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Dostává se vám do rukou únorové číslo našeho časopisu.
Tentokrát jsme navštívili VD
Kovodružstvo Žebrák, výrobce
kovových vozíků a dětských
tříkolek, a Trinom Brno, jehož
činností je výroba pracovních
oděvů pro záchranáře. Přečíst si
můžete také o VD Obzor Plzeň
a KDS Sedlčany.
Na téma prestižní soutěže
Manažer roku nám rozhovor
poskytl předseda SČMVD Jan
Wiesner.
Zúčastnili jsme se celorepublikové konference „Daňové změny
v roce 2011 aneb plánovaná
reforma daňového systému“.
Jak jste si jistě všimli, časopis
Výrobní družstevnictví má novou podobu, je více přehledný
a snažili jsme se, abyste v něm
našli zajímavé informace.
Věřím, že se vám nové ztvárnění bude líbit a zachováte nám
i nadále přízeň.
Jana Henychová
šéfredaktorka
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KOVODRUŽSTVO,

výrobní družstvo v Žebráku

Žebráku, v bývalé mydlárně „U Zacharů“, zřídilo v roce
1950 Západočeské autodružstvo v Plzni svoji provozovnu, vyrábějící koloběžky, vozíky za kola, poštovní vozíky
a jiné kovovýrobky. V roce 1951 vydala Ústřední rada družstva
dispozice k rozdělení Západočeského autodružstva v Plzni na
celek plzeňský a pražský. Žebrácký závod se přitom se souhlasem svého mateřského podniku osamostatnil a stal se nositelem
družstevní myšlenky mezi řemeslníky kovooboru v bývalém hořovickém okrese.
Lidé, kteří stáli u zrodu nového družstevního kolektivu, netušili, že ustavují organizaci, která si za několik let získá stabilní
hospodářskou pozici jak na domácím, tak na zahraničním trhu.
„V roce 1992 došlo k transformaci družstva do jeho současné
podoby. Družstvo ztratilo pět provozoven a výroba se koncentrovala do tří provozoven, které máme dodnes,“ vzpomíná předseda družstva Hlavín. V současné době pracuje v družstvu 40
zaměstnanců. Mezi činnosti, které nabízí, patří lisování, ohýbání,
tvarování trubek a plechů, povrchové úpravy práškovými barvami, galvanický pokov a topenářské služby jako jsou rozvody,
montáže plynových a elektrických kotlů i kotlů na tuhá paliva.
Družstvo má v současnosti 15 vlastníků a loni vykázalo obrat ve
výši 28 milionů korun.
Kvalita za dobrou cenu

Kvalita za dobrou cenu
K nejznámějším výrobkům Kovodružstva patří dvoukolové
ruční vozíky, dětské koloběžky a tříkolky. Sortiment doplňují plechové zásobníky na toaletní papír a papírové ručníky,
ofukovací pistolky a květinové stojany. „Základem našeho výrobního programu jsou každopádně dvoukolové ruční vozíky,
které dnes představují zhruba 20 procent celkové produkce
družstva,“ informoval nás předseda. „Tyto vozíky se uplatnily
především v sektoru pošt. Před několika lety jsme získali zajímavou zakázku pro švédskou poštu, pro kterou dodáváme
vozíky s připojením za kolo, určené pro rozvoz tiskovin. Také
jsme vyhráli konkurz pro Českou poštu – ta od našeho družstva nakupuje pozinkované dvoukolové vozíky s kabelou, dodávané se znakem České pošty. Tyto vozíky slouží poštovním
doručovatelům při rozvozu tiskovin.“ Jak nás předseda dále
informoval, dříve družstvo České poště dodávalo 2000 těchto vozíků ročně, nyní se jejich počet ustálil na 1000 kusech.
„Tendr pro tohoto významného zákazníka naše družstvo vyhrálo mezi osmi výrobci díky kvalitě a přijatelné ceně nabízeného produktu,“ dodal předseda.
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V

Město Žebrák, ležící u dálnice spojující Prahu s Plzní, je sídlem úspěšného výrobního
Kovodružstva, které si dokázalo získat zákazníky nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí.
O historii družstva a jeho současné moderní podobě hovoří jeho předseda Antonín Hlavín.
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Kovodružstvo rovněž funguje jako subdodavatel činností pro
různé firmy. Největším zákazníkem v oblasti kooperace jsou dvě
české firmy zabývající se dodávkami elektromontážních komponentů, pro které družstvo vyrábí kabelové lávky včetně příslušenství pro průmyslové elektrorozvodny a dále pak příslušenství pro
trakční vedení tramvají a trolejbusů. Provádí také individuální výrobu podle přání zákazníka.
Před lety družstvo nabízelo širší sortiment vozítek pro děti,
ale v konkurenci s asijskými výrobci nemělo šanci v oblasti jednodušších výrobků obstát. Dnes vyrábí pouze koloběžky a tříkolky.
V oblasti dvoukolových vozíků si zatím dokázalo uchovat rela-

me přepravní vozíky pod kanoe a kajaky,“ upřesnil předseda
skladbu exportu. Ten v současné době tvoří zhruba 12 procent
z celkového obratu. „Samozřejmě, že bychom chtěli podíl exportu navýšit, ale uvidíme, jak se situace na zahraničních trzích bude
vyvíjet,“ dodal.
Koncentrace výroby
Kovodružstvo má v současné době tři provozovny, z nichž
dvě jsou v Žebráku a jedna v nedalekých Cerhovicích. Tato provozovna zajišťuje závěsové a hromadné zinkování.

únor 2011

tivně dobrou pozici na trhu díky dobré kvalitě. „U těchto výrobků je přeprava poměrně finančně náročná, proto na nás asijská
konkurence zatím cenově nedosahuje. I kvalita asijského zboží
je mnohem nižší,“ vysvětlil předseda. Jak dále řekl, kromě domácího trhu Kovodružstvo v současné době dodává svoje produkty
kromě Švédska také na Slovensko, do Maďarska a Německa.
„Na Slovensku se prosadily naše vozíky, do Německa dodává-
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plánuje, naopak provedlo koncentraci výroby do jedné lokality
z důvodu úspory nákladů. „Přesunuli jsme cerhovickou provozovnu do Žebráku, náklady zejména na energie byly neúměrně vysoké. Představovaly téměř 400 tisíc korun za rok jen na vytápění
a z tohoto hlediska se přesun pod jednu střechu jeví jako logický
krok,“ uvedl předseda Hlavín.
A jaké jsou plány Kovodružstva z Žebráku do budoucna?
„Uvidíme, jak se bude vyvíjet ekonomická i politická situace,“
říká předseda. „Rozhodně si chceme uchovat naše místo na trhu.
Cestou může být i inovace sortimentu, v současné době připravujeme zefektivnění výroby dětské tříkolky, kterou nabídneme na
českém trhu v nejbližší době. Způsob, jak udržet či snížit ceny
našich výrobků, je předmětem našich úvah neustále. Jen tak dokážeme obstát v boji s asijskou konkurencí,“ dodal.
V Žebráku je umístěna lisovna, mechanické dělení materiálu,
tváření na výstředníkových, třecích a hydraulických lisech 16 –
63 tun, zámečnické práce, obrábění, prášková lakovna (komaxit) a vypalovací pec o rozměrech 1,7 x 2 x 2,4 metru, dále
provozy pro výrobu malé dopravní a přepravní techniky a dětských vozítek, bytových doplňků jako stojany či věšáky a sanitární program.
V provozovně na Žebráku byla největší investicí poslední
doby instalace odmašťovacího zařízení v hodnotě jednoho milionu korun. Navyšování kapacit družstvo v nejbližší době ne-

Kde lze zboží zakoupit:
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Kovodružstvo dodává zboží do velkoobchodů, mj. M.A.T.
Plzeň a Libros Ostrava. Výrobky lze zakoupit také přímo v sídle družstva (Na náměstí 11, 12, 267 53 Žebrák). Zboží si zákazník může zakoupit i prostřednictvím internetových stránek
http://www.kovodruzstvo.cz. Pro příp. informace lze
použít e-mail info@kovodruzstvo.cz.
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OBZOR,

výrobní družstvo, Plzeň
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OBZOR,
výrobní družstvo, Plzeň bylo založeno v roce 1965 a v současné době zaměstnává více než 200 pracovníků, z toho minimálně 50 % se zdravotním postižením.

