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Druhý prázdninový měsíc jsme opět tu,
abychom si připomněli nejdůležitější dění
z oblasti výrobního družstevnictví. V tomto
měsíci jsme se zaměřili především na podporu družstev z oblasti představení výrobků a služeb, včetně podpory bezplatné inzerce pro členská výrobní družstva. Pevně
věřím, že se nechají inspirovat i další výrobní družstva při podpoře jejich činnosti.
V  rámci chystaných akcí zveme na
společné expozice výrobních družstev.
V srpnu jsou to veletrhy STYL KABO, výstava ZEMĚ ŽIVITELKA a v Nitře konající se
výstava COOEXPO. V předstihu též připomínáme v září konající se veletrh HODINY
KLENOTY.
Připravili jsme pro vás také nepravidelnou rubriku Aktuálně z Bruselu, kde se
budete moci seznamovat s nejdůležitějšími
informacemi z oblasti Evropské unie.
Koncem července představenstvo
SČMVD navštívilo objekt v pražské Bolzanově ulici, aby se seznámili s aktuálním
stavem rekonstrukce objektu.
Přeji vám krásné prožití zbytku prázdnin… Jako vždy se těším na vaše podněty
a nápady… Užijte si hodně sluníčka, pohody a příjemných chvil s vašimi blízkými….

 Braňme se hoaxu
  
Granát, DUV Turnov  
vykupuje surové české granáty
Poděkování společnosti
Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group
  
Pozvánka na veletrh
HODINY A KLENOTY

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

Jana Henychová
šéfredaktorka
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Představenstvo SČMVD
si prohlédlo objekt v Bolzanově ul.

V

rámci 2. zasedání představenstva SČMVD, konaného
dne 21. července, navštívili členové představenstva objekt v Bolzanově ulici č. 3 za účelem prohlídky probíhající rekonstrukce objektu.
Akci po technické stránce za zhotovitele zajistili člen představenstva akciové společnosti POZIMOS Jaroslav Vašut, vedení stavby v čele s vedoucím stavební divize Ing. Vojtěchem
Hribalem a technický dozor stavby předseda VD Stavba Praha
Ing. Petr Janů (www.stavbapraha.cz)
Objekt je rekonstruován po odborném vyjádření památkářů
s ponecháním vybraných původních prvků interiéru.

Objekt Bolzanova 3

Ing. Janů – technický dozor stavby

Zleva: architektka projektu
Ing. arch. Jana Nováková (DI5),
Ing Zdeňka Šopová (SČMVD)

Zleva: předseda SČMVD
JUDr. Rostislav Dvořák, Jana Malá (MU Brno),
Ing. Vojtěch Hribal (POZIMOS)

Zleva: Ing. Václav Valter (Kovodružstvo Strážov),
Ing Janů (Stavba Praha), Jaroslava Poláková
(Kovo Konice), Ing Martin Beran (Dřevotvar
Jablonné)
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Horácké autodružstvo
Velké Meziříčí

