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Srpen je ve znamení význam−
ných veletrhů.. Za módou jsme
se vydali na brněnské výstaviště,
kde se uskutečnily mezinárodní
veletrhy módy STYL a KABO.
Následuje Mezinárodní výstava
Země živitelka v Českých Budějo−
vicích, které se tradičně zúčastnil
větší počet členských výrobních
družstev. Do třetice přinášíme re−
portáž z kontraktačně prodejní vý−
stavy COOPEXPO.
Seznamte se s činnosti druž−
stva Dílo Svratouch... Nenechte
si ujít informace týkající se Ná−
rodní ceny kvality.
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českých podnikatelů do Timišoary
23 .......... Jak pomáhají nezaměstnaným
lidem při začátku podnikání
v Belgii

Jako oddech přinášíme infor−
mace z Pražského jarmarku, kde
měla svůj stánek také členská
výrobní družstva Lidová tvorba
Uherský Brod a Chodovia Do−
mažlice.
Jste členské VD a chtěli byste
inzerovat v našem časopise?
Není problém, vše pro Vás zařídí−
me, a to zdarma. Více informací
naleznete v tomto čísle na stra−
ně 20. ☺
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.: +420 224 109 352
Tel./fax: +420 224 230 050
Zasílání tiskových zpráv: redakce@scmvd.cz
Objednávky inzerce:
inzerce@scmvd.cz

2

ZÁŘÍ 2010

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Veletrhy byly orientovány pro obchodníky, kteří přijeli do Brna
uzavřít objednávky na vystavené zboží Představily více než 500
značek z 20 zemí z oděvního, textilního a obuvnického průmys−
lu na jednom místě Zcela poprvé je na veletrhu STYL zvýrazně−
né téma nadměrné módy nejen v klasickém oblečení, ale i prá−
dle a plavkách.
Součástí veletrhu byly také zajímavé doprovodné akce.
Jmenujme alespoň „Internet − nízkonákladová reklama pro střed−
ní a malé firmy" či téma Zdravé obouvání ve spolupráci s ČOKA.
Soutěž zboží všech vystavovatelů s názvem „TOP MODEL“ zahr−
novala design, inovaci a kvalitu. Současně bylo uděleno ocenění
„Česká kvalita a Žirafa − zdravotně nezávadná dětská obuv“.
Návštěvníci veletrhu jako vždy ocenili módní přehlídky.
Letní veletrh STYL navázal na projekt jarního veletrhu STYL.
Zde byl nastartován zajímavý projekt Tvůrčí dílna Liběny

Rochové. Jeho cílem je pomoci českým firmám změnit design je−
jich kolekcí a oslovit tak další cílové skupiny zákazníků. Do to−
hoto projektu se zapojila tři výrobní družstva: Modela Pardubice,
Moděva Konice a Vývoj Třešť.
Jak si naše členská výrobní družstva vedla v předcházejí−
cím roce, je patrné z následující tabulky statistických údajů
(v tis. Kč):
Obrat

Export

Kožedělná a kožešnická družstva

1 313 031

968 577

Oděvní a pletařská družstva

1 477 066

379 988

14 462 250

3 765 326

Výrobní družstva celkem

Společná expozice družstev na veletrhu STYL se nacházela v pavilonu V

MODĚVA výrobní družstvo, Konice
www.modeva.cz
Družstvo ve své expozici představilo plášť v bílém provedení
z projektu „Tvůrčí dílna Liběny Rochové“, model studentky Lenky
Štěpánkové.
Tradiční výrobní program Moděvy tvoří dámské a pánské zim−
ní pláště, paleta a bundy, saka, kalhoty, vesty a sukně. V sou−
časné době se Moděva zaměřuje převážně na speciální výrobní
programy, včetně měřenkových zakázek. Zahraničním zákazní−
kům zhotovuje velmi kvalitní kolekce výrobků pro volný čas, tra−
diční bavorské kroje, profesní ošacení pro železnice, letectvo,
cestovní kanceláře, hotely, automobilky, hlídací služby, hudební
soubory a myslivce. Současně vytváří také vlastní kolekce vý−
robků pro trh v České republice. Aktuální nabídkou Moděvy pro
zimu 2010/2011 představené na veletrhu jsou dámské zimní
pláště, paleta a bundy. Nabízené modely jsou v jednoduchém
a praktickém provedení pro každodenní nošení i modely v lu−
xusnějším pojetí. Pláště a paleta jsou zateplené a doplněné pří−
rodní kožešinou do barvy materiálu. Použitý materiál je vlna
s podílem kašmíru a nylonu. Dámské bundy jsou z nylonu za−
teplené rounem a pro náročnější zákazníky plněné peřím.
Výrobky Moděvy jsou zpracovány tradiční krejčovskou technolo−
gií s důrazem na vysokou kvalitu.

Expozici navštívila i paní Livie Klausová.
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Družstvo Moděva Konice na módní přehlídce . . .
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INTEGRA, výrobní družstvo, Zlín
www.integrazlin.cz
Výrobní družstvo Integra Zlín se tradičně soustřeďuje na tvorbu dámské konfekce
v nadměrných velikostech, což přesně zapadá do koncepce letošního srpnového ve−
letrhu STYL, kterou je „Móda v nadměrných velikostech“. Při tvorbě své kolekce vy−
chází z letité praxe a z poznatků získaných při kontaktu se svými zákaznicemi. Díky
propracovaným střihům oděvy z Integry dobře sedí a zákaznice je oceňují pro jejich
jednoduchost, pohodlné nošení i snadnou údržbu.
Kolekci pro podzimní a zimní sezónu tvoří zimní bundy, proševy s rounem a flau−
šové kabáty. Pro oživení jsou límce zdobeny umělými kožešinami. Jarní kolekce je do−
plněna jarními bundami a jarními palety. Použito je prošití, řasení a vrapování.
Nabídku doplňují společenské úpletové kostýmky a pulovry přes hlavu i propínací.
Materiálem je vlna, PES a směsi pro podzimní a zimní kolekci, bavlna a bavlněné
úplety uni i potištěné pro kolekci určenou pro jaro.

KA
IN
V
NO

MODELA, výrobní družstvo Pardubice
www.modela.euweb.cz
MODELA výrobní družstvo Pardubice pro sezonu podzim − zima 2010 při−
pravila pro své zákaznice novou kolekci, která je nápaditá, kvalitní a za do−
stupnou cenu. V nabídce již tradičně najdete společenské šaty, sukně, kalho−
ty, halenky a saka. Použité materiály jsou hlavně viskoza, polyester, krajka,
úplety, tedy materiály oblíbené pro snadnou údržbu a příjemné nošení.
Jednoduché střihy a módní barvy kolekce byly lákadlem pro obchodní partnery.
V rámci zapojení družstva do projektu „Tvůrčí dílna Liběny Rochové“ byly
v expozici vystaveny modely, které vznikly ve spolupráci s návrhářem
Vojtěchem Novotným. Jednalo se o společenské halenky, sukně a šaty.
Materiál tvořil kombinaci saténu a úpletu v černé barvě.
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Pavilon P

SNĚŽKA výrobní družstvo Náchod
www.snezka−na.cz
Prezentovaná kolekce obsa−
hovala nabídku pánských akto−
vek, kabelek a kufrů ze synteti−
ky, kompletně pod značkou
SILVER CASE. Expozice dále na−
bídla kolekci VASCO, která ob−
sahuje peněženky, dámské ka−
belky a aktovky vyrobené
naopak z kvalitní usně. Kromě
hladkých materiálů byly při výro−
bě použity mimo jiné usně s de−
korem krokodýla.
Družstvo v letošním roce
slaví 60 let od svého založení.
Jeho výrobní program je zamě−
řen na šití kožené galanterie
a výrobků pro automobilový prů−
mysl. Sněžka je držitelem certi−
fikátu ISO/TS 16949:2002.