H

¹ÊÆÃÄÇ¿ÉÂ½¹

lavní závod je umístěn v Plzni, kde také sídlí vedení družstva. Další závody jsou v Sušici, Domažlicích a Hořovi¹ÊÆÃÄÇ¿ÉÂ½¹
cích. V letech 2001 a 2002 byla provedena certifikace
družstva dle ISO 14001 a ISO/TS 16949.
Družstvo je významným dodavatelem zákazníkům v automobilovém průmyslu ať už první řady t.j. automobilek nebo druhé
t.j. subdodavatelů. Hlavním výrobním artiklem jsou bovdenové
systémy pro ovládání pohyblivých částí vozů.
Z výsledků zkušebních výrob a dvoudenních produkcí pro automobilový průmysl vyplynula potřeba zvýšení úrovně profesního
vzdělávání, a to především v oblasti obsluhy a údržby technologicky specifických a náročných strojů a přístrojů. Zaměstnanci
družstva se musí naučit efektivně ovládat jednoúčelové výrobní
stroje a zařízení, aby byli schopni vyrobit produkty, jejichž výroba bude probíhat v následujících letech.
Proto OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň zahájilo od letošního
roku dvouletý projekt, který řeší specifické vzdělávání zaměstnanců výrobního družstva. Tento projekt je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu Operačním programem Lidské
zdroje a zaměstnanost – Globální Grant Educa.
Cílem projektu je vytvořit specifický vzdělávací systém, který
bude reagovat na identifikované potřeby podniku v oblasti vzdělávání a zajistí naplnění plánovaných přínosů.
Dílčí cíle projektu jsou:
l
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l
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inovace současného vzdělávacího systému firmy
vzdělávání vlastními odborníky schopnými vzdělávat i osoby
se sníženou pracovní schopností

l

l
l

rozvoj kvalifikační a odborné úrovně zaměstnanců v údržbě
a obsluze jednoúčelových strojů
zajištění zastupitelnosti pracovníků
dosažení stanovených přínosů projektu

Cílovou skupinu tvoří 118 zaměstnanců ze závodů v Plzni,
Sušici a Domažlicích.
Většina z pracovníků, kteří jsou v družstvu zaměstnáni, má
zdravotní postižení. Jejich schopnost učit se novým věcem je
často snížená. Mobilita pracovníků je vzhledem k jejich znevýhodnění na trhu i omezené fyzické mobilitě ztížena. Zaměstnanci
v družstvu pracují často celý život. Skoro polovina jich je starší

výrobní družstevnictví

provozovna Domažlice

provozovna Hořovice

provozovna Sušice

50 let. Není obvyklé, aby měnili pracovní místa a přenášeli tak
nabyté znalosti do jiných podniků. Vzdělávání této cílové skupiny
je časově velmi náročné a vyžaduje zvýšenou pozornost a individuální přístup lektora.
V rámci tohoto projektu budou vyškoleni tři zkušení pracovníci družstva, budoucí interní lektoři. Ti absolvují specifická školení
na ovládání jednoúčelových strojů vyrobených na míru potřebám družstva. Tito lektoři budou následně školit 100 pracovníků
z výroby. Každý dělník přitom absolvuje šest klíčových aktivit, ve
kterých se naučí správně ovládat stroje pro výrobu speciálních
dílů (bovdenů) do různých značek automobilů.
Kurzy budou probíhat v interních učebnách a dílnách
družstva v Plzni, Sušici a v Domažlicích.
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provozovna Plzeň

http://www.obzor-plzen.cz
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TRINOM

Brno, v.d.

Výrobní družstvo TRINOM Brno vzniklo v roce 1993, členem SČMVD je od
25. března 1993. Mezi jeho nejdůležitější činnost patří výroba pracovních,
profesních, ochranných a výstražných oděvů. Největší důraz je kladen na výrobu
a vývoj oděvů pro zdravotnickou záchrannou a dopravní službu nemocných.

O

děvy družstva TRINOM Brno, v.d. jsou chráněny průmyslovým vzory pod čísly V2939196 a 220187 a jsou
vyráběny podle ČSN EN 471, která definuje jednotlivé
materiály a koncepci oděvů s vysokou viditelností. V současné
době jejich výrobky odebírá více než 200 firem a nemocnic
z celého území České republiky a vyvážejí je též do Slovenské
republiky. V jednání jsou vývozy výrobků v rámci Evropské unie
a na východ.
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Trinom Brno se zabývá výrobou a distribucí profesních,
ochranných a výstražných oděvů. Důležitou pozornost věnuje
profesním a výstražným oděvům určeným pro záchrannou službu
ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že jde o specifické oděvy,
vývoj prošel celou řadou změn a probíhala trvalá spolupráce se
záchranáři. Profesní oděvy jsou zhotoveny ze stoprocentní bavlny s hydrofobní úpravou nebo z tkaniny ve složení 65% PES/35
% bavlna v barvě červené doplněné reflexními pruhy. Materiály
mají dobré mechanicko-fyzikální parametry. Hlavní podmínkou
u těchto materiálů je malá srážlivost, vysoká kvalita a zajištění
maximální životnosti oděvů, střihové řešení zaručuje komfort při
nošení. Oděv je přizpůsoben práci v terénu a požadavkům zá-
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chranářů. Oděvy jsou chráněné průmyslovým vzorem, bylo vydáno prohlášení o shodě.
Výstražné oděvy s vysokou viditelností mají certifikát Státní
zkušebny č. 219 v Brně. Používané materiály, mají certifikát dle
EN 471, což zaručuje, že vyhovují požadavkům na životnost, na
výdrž v namáhání, jako je ohyb, mráz, změna tepla, praní a chemické čištění. Tento oděv dosahuje výrazně zlepšení v ochraně
zdravotníků a zajišťuje bezpečnost při práci v terénu. Při zásahu
je zdravotní personál dobře viditelný a nelze jej přehlédnout.
Oděv zároveň chrání záchranáře v noci, mlze a za snížené viditelnosti, kdy je nasvícená silueta dobře čitelná.
Kolekce obsahuje kalhoty do pasu, kalhoty se zvýšeným pasem, celoroční bundu s odepínacími rukávy a hygienickou bavlněnou mřížkou. V zimním období se oděvy doplňují zimní vestou
nebo zimní bundou, obojí s kapucí. Sortiment je rozšířen o košili
s krátkým rukávem, bavlněné tričko s logem, pletený svetr, pletenou vestu a čepici. Na oděvy lze aplikovat logo firmy buď tiskem
nebo výšivkou.
http://www.trinom.cz
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Zeptali jsme se
Ing. Milana Vodstrčila,
předsedy družstva TRINOM Brno
Navrhujete pro záchranáře vlastní modely?
Naše oděvy máme chráněné průmyslovými vzory. To je základ. Vzhledem k tomu, že vývoj materiálu jde stále dopředu,
provádíme inovaci výrobků a navrhujeme a zhotovujeme stále nové, lepší, funkčnější oděvy.
Spolupracujete s nějakým výrobním družstvem?
Ano, spolupracovali jsme v minulosti s Brněnskou Drutěvou, kdy
jsme jim dodali nastříhané zboží a oni pro nás ušili požadované
výrobky. Dalším družstvem byl Vzor Náchod v.d. - tomu jsme zadali zhotovit pletené svetry a vesty.
Jak byste přiblížili vaše zákazníky?
Máme svůj okruh zákazníků, záchranné služby v jednotlivých krajích, studenty odborných škol pro záchranáře. Jsme operativní, jsme
schopni udělat menší zakázky pro určitou skupinu záchranářů s jejich
firemním logem a i jeden kus oděvu a postupně oděvy doplňovat.
Spolupracujeme také přímo se školami pro záchranáře – například
medici chodící na praxi potřebují oblečení. Mezi naše zákazníky patřila i armáda, policie, šili jsme pro ně speciální výrobky.
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Jak vlastně vypadá takový oděv pro záchranáře?
Zmíním třeba celoroční bundu zhotovenou ze 100% bavlny tuzemské výroby – má několik praktických kapes na mobil, vysílačku a další pomůcky záchranáře, dále odepínací rukávy, kdy po
odepnutí rukávů zůstane vesta. Kapuce je všitá do límce. Uvnitř
bundy je hygienická bavlněná mřížka, která v létě odvádí pot.