Horácké autodružstvo
Velké Meziříčí
K Novému nádraží 1345
tel. +420 566 52 31 41
hadvm@horacke-vm.cz
předseda Vlastimil Zachoval
tel. +420 608 666 320
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istorie Horáckého autodružstva sahá do doby před více
jak 50 lety. Firma se zabývala opravami celé škály vozidel různých značek, hlavně však vozidel Škoda a dále
družstvo opravovalo Wartburgy, Trabanty, Fiaty 600,850, Polský Fiat 125, Polský Fiat 126 Maluch, Olcit, atd.
Horácké autodružstvo, které mělo v této době vedení v Třebíči, se zabývalo kompletními opravami jak mechanickými, karosářskými tak lakýrnickými. Družstvo jako celek tehdy také vychovávalo učňovskou mládež v oboru mechanik, karosář, lakýrník.
To dokazuje fakt, že převážná většina subjektů provádějící autoopravárenství ve Velkém Meziříčí a okolí má kořeny v Horáckém
autodružstvu.
Převážná činnost spočívala ve službách neboli opravách vozidel. Prodejem vozidel se začala firma zabývat až v roce 1988
legendárním Favoritem. Do této doby se dala nová vozidla kupovat přes Mototechnu. V této době vedl družstvo jako předseda
Emil Dobrovolný, nynější majitel firmy Auto Dobrovolný.
Novodobá éra začala v roce 1992, kdy po delimitaci se
Třebíčské družstvo rozdělilo na další menší družstva. Jedním
z nich je i HAD Velké Meziříčí jako samostatné družstvo. Od
tohoto roku byl zvolen předsedou představenstva Vlastimil ZaHorácké autodružstvo provádí komplexní certifikovaný záručchoval.
ní i pozáruční servis, karosářské a lakýrnické práce na vozidlech
Začátky nebyly samozřejmě
Škoda a Volkswagen užitkové
jednoduché, ale postupně firma
vozy. Laky a karosářské opravy
Mottem Horáckého autodružstva  jsou provádí na všech typech vozidel.
stavěla salony, inovovala pro„Komplexní služby zákazníkům“.
story, servisní zařízení, převzala
Servisní a opravárenská činservisní smlouvy na VW užitkonost byla vždy nosným progravé, vybudovala čerpací stanici,
mem družstva. „Proto jsme v této
kartáčovou myčku vozidel, ruční mytí, vedlejší provozovnu s cer- oblasti investovali nemalé prostředky na výstavbu nové dílny na
tifikovaným prodejem a servisem vozidel Škoda ve Velké Bíteši vozidla VW užitkové, nové zvedáky, nové geometrie a celé řady
atd.
dalších technologických zařízení a diagnostiky, bez které si opravu dnešních moderních vozidel nelze ani představit. Nyní nás
čeká oprava dílny vozidel Škoda, na kterou se nám podařilo
zajistit dotaci z EU fondů EKOENERGIE,“ říká předseda družstva. Družstvo přebudovalo lakovnu s novým odsávacím zařízení
a zavedlo zcela novou technologií SYMACH, sloužící k velkému
urychlení průběhu lakovacích prací a tím zkrácení času potřebného na opravu.
V  oblasti prodeje Horácké autodružstvo nabízí celou škálu
vozidel Škoda a VW užitkové, různé možnosti financování jak za
hotové, tak na leasing, popřípadě na úvěr. Družstvo také nabízí výkup nebo zprostředkování prodeje starých vozů. Dále prodává náhradní díly a příslušenství na všechny vozy Škoda a na
všechny vozy VW užitkové i osobní.
Firma má stabilizovaný kádr pracovníků. Snaží se stále zlepšovat svoje služby, aby udržela stále náročnější trend jak v prodeji nových vozů, tak v servisních službách.
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Čerpací stanice a myčka vozidel
V roce 1996 vznikla v Horáckém autodružstvu jako součást
areálu čerpací stanice. „Prodáváme paliva výhradně od firmy
OMV, což se nám osvědčilo jak z hlediska zaručené kvality, tak
bezproblémové spolupráce s touto firmou. Prakticky od začátku
prodáváme PHM také na čipové karty, což se nám také osvědčilo. Součástí čerpací stanice je prodej LPG. Spousta menších

i větších firem v našem městě a regionu tento způsob využívá,“
informoval nás předseda družstva.
„Neustále se snažíme zlepšovat služby v této oblasti. Minulý
rok proběhla rekonstrukce na čerpací stanici, výměna stojanů, komunikačního systému, přidali jsme tankomat a plničku kapaliny
do ostřikovačů. To vše svědčí o tom, že se v této oblasti snažíme
provádět kvalitní služby pro zákazníky Velkého Meziříčí a celého
okolí,“ říká předseda družstva.
K čerpací stanici samozřejmě jednomyslně patří také služby v mytí vozidel, jak ruční mytí tak kartáčové mytí. Tuto službu
družstvo zavedlo v roce 2003 rozšířením areálu čerpací stanice
o mycí kartáčovou linku od firmy Christ a o ruční mytí. „V letošním roce jsme po osmiletém provozu provedli výměnu kartáčové
mycí linky za novu moderní s textilními kartáči, která je vzhledem
k umývaným automobilům velice šetrná a věříme, že trend nástupu mytí u nás v roce 2003 bude dále pokračovat a budou z myčky vyjíždět jen samí spokojení zákazníci,“ upřesnil předseda.
Horácké autodružstvo Velké Meziříčí a Velká Bíteš bylo na
základě velice solidních výsledků za uplynulé období oceněno
a předseda družstva Vlastimil Zachoval byl vyhlášen finalistou
soutěže o manažera roku 2010 v České republice. Zásluhu na
těchto výsledcích má nejen on, ale celý kolektiv pracovníků Horáckého autodružstva.
Horácké autodružstvo děkuje touto cestou všem svým zákazníkům, že využívají všech jeho nabízených služeb.

