóji a pšenič−
ných klíčků a mnoho dalších. Družstvo Detecha nabízí jelení loje
s medem, s aloe, se zeleným čajem, s konopným olejem proti
oparům a pomády řady sport s různými ochrannými faktory, kte−
ré dobře poslouží v letních měsících. Nejnovější přírůstek této
řady − Jelení lůj pro Golf, má dokonce faktor 40. Do této řady pat−
ří balzámy WIN, chránící před zimou a větrem, SEA s ochranou
před mořskou solí nebo CYKLO chránící před sluncem a větrem. 

Řada Medical Care zahrnuje pomády na rty s vyšším obsa−
hem rostlinných výtažků, například pomádu s měsíčkem, která
pomáhá rychleji hojit popraskané rty nebo pomádu s TTO a me−
duňkou, pomáhající zvláště na opary. Řada Medical Care Baby
nabízí pomády bez konzervačních látek vhodné dokonce pro mi−
minka, například pomáda s heřmánkem, pomáda ochranná (na
zimu) či pomáda s UV filtrem (na léto).

Kdy to začalo? Velmi dávno − už Hippokrates
doporučoval tuk z jelení zvěře na suchou a drs−
nou pokožku a jeho doporučení potvrzovali naši
předkové v průběhu staletí. Zjistili, že stejnou
vlastnost jako nepříliš běžný jelení lůj má i spí−
še dostupný lůj hovězí. Teprve ke konci 19. sto−
letí doktor Fleet z americké Virginie začal podo−
mácku vyrábět pomádu na rty na způsob svíčky
bez knotu v cínové folii. Sám nebyl schopen na
tomto výrobku vydělat peníze a proto začátkem
20. století svůj recept prodal za 5 dolarů man−
želům Mortonovým, kteří začali ve své kuchyni
vyrábět růžovou tyčinku na rty. Paní Mortonová
rozpouštěla a mixovala složky a pak je nechá−
vala tuhnout v mosazných formách. Výrobek se
ujal a pod názvem Chapstick se prodává do
dnešní doby. 

Zima, sníh, mráz … bílé radovánky nám mohou znepříjemnit promrzlé ruce a popraskané rty. Zatímco na ruce
jsme si již dávno zvykli brát rukavice, chránit nejtenčí kůži na těle si zvykáme poměrně těžce. Při tom je to tak jed−
noduché − stačí použít tukovou pomádu ve formě rtěnky. U některých osob lékaři dokonce diagnostikují závislost
na balzámech na rty − postižení si velmi často nanášejí pomádu na rty a suché rty jsou pro ně velmi nepříjemné.
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Národní zpráva Eurobarometr 72 
je ke stažení na internetu

Zastoupení Evropské komise v České republice zveřejnilo na tiskové konfe−
renci 21. ledna „Národní zprávu Eurobarometr 72“. Na tiskové konferenci v pro−
storách Zastoupení Evropské komise v České republice zprávu představil její au−
tor Vojtěch Hündl.. Komentář k ní připojili RNDr. Jan Herzmann, generální ředitel
společnosti Factum Invenio a Martin Komárek, komentátor listu MF Dnes.

Výzkum veřejného mínění, na jehož základě byla tato zpráva zpracována, se uskutečnil mezi 1056 občany České republi−
ky v období od 30. října do 11. listopadu 2009.

Zpráva nabízí přehled názorů občanů České republiky na různé aspekty fungování Evropské unie a jejich vlastní život a srov−
nává je s typickými postoji občanů Evropské unie. Upozorňuje rovněž na nejdůležitější rozdíly ve srovnání s jinými státy. Jedná
se o jedenáctou zprávu od doby, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie.

Výzkum se vedle stálých témat (hodnocení ekonomické situace v ČR, důvěra v národní a evropské instituce, hodnocení
členství v EU) věnoval také názorům občanů na to, kdo by měl řešit hospodářskou krizi, na vliv krize na jednotnou měnu euro,
na nutnost reforem a priority EU.

Průzkum provedlo TNS Opinion & Social, konsorcium složené ze společností TNS plc a TNS opinion.