9

výrobní družstevnictví

KDS Sedlčany,

nožířské výrobní družstvo slaví 60. výročí
KDS Sedlčany vyrábí nože 60 let. Ani řada nepříznivých faktorů
nenarušila jeho pozici největšího českého výrobce v oboru.

N
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ožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany si připomíná
svoji šedesátiletou tradici. Bylo založeno v prosinci
1950 při celostátním procesu znárodňování. V počátcích v KDS Sedlčany pracovalo 47 lidí a objem výnosů představoval 1,3 milionu korun. O 40 let později družstvo zaměstnávalo
637 lidí a v té době objem výroby dosahoval 113 milionů korun. Za zlomový označil předseda družstva Jan Stěhule 90. léta.
„Došlo k přerušení veškerých stávajících obchodních vazeb. Přišli
jsme o obrovský trh v Rusku a museli jsme proto celou výrobu
znovu konsolidovat. Proces transformace byl velmi náročný, ale
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firmu se nakonec podařilo zachovat. Hlavně proto, že po našich
výrobcích stále existovala poptávka,“ uvedl k událostem po roce
1989.
Nyní nožířské výrobní družstvo KDS dává pracovní příležitost 134 lidem, kteří pracují na rozdíl od minulých let výhradně
v Sedlčanech. „Těžiště výroby spočívá v sortimentu kuchyňských
a řeznických nožů, kuchyňského a řeznického náčiní, nůžek pro
domácnost a řezných dílů pro masové strojky a kuchyňské roboty. Řezné díly do strojků na maso v současné době představují
náš klíčový výrobek, který v České republice nikdo jiný nevyrábí,“ zdůraznil předseda družstva. „Při výrobě nožů používáme
hutní materiál, převážně ze zahraničí, a to zejména z Francie.
Rukojeť výrobků je z kvalitního a nezávadného polypropylenu,“
upřesnil.
Výrobní konkurenci v České republice KDS Sedlčany podle
slov předsedy v podstatě nemá. „Samozřejmě, silně pociťujeme
vliv levného asijského zboží, které zaplavilo český trh. Jeho kvalita je ale ve většině případů velice nízká. Cenově s tímto zbožím
konkurovat nedokážeme. Pozorujeme nicméně ústup spotřebitelů
od tohoto typu zboží, kdy se opět více přiklánějí k produktům
domácí výroby. Zde vidíme naši hlavní příležitost. V této oblasti
nás neohrožují ani vysoce kvalitní výrobky z Německa či Itálie,
protože naše nože mají srovnatelnou kvalitu a jsou pro českého
spotřebitele cenově výhodnější,“ řekl předseda.
Jak nás předseda družstva dále informoval, žádné oslavy
k 60. výročí založení družstva z úsporných důvodu nedělali. Zaměstnanci a důchodci (bývalí zaměstnanci) obdrželi od družstva
KDS věcné dary.
„Družstvo s velkými obtížemi prošlo dobou hospodářské krize
za použití všech podpor, které bylo možné využít – ať to byly
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programy vzdělávání nebo legislativně povolené daňové úlevy.
Přesto jsme se neubránili některým nepopulárním opatřením. Snižovali jsme prémiové složky, také jsme pracovali na zkrácenou
pracovní dobu jen čtyři dny v týdnu a vypláceli jsme za poslední
den 60 procent. Tímto způsobem jsme se přenesli především přes
rok 2009. Rok 2010 byl o poznání lepší. Co bude dál, lze těžko
odhadnout. Finanční krize sice odeznívá, ale prohlubuje se sociální krize,“ řekl předseda družstva. „Zůstávám však optimistou,“
poznamenal k budoucímu vývoji.
K plánům pro nejbližší budoucnost předseda družstva KDS
uvedl: „Zhruba 20 procent celkové produkce směřuje na export,
hlavně do Německa, kam vyvážíme především řezné díly do
strojků na maso. V oblasti potřeb pro domácnost se nám daří
uplatnit na trhu v Maďarsku a v současné době se připravujeme
na vstup na ruský trh.“ Hlavním úkolem příštích let bude podle
jeho slov stabilizace výrobního programu a další upevňování
pozic na trhu. „Nevyhýbáme se ani případné obchodní nebo
výrobní spolupráci se zahraničním partnerem, který se zabývá
obdobnou výrobou,“ dodal.

* Nožířská tradice byla v Sedlčanech
poprvé písemně doložena již na konci
16. století, kdy město patřilo pod
panství regenta Jakuba Krčína.
* „Oblastní lidové Kovodružstvo“ bylo
založeno 27. prosince 1950 v  hostinci
U Karla IV. v Sedlčanech.
* Na historicky první valné hromadě
zvolili členové představenstvo ve složení: Jiří Novotný, Antonín Zamrazil,
Oldřich Bouma, Miroslav Sochůrek
a Prokop Nechvíle. Prvním předsedou
byl zvolen Prokop Nechvíle, dlouholetý
nožířský dělník firmy Rebec, které toto
řemeslo ovládal.
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http://www.kds.cz
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rozhovor

Jan Wiesner:
„Je potřeba ocenit zejména manažery malých a středních firem“
Již 15. února končí nominační období pro 18. ročník prestižní soutěže manažerských osobností Manažer roku. Cílem soutěže je vyhledávat významné
osobnosti managementu v České republice a ocenit jejich osobní přínos k výkonnosti firem a celé
ekonomiky ČR. Do této soutěže jsou každým rokem
nominováni také manažeři z řad členských výrobních družstev. Vyhlašovateli soutěže MR je Česká
manažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Svaz průmyslu
a dopravy. Problematiku nám přiblížil předseda
SČMVD a KZPS Jan Wiesner.
Jakým způsobem jsou vybírání z řad výrobních
družstev nominace pro soutěž Manažer roku?

V
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ybíráme podle výsledků příslušného roku, za který je
prováděno hodnocení. Do soutěže se nemůže dostat
někdo, kdo dosáhl špatných výsledků. Soutěž
Manažer roku je jedna z nejprestižnějších v naší republice,
nedá se zde něco zfalšovat, ani se neposuzuje podle objektiv-
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ních názorů. Je prováděn podrobný rozbor firmy, prověřují se
ekonomické výsledky, činnost a další aktivity firmy, její pozice
na trhu. Výsledky projednává komise, která současně jezdí
přímo po firmách a ověřuje správnost dodaných informací.