Horácké autodružstvo Velká Bíteš vzniklo jako vedlejší provozovna Horáckého autodružstva Velké Meziříčí v roce 1994
celkovou rekonstrukcí zakoupeného areálu starého domu v ulici
Lánice č. 60.
Již v této době bylo záměrem družstva vytvořit ve městě
Velká Bíteš jednak prodejnu náhradních dílů na vozidla Škoda
a následně i menší opravnu s měřením emisí tak, aby zákazníci
z města a okolí měli tuto službu zabezpečenou a nemuseli jezdit
za opravami do vzdálenějších míst, což se také podařilo úspěšně
zrealizovat.
V současné době provozovna zabezpečuje certifikovaný prodej a servis vozidel Škoda (záruční i pozáruční) na nově vybu-

dované dílně, měření emisí, dále leasing vozidel Škoda a prodej
náhradních dílů a příslušenství. Horácké autodružstvo ve Velké
Bíteši tak poskytuje veškeré služby početné rodině vozidel Škoda
ve městě a jeho blízkém okolí.
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PROVOZOVNA
Horácké autodružstvo
Velká Bíteš, Lánice č. 60,
PSČ 59501
tel: +420 566 533 062
hadvb@horacke-vm.cz
vedoucí Zdeněk Mazánek
+420 608666327
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OK UNIVERZAL,
výrobní družstvo, Praha

Každý umí něco, my umíme ocel
OK UNIVERZAL – 20 let kvality a flexibility

1

2

Výrobní družstvo OK UNIVERZAL se
sídlem v Praze si vybudovalo za dobu své
existence postavení osvědčeného a spolehlivého dodavatele ocelových konstrukcí pro
stavebnictví a i další průmyslové obory.
Za dobu své existence zrealizovalo
družstvo OK UNIVERZAL značnou řadu
projektů. Komplexní realizace od konzultací v počátku záměru, přes projektovou
dokumentaci, statiku, vlastní realizaci včetně povrchových úprav. Vše ve vysoké kvalitě s dlouhodobou garancí.
Hlavní náplní produkce jsou nosné
ocelové konstrukce. Jednou z takto prove-

dených je hala konzervárny Shanghai Maling v Hrobčicích u Bíliny (obr.1) v objemu
425 t. Za další významný projet družstvo
považuje nástavbu AB TV Nova na pražském Barrandově o objemu 156 t (obr.3)
Další zajímavé realizace byly například
pro Centrum současného umění DOX (82
t), Palladium Praha (60t ), skladová hala
Phoenix (110 t), tenisová s squash hala
STEP Praha (35t), technické střechy Gemini Praha 4 (51 t), Galerie Harfa Praha 9
(97 t).
Od roku 2001 rozšířila společnost
své portfolio o dopravní stavby. Jedná se
zejména o protihlukové stěny, mostní doplňkové konstrukce jako zábradlí apod..
Z provedených zakázek jmenujme PHS na
Hraničním mostu mezi ČR a SRN (obr.2),
nebo PHS na Štěrboholské radiále v Praze, obě v rozsahu 105 t. Další je například
PHS na D1 u sídla T-MOBILE. Z mostních
doplňkových konstrukcí zmíníme rekonstrukci mostu v Děčíně v objemu 15 mil.
Kč, architektonicky zajímavou lávku pro
cyklisty v Poděbradech, komplexní rekonstrukci historického mostu ve Zlaté Koruně,
zábradlí na lávce v Bílině u Mostu.
Mimo výše uvedené akce OK Univerzal realizuje i atypické zámečnické konstrukce. Z  výčtu těchto dodávek zmíníme
zastřešení vstupu metra Pražského povstání, vjezdovou vrátnici JIH na pražském
letišti Ruzyně, odhlučení klimajednotek na
pěti objektech AOC Chodov, dodávky pro
stavbu Amazon Court Praha 8, konstrukce
lávek a oplocení Galerie Harfa (obr.4).
Z provedených schodišť například dvě to-
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V Chotejně 3,
102 00   Praha 10
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TEL 272 704 255
FAX 222 357 257
E-MAIL  info@okuniverzal.cz
WEB   www.okuniverzal.cz

čitá schodiště v hlavním sálu Slovanského
Domu na Praze 1.
Veškeré procesy jsou certifikovány,
družstvo je držitelem certifikátů QMS ISO
9001:2009, Velkého svářecího průkazu
dle ČSN 732601 Z2 a současně EN ISO
3834-2 Vyšší požadavky na jakost svařování. Naším standardem je komplexní dokumentační zabezpečení realizace v souladu s vysokými požadavky, otevřená
obchodní politika prezentovaná například
precizními cenovými nabídkami, reakcí na
každou poptávku apod.
www.okuniverzal.cz