Zprávu je možné zhlédnout na adrese http://ec.europa.eu/ceskarepublika/doc/eb.pdf 

Více o Evropské komisi v ČR na adrese: http://www.evropska−unie.cz 

Nová družstevní posila 
Máme pro vás jednu milou zprávu. Družstevní  řady se rozrostly o toto roztomilé mi−

minko. Jmenuje se Toníček a ten, na koho se směje do objektivu, bude nejspíš jeho ma−
minka Ing. Petra Šišková, manažerka Klastru výrobců obalů, družstvo.

Jestli zůstane u stejného resortu jako jeho maminka se zatím neví, ale jedno je jisté už
teď − jestli mu tento optimistický úsměv zůstane i v dospělosti, určitě na něj bude úspěš−
ně „balit“ minimálně slečny… 
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Toto zpravodajství bylo pro vás připraveno ve spolupráci s Českou informační agenturou
www.cianews.cz

T IPY PRO VÁS
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Verbatim uvedl na trh nový externí pevný disk Gigabit NAS (Network Attached
Storage), který umožňuje ukládat a sdílet soubory a složky prostřednictvím počítačo−
vé sítě. Disk nabízí řešení centralizovaného ukládání dat pro domácnosti i malé kan−

celáře. Uživatelé Gigabit NAS mohou odlehčit pevným
diskům v počítači a uložit na tento sdílený disk až 1,4
tisíce filmů, 330 tisíc písniček, milion fotografií nebo
jiná data a zároveň k nim bezdrátově přistupovat z ně−
kolika počítačů nebo digitálních přehrávačů médií
(včetně PlayStation 3 a Xbox) v témže čase. „Naším cí−
lem je nabídnout profesionálním i domácím uživatelům
disk, který pracuje podobně jako datový server.
Majitelé tohoto řešení mohou centrálně spravovat digi−

tální data, sledovat multimediální obsah na TV prostřednictvím digitálního přehráva−
če médií nebo připojit tiskárnu k USB portu a zpřístupnit ji více uživatelům,“ vysvět−
luje Kai Miroschnik, Business Development Manager HDD Verbatim EUMEA. Dva
hostitelské USB 2.0 konektory umožňují připojení tiskáren, dodatečných pevných dis−
ků nebo jiných úložných zařízení přímo k disku Gigabit NAS. Vysoká přenosová rych−
lost (prostřednictvím Gigabit LAN) umožňuje hladký přenos HD obsahu na ostatní za−
řízení. Díky integrovanému TwonkyMedia Serveru lze multimediální obsah disku NAS
organizovat dle zvolených kritérií, např. hudbu podle alba či interpreta − data lze pro−
cházet a přehrávat s pomocí digitálního přehrávače médií, který je kompatibilní
s UPnP/DLNA. Díky iTunes serveru lze centrálně sdílet hudební kolekce a přistoupit
k nim prostřednictvím iTunes z kterékoli síťové stanice. Nechybí ani klient sítě tor−
rent či FTP server. Síť lze rychle a jednoduše nastavit a používat prostřednictvím pro−
tokolu Samba pro PC nebo prohlížeče Bonjour v počítačích Mac. Přístup k některým
soukromým složkám je možné udělit pouze vybraným uživatelům. Pro jednodušší pra−
videlné zálohování poslouží software Nero BackItUp 4, který je rovněž součástí bale−
ní. Disk Gigabit NAS od Verbatimu je již k dostání v obchodech v kapacitách 500 GB
a 1 TB za 3929 korun, respektive 4359 korun (doporučená maloobchodní cena).