Kontroluje doklady, výsledovky a především tito hodnotitelé
mají možnost vidět, jak podnik funguje reálně. Každý profesionál, který se projde po firmě vidí, jak podnik funguje a zda
dobré výsledky představují dlouhodobý či pouze krátkodobý
výhled. KZPS i SČMVD, který je v tom velmi aktivní, spolupůsobí při pořádání této soutěže. Je potřeba ukázat, že naši
manažeři, šéfové jednotlivých výrobních družstev, jsou na patřičné úrovni, že stojí za to, aby se prezentovali v tak prestižní
soutěži. A protože se výběr dělá podle výsledků firmy, nemůže
se tam dostat nikdo, kdo má výsledky špatné, anebo dejme tomu
byly jeho výsledky dobré v posledním roce – firemní výsledky se
totiž posuzují tři roky zpět.
Také se nám zatím nestalo za celou dobu této soutěže, že by
někdo z těch, které jsme nominovali, vedl družstvo, které zkrachovalo. I když se samozřejmě mohou takové věci stát a příčiny mohou být hlubší, nicméně všechny, které jsme doposud doporučili,
nás vždy vzorně reprezentovali.
Kategorie jsou stanoveny mj. podle velikosti
firem… Představuje to, předpokládám, odstupnění, pokud je manažer dobrý, aby měl šanci na
ohodnocení v MR, i když vede menší firmu?
Ano, právě kategorizace dává šanci, aby se v soutěži objevili
schopní manažeři i z menších firem, aby nebyly při posuzová-
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v celkovém pořadí byla na prvním místě žena, ale je to bráno
objektivně. Kdyby dosáhla nejlepších výsledků, pak je vybrán
dále první z mužů s nejlepšími výsledky, který získá titul Manažer
roku. Celkové pořadí není zveřejňováno. Oba tituly, Manažer
roku a Manažerka roku, jsou brány na stejné úrovni.
Pokud manažeři výrobních družstev získají
ohodnocení v soutěži MR, jaký to má pro ně význam v podnikání?
Soutěž Manažer roku je především prestižní záležitostí. Zprávy o výsledcích jsou zveřejňovány v médiích, družstva mohou
tuto informaci používat ve svých propagačních materiálech, propagace se netýká jen manažera, ale celého družstva – podnik
tak přispěním manažera získal prestiž.
Jsem rád, že naši manažeři jsou hodnoceni a oceňováni.
Současně má velký význam, že družstevnictví je bráno na stejné
rovině jako ostatní typy podnikání. Když před 17 lety soutěž začala, manažeři z výrobních družstev byli často podceňováni. Je
velmi důležité, že mezi podnikatelskou veřejností se o družstvech
ví, a také, aby družstva byla z hlediska odbornosti a schopnosti jejich manažerů i odborných znalostí hodnocena jako všichni
ostatní. Koneckonců je to rovnocenná forma podnikání a to se
musí změnit hlavně v myšlení lidí. Stane se tak pouze, pokud se

ní kritérií brány v úvahu pouze ekonomické výsledky, jako výše
zisku atd., a aby tak dostaly šanci zviditelnit se i malé a střední
podniky. Vždyť manažer v malém podniku musí mít dovednosti daleko větší, což je právě případ výrobních družstev. Co vím
z vlastní zkušenosti za 40 let praxe ve výrobním družstevnictví,
manažeři v družstvech byli vždy na vyšší úrovni než v některých
podnicích, protože museli obsáhnout vše, být všestranní po ekonomické stránce, rozumět obchodu a současně být odborníkem
v profesi. Oproti tomu ve velkých podnicích musí být šéf samozřejmě zdatný v řízení firmy, avšak už nemusí znát detaily různých podnikových činností. Je proto potřeba ocenit, jak jsem již
zmínil, zejména malé a střední podniky – velké firmy vždy někdo
ocení, mají daleko více příležitostí se prezentovat svou činností.

budou prezentovat dobré výsledky a dobří manažeři. Naši lidé si
to zaslouží, neboť mají mnohdy více starostí než běžný podnikatel. Musí se kromě vedení společnosti starat i o své lidi, což není
v malém a středním podniku lehké a nikdy to lehké nebylo. Musí
mít osobní vztah k zaměstnancům, na rozdíl od velkých firem či
zahraničních společností, kde je vše anonymní, osobní přístup
chybí a pokud někdo udělá chybu, musí firmu opustit… Naopak
výrobní družstva se snaží s lidmi vyjít, vzájemně spolupracovat
a také se starat o jejich další růst.
(-jh-)

Když navrhujete nominace, určujete vždy, do
které kategorie spadají?

Kromě titulu Manažer roku je volena také Manažerka roku. Můžete přiblížit pravidla?
Ženy i muži jsou hodnoceni podle jednotných pravidel. Ten,
kdo má nejlepší výsledky, získává titul Manažer roku a Manažerka roku. Za uplynulých 17 ročníků se zatím nestalo, že by
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Řešíme pouze profesní složení, vzhledem k tomu, že v některých výrobních družstvech je profesí více. Takže vybíráme, která profese převládá, aby družstvo bylo zařazeno do příslušné
správné kategorie. Co se týče kategorií týkajících se velikosti firmy, to je určeno automaticky odbornou komisí na základě podkladů o družstvu.
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Celorepubliková konference
„Daňové změny v roce 2011aneb plánovaná reforma daňového systému“
Hospodářská komora ČR pořádala ve středu 19. ledna celorepublikovou konferenci „Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému“. V dopolední části konference prezident HK ČR Petr Kužel, viceprezident a
předseda Daňové skupiny HK ČR a předseda SČMVD Jan Wiesner, zástupce
Ministerstva financí ČR, Komory daňových poradců ČR a poradenské společnosti PwC ČR hovořili o plánované reformě daňového systému 2011–2013.
Odpolední odborná část byla věnována změnám v legislativě přímých a nepřímých daní účinných od 1. ledna letošního roku.
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„H

14

ospodářská komora České republiky vítá přístup
a odhodlanost Ministerstva financí pokračovat
a zintenzivnit práce na nové legislativě tak, aby byl
nový daňový systém účinný již v roce 2012. K hlavním principům budoucího zákona o dani z příjmů by mělo patřit především
zdanění ekonomické aktivity, nikoli kapitálu právnických osob,“
uvedl na konferenci prezident HK ČR Petr Kužel. „Rovněž očekáváme, že se nezvýší daňová zátěž a dojde
k celkovému významnému zjednodušení daňového
systému. Vhodné by bylo pokračovat i v reformě DPH,
při níž by došlo ke změně režimu. V praxi by to znamenalo přiznat a odvést DPH v den přijetí platby,“ řekl
Kužel.
Úvodní slovo pronesl také viceprezident a předseda Daňové skupiny HK ČR Jan Wiesner: „Chceme se
i dále zabývat zejména systémovými opatřeními, jako
je změna celého daňového systému, vedoucí k tomu,
aby se daně nezvyšovaly, tak jak je uvedeno ve vládním prohlášení. Jde nám zejména o zjednodušení daní,
protože žádný živnostník, podnikatel, ale i firmy většího
rázu, které mají své daňové poradce, se ve věcech daných jednotlivými zákony mnohdy samy nevyznají. Je
naším zájmem, aby se v příslušných zákonech objevily