3

4

4
60 000 km
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DITA výrobní družstvo invalidů, Tábor
Menší zahradní nářadí vždy po ruce

Pokud vlastníte zahrádku, ale třeba jen truhlíky za oknem či na balkoně nebo terase, pak potřebujete
vždy drobné zahradní nářadí. To totiž nesmí žádnému pěstiteli ani vášnivé zahradnici chybět. Proč si
nepořídit nějaké univerzální, menší pro praktické použití, které navíc nezabere moc místa... Nechte se
námi inspirovat.

Z

nářadí by neměl chybět sázecí kolík, lopatička, sázecí
motyčka, kypřící motyčka, atd. Čerstvě zasazené rostlinky bez ohledu na počasí musíme pravidelně zalévat
a po oschnutí půdu opatrně nakypřit. K tomu Vám může pomoci
například „sada tří v jednom“. Všechny jednotlivé pomocníky si
můžete zakoupit i kusově. Nářadí lze uskladnit v praktickém látkovém sáčku, který lze kdykoliv vyprat, takže můžete mít vždy
vše po ruce, třeba i v bytě poblíž vašich květináčů. Nářadí je
malé a hodí se proto do používání do každého květníku či truhlíku. Všechno nářadí je opatřeno nátěrem práškovou barvou, která

zabraňuje ulpívání hlíny na nářadí, a má pevné dřevěné rukojeti.
Je možné si vybrat ze tří barevných variant.
Nářadí lze použít na chatě i doma, ale i například při úpravách
na hřbitově. Po použití vložíte motyčku zpět do sáčku a nemusíte se
obávat ušpinění kabelky. Vzhledem k velikosti je nářadí opravdu nenáročné na uskladnění a může tvořit i zajímavou dekoraci vašeho koutku
s květinami.
Například sázecí motyčka je vhodná pro kypření, provzdušnění
půdy a pletí. Motyčka kypřící se stane zas vaším ideálním pomocníkem
při zpracování půdy, kypření, pletí, provzdušnění a rozvolnění struktury, aby kořenový systém rostlin lépe přijímal vzduch
a dešťovou vodu. Sázecí lopatka má zas univerzální
použití - je ideální pro přípravu půdy, míchání, atd.,
což je velice praktické při sázení.
Ocelové hrabky jsou skvělé pro kypření, čištění a srovnávání půdy pod rostlinami. Toto nářadí je
celoocelové. Hodí se i zahradní malá příruční pilka
k šetrnému, snadnému řezání větví. Chybět vám nemůže rozhodně ani sázecí kolík - je ideální pro hloubění
jamek pro sázení sazeniček, pro uchycení pomocní
šňůrky při sázení semínek atd.
Pokud si pořídíte sadu tří v jednom, tedy tři nářadí
v jednom pěkném látkovém sáčku, je to i ideální dárek
pro slečnu či paní, která miluje kytičky, ráda zahradničí, nebo si na to alespoň hraje - speciálně toto nářadí,
které vám doporučujeme, je totiž vzhledově pěkné, že
je i ideální dekorací do květinového koutku a stane se
tak dárkem, kterým ženě muž poví, má rád jejího koníčka a chce jí udělat jednoduše radost.
Výrobcem zahradního nářadí je DITA výrobní družstvo invalidů, Tábor.
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Prodej a servis
zahradní a lesní techniky

motorová sekačka
A 510 WSHX

http://drupol.kostelecnl.cz

SOUTĚŽ O CENY
………. Soutěží se o 30 poukázek na slevu!!!
Vyhrát můžete:
1x poukázku na slevu 5000 Kč při nákupu nad 15 000 Kč,
2x poukázku 3000 Kč při nákupu nad 12 000 Kč,
2x poukázku na 1500 Kč při nákupu nad 7000 Kč
25x poukázku na 1000 Kč při nákupu nad 5000 Kč.

křovinořez
CB 43 DSX

Odpovědi zasílejte nejpozději do 30. 9. 2011. Ze správných odpovědí vylosujeme vítěze,
kteří obdrží slevové poukázky. Účast v soutěži je podmíněna uvedením níže uvedených údajů.