SČMVD PROJEKTOVÝM PARTNEREM PROJEKTU KOMUNIKAČNÍ
A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU
Obě instituce spolupracují v rámci partnerství na projektu Komunikační a interaktivní platforma textilního a oděvního prů−
myslu (KIT_TOP), který je financován Evropským sociálním fondem.
Náplní projektu je posílení vztahů mezi jediným VŚ pracovištěm v ČR zabývajícím se vědou, výzkumem a vzděláním v oblas−
ti textilního a oděvního sektoru − Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci (TUL) a firmami textilního a oděvního průmyslu,
ale také firmami, které používají textil ve sportovních, medicínských, stavebnických, zemědělských, geo−, moto−, industrial − apli−
kacích. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci je kvalitní vzdělávací institucí s velmi dobrým přístrojovým a laboratorním
vybavením. Pro textilní a oděvní výrobní družstva je vhodným partnerem v případě spolupráce a následném využití výsledků vý−
voje a výzkumu v praxi.
Projekt zahrnuje následující aktivity, které mohou zájemci využívat:
nabídky výzkumných a vývojových kapacit Fakulty textilní TUL, která může mj. poskytovat 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, splývavosti a ohybové tuhosti textilií a hodnocení jejich užitných vlast−
ností
konzultační činnost a dny otevřených dveří pro firmy
poskytnutí příkladů projektů v oblastech vědy a výzkumu
spolupráce na bakalářských a diplomových pracech, stáže studentů
Svaz českých a moravských výrobních družstev spolu s klastrem Technické textilie CLUTEX a Fakultou textilní TUL se tak po−
dílí na analýze potřeb podniků, které odebírají produkty textilního a oděvního průmyslu pro své aplikace.
Možnosti spolupráce jsou jednak prezentovány na odborných konferencích, seminářích, specializovaných veletrzích (např.
STYL, KABO, Hospimedica, Techtextil), jednak projekt počítá se vznikem fyzického kontaktního místa pro setkávání výzkumné
a aplikační sféry. Dalším informačním místem je vlastní webová stránka tohoto projektu, SČMVD rovněž informuje své členy pro−
střednictvím své webové stránky www.ft.tul.cz/projekty/KITTOP/index.php.
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Nabízíme k pronájmu různě velké jednací místnosti vhodné k pořádání kurzů, seminářů, výročních
schůzí, besídek atd. Současně s pronájmem jednacích místností lze také objednat audiovizuální tech−
niku. Občerstvení lze objednat v bistru zde v budově. Poskytujeme také kopírovací služby, např. roz−
množování dokumentů pro posluchače přednášek aj. Na našich internetových stránkách www.zase−
dacky.scmvd.cz naleznete podrobnější popis jednotlivých jednacích místností včetně fotografií.
Většinu místností je možno také po předchozí dohodě zhlédnout.
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Ve dnech 26. − 31. srpna se v prostorách budějovic−
kého výstaviště konal agrosalón Země živitelka. V pátek
27. srpna se v pavilonu Z uskutečnil Družstevní den.
V 10:00 hodin zde byl zahájen seminář na téma „Družstva
a jejich role ve výrobní potravinové vertikále“.
Družstevní expozice se nacházela tradičně v pavilo−
nech E1, E5 a na volné ploše u těchto pavilonů, kde byl
pro návštěvníky agrosalónu připraven mimo jiné oddecho−
vý koutek s živou hudbou.
Mezi hlavní témata mezinárodní, kontraktační a prodejní
výstavy Země živitelka patřila obnova a rozvoj venkova,
rostlinná výroba, živočišná výroba, zemědělská technika, za−
hradnictví a pěstitelství, potravinářská výroba, lesní a vodní
hospodářství, ochrana životního prostředí, služby pro země−
dělství, obnova a rozvoj venkova, sdružení, instituce, nada−
ce, asociace a unie. Současně probíhající výstava Ekostyl
byla zaměřena na oblasti tvorba a ochrana životního pro−
středí, ekologické technologie, ekologické, stavby, likvidace
odpadů, alternativní zdroje energie, ekologické způsoby vy− Slavnostní zahájení agrosalonu dne 26. srpna za účasti prezidenta České
republiky.
tápění, bioprodukty, racionální výživa a zdravý životní styl,

Národní dožínky byly slavnostně zahájeny v sobotu 28. srpna za účasti premiéra
Petra Nečase.
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Družstevní den
27. 8. 2010
Druhý den agrosalónu Země živitelka v Českých Budějovicích
byl tradičně věnován Družstevnímu dnu. Letošním program semi−
náře se nesl v duchu sloganu „Družstva a jejich role ve výrobní po−
travinové vertikále“.
Velmi zajímavé bylo vystoupení
Ing. Pavla Pastorka, místopředsedy
Templářských sklepů Čejkovice, jenž
měl přednášku na téma Zkušenosti
s postavením producenta v rámci ob−
chodního řetězce.
Templářské sklepy Čejkovice, vi−
nařské družstvo, zaujímají 2. − 4.
místo mezi dodavateli vína. Vyrábějí
více jak 80 druhů vína, z toho 50 %
vína je směřováno do obchodů, vel−
kou část představují dodávky do ga−
stronomie. Templáři mají 400 pěsti−
telů révy. Každý rok narůstá objem
výroby o 10 − 15 %.
Ing. Pastorek poukázal na to, že
čeští producenti vína mají oproti vý−
robcům ze západní Evropy ztížený
export. Tuzemské řetězce jako odbě−
ratelé mají zájem o kvalitní, což je
neopomenutelný aspekt, a levné zboží. Poukázal na nutnost osob−
ních kontaktů a vazeb, což je v dnešní době náročné vzhledem
k vysoké obměně pracovníků obchodů. Zaměstnanci přechází
z jedné obchodní firmy do druhé. Tuzemští výrobci si musí uvědo−
mit, že musí sledovat jak trendy zákazníků, tak to, co preferují
řetězce.
Ing. Pastorek konstatoval, že stát by měl postavit podmínky
a dbát na dodržování daných pravidel a přijatých norem. Důležitou
roli též hrají nerovné dotační podmínky pro zemědělce.

Dalším tématem programu bylo „Soutěžní právo v ČR a posta−
vení odbytových družstev ve výrobní vertikále“. Na toto téma hovo−
řil Michal Petr z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Poukázal
na praktiky porušování pravidel ve vztahu dodavatel − odběratel.
Řekl, že úřad má kultivovat soutěž, ne ztěžovat. Konstatoval, že
v našem státě je tolik zákonů a norem, které nejsou dodržovány,
a vytváří se nové.
Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních
družstev, na semináři zdůraznil, že chceme větší spolupráci mezi
spotřebními, zemědělskými a výrobními družstvy. Výrobní družstva

se snaží prorazit v prodejnách COOPu. V obchodních řetězcích a ob−
chodních centrech je stejné zboží, COOP má nabídku rozmanitější,
což je pro zákazníka výhoda. Mezi zástupci výrobních družstev
a COOPu již probíhají jednání.
Ing. Zdeněk Juračka, předseda Svazu českých a moravských
spotřebních družstev hovořil o problému umístění českého výrobku
na českém trhu.
Seminář byl zakončen diskusí, které se přítomní zúčastnili
v hojné míře.

Víno Bio
Rulandské šedé
pozdní sběr 2009
z Templářských
sklepů Čejkovice
získalo ocenění
Zlatý klas
s kytičkou.

Ocenění převzal místopředseda družstva Ing. Pavel Pastorek (vlevo) od ředitelky Výstaviště České
Budějovice Ing. Marcely Pajerové.
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Detecha, chemické výrobní družstvo,
Nové Město nad Metují

DÍLO, výrobní a obchodní družstvo, Svratouch

www.detecha.cz

Družstvo se v současné době
zabývá jednak tradičním galanter−
ním klempířstvím jako jsou cední−
ky na noky i na játrovou rýži, pocí−
nované hrnky, nálevky, sléváren−
ské rosenky, dortové formy růz−
ných velikostí a tvarů − např. srdce,
vějíř, podkova, beránek, zajíc, stro−
mek, kulaté formy, atd., to vše
z pocínovaného plechu. Do tohoto sortimentu náleží i velmi žádané kro−
pičky − opět v různých tvarech a velikostech: kulaté i oválné. Tyto kro−
pičky jsou dodávány s povrchovou úpravou práškovou barvou. Kromě
této klempířské galanterie družstvo vyrábí pracovní stoly, skříňky, zá−
věsné panely s držáky na nářadí, tzv. „Hobby program“, vše z ocelové−
ho plechu s povrchovou úpravou práškovou barvou. Do tohoto progra−
mu spadá i výroba pozinkovaných regálů. Z dalších tradičních výrobků
se jedná o lopaty a škrabky na sníh, skříňky a dvířka na plyn a z hliní−
kového materiálu tvořítka na cukroví, turistické kotlíky, krmítka pro psy.
Družstvo dále vyrábí ministruhadla, cukřenky, cedníky na noky.
Samostatnou zmínku si zaslouží výroba plotového pletiva z plastem
potaženého drátu a v poslední době velmi oblíbené ALU s povrchovou
úpravou Bezinal−Bekacolor. Dílo pletivo nejen prodává, ale i provádí služ−
by s natahováním na připravené zabudované sloupky a letos zaměst−
nanci znovu začali provádět i zabetonování sloupků. Takže družstvo do−
dává komplet stavbu plotů, včetně sloupků, kloboučků, plotových brán
a branek. Po celou dobu svého působení byla hlavním programem druž−
stva kovovýroba. V posledních letech a i v současnosti se Dílo věnuje
kooperačním pracím spočívajících v lisování, kovotlačení, svařování, od−
mašťování, lakování.
Jako novinku družstvo uvedlo
na trh nerezové jehly na ražniči,
dále dekorativní nádoby a pocíno−
vané hrnky s povrchovou úpravou
práškovou barvou, žádané přede−
vším do mladých domácností
nebo k další úpravě ruční malbou.