věci, které v reálném podnikání a v reálné
podnikatelské sféře jsou naprosto srozumitelné a jdou také využít,“ uvedl.
Ředitel odboru strategie daňové politiky a správy MF ČR Martin Jareš přiblížil
daňové změny v roce 2011 a dále změny v letech 2012 až 2014. Tématem jeho
vystoupení bylo přiblížení změn v oblasti
dani z příjmů, DPH, spotřební daně, majetkové daně a daňového řádu. Mimo
jiné zdůraznil nutnost snížení administrativní zátěže, zjednodušení daňového
systému a jeho vyšší efektivitu. „Cílem
je jedno inkasní místo, jeden formulář,
zlepšení klientského přístupu a snížení
administrativní zátěže zavedením jednoho správce,“ řekl. Jak dále informoval,
sjednocení vyměřovacího základu daní
a pojistného představuje jeden tiskopis,
jednu platbu a také jednu kontrolu.
Obsahem plánované reformy daňového systému je zefektivnění daňového procesu, zefektivnění zdaňování příjmů a majetku
(přijetí nového zákona o daních z příjmů) a sloučení a restrukturalizace daňové, celní správy a institutu sociálního zabezpečení
– jednotné kontrolní místo a jednotné inkasní místo. Vystupující se
na konferenci shodli na tom, že je nezbytné při realizaci plánova-
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bovala loni ke splnění svých daňových povinností o zhruba týden
méně času než v předchozím roce. Na druhou stranu, srovnání
s ostatními zeměmi EU ukazuje, že je tu ještě velký prostor ke
zjednodušení daňových povinností pro firmy a podnikatele.
Podle viceprezidenta Komory daňových poradců ČR Jiřího
Škampy daňový systém moc zjednodušit nelze. „Je možné něco
zpřesnit, něco vypustit a je možné něco přeskládat, aby byl text
srozumitelnější,“ řekl. Podle jeho slov je jednou z největších deviz
daňového systému stabilita, kterou osobně v nejbližším období
neočekává.
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né reformy daňového systému navázat na již započaté legislativní práce. Při nich se podařilo zreformovat daňový proces (např.
vyměření, výběr, vymáhání daně). Od 1. ledna 2011 platí nový
daňový řád, který nahradil zákon o správě daní a poplatků.
„Za těžké ekonomické situace si vláda nemůže dovolit ulevit
firmám snížením daní, protože i veřejné finance jsou pod tlakem.
Může ale snížit daňové zatížení podniků prostřednictvím jednodušší daňové administrativy,“ řekl na konferenci Peter Chrenko,
partner v Daňovém a právním oddělení společnosti PwC ČR. Jak
dále informoval, studie PwC ukázala, že modelová firma potře-
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5. ledna se uskutečnilo školení Změny v nemocenském pojištění
a pojistném na sociální zabezpečení od 1. ledna 2011, přednášející: Ing. Marta Ženíšková - MPSV.
11. ledna se uskutečnilo školení Daň z příjmů ze závislé činnosti
v roce 2011, roční zúčtování za rok 2010, přednášející: Irena
Jindrová.
Ve dnech 10. – 13. února se koná na výstavišti v Praze – Holešovicích veletrh TOP GASTRO, který je součástí veletrhu cestovního
ruchu Holiday World. Na společné celkové ploše 30 metrů čtverečních budou na Křižíkově fontáně E vystavovat výrobní družstva
Čoko Klasik Česká Třebová, Vkus Frýdek Místek, Doris Březová,
Kooperativa Uhířské Janovice, pivovar Poutník a Templářské sklepy
Čejkovice.
Ve dnech 15. – 17. února 2011 proběhne veletrh Styl a Kabo
v Brně. Na společném stánku SČMVD v pavilonu V se budou prezentovat Vývoj Třešť, Moděva Konice, Modela Pardubice a Integra
Zlín.
Veletrh REKLAMA Praha se bude letos konat ve dnech 23. – 25.
března. Ve společné expozici Výrobních družstev budou vystavovat členská VD Brněnská Drutěva Brno, Napako Praha, Templářské
sklepy Čejkovice, Tvar Pardubice a Znak Malá Skála.

Informace z redakce
Výrobního družstevnictví
l

l
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SČMVD nabízí členským výrobním družstvům prezentaci jejich výrobků a služeb
v časopisu Výrobní družstevnictví. Kromě externích možností, které družstvům zprostředkovává odbor podnikatelských služeb, mají VD možnost prezentovat se v našem
časopisu. Prostor v časopisu Výrobní družstevnictví mohou využít zdarma všechna
členská výrobní družstva pro PR 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. 224109352 (Jana Henychová).
Připomínáme možnost zasílat dotazy do rubriky Otázky a odpovědi. Rubrika je tematicky zaměřena na problematiku výrobního družstevnictví. Na vaše dotazy budou odpovídat kompetentní pracovníci SČMVD. Těšíme se na vaše dotazy, které
zasílejte na e-mail redakce@scmvd.cz. Odpovídat budeme na příspěvky související s výrobním družstevnictvím a současně bude možné publikovat odpověď v našem
časopisu, jehož čtenářskou cílovou skupinu tvoří částečně i veřejnost. Odpovědi interního charakteru obdrží pisatel na e-mailovou adresu.
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.
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Jaký je plán vyhlášení
dalších výzev pro
podnikatelské subjekty
pro rok 2011?

Odpověď:
Podle dosavadních informací budou další
výzvy vyhlašovány až ve 2. pololetí 2011.
Většinou to budou v tomto rozpočtovém
období, tedy do konce roku 2013, výzvy
poslední. Předpokladem je ve většině žádaných programů dohodnocení projektů
z ukončených výzev.
Program ROZVOJ: předpokládá se vyhlášení výzvy v červnu 2011, žádosti se
budou předkládat od září.
Program EKOENERGIE: dle informací z Czechinvestu se počítá s výzvou až
v roce 2012, i když předpokladem je
navýšení alokace. Podle jiných zdrojů již
nová výzva nebude. Bude ještě upřesněno.
Program MARKETING: měla by být 1
výzva nejdříve ve 2. pololetí 2011.
Program NEMOVITOSTI: Program je
ve stavu, kdy je uzavřena a čeká se, jak
tato výzva dopadne – hodnocení v 1. pol.
2011, na jeho základě bude nebo nebude vyhlášena výzva III, nejdříve však ve
4.Q 2011.
Program EDUCA: předchozí výzva č.
60 nebude obnovena, na konci roku bude
vyhlášena další, poslední výzva.
Školicí střediska: připravuje se výzva ve
2.pololetí 2011.
Prosperita: připravuje se výzva ve
2.pololetí 2011.
Vzdělávání zaměstnanců (typu Školení je
šance): do konce období bude vyhlášena
ještě jedna výzva.
Ing. Svatava Dytrychová,
odbor správy FDÚ SČMVD
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Digitální agenda:

jednoduché „inteligentní telefony“ a dálková
ovládání pomáhají seniorům a zdravotně
postiženým lidem zvládat domácnost
Výzkumným pracovníkům z České republiky, Německa, Portugalska, Španělska a Švédska se
s pomocí finančních prostředků EU ve výši 2,7 milionu EUR podařilo vyvinout řešení, které starším
a zdravotně postiženým občanům umožňuje ovládat různé elektronické přístroje a zařízení v jejich
domovech prostřednictvím mobilního telefonu nebo jiného přístroje.

učení technické v Praze. Umožnit seniorům a zrakově postiženým
občanům nebo osobám s kognitivními poruchami, aby s pomocí
informačních a komunikačních technologií byly schopny vést důstojný a nezávislý život v náležité kvalitě, je jedním z hlavních cílů
digitální agendy pro Evropu, přijaté Evropskou komisí v květnu
2010 (IP/10/581, MEMO/10/199, MEMO/10/200).