Soutěžní otázka:
Jmenujte alespoň 3 výrobky zahradní techniky, které nabízí VD DRUPOL PRAHA.
Odpověd:
1. . ...................................................................................................................................................
		2. ....................................................................................................................................................
		3. ....................................................................................................................................................
SOUTĚŽÍCI:
Jméno: ................................................. Příjmení . ...................................................................................
Ulice, č.: .............................................. Město: ...................................... PSČ: .......................................
e-mail: .............................................................................. tel.: …...........................................................
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem soutěže a zasílání novinek VD Drupol.

V Praze dne: ………………………………..
motorová
pila
CASTORCP422S

Podpis: ……………………………….

Vyplněný kupon odešlete na poštovní adresu DRUPOL, výrobní družstvo, V Předním Hloubětíně 8,
190 00 Praha 9. Kupon můžete také naskenovat a odeslat mailem na e-mail info@drupol.cz. Vítězové budou
informování o výhře pouze e-mailem, doporučujeme vám proto uvádět správnou e-mailovou adresu.

Navštivte náš e-shop na www.drupol.cz !

SLEVA VE VÝŠI 10 %
DÁREK PRO ČTENÁŘE VÝROBNÍHO DRUŽSTEVNICTVÍ

elektrická
sekačka
A 390

Sleva platí při nákupu zahradní techniky z nabídky VD Drupol Praha nad 2000 Kč
(platí i pro více výrobků na jeden paragon).
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V Praze dne: ......................................... Podpis: ...........................................................................
Vyplněný kupon odevzdáte u pokladny při placení zboží a sleva vám bude odečtena z nákupu.
Kupon lze uplatnit nejpozději do 31. 12. 2011. Tuto slevu nelze slučovat s jinými slevami.
www.drupol.cz
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Poskytnutí slevy je podmíněno vyplněním následujících údajů:
Jméno: ................................................. Příjmení . ..........................................................................
Ulice, č.: .............................................. Město: ...................................... PSČ: ..............................
e-mail: ................................................ tel.: …................................................................................
Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání novinek VD Drupol.

výrobní družstevnictví

KOVO DRUŽSTVO Olomouc
Pastičky na myši

Škodliví živočichové, zejména hlodavci, často ohrožují obytné domy a rekreační objekty. Přízemí a suterény jsou často poznamenány nečistotami a škodami v podobě okousaných věcí. Proti tomu existuje několik
účinných a spolehlivých řešení. Jedním z nich je sehnat kvalitní pastičky na myši.
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Již po několik desítek
let je velmi známá a světově rozšířená klasická
dřevěná prkénková past
s pružinou. Jednoduchý
přístroj s pružinovým
mechanismem
slouží
k uvolnění natažené příklopky.
Jako návnadu můžete použít prakticky
cokoliv ze širokého
okruhu potravin, protože myši se živí téměř
vším, ale nejčastěji se
asi používá sýr nebo
kostičky chleba. Pokud
se myš dotkne návnady, která je umístěna na spouštěcím mechanismu, dojde k vel-
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pastička na myši: KOVO DRUŽSTVO Olomouc
dřevěná myš: Jas, výrobní družstvo ve Stráži nad Nežárkou

mi rychlému a silnému sklapnutí pasti a následnému usmrcení
myši.
www.kovoolomouc.cz

výrobní družstevnictví

Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí
Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí se zabývá nejen výrobou nábytku, ale je jedním z největších výrobců dřevěného kuchyňského náčiní v Evropě.
mechanismem. Ten zajišťuje dokonalé umletí koření s možností
regulace hrubosti.
Všechny mlýnky jsou zhotoveny ve třech základních odstínech – přírodní, třešeň a tmavý ořech.
Novinkou roku jsou celodřevěné mlýnky Perfekt, obohaceny
o tři další odstíny – zelená, červená a žlutá.
Kompletní nabídku výrobního programu můžete zhlédnout na
www.drevotvar.cz

Dřevěné výrobky jsou zhotoveny z kvalitního bukového dřeva, certifikovaného FSC, a vyváženy do celého světa.
Dřevotvar nabízí širokou řadu svých vlastních značkových
výrobků, ale zhotovuje i kuchyňské dřevěné potřeby, mlýnky na
koření a další dřevěné produkty podle návrhů zákazníků.
V tuzemsku jsou největšími odběrateli velkoobchody domácích potřeb, které zásobují menší prodejce a velké obchodní řetězce.
Prezentované mlýnky na koření a všechny další mlýnky, které v Dřevotvaru vyrábí, jsou vybaveny keramickým mlecím

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí
- výrobce luxusních zahradních altánů
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Podrobné informace si vyžádejte na e-mail adrese
dagmar.jakesova@drevotvar.cz
nebo tel. 465677214,
www.drevotvar.cz.