Detecha, chemické výrobní družstvo se sídlem v Novém Městě
nad Metují, je již více jak půl století výrobcem a prodejcem kosmeti−
ky a nátěrových hmot. Spokojenost klientů je na prvním místě, pro
své klienty každoročně uvádí několik novinek.
Detecha vyrábí a prodává nátěrové hmoty na beton − např. Izoban
či Ekoban, nátěry na kov − mezi nejlépe zavedené patří Superkov
a Superfest, známé nátěry na podvozky automobilů − Autokor a řada
Tlumexů, a také venkovní nátěry na dřevo z řady Karbolineum.
Poslední novinkou je protiplísňová řada Deta. V květnu letošního
roku se sortiment rozšířil o výrobky anglické firmy Ronseal. Vysoká
kvalita a dokonalý vzhled jsou předností těchto výrobků určených pro
ochranu dřeva.
V oblasti kosmetiky společnost Detecha nabízí ucelenou paletu
dekorativní a zdravotní kosmetiky.
Vlajkovou lodí družstva je výrobek Jelení
lůj, který je chráněn ochrannou známkou.
V současné době se vyrábí více než 30
druhů jeleních lojů s bylinnými přísadami
a ochrannými účinky.
Značka Detecha je synonymem léty pro−
věřené kvality a vstřícnosti k zákazníkům.

Druchema, družstvo pro chemickou
výrobu a služby, Praha

www.dilo−svratouch.cz

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí
www.drevotvar.cz

www.druchema.cz

Mezi prezentované výrobky na agrosalónu patřily BIO GOLEM,
MEFISTO, HNOJIVA, BIO KOMPOSTÉR, TEXBA a TEMPO. Novinkou byl
výrobek TAGAL IMPREGNACE na textil a stany. Přípravek je určen pro
vodoodpudivou úpravu oděvů, stanů deštníků, apod. Zákazníci se
nechali zlákat mimo jiné slevami a akčními nabídkami.
Na agrosalonuZemě živitelka družstvo představilo své nejprodá−
vanější výrobky pro dům, zahradu a domácnost. Jedná se o špičko−
vou produktovou řadu Bio Golem, která obsahuje výrobky jako: Bio
Golem S 1kg, Bio Golem S 100kg a Bio Golem P 1l. Další nabídkou
byla kvalitní řada mycích a čisticích přípravků MEFISTO. Řada obsa−
huje: Mefisto na nádobí, Mefisto na grily, krby a trouby, dále pak
Mefisto na lednice, na sklokeramické desky a také Mefisto tekutý pí−
sek a prášek na vany a dlažbu. Stojí za zmínku, že tyto výrobky byly
v letošním roce prezentovány v pořadu Přemka Podlahy − Receptář
Prima nápadů.
Jako novinku připravili pracovníci družstva soutěž pro návštěvní−
ky. Ti návštěvníci, kteří vyplnili u stánku Druchemy dotazník a po−
skytli na sebe kontakt, byli zařazeni do slosování o 10 cen v celko−
vé hodnotě 10 tisíc korun.
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Dřevotvar je jedním z největších výrobců dřevěného kuchyňského
náčiní v Evropě. Dřevěné výrobky jsou zhotoveny z kvalitního bukové−
ho dřeva, certifikovaného FSC, a vyváženy do celého světa. Družstvo
nabízí širokou řadu svých vlastních značkových výrobků a zhotovuje
i kuchyňské dřevěné potřeby, mlýnky na koření a další dřevěné pro−
dukty podle návrhů zákazníků. V tuzemsku jsou největšími odběrate−
li velkoobchody domácích potřeb, které zásobují menší prodejce
a velké obchodní řetězce. Za zmínku stojí i produkce nábytku, kde se
Dřevotvar Jablonné řadí mezi tradiční výrobce. Zajímavý design a vy−
sokou kvalitu nabízí i těm nejnáročnějším zákazníkům.
Na výstavě Země živitelka pracovníci družstva nabídli svým zá−
kazníkům sady kuchyňských potřeb, masová prkna, mlýnky na koře−
ní a další zajímavé výrobky.
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DUP Pelhřimov − pivovar Poutník

ELKO Nový Knín, výrobní družstvo

www.dup.cz, www.pivovarpoutnik.cz

www.elkonk.cz

Jako ostatně každým rokem mohli návštěvníci agrosalónu Země ži−
vitelka ochutnat točené pivo z pivovaru Poutník. Prezentovali se zde tři
druhy piva: světlé výčepní, světlý ležák a kvasnicový ležák. V součas−
né době pivovar vaří piva spodně kvašená v následujícím sortimentu:
– Poutník světlé výčepní pivo 10 o, hodnota alkoholu 3,8 % objemových
– Poutník světlý ležák prémium 12 o, hodnota alkoholu 5 % objemových
– Poutník Speciál 14%, hodnota alkoholu 5,8% objemových. Je vyrá−
běn pouze na Vánoce, Velikonoce a pro speciální příležitost.
K jejich výrobě se používá nejen kvalitních surovin, ale i klasická
technologie. Všechny tyto přednosti se ještě zvyšují tím, že piva jsou
přírodní − nepasterizovaná.

ELKO Nový Knín je dodavatelem lisovaných, svařovaných a lako−
vaných dílů pro automobilový průmysl. Mezi hlavní odběratele patří
Škoda−Auto a.s. s díly pro modely Fabia, Octavia, Superb a Roomster,
Volkswagen pro modely Golf, Passat a Transporter, Seat pro modely
Ibiza a Cordoba či Bentley pro Continental. Velký rozvoj byl zazname−
nán v oblasti dodávek komponent pro výfukové systémy, kde bylo
podstatně investováno do robotizovaných svářecích pracovišť.
Pokud se týče dalších oblastí, výroba se zaměřuje na tradiční
hobby výrobky jako skládací schůdky, stavební kozy či brusky.
Výrobky jsou z více než poloviny exportovány do zemí EU a Švýcarska.
ELKO Nový Knín úspěšně obhájilo své certifikace ISO
9001:2000, ISO 14001, VDA 6.1 a EN ISO 3834−2.

JIHOKOV, výrobní družstvo České Budějovice

KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo

www.jihokov.cz

www.kds.cz

Družstvo je tradičním výrobcem potřeb pro domácnost, jako
např. strojky na strouhanku, které jsou vhodné i na strouhání oříšků,
tvrdých sýrů, brambor a zeleniny. Dále vyrábí mlýnky na mák, madla,
věšáky a kovová obouvadla. Mezi nejnovější inovace patří zdokona−
lení strojku na strouhání syrových brambor, kde byl navržen nový bu−
bínek. Další část výrobního sortimentu tvoří kempinkový nábytek.
Jsou to zahradní a rybářské sedačky, lehátka, křesílka a stolky.
Jihokov je také výrobcem komínové hlavice. Velmi vhodné je pou−
žití komínové hlavice pro vyřešení problémů komínů, které jsou tzv.
utopené (umístěny u obvodových zdí, daleko od hřebenu střechy, blíz−
ko vyšších domů nebo stromů) a u nízkých objektů, kde komín musí
mít vzhledem k použitému spotřebiči určitou účinnou výšku, výrazně
převyšující objekt. Hlavice je vhodná pro odvod spalin ze všech typů
spotřebičů a je odolná vůči vlhkosti, což umožňuje suchý i mokrý pro−
voz spotřebičů. Použití je vhodné jak u novostaveb, tak i při rekon−
strukcích. Komínová hlavice je celá z nerezu.
Novinka: v licenci Jihokov vyrábí nová komínová hlavice Veskona
průměry od 130 až do 1 000 mm.

KDS Sedlčany, tradiční výrobce nožířského zboží, nabízí v této
oblasti široký sortiment kvalitních výrobků:
– kuchyňské, řeznické a kuchařské nože
– řeznické náčiní
– zahradnické nůžky, nůžky pro domácnost i kancelářské
– hygienické náčiní
– řezné díly do masostrojků.
Součástí nabídky KDS Sedlčany byla výrobková řada nožů pod
označením TREND ROYAL. Tyto nože byly v loňském roce velmi žá−
dané. Výsledky zaváděcího prodeje od počátku letošního roku zcela
jednoznačně ukazují na rostoucí zájem o tyto velmi kvalitní výrobky.
Tato řada výrobků se vyznačuje výborným zpracováním řezné části
opatřené leštěným povrchem a speciálním ručním provedením obta−
hu ostří, čímž je zajištěna dokonalá řezivost a funkce výrobku.
Rovněž dokonalé zpracování designu rukojeti nože přispívá ke zlep−
šení práce s tímto výrobkem. Upevnění čepele do rukojeti je prove−
deno zástřikem s dodatečným pronýtováním čepele a rukojeti, čímž
je zaručeno dokonalé pevné spojení. Celkově se tato řada vyznačuje
moderním luxusním designem a uspokojí i velmi náročné spotřebite−
le, při nižších cenových relacích oproti porovnatelným výrobkům.
Novinkou letošního roku je speciálně upravená vidlička, sloužící
především pro servírování a podávání pokrmů bez doteku lidské ruky.
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KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice

KOVO DRUŽSTVO Olomouc

www.kovobel.cz

www.kovoolomouc.cz

KOVOBEL je strojírenskou
firmou, která se zabývá vývojem,
výrobou a prodejem dvou odliš−
ných sortimentů, čímž je zajišťo−
vána ekonomická stabilita firmy
při případných výkyvech poptáv−
ky v jednotlivých směrech odby−
tu. V současné době více než 50
procent produkce představují
systémy pro chov drůbeže a sou−
visející činnosti Tato zařízení
jsou hlavním a dlouholetým výrobním programem firmy. Společnost za−
jišťuje kompletní dodávky tohoto sortimentu dle specifických poža−
davků jednotlivých zákazníků včetně souvisejících činností a kompo−
nentů (např. ventilační systémy, dopravníky vajec, napájecí systémy,
zásobníky krmiva, dopravníky krmiva, dopravníky trusu, systém osvět−
lení, třídění a balení vajec, apod.).
Necelých 50 procent odbytu je realizováno zcela odlišným pro−
duktem − skládacími skladovacími kontejnery KOVOBEL z pozinkova−
ného plechu.
Prodeje zařízení pro drůbež
jsou realizovány v České repub−
lice, na Slovensku, v Polsku,
Maďarsku, Německu, Rakous−
ku a Švýcarsku. Skládací skla−
dovací kontejnery KOVOBEL
jsou vyváženy pravidelně do cca
20 především evropských zemí.
Družstvo trvale dosahuje
kladných výsledků hospodaře−
ní, v roce 2009 zvýšilo celkové
tržby na 239 mil. Kč ze 186
mil. Kč v roce 2008 a v letoš−
ním roce předpokládá další ná−
růst tržeb na 300 mil. Kč.

Hlavní náplní družstva je výroba
lapacího zařízení na malou a velkou
škodnou zvěř. Jedná se o dřevěné
a kovové pasti, které jsou exportová−
ny do mnoha zemí Evropy, jako na
příklad do Polska, Ruska, Finska, na
Nový Zéland, ale i dalších světadílů.
V poslední době se zvyšuje podíl ex−
portu družstva na téměř 80 procent
z produkce.
Družstvo na výstavě Země Živi−
telka rovněž nabídlo další své pro−
dukty − zahradní nářadí, ocelové radi−
átory a jeho příslušenství.
Volné výrobní kapacity Kovo
Družstva jsou využívány pro zakázko−
vou výrobu a kooperace s jinými za−
davateli.
Kovo Družstvo Olomouc je držite−
lem certifikátu ISO 9001:2000, NF.

ORLÍK − KOMPRESORY, v. d., Česká Třebová

Podané ruce, sociální družstvo, Zubří

www.orlik.cz

www.podane−ruce.cz

Družstvo tradičně prezentova−
lo široký sortiment pístových kom−
presorů, pneumatického nářadí
a elektrocentrál a dále příslušen−
ství pro úpravu a rozvody stlače−
ného vzduchu. Návštěvníci si v ex−
pozici družstva mohli prohlédnout
i špičkové nářadí japonské výroby
od firmy VESSEL, kterou Orlík na
českém trhu zastupuje.
Jako novinku družstvo předsta−
vilo bezmazný pístový kompresor
řady 9 (9 m3/hod), který byl vyvinut
na základě požadavku našeho
dlouholetého obchodního partnera
firmy Plzeňský prazdroj, a.s. Tento
kompresor najde uplatnění mimo
potravinářský průmysl i ve zdravot−
nictví.
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Jednou z výrobních činností
družstva je zpracování plochého
skla. Prezentované výrobky jsou uni−
kátní, každý kus je originál. Družstvo
se zabývá zpracováním plochého
skla tiffany technikou a spékáním
skla. Vyrábí šperky, lampy, vitrážky,
ale také mísy, hodiny, paravany
a jiné doplňky do interiéru.
V nabízeném sortimentu nechybí
ani skleněné kosmetické pilníčky,
které si zde firmy objednávají jako
oblíbené propagační předměty.
Pracovníci družstva na zakázku na pil−
níku umístí logo objednávající firmy.
Družstvo provádí tvrzení, mato−
vání a leptání skla, především lahví
a flakonů pro kosmetický průmysl,
výrobce vín a alkoholu.
Novinky − sklo vyráběné dle
vlastní technologie pod názvem
„Mramorové sklo“, je nabízeno vý−
robcům svítidel a designérům jako
doplňky interiérů.
Družstvo se též zabývá poskyto−
váním sociálních služeb seniorům.
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STYL Plzeň, výrobní družstvo
www.styl−plzen.cz

Templářské sklepy Čejkovice,
vinařské družstvo
www.templarske−sklepy.cz

Družstvo STYL PLZEŇ rozvíjí i v roce 2010 obchodně−výrobní čin−
nost s cílem zvýšit po období výrazných dopadů hospodářské krize
tržby výrobních závodů a získat nové výrobní příležitosti jak ve stáva−
jících oborech, tak i v nových, pro které má potřebné kapacity.
Novým prvkem v činnosti družstva je zapojení do mezinárodních
výzkumně−výrobních projektů, podporovaných státními i unijními or−
gány. Příkladem je zapojení závodu Elektro do projektu vývoje a výro−
by elektrických propojení s vysokou technologickou a užitnou hodno−
tou, do kterého je zapojeno 5 firem ze 3 zemí Evropy.
V rámci ČR navázalo družstvo v poslední době s řadou předních
firem výrobní spolupráci, při které jsou využity zákonné možnosti tzv.
náhradního plnění 4% podílu ZP osob. Tato spolupráce přináší úspo−
ru nákladů firmám, které nemohou plnit podíl ZP osob a družstvu
možnost pracovního uplatnění velké skupiny osob se ZP. Proto může
být družstvo STYL Plzeň největším zaměstnavatelem ZP osob
v Plzeňském kraji a významným exportérem do 5 zemí Evropy − podíl
exportu 35 procent na celkovém obratu 114 milionů korun.
Na veletrhu Země živitelka družstvo prezentovalo tyto své výrob−
ky a služby:
– dámskou, pánskou a sportovní konfekci a různé textilní doplňky
– ploché těsnění a těsnící kroužky z fíbru, mědi a hliníku pro stroje
a zařízení, výrobu zakázkového těsnění podle přání zákazníka i na
starší automobily, atypické stroje a zařízení v různém provedení
– výrobu kabelové a drátové konfekce, kabelových svazků
– knihařskou výrobu, výrobu kancelářských potřeb a svařovaných PVC
obalů, kartonážní výrobu a různé kompletační a kooperační práce.

Jako každoročně družstvo prezento−
valo na Zemi živitelce široký sortiment
vín, jak na prodej návštěvníkům, ale
i ochutnávku vybraných druhů. Do ochut−
návky byla zařazena vína jakostní bílá
i červená a navíc vlastní novinky z řad rů−
žových vín. Ty jsou hitem letošního léta
prakticky od všech vinařů. Družstvo pod−
poře jejich prodeje věnuje maximum, pro−
to i na Zemi živitelce bude tato vína pre−
zentovat.
Do prodeje byla zařazena také vína
ročníková, pozdní sběry, sekty a jako dal−
ší novinka i výběry z hroznů. Nechyběla ni
řada vín z Astrology kolekce, která je vě−
novaná vínům podle astrologických zna−
mení. Sortiment vín na ochutnávku byl
průběžně obměňován, aby byla uspoko−
jena široká veřejnost.

TVAR výrobní družstvo Pardubice

VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary

www.tvar.cz

www.vridlo.cz

TVAR výrobní
družstvo Pardubice
v současné době
vyrábí pro tuzem−
ské a zahraniční
trhy široký sorti−
ment kvalitních vý−
robků z termoplastů
a laminátů, který je
vhodně doplňován
i dalšími technologi−
emi. Svým obchod−
ním partnerům je
TVAR schopen po−
skytnout dokonalý
zákaznický servis
od konstrukce po výrobu nástrojů, od výroby plastového a lamináto−
vého zboží až po vlastní dopravu do sídla zákazníka v tuzemsku i v za−
hraničí. Firma věnuje trvalou pozornost i jakosti své produkce,
o čemž svědčí jak spokojenost stávajících partnerů, tak i mnohale−
tá úspěšná spolupráce s renomovanými zahraničními firmami.
Družstvo má zaveden a používá systém managementu jakosti dle
ČSN EN ISO 9001:2001.
Na mezinárodním agrosalonu Země živitelka nabídlo družstvo ši−
rokou škálu plastových výrobků pro domácnost v mnoha barevných
odstínech a s různorodými potisky, které uspokojí jak dospělé, tak
i dětské zákazníky. Prostřednictvím sítě velkoskladů a supermarketů
je pokryt tímto sortimentem trh nejen v celé České a Slovenské re−
publice, ale přes velkou konkurenci se daří tyto výrobky úspěšně vy−
vážet i na trhy dalších zemí. Pestrá je i nabídka vlastních plastových
obalů a technických výlisků.
Kromě kuchyňských potřeb zde našli zajímavé výrobky také mi−
lovníci rybaření. Družstvo ve své expozici představilo široký sortiment
laminátových kádí, vaniček a skluzů na ryb. Pro lesníky zas přichy−
stalo 3 druhy dřevorubeckých klínů.