„Jsem ráda, že výzkumné projekty financované
z prostředků EU jako I2HOME umožní zpřístupnit
informační technologie občanům EU a že usnadní
život zejména starším a tělesně a zrakově postiženým lidem,“ uvedla místopředsedkyně Komise odpovědná za

digitální agendu Neelie Kroesová.
Prodej televizních přístrojů, DVD přehrávačů a jiných domácích přístrojů neustále roste a uživatelská rozhraní se čím dál více
zaměřují na technicky zdatné spotřebitele nebo na uživatele,
kteří umějí zacházet s počítačem. Pro mnoho lidí je proto používání moderních technologií doma obtížné. Nepodaří-li se tento
problém vyřešit, bude tento okruh lidí čím dál méně zapojen do
digitální společnosti a nebude moci plně využívat jejích přínosů.
Výzkumní pracovníci působící na univerzitách, ve výzkumných ústavech a společnostech v České republice, Německu,
Portugalsku, Španělsku a Švédsku přizpůsobili přístupové technologie jako např. dálkové ovladače potřebám nevidomých osob,
osob s kognitivními poruchami, lidí trpících Alzheimerovou cho-

robou a starších občanů. Technologie například poskytuje lidem
s kognitivními poruchami větší nezávislost tím, že jim usnadňuje
přepínání televizních kanálů nebo jim připomíná každodenní aktivity i mimo domov nebo při návštěvě příbuzných. V případě uživatelů se slabým zrakem se vizuální ovládání nahradí zvukovým
rozhraním.
Vytvořením a použitím otevřené normy ISO pro univerzální
konzole pro dálkové ovládání ve spojení s individualizovaným
návodem nabízí řešení I2HOME konzistentní individualizované uživatelské rozhraní, jež umožňuje současně ovládat různé
přístroje a zařízení jako např. topení, klimatizaci a ventilaci, kuchyňský sporák, pračku nebo myčku a také rozsvěcet a zhasínat
světla.

Pilotní projekt I2HOME byl testován v denních
stacionářích a v domácím prostředí na čtyřech
různých místech v České republice, Německu,
Španělsku a Švédsku a v současnosti technologii
I2HOME využívá již více než 100 organizací
a společností v Evropě.
Další aplikace této technologie se používají v rámci projektu
BrainAble financovaného ze zdrojů EU, jenž rovněž pomáhá
osobám se zdravotním postižením při jejich přímé i nepřímé interakci s přístroji tím, že s pomocí mozkových senzorů měří např.
pocity nudy, zmatení, frustrace nebo informačního přetížení.
Technologie I2HOME se používá také k úspoře energie,
a to v rámci projektů, mezi něž patří Smart Energy for All (SEFA).
Cílem projektu SEFA je podporovat udržitelnost a snížit energetickou stopu podniků a občanů poskytnutím konzole umožňující
centrální monitorování a řízení veškerých aspektů při spotřebě
energie a vody.
Souvislosti
Projekt I2HOME byl financován šestým rámcovým programem EU pro výzkum. EU na tento projekt vyčlenila 2,7 milionu
EUR.
Bližší informace o projektu I2HOME jsou k dispozici na
adrese:
http://www.i2home.org/
Zdroj: www.evropska-unie.cz
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projektu „I2HOME“ bylo na základě existujících a dynamických otevřených norem vyvinuto individualizované
a zjednodušené rozhraní s využitím univerzálního dálkového ovladače. Toto rozhraní může být umístěno v univerzálním dálkovém ovládání, mobilním telefonu, počítači nebo jiných přístrojích
a lze ho používat k ovládání pračky, zapínání a vypínání světel,
topení nebo klimatizace, televizního přístroje, DVD přehrávače či
rekordéru a jiných domácích přístrojů. Technologie je využitelná
i mimo domácnost. Účastníkem projektu v ČR je České vysoké
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Asociace českých nábytkářů

reaguje na dotazy veřejnosti v souvislosti
s odhalením nábytku s nadměrnými emisemi
formaldehydu na českém trhu

®

V

Asociace českých nábytkářů před nedávnem zveřejnila protokol
o měření nezávislé akreditované zkušebny. Tento protokol o zkoušce
prokázal, že se na českém trhu prodává nábytek, z něhož se uvolňuje
nestandardní množství formaldehydu. Je známo, že zvýšené množství
formaldehydu může u lidí způsobit závažné zdravotní problémy. Informaci převzala i některá významná česká média.

únor 2011

následujících týdnech po zveřejnění byl sekretariát asociace opakovaně osloven uživateli nábytku s žádostí
o radu. Žádosti o radu jsou důkazem toho, že lidé dávají
stále větší důraz na zdravý život a kvalitu svého života. Drtivá
většina lidí chce žít v čistém a nezávadném prostředí. Takové
prostředí chce nabídnout i svým blízkým a nejbližším. Jednou
z možností, jak docílit zdravějšího prostředí je i volba materiálu,
z něhož je vyroben nábytek. Dva členové Asociace českých
nábytkářů, kteří se specializují na výrobu deskového materiálu, nabízí dřevotřískové desky se sníženým obsahem formaldehydu.
Jedním z výrobců je Dřevozpracující družstvo Lukavec, vyrábějící deskový materiál pod názvem Natur Concept. Surové
desky Natur Concept, na základě provedených zkoušek, splňují
emisní limit pro formaldehyd 0,05 ppm. Obsah formaldehydu
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je více posunut k hodnotám rostlého dřeva a maximálně se blíží
přírodě. Deska má navíc výrazně nadstandardní mechanicko-fyzikální vlastnosti a je ideálním materiálem pro výrobu nábytku
především do dětských pokojů a do kuchyní. Nábytek vyrobený
z desek Natur Concept má mnohem delší životnost, je mechanicky odolnější – méně se deformuje při zatížení a vydrží větší zátěž, než dojde k poškození. To je v místech s větším zatížením, tedy v kuchyních a dětských pokojích velkou předností.
Samotné opracování desek je snazší a navíc v nich lépe drží
nábytkové kování. Nábytek je pak díky všem těmto parametrům
mnohem pevnější a bezpečnější. Více informací o Dřevozpracujícím družstvu Lukavec naleznete na jeho internetových stránkách
www.ddl.cz.
http://www.czechfurniture.com
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Mezinárodní rok družstev
Organizace spojených národů vyhlásila rok 2012 Mezinárodním rokem družstev. Tématem Mezinárodního roku družstev je „Družstva pomáhají budovat lepší svět“. Téma upozorňuje na důležitou roli družstev v podpoře a prosazování sociálního a hospodářského rozvoje a také zdůrazňuje podnikatelský
charakter družstev.

A

ktivity Mezinárodního roku družstev budou směřovat ke
zvyšování povědomí veřejnosti o družstvech (zejména
u příslušníků mladé generace), dále ke zvyšování informovanosti o rozmanitosti činností družstev, o jejich důležité sociálně-ekonomické roli, o tom, jak družstva přispívají k rozvoji
společnosti a v neposlední řadě, jak napomáhají k naplňování
rozvojových cílů tisíciletí.
Jedním ze záměrů Mezinárodního roku družstev je podpora
růstu a udržitelného rozvoje družstev, dalším cílem Mezinárodního roku družstev je motivace vládních organizací k vytváření
příznivých podmínek vedoucích ke vzniku nových družstevních
organizací a k rozvoji stávajících, podpora
informovanosti o celosvětové síti družstev
a jejích aktivitách.

Oficiální webovou stránku Mezinárodního roku družstev naleznete na odkazu:
http://social.un.org/coopsyear/.
Oficiální zahájení Mezinárodního roku družstev se plánuje
na Valném shromáždění ICA, které se koná 14. - 18. listopadu
2011 v Cancúnu (Mexiko). Byl založen programový výbor, který
se zaměří na téma roku - vytváření veřejného povědomí a uznání
družstev.