ADRESA: Dřevotvar, Slezská 535, 561 64 Jablonné nad Orlicí 13

výrobní družstevnictví

Aktuální informace
•	Celorepubliková porada SČMVD se bude konat 11. listopadu 2011 v TOP hotelu Praha.
•	Podnikatelská rada MPO ČR se zabývala připravovanými
změnami (sjednocením) DPH. Řada připomínek byla vznesena zejména ze strany zástupců obchodu, z jejichž analýz
vyplývá, že zhruba 400 tisíc. osob z ČR jezdí v současné
době nakupovat do sousedních zemí a zvýšení DPH posune
tento počet na jeden milion. Ministr Kocourek prezentoval
stanovisko o jednotném záměru vládní koalice zvýšit DPH
na 17,5 procenta. V rámci nevyhroceného jednání zástupci podnikatelů předložili své návrhy, které budou na příštím jednání posouzeny v kontextu s přesnějšími analýzami
MPO ČR.
•	Jednání představenstva HK ČR se zabývalo gescí jeho členů za jednotlivé oblasti. Předseda svazu JUDr. Dvořák byl
v rámci členství v představenstvu HK ČR pověřen gescí nad
judikaturou a právními záležitostmi.
•	Prioritou jsou politická i technická jednání k novele zákona
o zaměstnanosti, který prošel prvním čtením v rámci „sociální reformy I“ v rámci Charty SP i samostatně.
•	Ve dnech 17. – 18. června proběhlo zasedání Klastru ČN
k 5. výročí založení Klastru. Akce proběhla na Znojemsku.
Náplní byla pracovní porada řídícího týmu, společné jednání Klastru, AČN a SČMVD, workshop.
• 22. června – v divadle Reduta v Brně proběhlo slavnostní
vyhlášení akce České ručičky, soutěže učňovských řemesel.
• 17. června se na SPaD konala daňová komise k projednání
návrhu zákona k vytvoření jednotného inkasního místa.
• 30. června se v Evropském domě uskutečnilo diskusní fórum
„Nové tendence EU v oblasti daní“.

?
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Výstavy a veletrhy
• Mezinárodní výstava Země živitelka se uskuteční ve dnech 25. - 30. srpna v Českých Budějovicích.
Společná
prezentace
výrobních
družstev se uskuteční v pavilonech E1, E5
a na přilehlé volné ploše. V  pavilonu E1 naleznou
návštěvníci pestrou nabídku spotřebního zboží,
potřeb pro zahrádkáře a vše pro hobby družstev
Detecha Nové Město n. Metují, Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, Elko Nový Knín, KDS Sedlčany, Kovo
Družstvo Olomouc, Podané ruce Zubří, STYL Plzeň, Templářské sklepy Čejkovice, Tvar Pardubice
a Vřídlo Karlovy Vary. V pavilonu E5 se bude nacházet expozice Svazu českých a moravských výrobních družstev
a Družstevní Asociace ČR. Na venkovní výstavní ploše
jsou stánky družstev Druchema Praha, DUP Pelhřimov
- pivovar Poutník, Jihokov České Budějovice a Orlík
Kompresory Česká Třebová. V rámci výstavy Země živitelka se letos uskuteční Družstevní den pod patronací
SČMVD s tématem Český výrobek na českém trhu..
• Na veletrh Medical Fair, který se bude konat ve dnech
18. – 21. října, přislíbilo účast zatím osm výrobních
družstev. Společná expozice SČMVD obsadí 80 metrů
čtverečních výstavní plochy.

y a od
vědi
po

Otá

•	Prezentace SČMVD a členských výrobních družstev Moravská ústředna Brno, Družstvo Model Praha, Vývoj Třešť,
Sněžka Náchod a Granát Turnov, která se konala 16. června na pražském Žofíně, probíhala v rámci vyhlášení soutěže Czech Top 100.