Hlavní činností družstva je výroba kosmetiky a respirátorů, koope−
rační činnosti a jednoduché kooperační práce. Po celou dobu působe−
ní družstva má podnikatelská činnost i sociální aspekt, tzn. vytvářet
pracovní příležitosti pro občany se změněnou pracovní schopností.
Z výrobního programu prezentovaného na veletrhu: přípravky
pro hygienu ústní dutiny (zubní pasty − např. CARLOTHERM ®, ústní
vody, atd.) Krémy k ošetření těla a nohou (Campherol ®, Arnika®,
Ozalin®,Herbie). Krémy k ošetření rukou: pracovní ochranné i k pěs−
tění rukou, dále masážní prostředky − masážní emulze řady EMMA,
koupelové soli pro koupel nohou a celého těla ARNIKA®, Ozal. V na−
bídce byly také dva výrobky z řady kolínských vod a parfémů − GEOR−
GIA, dámská luxusní kolínská voda, či MARCUS, pánská luxusní
voda. Součástí prezentované kolekce byly i ochranné respirátory − filt−
rační polomasky.
Vřídlo nabídne i oblíbené Karlovarské koupelové soli „Originál“
s obsahem pravé karlovarské vřídelní soli a rostlinných silic a také
novou vizuální podobu výrobku ARNIKA®, roztok na ošetření dásní.
Z čisticí a pracovní drogerie je rozšířen sortiment o výrobek Solfa čis−
ticí pastu na ruce, kterou Vřídlo distribuuje ve spolupráci, čímž dojde
k vhodnému doplnění pracovních ochranných prostředků − řady spe−
ciálních pracovních krémů a čisticího gelu na ruce (Activ protection,
Scin care a Klír gel).

Autor textu: Michaela Vostálová
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Kontraktačně−prodejní výstava COOPEXPO
Ve dnech 19. − 22. srpna se uskutečnila 17. Mezinárodní družstevní a kontraktačně−prodejní výstava COOPEXPO,
která je součástí mezinárodního zemědělského veletrhu Agrokomplex, v prostorách výstaviště Agrokomplex v Nitře.
Družstevní expozice se nacházela v pavilonu M3. Tento veletrh patří na Slovensku k jednomu z největších a podobně
jako česká Země živitelka je prodejní akcí. O výrobky našich členských výrobních družstev byl standardně velký zá−
jem. Přestože poslední léta návštěvnost veletrhu klesla, zvláště o víkendových dnech bylo u družstevní expozice
plno zákazníků. Kromě českých a slovenských výrobních družstev se výstavy zúčastnila také družstva z Polska.
Naše členská výrobní družstva vystavovala v pavilonu M3,
na ploše 90 metrů čtverečních. Mimo tradiční stánky Družstevní
unie a COOP PRODUKT SLOVENSKO a slovenských středních
učňovských škol se představilo na 40 slovenských výrobních
družstev a také vybraná družstva z Polska.
Určitým problémem, který ale již trvá několik let, je účast ve−
řejnosti. Oproti podobné národní výstavě Země živitelka, která
se letos koná o týden později v Českých Budějovicích, byla
účast zhruba poloviční. Ale i přes tento handicap, vyvolaný mož−
ná koupěschopností slovenských obyvatel, možná dílem i vstup−
ným (4 EUR), si naše výrobní družstva na nezájem veřejnosti ne−
mohla stěžovat. Vždy byla u jejich stánků řada návštěvníků, kteří
ocenili kvalitu výrobků a jejich cenu. I na základě hodnocení vý−
robní družstva vyslovila přesvědčení, že letošní ročník byl lepší
jak ten minulý a rádi se této výstavy zúčastní i v příštím roce.
Během celého veletrhu probíhal doprovodný program našich
i slovenských výrobních družstev, ale i ukázka výrobků sloven−
ských středních škol. Za naše VD se doprovodného programu
zúčastnila Detecha, a to ukázkou líčení z kosmetické řady
Regina. Současně proběhla ukázka výroby skleněných šperků
z dílny sociálního družstva Podané ruce. Upoutávky na tyto pro−
gramy byly vysílány v centrálním rozhlase a o naše výrobní druž−
stva byl mimořádný zájem.
V rámci veletrhu se uskutečnil seminář zaměřený na výměnu
zkušeností v oblasti sociálního podnikání za účasti našeho, slo−
venského a polského svazu. V rámci semináře se zde mj. pre−
zentovaly zkušenosti s aplikací polského zákona o sociálním
družstvu, zkušenosti s podporou vzniku a rozvoje sociálních druž−
stev a podniků v ČR s důrazem na podnikatelskou samostatnost
a udržitelnost. V následné diskuse se zúčastnění partneři zamě−
řili na výhody a nevýhody té které cesty, prodiskutovali konkrétní
příklady a byly navázány nové kontakty. Řadu jednání měl náš
svaz i se slovenským výrobním družstvem IDOPS Bratislava, kte−
rý se stal již tradičním partnerem na výstavě FOR ARCH v Praze

14

a také s předsedkyní COOP PRODUKT SLOVENSKO na téma roz−
voje další vzájemné spolupráci a o možnostech, jak využít pre−
zentace zajímavých výrobků a služeb slovenských výrobních druž−
stev na výstavách v ČR. Je třeba připomenout, že řada našich
výrobních družstev má tuto výstavu již pevně ve svém programu
obchodních aktivit a celá expozice je vhodně doplňována výrobky
i těch družstev, která se zde pravidelně neprezentují.
Na závěr veletrhu proběhlo rozloučení všech vystavujících vý−
robních družstev. Ve svém projevu pak předsedkyně COOP
PRODUKT SLOVENSKO Ing. Iveta Chmelová ocenila přínos na−
šich VD. Podle jejích slov naše VD každoročně oživí atmosféru
veletrhu a vyslovila přesvědčení, aby tradice a takřka rodinné
vztahy obou našich svazů zůstaly zachovány. Zbývá vyslovit po−
děkování, že hostitelský COOP PRODUKT SLOVENSKO poskytl
našim členským družstvům osobní přístup a přátelskou atmo−
sféru po celou dobu konání veletrhu.
Autor textu: Ing. Jiří Viselka
Foto: Ing. Barbara Zítková
Výstavy COOPEXPO se zúčastnila tato členská výrobní družstva:
VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary
Detecha, chemické výrobní družstvo,
Nové Město nad Metují
Podané ruce, sociální družstvo, Zubří
TVAR výrobní družstvo Pardubice
KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo
a dále formou expozice ve vitrině členská výrobní družstva
Jihokov České Budějovice
Čoko Klasik Česká Třebová
Důbrava Valašské Klobouky
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VŘÍDLO, výrobní družstvo,
Karlovy Vary
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Podané ruce, sociální družstvo, Zubří

KDS Sedlčany, nožířské družstvo

Čoko Klasik
Česká Třebová

Důbrava
Valašské Klobouky

Detecha, chemické výrobní družstvo,
Nové Město nad Metují
Jihokov České Budějovice

TVAR výrobní družstvo Pardubice

Dovolujeme si zveřejnit dopis předsedkyně
COOP PRODUKT SLOVENSKO Ing. Ivety Chmelové...
Milí družstevníci,
každodenný život nás presviedča o tom, že nekráčame rozkvitnutou lúkou bez
zátaras a prekážok. V súčasnom podnikateľskom prostredí sa veľmi ťažko žije mnohým ko−
lektívom výrobných družstiev tak u Vás, ako aj u nás na Slovensku.
Je chvályhodné, že popri všetkých týchto starostiach nezabúdame ani na dôstojnú repre−
zentáciu. Kľúčovým podujatím družstevnej formy podnikania na Sloven−sku bol pravidelne or−
ganizovaný, tento rok už 37. ročník poľnohospodársko−potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX,
ktorej súčasťou bol pre nás významný 17. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno−pre−
dajnej výstavy COOPEXPO. Počas nej sa spoločne prezentovali vystavovatelia zo slovenských
a českých výrobných družstiev.
Preto mi dovoľte poďakovať sa všetkým Vašim vystavovateľom, zástupcom českých a mo−
ravských členských družstiev, vedeniu
i aparátu Vášho zväzu.
Spoločnými silami sme opäť ukáza−
li tradíciu vzájomných vzťahov a konkrét−
nej úzkej spolupráce výrobných druž−
stevníkov oboch krajín.
A keďže zápas nekončí, už dnes sa
tešíme na nové spoločné podujatia.
Želám Vám všetkým veľa šťastia