Mezinárodní rok družstev je organizován OSN v úzké spolupráci s Výborem pro
podporu a rozvoj družstevnictví (COPAC),
který působí ve funkci koordinačního výboru
Mezinárodního roku družstev. Jedním z hlavních partnerů je ICA (Mezinárodní družstevní
aliance).
ICA zřídila pracovní skupinu pro Mezinárodní rok družstev, jejímž cílem je poskytovat poradenství o plánování a oslavách
v rámci Mezinárodního roku družstev. ICA
schválila pracovní plán Mezinárodního roku
družstev na období let 2011 – 2012, který především zahrnuje aktivní spolupráci
s OSN a jejími agenturami. ICA připravuje
informační kampaň, která povede ke zviditelnění družstevnictví a seznámení veřejnosti s družstevními hodnotami. Plánované
činnosti zahrnují mj. konference, semináře,
workshopy, publikace, mediální události, přípravu filmů, rozhlasových programů
a také se počítá s výrobou informativních
propagačních materiálů.

24 zemí - členů OSN si již zřídilo
únor 2011

národní koordinační výbory pro
Mezinárodní rok družstev, další
koordinační výbory se v současné
době zřizují.

Sídlo OSN a budova Valného shromáždění, New York (USA)
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Souprava
z kolekce 2011
Náušnice 6371175
Ag 925/1000
4,15 g
český granát
zapínání klapka

Přívěsek 6471215
14121545001
Ag 925/1000
1,95 g
český granát

Náramek
6670475
Ag 925/1000
19,80 g
český granát

Prsten 6270930
Ag 925/1000
2,50 g
český granát

Ceny šperků na prodejnách

únor 2011

Síť prodejen -
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Český granát pro Vás ....

Dlouhá 28 110 00 Praha 1
Panská 1/892 110 00 Praha 1
Náměstí Českého ráje 4   511 01 Turnov

l
l
l

Soukenné náměstí 156  460 01 Liberec
Dr. Stejskala 184  370 01 České Budějovice
Latrán 53  381 01 Český Krumlov

www.granat.cz
www.granat-shop.cz
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PR v praxi

(3)

Cílová skupina

stavují spíše technické produkty, pak je dobré zaměřit se na
časopisy pro muže, kutily či z oblasti auto-moto, podle toho,
jaký produkt hodláte právě propagovat. To je váš prioritní cíl
– další je pak i ten, že do zdánlivě nevhodného časopisu můžete účelně napsaným článkem zpropagovat výrobek, který
chcete – pokud například časopis bude tematicky zaměřen
na přírodu a podstatná část bude věnována výletům a sbírání
t uvést v něm například své výrobky,
Je už starým pravidlem, že každá věc má svého kup- hub, pak máte možnos
í a obuv pro volný čas, klobouky, ale i nožířské
ce – a na nás je, abychom ho našli. Jedno z prvních co jako oblečen
stejně jako pláštěnky, deštník, kabelu, ale
je potřeba udělat, je vyhodnotit své stávající zákazníky. Ty či proutěné zboží,
kosmetiku.
lze definovat z kontaktních údajů zadaných například při třeba i vhodnou
nějaké
pomocí
nebo
objednávání zboží ve vašem e-shopu
Váš zákazník nemusí být napořád – je proto potřeba o
speciální marketingové akce, kde se vám podařilo získat
Musí mít pocit, že jste jeho partner, má důvědata o vašich klientech. Nezapomínejte, že se jedná o citli- něj pečovat.
či služby, a pokud již dojde k nějakému
vé údaje a podle toho je také potřeba s nimi pracovat – již ru ve vaše zboží
ho společně vyřešíte. Je dobré proto udržovat
při jejich získávání je třeba požádat klienty o souhlas se problému, že
u databázi a na základě jejího rozboru
zpracováním jejich osobních údajů. Praktické je zároveň stávající klientsko
stálé zákazníky například speciální nabídzískat souhlas s možností využít data pro případné oslovení připravovat pro
ky – může to být nárok na slevu či dárek, pokud zákazník
s nabídkou vašich produktů (e-mailová komunikace).
v kalendářním roce, ale i po určité době, dosáhl určité výše
Pokud například informujete zákazníPokud máte internetové stránky a nemáte zatím e-shop, odebraného zboží.
í 10 000 Kč za odebrané zboží (krorozšiřte je o možnost registrace uživatele – ten může být ka, že po dosažen
bez udání důvodu, možnost daná koupí
registrovaný jak do stránek, tak do e-shopu. Získáte tím od mě vrácení zboží
obchodu) získá od vás dárek či poukázku
zákazníka minimálně kontaktní údaje jako jméno, adresa, v internetovém
že řada zákazníků bude motivována k náale také třeba rok narození, který může být nepovinnou na slevu, věřím,
bude spokojena, též k opakovanému. Péče
rubrikou, e-mailovou adresu a informaci, o jaké zboží měl kupu, a pokud
u databázi je současně jednou z forem
zájem, což vidíte buď ze samotné objednávky, anebo, o stávající klientsko
– spokojený zákazník šíří informace dál svým
pokud nemáte e-shop, můžete uvést speciální rubriku v re- vaší reklamy
acovníkům – kteří jsou pak též vašimi
gistračním formuláři. Pokud máte e-shop či webové stránky přátelům a spolupr
zákazníky. No a pokud spokojen nebude,
vytvořeny databázovými aplikacemi typu php, pak máte potenciálními
může postarat o reklamu negativní, nežádoumožnost často klientský seznam vyexportovat jako jeden pak se vám
i neprávem, o kterou nejspíš nebudete
databázový soubor a pak s ním dále efektivně pracovat. cí, bohužel mnohdy
potřeba věnovat svou pozornost též zákazníVyužijte této možnosti i v případě, že nemáte e-shop – zá- stát.  Proto je
jeným a učinit z nich zákazníky spokojené.
kazník by měl mít možnost se zaregistrovat na vašich strán- kům nespoko
kách, čímž získá určité výhody, například větší informovaJak je zmíněno výše, získání informací o potenciálních
nost, ceník, může si pomocí registrace objednávat zboží,
být též speciální marketingová akce. Ráda
má nárok na slevu atd. Pak už jen zbývá zákazníka moti- klientech může
například akci spočívající v prezentaci vašich
vovat k opakovaným návštěvám vaší webové prezentace bych zmínila
může být bud fyzická na nějaké prodejní akci,
a pokud na nich zákazník objeví něco zajímavého a má výrobků – ta
d formou letáků či inzerátu nebo článku
možnost si to rovnou objednat, máte větší šanci na úspěch. ale i tištěná, napříkla
v časopisu. Důležité, jak údaje získat, je aby účastníci akce
kupon či měli možnost zaregistrovat se na
Informace z vašeho klientského seznamu mohou být pro či čtenáři vyplnili
ch stránkách. Možná si z několik desítek zísvás cenným materiálem pro oslovování jak stávajících, tak po- vašich webový
zboží nakonec koupí jen hrstka z nich, avšak
tenciálních zákazníků. Zpracované informace vám daly od- kaných adres
k je dobrý a minimálně ty zbývající ví, že vaše
pověď na to, jaký je váš vzorový klient. Na základě firemních každý zákazní
Koneckonců, kdo si nezakoupil nic dnes, může
cílů a firemní strategie jste právě definovali svého potenciál- firma existuje.
A pokud máte definovaného vašeho klienta,
ního klienta. Z tohoto zjištění se odvodí komunikační cílová tak učinit zítra.
ě návod, jakým způsobem a jaké zboží zproskupina – tedy vymezení skupiny lidí, kteří mají být osloveni máte současn
napsat reklamní texty, PR články či firemní sloVaší firemní komunikací. Vyhodnocením jste například zjistili, pagovat, jak
časopisy pro otištění PR aktivit či inzerce.
že vaší klientelou jsou převážně ženy určité věkové hranice – gany, jaké zvolit
lní zákazník se tak může stát zákazníkem reálpak můžete lépe zaměřit svou pozornost pro spolupráci s vy- Váš potenciá
definování zákazníka stávajícího.
branými dámskými časopisy, ať již formou placené reklamy či ným, na základě
PR článkem, a to podle povahy vašich produktů - oblečení,oAutor textu: Jana Henychová
buv, kosmetika, zdravý životní styl. Pokud vaše produkty před-
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Cílová skupina označuje lidi, kteří jsou nebo by mohli
být vašimi zákazníky. Setkáváme se s celou řadou teorií
i konkrétních návodů, jak ji definovat, nalézt a pečovat o
ni. Vybraná skupina lidí pak označuje ty, které má oslovit
marketingová aktivita firmy. Snahou je oslovit potenciální
zákazníky a zaujmout je nabízenými reklamními aktivitami.
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PR v praxi