• Družstevní a kontraktačně-prodejní výstava COOPEXPO, která je součástí mezinárodního zemědělského veletrhu Agrokomplex, se uskuteční ve dnech 18.
- 21. srpna v Nitře. Opět po roce se tradičně v pavilonu
M3 představí výrobní družstva Čoko Klasik Česká Třebová, DUP - pivovar Poutník, Detecha Nové Město nad
Metují, Dílo Svratouch, Důbrava Valašské Klobouky,
KDS Sedlčany, Templářské sklepy Čejkovice a Tvar Pardubice. Společná družstevní expozice obsadí plochu 85
metrů čtverečních.
• Veletrh Styl Kabo se uskuteční ve dnech 21. – 23.
srpna. Ve společné expozici SČMVD se ho zúčastní
členská výrobní družstva Moděva Konice, Modela
Pardubice a Integra Zlín. V rámci veletrhu proběhne
jednání představenstva Svazu. Družstevní expozice
se bude nacházet na ploše 60 metrů čtverečních. Expozici obsahující dámskou konfekci naleznete v pavilonu V.

Dotaz:
Mohou žádat v rámci probíhající výzvy programu Školicí střediska i velké podniky a jaká odvětví dle CZ-NACE jsou v tomto
programu podporována?
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Odpověď:
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V programu Školicí střediska mohou žádat:
• podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve
vymezených CZ-NACE
• sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá
na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního předpisu
• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení
Žadatelé musí podnikat v odvětví zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dále jsou podporovány

aktivity spojené s informačními a komunikačními technologiemi. Přesné vymezení podporovaných CZ- NACE je uvedeno
ve Výzvě.
Podmínkou programu je také to, že ve školicím středisku budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných odvětvích.
Podmínkou programu je také to, že ve školicím středisku
budou vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných odvětvích.
Ing. Svatava Dytrychová, Odbor správy FDÚ SČMVD

výrobní družstevnictví

Aktuálně z Bruselu
Máte aktuální dotaz na téma EU?
E-mail: zvolska @scmvd.cz.
Napište nám.      
Brusel 13. -15. 7. 2011
INT/554 Elektronické zadávání veřejných zakázek
Postupné zavádění elektronického zadávání veřejných
zakázek je součástí programu elektronické veřejné správy.
Zelená kniha představuje první krok ke koordinovanému přezkumu stávajícího rámce EU pro veřejné zakázky, z něhož
budou vycházet návrhy na reformu právních předpisů EU.
Následovat bude druhá zelená kniha, zabývající se dalšími
otázkami souvisejícími s modernizací stávajícího rámce EU
pro veřejné zakázky. EHSV doporučuje:
• aby Komise zaujala silné vedoucí postavení (podobné
tomu, které měla v souvislosti s agendou e-Europe), aby
byl dosažen standardizovaný rámec elektronického zadávání veřejných zakázek ve všech členských státech,
• aby byly vytvořeny praktické rámce pro elektronické
zadávání veřejných zakázek ve specifických odvětvích,
zejména v sociální ekonomice a v odvětví sociálních služeb,
• aby byl zaveden mechanismus monitorování provádění,
který by sledoval pokrok, překážky, nápravná opatření
atd. v souvislosti se zaváděním elektronického zadávání
veřejných zakázek v členských státech,
• aby byly členské státy podněcovány k hledání inovačních
řešení k překonání obchodních postupů a jazykových
problémů a aby Evropská komise přijala postup elektronického zadávání veřejných zakázek ve všech svých
institucích,
• aby byly všechny výzvy k předkládání nabídek v rámci
veřejných zakázek v členských státech zveřejňovány na
portálu vnitrostátního zadavatele,
• aby byla zajištěna pomoc pro malé a střední podniky prostřednictvím přímých iniciativ k budování kapacit, zřizování podpůrných center národních a regionálních zadavatelů nebo budování orgánů zastupujících malé a střední
podniky pomocí vnitrostátního financování a financování
EU – s cílem zajistit, aby malé a střední podniky a mikropodniky pochopily a využily proces zadávání veřejných
zakázek.
INT/560 Elektronická fakturace
Elektronická fakturace (e-fakturace) je součástí iniciativy
Evropské komise Digitální agenda pro Evropu, jež klade hlavní důraz na dosažení jednotného digitálního trhu a vyzývá
k odstranění regulačních a technických překážek, které brání