Prozatím největší LCD monitor od japonské společnosti iiyama uvedl na český
a slovenský trh její výhradní distributor společnost AT Computers. iiyama ProLite
B2712HDS−1 na ploše s úhlopříčkou 27" (69 centimet−
rů) zobrazuje obraz v nativním rozlišení Full HD
(1920x1080). Monitor iiyama ProLite B2712HDS−1 se
vyznačuje kvalitním podáním obrazu a rychlou odezvou 2
ms. Díky moderním zobrazovacím technologiím, kon−
trastnímu poměru 50000:1 a jasu 400 cd/m2 je vhod−
ným monitorem pro multimediální využití, grafické práce
či kancelářské aplikace. Uplatní se ale i jako domácí
centrum zábavy. S výbavou portů (HDMI, DVI, D−Sub) ho
můžete připojit k počítači, přehrávači Blu−Ray, dekodéru
HDTV, konsole Xbox360 nebo Playstation 3. Monitor je vybaven stojanem, který
umožňuje výškovou regulaci a otáčení o 30 stupňů vpravo i vlevo. iiyama ProLite
B2712HDS−1 stejně jako ostatní monitory výrobce je možné přepnout do práce v re−
žimu ECO, jenž minimalizuje jeho vliv na životní prostředí a šetří výdaje na elektric−
kou energii.

Společnost Kingston Technology Company, nezávislý výrobce paměťových pro−
duktů, zahájila prodej dosud největších paměťových sad Kingston HyperX DDR3.
Uživatelé platforem Intel Core i7 a X58 nyní mohou své sestavy dostat až do pamě−

ťových extrémů se sadou Kingston 1600MHz 24GB
HyperX tvořenou šesti 4GB moduly. Pro nadšence vy−
užívající chipsety Core i5 a P55 vydává Kingston
sadu 1600MHz 16GB, což je sada čtyř 4GB modulů,
k plnému využití výkonu dvou kanálů. „Jsme potěše−
ni, že můžeme profesním spotřebitelům, nadšencům
a pokročilým multimédiím, přinést největší paměťové
sady HyperX,“ řekl Mark Tekunoff, senior technology
manager z Kingstonu. „Uživatelé pracující s nejno−
vějším operačním systémem jako Windows 7 mohou
mít díky 24 GB nebo 16 GB paměti DDR3 HyperX

spuštěno několik programů naráz, přehrávat videa náročná na paměť nebo používat
aplikace pro práci s fotografiemi či mít spuštěno mnoho virtuálních počítačů a docí−
lit tak větší efektivity a nárůstu výkonu.“ 1600MHz troj− a dvoukanálové sady jsou ur−
čeny pro použití na těch nejlepších základních deskách na trhu od výrobců jako jsou
například Asus a Gigabyte. 

Desítka konkrétních partnerství a řada dalších plánovaných mezinárodních pro−
jektů v oblasti výzkumu, vývoje, nových technologií a inovací, to jsou výsledky pro−
jektu Českých technologických dnů agentury CzechInvest. Česká republika je teď vy−
sílá do boje o titul Evropské ceny za přínos podnikání, kde budou čelit konkurenci
z celé Evropy. České technologické dny 2010 začínají ve dnech 19. − 20. dubna
v Praze, s odborným zaměřením na energetiku a zateplování budov. Dalšími místy bu−
dou Paříž a Bordeaux, Dillí, Bombaj, Tokio, Stockholm a Tel Aviv. Plánované ukonče−
ní Českých technologických dnů 2010 je na podzim 2010. Z dalších témat jmenuj−
me alespoň podporu projektu laseru ELI v ČR, robotika, umělá inteligence, civilní
jaderná energie, životní prostředí, energie, kosmický výzkum, medicína, biomedicína,
nanotechnologie, ukládání jaderného paliva, informační a komunikační technologie či
dohody o průmyslovém výzkumu. „České technologické dny se konají už od roku
2005. Zástupci CzechInvestu, příslušných ministerstev, Úřadu vlády a vzdělávacích
a výzkumných institucí, podnikatelů a výzkumníků se za uplynulých pět let setkali se
svými protějšky z více než deseti zemí světa,“ řekla Alexandra Rudyšarová, generál−
ní ředitelka agentury CzechInvest. „Mezi hlavní body programu každých Technologic−
kých dnů patří hledání možností mezinárodní spolupráce na technologicky náročných
projektech nebo návštěvy excelentních výzkumných pracovišť,“ dodala. Díky
Technologickým dnům například odstartovala spolupráce české společnosti RS
Dynamics s Izraelským Institutem Technion v Haifě. Společně pracují na prototypu
detektoru radioaktivních látek, výbušnin a narkotik "Základy spolupráce položil ev−
ropský projekt programu Eureka s identifikací E! 3109 Eulasnet Explosives Analyzer,
za který naše společnost obdržela v roce 2008 prestižní cenu pro nejlepší evropský
výzkumný projekt LYNX Award. Spolupráce s institutem Technion, která navazuje na
výsledky oceněného projektu, nám umožnila rozšířit počet detekovaných látek a vyu−
žitelnost integrovaných technologií ze společného vývoje RS Dynamics a Institutu
Technion," vysvětlil George Bláha, prezident společnosti RS Dynamics. Také v roce
2010 budou mít Češi příležitost získávat pro své projekty zahraniční partnery. „V le−
tošním roce plánujeme uspořádat Technologické dny s devíti zeměmi a já věřím, že
při nich vznikne řada dalších mezinárodních projektů. V tomto úsilí nám i tentokrát
budou pomáhat naši partneři − Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství,
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad vlády, Akademie věd ČR, zástupci českých
ambasád, zahraničních obchodních komor a výzkumných institucí, vysokých škol
a jiní,“ dodala Rudyšarová. Soutěž Evropské ceny za přínos podnikání již čtyři roky
oceňuje subjekty, které napomáhají rozvoji podnikatelského prostření a podporují
podnikavost v celé Evropě. Soutěž, jejímž pořadatelem je Evropská komise, probíhá
na dvou úrovních − národní a evropské. Úspěšné projekty na národní úrovni vybírá mi−
nisterstvo průmyslu a obchodu ČR, které do evropského kola každoročně vysílá dva
české zástupce. Celoevropské vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v květnu
2010 ve Španělsku.