(4)

Jak napsat tiskovou zprávu

Tisková zpráva je dokument, který vydává firma nebo
PR agentura, která ji zastupuje, a vydává tím informaci, se
záměrem, aby si ji přečetlo co nejvíce lidí. Jak jsme si již říkali v jednom z minulých dílů, tiskové zprávy jsou odesílány
na media. Pojďme si dnes říct, jak by taková tisková zpráva
měla zhruba vypadat.
Na počátku stojí produkt či služba, případně jiná zásadní informace, kterou jako firma máme potřebu vydat
a informovat o jejím obsahu veřejnost. Jako model si budeme povídat například o uvedení nového výrobku na trh. Je
dobré, pokud při tvorbě tiskové zprávy bude spolupracovat pracovník, který ví o daném výrobku nejvíce (např. ho
vyvinul či nějakým způsobem řídí jeho výrobu). Ten dodá
jeho přesný popis, technické parametry, na co je výrobek
určen, příp. zmíní jeho předchůdce atd. Je pak na firemním
PR managerovi, aby dovedl z těchto odborných informací
sestavit správnou tiskovou zprávu.
Je rozdíl mezi tím, zda píšeme článek do konkrétního
časopisu, a mezi tím, pokud nevíme, pro jaký časopis či
další media bude určen. Vezmeme jako modelový příklad
druhý – nevíme kdo bude naši tiskovou zprávu číst a z jakého časopisu bude. To je přesně případ tiskové zprávy,
neboť ji obdrží v ideálním případě několik desítek medií. Je
proto potřeba napsat ji tak, aby co nejvíce oslovila co nejširší cílovou skupinu. Pokud odmyslíme obsah, je důležité se
zaměřit na formu. Tiskové zprávy se dají samozřejmě psát
nejrůznějším způsobem a je to na citu každého, kdo ji píše.
Nicméně my si představíme model, který jednoduše funguje a má větší šanci na její následné zveřejnění, v ideálním
případě ve formě, v jaké jste ji napsali.

únor 2011

Představte si, že sedíte v redakci, na pozici editora,
a denně vám na redakční mail dojde několik set zpráv od nejrůznějších firem. Vybíráte si co vydáte – samozřejmě v první
řadě tematicky, ale hned s tím jde ruku v ruce informace, kdo
vám zprávu zaslal a především jak je napsaná. Pokud budete
takovou funkci vykonávat, dostanete se po několika měsících
nadšení k tomu, že některé odesílatele rovnou vyřadíte a na
jiné budete pohlížet s nedůvěrou… A ty nejlepší pak budete
s radostí vítat, až vám od nich dojde do mailu informace.
Vyhrává ten, jehož zpráva je napsána tak, aby ji editor musel co nejméně upravovat, nemusel nikam telefonovat či psát
z důvodu doplnění informací. Je to sice absurdní, avšak kolikrát pak vítězí tematicky nepříliš zajímavá zpráva, pokud
je napsána dobře. Dalším faktorem je pak rychlost – podle
hesla když již to není moc zajímavé, je to alespoň aktuální.
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Správná tisková zpráva by měla být dlouhá v ideálním
případě na jednu stranu formátu A4 včetně kontaktních
údajů. Jako vzorový model bych použila klasickou agenturní zprávu a té pak přizpůsobila naši tiskovou. V záhlaví
nesmí chybět informace „Tisková zpráva“, ale také datum
a město (např. TISKOVÁ ZPRÁVA – Praha, 1. 2. 2011).

První odstavec musí hned v první větě jasně sdělit, o čem
zpráva je. Například „Nové oční stíny značky Regina uvádí v těchto dnech výrobní družstvo DETECHA Nové Město
nad Metují.“ Další věta by pak měla obsahovat nějakou
podstatnou informaci, např. čím jsou lepší než ty předcházející nebo zda je podporuje nějaká mediální tvář. Konec
odstavce by pak měl obsahovat text „Informoval o tom …
a uvést jméno a funkci firmy.“ První věta je hodně důležitá
a je přesně dána forma věty. Začít by se mělo vždy tím, co
je nejdůležitější, věta má oslovit čtenáře a dát jasně najevo, proč celá tisková zpráva vlastně vznikla. Měla by být
psána bez zbytečných slov, omezit souvětí a vytvořit první
odstavec v ideální délce kolem 5 – 10 řádků.
Druhý odstavec pojednává podrobně o výrobku jako
takovém – zde máte možnost využít odborné informace od
kolegů, tedy v našem případě popis výrobku, barevné mutace, způsob použití, kvalitu a cenu, pokud je pro zákazníka zajímavá. Třetí odstavec pak obsahuje informace, které
nejsou vysloveně aktuální, ale nějakým způsobem s výrobkem souvisí, v našem konkrétním případě by to mohla být
zmínka o předchozí verzi výrobku, ale i o dalších výrobcích
z nabídky VD a kde je možno je zakoupit. Můžeme také
přidat krátce informace o firmě.
Závěr tiskové zprávy by měl patřit kontaktním informacím, a sice uvést jméno, funkci a kontakt, na koho je možno
se obrátit v případě potřeby o doplnění informace, dále
adresu a internetové stránky firmy.
Pokud si nebudete jisti řazením informací, je tu jednoduchý návod. Představte si, že tiskovou zprávu z důvodu prostoru krátíte odspodu. Víceméně ať tak učiníte v jakémkoliv
místě, měla by být vrchní část tiskové zprávy schopna žít
vlastním životem. Dokonce i pokud použijete pouze úplně
první větu, mělo by z ní být patrno, co kdo a kdy vyrobil
a na co je to určeno. Věnujte také pozornost titulkům – sice
to není vysloveně nutné, ale je dobré text tiskové zprávy
opatřit titulkem. Vyhnete se tak riziku, že nějaký novinář
napíše nepříliš akční titulek. Zde se na rozdíl od první věty
tiskové zprávy používá řazení „podmět, přísudek“ (nezačíná se předmětem, tedy co učinil kdo). Titulek by mě vždy
obsahovat sloveso a neměl by být delší než 60 úhozů včetně mezer.
Tisková zpráva pokud je napsána vyhovujícím způsobem, mnohdy slouží k plnému otištění ve formě, ve které jste
ji napsali, v dalších případech pak alespoň jako podklad
pro článek konkrétní redakce. Jak jsme si psali již dříve,
odesílá se na media po předchozím souhlasu na jejich mailovou adresu, anebo ji lze vytištěnou či na CD předat přímo
novinářům na tiskové konferenci, kterou můžete uspořádat
na podporu konkrétního výrobku či služby.
Autor textu: Jana Henychová
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nabízíme pronájem
jednacích místností

uprostřed Václavského náměstí v těsné blízkosti metra

tel.: 224 109 253
224 109 250
fax: 224 228 399
e.mail: zasedacky@scmvd.cz

www.zasedacky.scmvd.cz
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