a len samé podnikateľské úspechy.
Ing. Iveta Chmelová
predsedníčka COOP PRODUKT
SLOVENSKO
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Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark
(26. − 31. srpna 2010)
Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark pořádalo
Folklorní sdružení ČR a SOL group spol. s r.o., jedním ze spolu−
pořadatelů byl rovněž Svaz českých a moravských výrobních druž−
stev. Pražský jarmark se konal na Ovocném trhu v Praze 1.
Počtem účinkujících souborů šlo o největší festival v naší repub−
lice. Festival, kterého se zúčastnily soubory z Evropy, Asie,
Austrálie, Střední a Jižní Ameriky, přinesl možnost srovnání ev−
ropských a mimoevropských kultur. Součástí Pražského jarmarku
byly kromě folklorního programu také ukázky starých lidových ře−
mesel a nabídka specialit české gastronomie.
Na Mezinárodním folklorním festivalu Pražský jarmark na
stánku SČMVD prezentovala a prodávala své výrobky dvě výrob−
ní družstva. Družstvo umělecké výroby Lidová tvorba, Uherský
Brod prezentovalo a prodávalo krojované panenky z různých re−
gionů Čech a Moravy. V nabídce byly i panenky s kroji ze
Slovenska. Panenky byly v dívčím nebo chlapeckém provedení.
Chodovia, družstvo lidové tvorby Domažlice prezentovalo dřevě−
né dekorativní předměty s chodskou tématikou.
Autor textu: Ing. Věra Řeháčková
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Slavnostní zahájení Pražského Jarmarku se konalo 26. srpna od 19.30 hod. v Rezidenci primátora na Mariánském náměstí.

LIDOVÁ TVORBA, družstvo umělecké výroby, Uherský Brod
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DÍLO, výrobní a obchodní družstvo, Svratouch
Lidové kovodružstvo Dílo bylo založe−
no 23. 10. 1923 a v podstatě celou dobu
své existence si zachovalo značku „Dílo“.
Od transformace v roce 1992 existuje dál
pod názvem DÍLO, výrobní a obchodní
družstvo.
Po celou dobu svého působení byla
hlavním programem družstva kovovýroba.
V posledních letech tvoří velký podíl na obratu družstva koopera−
ce, které spočívají zejména v lisování a tváření výlisků z plechu
na excentrických lisech s tonáží 5 − 500 tun. Družstvo dále pro−
vádí hluboké tažení na lisech 35 − 250 tun, provozuje běžné ex−
centrické lisy Šmeral, dvoutažné lisy 35, 50 a 63 tun a klikové
tažné lisy LKT 250. Vyrobené výlisky družstvo může dále povr−
chově upravovat. Družstvo dále provádí odmašťování a lakování
pomocí práškových nátěrových hmot ve všech odstínech dle RAL.
U výrobků z hliníku může nabídnout moření v louhu sodném s ná−
sledným vyjasňováním. Družstvo nabízí mimo tyto hlavní činnos−
ti volnou kapacitu v oblasti kovotlačení, to je dnes již málo pou−
žívaná technologie, která se však osvědčuje především při výrobě
rotačních výtažků v malých sériích. Podíl kooperací činí v sou−
časné době 43 procent z celkové produkce družstva.
Podstatnou část výrobního sortimentu tvoří výrobky tzv. ga−
lanterního klempířství: cedníky na noky i na játrovou rýži, pocí−
nované hrnky, nálevky, slévárenské rosenky, dortové formy růz−
ných velikostí a tvarů, a to vše z pocínovaného plechu. Do
tohoto sortimentu se řadí velmi žádané v tuzemsku i v zahrani−
čí kropičky − opět v různých tvarech a velikostech. Tyto kropičky
družstvo dodává s povrchovou úpravou práškovou barvou.
Podstatná část výroby směřuje na vývoz do zemí EU − Německo,
Francie, Holandsko, Švédsko.
Z dalších tradičních výrobků to jsou z hliníkového materiálu
tvořítka na cukroví, turistické kotlíky, krmítka pro psy. Z nerezu
pak ministruhadla, cukřenky a cedníky na noky, které se spo−
lečně s tvořítky na cukroví vyváží především na Slovensko.
Kromě této klempířské galanterie nabízí družstvo širokou
škálu výrobků tzv. „Hobby programu“ vhodného pro vybavení vý−
robních a skladovacích prostor − pracovní stoly, skříňky, závěsné

panely s držáky na nářadí. Vše z ocelového plechu s povrchovou
úpravou práškovou barvou. Do tohoto programu spadá i výroba
pozinkovaných regálů různých rozměrů. Velký podíl dodávek
Hobby panelů je exportován na německý trh. Nezanedbatelnou
součástí odbytu těchto produktů jsou však i dodávky do tuzem−
ských velkoobchodů.
Samostatnou zmínku si zaslouží výroba plotového pletiva
z pozinkovaného a z plastem potaženého drátu a nebo v po−
slední době velmi oblíbené ALU s povrchovou úpravou Bezinal−
Bekacolor. Pletivo nejen družstvo prodává, ale provádí i služby
s natahováním včetně zabetonování sloupků. Dodává tak kom−
plet stavbu plotů, včetně sloupků, kloboučků, plotových brán
a branek. Dále pro stavebnictví dodává skříňky na plyn, dvířka
s rámem na plyn a žebrové radiátorové články v žádaných se−
stavách od 3 až do 15 žeber. Rovněž tradiční výrobou družstva
jsou lopaty na sníh a škrabky na sníh.
Družstvo je držitelem certifikátu ISO 9001:2009. Má po−
měrně velké spektrum výrobního programu. Své produkty a služ−
by prezentuje na svých webových stránkách. Zapojilo se do zá−
silkového obchodu českých družstev Klasa VD. Nabízí dodávky
zboží do podnikových prodejen výrobních družstev. Letos se
představilo na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích
a své výrobky určené pro tuzemskou i zahraniční klientelu
družstvo DÍLO Svratouch zařadilo také na veletrh Polagra−Tegh
v Poznani, konaný ve dnech 13. − 16. září.
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DÍLO, výrobní a obchodní družstvo

539 42 Svratouch 217
Tel: (+420) 566 652 222,(+420) 566 662 284, fax: (+420) 566 662 280
E−mail: prodej@dilo.cz, dilo@dilo.cz
http: www.dilo−svratouch.cz
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Aktuální informace pro členská VD
Na MPSV ČR se uskutečnilo jednání věnované zejména úpravám zákoníku práce. Toto téma je zařazeno i na program jed−
nání RHSD. Zástupci svazu prosazují flexibilnější ZP, vystupují proti rozšíření platby nemocenského zaměstnavatelem na
3 týdny. Příslušná stanoviska byla zaslána ministrovi práce a sociálních věcí i premiérovi. Specifickým tématem je oblast
zaměstnávání ZP.
Proběhlo jednání předsedy SČMVD s ministrem průmyslu a obchodu Ing. Kocourkem, které se zabývalo především pro−
exportní politikou a dotacemi na další programovací období. Úsilím svazu je zpřehlednění vypisovaných programů, reduk−
ce jejich počtu (5) a usnadnění možnosti čerpání podpor. Předmětem jednání byla i otázka koordinace činnosti MPO ČR
a MZV ČR v podpoře exportu, zapojení obchodních radů, firem CzechInvest, CzechTrade aj.
20. 8. se uskutečnilo jednání společné Daňové skupiny ohledně novely zákona o daních z příjmů a novely daňového řádu.
Skupina sjednotila stanoviska SČMVD, KZPS, HKČR, SPaD a Komory daňových poradců k těmto návrhům.
24. 8. se na Ministerstvu financí konalo připomínkové řízení k návrhu změn zákona o daních z příjmů a zákona o rezer−
vách. Vzhledem k zásadním připomínkám zaměstnavatelů MF upustilo od navrhované změny a u zaměstnaneckých be−
nefitů se nic nemění. I nadále bude platit stávající úprava.
27. 8 se na Ministerstvu práce a sociálních konalo připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (platové úpravy), zákona o výši platu a některých náhrad
výdajů představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců v roce 2011 a o výši platu státních zástupců v roce
2011, zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a so−
ciálních věcí, a zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
27. 8. se na Ministerstvu financí konalo připomínkové řízení k návrhu změn Daňového řádu. Vzhledem k zásadním při−
pomínkám zaměstnavatelů MF upustilo od navrhovaného prodloužení lhůty pro stanovení daně ze současných tří let na
pět let. Do vlády půjde návrh lhůtu neprodlužovat.
Odcházející náměstek ministerstva financí Peter Chrenko míří na pozici partnera poradenské společnosti Price−
waterhouseCoopers. Na jeho místo byl jmenován Ladislav Minčič, který do úřadu přišel z Mezinárodní investiční banky.