Pravidelný letní spoj z Prahy do chorvatského Splitu, takzvaný Jadran expres, v le−
tošní sezoně nevyjede. Podle informací Českých drah (ČD) totiž zahraniční železnice
změnily statut vlaku z veřejného na komerční, čímž se výrazně zvýšily náklady na ten−
to spoj. Ceny jízdenek by tak značně stouply. Podle ČD ztráta z provozu tohoto vlaku
při pouhých cca 10 jízdách představuje při současných cenách jízdenek nejméně 5
milionů Kč. Tato částka odpovídá nákladům na revitalizaci interiéru jedné vnitrostát−
ní rychlíkové soupravy. Zahraniční železnice navíc nabídly novou, horší trasu pro ve−
dení vlaku, která by znamenala prodloužení jízdy nejméně o 2 hodiny. Také tím by do−
šlo ke snížení konkurenceschopnosti Jadranu proti letecké nebo autobusové
dopravě. Jadran expres byl zaveden před devíti lety jako charterový sezonní spoj.
Protože ani po několika letech nevydělal na svůj provoz, byl v sezoně 2006 zrušen.
O rok později byl do jízdních řádů opět zaveden, ale s řadou změn. Na rozdíl od před−
chozích let byl veden nikoliv přes Rakousko, ale přes Maďarsko. Tato změna zna−
menala oproti minulosti prodloužení cestovní doby. Vlak byl v letní sezoně provozo−
ván denně jako běžný vlakový spoj v závazku veřejné služby. Využívali ho tak cestující
i na kratší trasy, např. z Prahy do Pardubic nebo do Brna, a na úhradě jeho ztráty se
podílely i veřejné rozpočty všech zúčastněných zemí.

V souvislosti se změnou DPH u mezinárodních spojů na Slovensku se v železniční
dopravě k východnímu sousedovi žádné zdražení nechystá, v pondělí 25. ledna to
Českým drahám (ČD) potvrdili zástupci Železničnej spoločnosti Slovensko. Podle ře−
ditele odboru obchodu a produktů Aleše Ondrůje mají ČD naopak v plánu jízdenky
zlevnit, a to prostřednictvím rozšíření nabídky eTiketů a ČD TIPů také na slovenské
linky. ČD tak reagovaly na výrok ředitele Student Agency Radima Jančury. Ten v rám−
ci avizovaného zdražení svých autobusových linek na Slovensko o 15 až 20 % sdělil,
že se zdražení nejspíše nevyhnou ani ČD. 
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