Informace z redakce Výrobního družstevnictví
SČMVD nabízí členským výrobním družstvům prezentaci jejich výrobků a služeb v časopisu Výrobní družstevnictví. Kromě ex−
terních 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 aktivity,
případně plošnou inzerci. V případě zájmu mohou též využít další bezplatné nabídky − mohou zaslat podklady pro inzerci na
redakce@scmvd.cz a inzerce bude pro ně zpracována zdarma. V současné době tuto možnost využívá jen malé procento
členských VD − neváhejte nás kontaktovat, pokud potřebujete pomoci s propagací, návrhem inzerce atd či upoutávky na Váš
výrobek či službu.
Pokud některé členské družstvo má zájem o reportáž, rozhovor atd., prosím kontaktujte nás: e−mail redakce@scmvd.cz, tel.
224 109 352 (Jana Henychová).
Připomínáme možnost zasílat dotazy do rubriky Otázky a odpovědi. Rubrika je tematicky zaměřena na problematiku výrobní−
ho družstevnictví. Na vaše dotazy budou odpovídat kompetentní pracovníci SČMVD. Těšíme se na vaše dotazy, které zasí−
lejte 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 inter−
ního charakteru obdrží pisatel na e−mailovou adresu.
V případě, že máte zájem o některé ze starších čísel časopisu, je možné ho poskytnout členským družstvům zdarma. Napište
nám požadavek na počet a číslo na adresu redakce@scmvd.cz.

Otázky a odpovědi
Otázka:

Výrobní družstvo, které vyváží své výrobky do států EU, připravuje nové obaly a dotazuje se, zda je možné na
obalu umístit kromě věty „Vyrobeno v ČR“ také malý symbol české vlajky a zda tento krok nebude v rozporu
s legislativou ČR a EU.

Odpověď: Obrátili jsme se na ProCoP (Product Contact Point) − informační místo na Ministerstvu průmyslu a obchodu,
na odboru vnitřního trhu a služeb EU, oddělení SOLVITu, které nám potvrdilo, že otázka označení „made in“
a „vyrobeno v ČR“ není přímo upravena právem. Malý symbol české vlajky se na obaly výrobků běžně dává
a toto označení není v rozporu s platnou legislativou.
Pozn.: na ProCoP je možné se obrátit se žádostí o informace i v jiných oblastech, jako např.:
– jaké podmínky musíte splnit v ČR nebo EU
– jaké právní předpisy se vztahují na Váš výrobek
– zda vaše výrobky podléhají schválení či registraci
– co znamená princip volného pohybu zboží v EU
Podrobnější informace naleznete na www.procop.mpo.cz. Svůj písemný dotaz můžete zaslat na procop@mpo.cz
Autor textu: Ing. Věra Řeháčková, odbor podnikatelských služeb

20

ZÁŘÍ 2010

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Národní ceny kvality jako nejvyšší ocenění
organizací v oblasti managementu
Rada kvality ČR, která je vrcholným poradním, iniciačním
a koordinačním orgánem vlády České republiky, zaměřeným na
podporu rozvoje managementu a uplatňování Národní politiky
kvality v České republice, v rámci své strategie na období
2008 − 2013 vyhlásila Národní cenu kvality jako nejvyšší oce−
nění organizací v oblasti managementu. Zástupcem Svazu
českých a moravských výrobních družstev a členem Rady kva−
lity ČR je Ing. Jiří Majer − místopředseda představenstva
SČMVD a ředitel odboru podnikatelských služeb.
Smyslem programů Národních cen kvality je přinášet do
České republiky moderní manažerské nástroje, postupy a zku−
šenosti, které se v zahraničí osvědčily a které mohou pomoci
českým firmám zvýšit efektivitu, hospodářské výsledky a kon−
kurenceschopnost jak doma, tak i na vyspělých trzích v zahra−
ničí. Pro české firmy a další organizace se tak otevírá prostor
pro zlepšení práce, výsledků a v neposlední řadě i pro zisk me−
zinárodně uznávaného ocenění.
Do programu Národní ceny kvality ČR jsou od r. 2009 zařa−
zeny Modely START a START PLUS. Do těchto modelů se fir−
my mohou přihlásit kdykoli v průběhu roku. V případě splnění
požadavků jednotlivých modelů obdrží firma příslušné osvědče−
ní, jehož předání proběhne obvykle při lokálně významné akci.
Model START Národní ceny kvality ČR je určen pro jakou−
koliv organizaci zabývající se výrobou nebo poskytováním slu−
žeb, která je registrovaná v České republice podle příslušných
platných právních předpisů, případně pro jejich samostatné di−
vize, závody, provozy, provozovny apod. Tento model je i určen
pro organizace veřejného sektoru. Model START Národní ceny
kvality je programem průběžným. Zájemce (uchazeč) se do
něho může přihlásit kdykoli v průběhu roku.
Model START PLUS navazuje na jednodušší model START
a mohou ho využívat jak organizace, které se hlásí do progra−
mu Národní ceny kvality ČR, tak i organizace, které chtějí zís−
kat komplexní popis, v jakém stavu se jejich organizace na−
chází i hodnocení tohoto stavu.
Rada kvality ČR také rozšířila svoje aktivity o hodnocení
společenské odpovědnosti, a zařadila do rámce programů
Národní ceny kvality ČR také Národní cenu ČR za společen−
skou odpovědnost.
Ve světě existuje řada přístupů k hodnocení společenské
odpovědnosti organizací, existují certifikační i jiné systémy
i způsoby a postupy udělování ocenění, které realizují převáž−
ně komerční subjekty. Rada kvality ČR si uložila za cíl podpo−
řit především objektivní metodické přístupy k hodnocení CSR
(ceny ČR za společenskou odpovědnost) založené na hodno−
cení třetí nezávislou stranou.

Společenská odpovědnost organizace je trvalý závazek
podniku chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu
a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnan−
ců a jejich rodin, stejně jako místního společenství a společ−
nosti jako celku (World Business Council for Sustainable
Development, 1997).
Principy společenské odpovědnosti
vedou k větší přitažlivosti organizací:
větší transparentností a posílenou důvěryhodností
dlouhodobou udržitelností rozvoje firmy
zvýšenou loajalitou a produktivitou zaměstnanců
i možností přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance
budováním reputace a z ní vyplývající silné pozice
na trhu
odlišením se od konkurence (konkurenční výhoda), vět−
ším potenciálem rozlišení značky spotřebitelem
vytvářením zázemí k bezproblémovému a úspěšnému
komerčnímu fungování
lepšími příležitostmi pro inovace
snižováním nákladů na risk management
budováním politického kapitálu (zlepšování pozice pro
současná a budoucí jednání)
Podrobné informace o jednotlivých soutěžích v rámci uplat−
ňování Národní politiky kvality naleznete na webové stránce
Sdružení pro oceňování kvality (SOK), které je nevládní a ne−
ziskovou organizací, jež je usnesením vlády ČR pověřena rea−
lizací programů Národní ceny kvality ČR. Odkaz na SOK je ná−
sledující: www.sokcr.cz
SOK se také zabývá hodnocením kvality výrobků a služeb
prostřednictvím udělování značky Czech Made a značky Práce
postižených, přijatých do vládního programu Česká kvalita,
a podílí se i na dalších aktivitách v rámci Národní politiky kva−
lity ČR.
Národní ceny kvality se od jiných soutěží zásadně liší:
účast v Národní ceně kvality neznamená jen komplexní posou−
zení stavu firmy podle jednotných, mezinárodně uznávaných
kritérií, ale při důsledném využívání výsledků auditu i zásadní
zlepšení řízení firmy a následně i jejích výsledků.
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Ekonomická mise českých podnikatelů
do Timišoary
Česko−rumunská smíšená obchodní
a průmyslová komora (ČRSOPK), jejímž
členem je SČMVD, pořádá ve dnech 13. −
15. října 2010 ekonomickou misi českých
podnikatelů do Timišoary − nejprogresiv−
nějšího regionu Rumunska. Mise je pořá−
dána při příležitosti otevření Honorárního
konzulátu ČR pro Rumunsko−západ a slav−
nostní inaugurace Aleje česko−rumunské−
ho přátelství v Timišoaře.
Mise je třídenní a umožňuje účastníkům
uskutečňovat bilaterální jednání s rumun−
skými firmami, se zástupci města, župy
a Obchodní komory Timiš (CCIAT).
Předpokládaná účast je 5 − 6 českých fi−
rem z různých oborů se zájmem o spolu−
práci s firmami v tomto regionu.
Přihlášeným firmám budou vyhledány vhod−
né rumunské firmy z regionu se zájmem
o spolupráci, které budou na akci pozvány.
V průběhu akce bude zajištěno tlumočení
z rumunského jazyka do češtiny a naopak,
tlumočení při případných návštěvách firem
je možné zajistit na požádání za příplatek.
Firmy si hradí náklady na dopravu a uby−
tování, přičemž Česko−rumunská smíšená
obchodní a průmyslová komora může zajis−
tit na základě smluv Obchodní komory
Timiš zvýhodněné ceny ubytování. Firmy bu−
dou do mise zařazovány podle pořadí doru−
čených přihlášek.
Cena pro členy SČMVD činí 7.000 Kč
při účasti maximálně dvou osob za výrobní
družstvo.
Přihlášku k účasti naleznete na webové
stránce Česko−rumunské smíšené obchod−
ní a průmyslové komory: www.crok.biz.
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PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM MISE:
13. 10. Přesun do Timišoary
14. 10. Podnikatelský den
od 9 do 12 hod. − v prostorách Obchodní komory Timiš (CCIAT) − za účasti
velvyslance, zástupce CCIAT a představitelů župy se
budou konat bilaterální jednání českých firems rumun−
skými, zástupci CCIAT a představiteli župy
12 − 13 hod.
− slavnostní inaugurace Aleje
od 13 hod.
− oficiální otevření honorárního konzulátu
od 15.00 do 18.00 hod. − seminář na universitě Timišoara
(další jednání firem − v případě zájmu)
15. 10. Přesun zpět do ČR
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Zkušenosti ze zahraničí mohou být inspirací i pro nás…

Jak pomáhají nezaměstnaným lidem
při začátku podnikání v Belgii
Ráda bych se s vámi podělila o své zkušenosti z Belgie, resp.
z jejího francouzsky mluvícího valonského regionu, kde zajímavým
způsobem pomáhají nezaměstnaným lidem v začátcích jejich podni−
kání. Na úřadu práce v Liege jsem měla možnost seznámit se s tím,
jakým způsobem pracují se zájemci o podnikání a s konkrétními pro−
jekty několika organizací, které jim z prostředků ESF pomáhají pod−
nikání nastartovat.
Vláda valonského regionu se snaží o systematickou podporu
podnikání pro všechny, tj. i pro lidi, kteří jsou v evidenci úřadů prá−
ce jako nezaměstnaní a 80 procent z nich bývá nějakým způsobem
znevýhodněných. Tak jako i v 10 jiných valonských městech, na úřa−
du práce v Liege funguje pro nezaměstnané centrum nazvané
Carrefour Emploi Formation. Nezaměstnaným nabízejí informace
o školeních, o volných pracovních místech a o možnostech podni−
kání. Jednou za měsíc pro ně organizují seminář s cílem informovat
je o možnostech podnikání. Zájemcům o podnikání je pak nabídnu−
ta individuální půlhodinová schůzka. Zde s nimi vyškolení pracovní−
ci vedou rozhovory a pomáhají jim s výběrem předmětu podnikání,
který by byl v souladu s jejich profesními předpoklady, rodinnou si−
tuací apod. Ty z nich, kteří mají potenciál pro to, aby se stali pod−
nikateli, posílají do některé ze spolupracujících organizací, které
mají s úřadem práce smlouvu a pomáhají těmto lidem při rozjezdu
podnikání. Normálně ten, kdo začne podnikat, ztrácí tak jako u nás
nárok na podporu v nezaměstnanosti. Existují však možnosti, jak za−
čít podnikat a tuto podporu neztratit.
Valonské ministerstvo práce se inspirovalo ve Francii a z pro−
středků Iniciativy EQUAL vyvinulo metodiku a podpořilo dva zajíma−
vé modely, které umožňují nezaměstnaným lidem začít s dopomocí
podnikat a přitom po nějakou dobu neztratit podporu v nezaměst−
nanosti. Toto opatření umožňuje lidem vyzkoušet si v relativně bez−
pečném prostředí, zda je jejich nápad funkční, zda to jsou schopni
zvládnout a dostávají po určitou dobu školení a konzultace pro za−
čínající podnikatele. V současné době ministerstvo práce zřídilo po−
radní skupinu, která posuzuje oba modely a poté doporučí jeden
z nich podpořit a zapracovat do legislativy.
JOB´IN je nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je podpo−
ra a poradenství nezaměstnaným lidem, aby se zaměstnali pro−
střednictvím rozjezdu vlastního podnikání. Slouží jim k tomu inku−
bátor, který jim poskytuje bezplatně finanční, technickou
a organizační podporu. Jednou týdně organizují pro vybrané zájem−
ce informační seminář a poskytují 1 až 3 individuální konzultace ke
zpracování podnikatelského plánu. Získají informace o možnostech
školení a financování a některým z nich je nabídnuta účast v inku−
bátoru. Tam mohou získat podporu v rozmezí šest měsíců až jed−
noho roku a grant do výše 5000 EUR. Tento grant nemusí v přípa−
dě neúspěchu vracet. Veškeré jejich podnikání je prováděno
prostřednictvím JOB´IN, které vystavuje faktury, provádí účetnictví
a nese právní odpovědnost. Má nárok na podporu, koučing a men−
toring, účastní se školení na témata podnikání, marketing, účetnic−
tví a právo. Po celou dobu čerpá dávky v nezaměstnanosti. Po opuš−
tění inkubátoru je mu po dobu 1,5 až dvou let nabízena individuální
podpora v oblastech řízení, účetnictví, marketingu, obchodní strate−
gie a administrativy. Po celou dobu funguje setkávání a výměna

zkušeností s ostatními kolegy. Hlavními oblastmi podnikání jsou ob−
chod, služby a pohostinství (restaurace, catering).
Druhou formou podpory je Step by Steppes, které je družstvem.
Jejich posláním je hledání cest jak podnikat v sociální ekonomice
a společně tvořit a podnikat. Řídí se čtyřmi principy, kterými jsou
podnikatelský přístup, nedělat práci za někoho, ale s ním, integro−
vat zásady místního rozvoje a vyhnout se nebezpečí nabídkou bez−
pečného prostředí. Ani v tomto projektu neztrácí začínající podni−
katel nárok na dávky v nezaměstnanosti. Po úvodní informační fázi
se v průběhu šesti měsíců zúčastní šesti seminářů na podobná té−
mata jako JOB´IN a dostane osm individuálních konzultací.
Výstupem je ujasnění si cílové skupiny jeho podnikání a zpracování
podnikatelského plánu. V další dvouměsíční fázi zahájí své podni−
kání, které probíhá prostřednictvím Step by Steppes. Za tyto dva
měsíce musí mít obrat alespoň 500 EUR. Jeho podnikání pak po−
soudí komise. Pokud projde, nastává 18 měsíční období zátěžové−
ho testu, kdy rozvíjí naplno své podnikání, avšak stále za podpory
a prostřednictvím Step by Steppes. Na konci této fáze se prokáže,
zda je jeho podnikání ziskové a udržitelné. Může si nakonec vybrat
ze tří možností − stát se OSVČ a začít podnikat na sebe, zůstat za−
městnancem družstva nebo přestat podnikat. Po celou dobu jeho
účasti v projektu se zapojuje do sdílení a výměny zkušeností s ostat−
ními kolegy. Začínající podnikatelé v tomto modelu nejsou členy
družstva, nedostávají žádný grant, odvádějí 10 procent ze zisku za
poskytované služby družstvu a jejich faktury proplácí Step by
Steppes až po jejich odsouhlasení.
Oba tyto modely financuje valonské ministerstvo práce z pro−
středků ESF a oba druhy služeb jsou poskytované na území celého
Valonska, ne pouze v Liege. Organizace mají časově omezenou
smlouvu s ministerstvem, která je obnovována. Model, který použí−
vá Step by Steppes, má nově oporu ve vyhlášce ministerstva.
V České republice bohužel zatím žádná z těchto forem podpory
nefunguje ani se neověřuje. Jedinou možností, jak nepřijít o podporu
v nezaměstnanosti po dobu rozjezdu podnikání, je práce bez nároku
na mzdu nebo jen do výše 50% minimální mzdy, spojená např. s člen−
stvím v družstvu. Zapojení se do některého z projektů, zpravidla ome−
zených časově nebo svázaných s cílovou skupinou, bývá spojeno
s nepřiměřenými administrativními nároky a riziky udržitelnosti po
skončení podpory. Tyto možnosti jsou však omezené a málo známé
a nenahrazují výše popsané formy podpory. Zcela chybí infrastruktu−
ra poskytující zájemcům, iniciativním jednotlivcům a skupinám infor−
mace, podporu a pomoc. Uvidíme, zda nová vláda bude mít vůli ob−
dobné formy podpory v počátcích podnikání zavést i u nás.
Pokusíme se jim to prostřednictvím TESSEA nabídnout. Také
u nás je na co navazovat a řada projektů z programů EQUAL i OP
RLZ přinesla náměty a modely, které zůstaly nevyužity. Můžeme vlá−
dě nabídnout naše zkušenosti a v případě zájmu i pomoc při reali−
zaci. Systém podpory začínajícím podnikatelům, který je využíván
v Belgii, je možné po pilotním ověření zavést i u nás. Navíc ale po−
važujeme za důležité vytvořit komplexní systém pomoci začínajícím
podnikatelům, který by využíval synergii nástrojů zaměstnanosti,
podpory podnikání a regionálního rozvoje.
Autor textu: Petra Francová, Nová ekonomika

Na projektu mezinárodní spolupráce na vytvoření tematické sítě podporující v ČR sociální ekonomiku a podnikání
se podílí i SČMVD, členem platformy jsou také některá členská družstva svazu.
Výroční konference platformy TESSEA se koná 17. září 2010 v Praze.
Více informací lze získat na http://www.socialni−ekonomika.cz/cs/projekt−tessea.html
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