masovému přijetí elektronické fakturace. Komise chce, aby se
elektronická fakturace stala převládající metodou fakturace
v Evropě do roku 2020. V tomto sdělení je tedy věnována
pozornost těmto prioritám:
• zajistit právní jistotu a jasné technické prostředí pro elektronické faktury tak, aby se usnadnilo jejich masové přijetí,
• podporovat vypracování otevřených řešení pro elektronickou fakturaci na základě společného standardu, a přitom věnovat zvláštní pozornost potřebám MSP.
Oproti papírovým fakturám poskytují elektronické faktury
všechny údaje v digitálním formátu. Elektronická fakturace
umožňuje kratší platební lhůty, méně chyb, nižší náklady na
tisk a poštovné, a hlavně plně integrované zpracování.
EHSV souhlasí s obsahem sdělení a dále:
• zdůrazňuje, že je třeba brát mimořádný zřetel na výhody,
které může přinést všeobecné šíření elektronických faktur,
• vyzývá Komisi, aby urychlila přijetí nového právního
předpisu o elektronickém podpisu,
• doporučuje chránit zájmy malých a středních podniků
v oblasti placení DPH, která by se měla vybírat při úhradě
elektronické faktury a ne k určitému datu od jejího vystavení,
• podporuje přijetí elektronické fakturace, která by proběhla hladce, nicméně by byla nepovinná. Existence dvou
režimů se stejnou právní hodnotou zároveň, tj. elektronických i papírových faktur, by měla všem umožnit vybrat si
model, který je pro jejich konkrétní potřeby nejvhodnější,
• vyzývá Komisi, aby zavedla globální standardy elektronické fakturace,
• domnívá se, že by projekty v oblasti elektronického obchodování financované EU měly zahrnovat závaznou
povinnost, že do určitého podílu všech pilotních projektů
budou zapojeny malé a střední podniky.
SOC/400 Budoucnost trhu práce v Evropě – hledání
účinné reakce na demografické trendy (průzkumné
stanovisko na žádost polského předsednictví)
Nejúčinnější strategií s ohledem na stárnutí v Evropě je co
největší využívání stávajícího potenciálu zaměstnanosti. Toho
lze dosáhnout pouze cílenou politikou růstu a zvýšením počtu
kvalitních pracovních míst spojených s povinným přispíváním
do systému sociálního zabezpečení. Úsilí dosáhnout zvýšení
míry zaměstnanosti starších osob v první řadě zásahem do systémů zabezpečení ve stáří, který by zhoršil podmínky přístupu
k nim a oprávněnosti nároků (zejména návrhy na zvýšení zá-
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Plenární zasedání EHSV

15

výrobní družstevnictví

konného věku odchodu do důchodu), je naprosto nedostatečným řešením stárnutí obyvatelstva.Budoucí potřebu financování
důchodového zabezpečení neurčují demografické souvislosti
(poměr mezi staršími lidmi a lidmi v produktivním věku), rozhodující je spíše vývoj podílu ekonomické závislosti, čili poměr
příjemců dávek a aktivně výdělečně činných osob.Pokud se
tedy v nadcházejících desetiletích podaří v celé EU výrazně
zlepšit integraci osob v produktivním věku na trhu práce, bude
se zvýšení podílu ekonomické závislosti držet ve zvládnutelných mezích.Demografický vývoj přináší i příležitosti pro hospodářství a zaměstnanost. Na jedné straně jsou starší osoby
stále důležitější jakožto zákazníci, což vytváří pracovní příležitosti i pro jiné věkové skupiny. Na straně druhé však stárnutí
společnosti skýtá i značný potenciál zaměstnanosti na straně
nabídky.Počet a kvalita pracovních míst vzniklých díky „ekonomickému potenciálu stáří“ budou rozhodující měrou záviset na
tom, jak bude aktivní politika služeb utvářet „stříbrnou ekonomiku“.Zejména v oblasti zdraví a péče, ale i v dalších oblastech
bude záležet na tom, zda bude rostoucí poptávka chápána
jako příležitost, zda zde budou nabízena pracovní místa se
slušnými pracovními podmínkami a za spravedlivou odměnu
a zda budou modernizovány a profesionalizovány kvalifikační
profily.Chceme-li, aby lidé mohli odcházet do důchodu později, musíme rovněž zajistit, aby mohli déle pracovat. To znamená
vytvářet a koncipovat pracovní místa tak, aby bylo možné pracovat až do dosažení obvyklého věku odchodu do důchodu.
K tomu je nezbytná důsledná změna směrem k pracovnímu
prostředí odpovídajícímu věku. V tomto ohledu je jasné, že to
nesmí způsobit ani větší tlak na starší lidi, ani nouzovou situaci
u osob, které již nejsou schopny pracovat.
SOC/404 Agenda pro nové dovednosti a pracovní
místa
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Evropská unie si stanovila cíl, že do roku 2020 dosáhne
75% míry zaměstnanosti žen a mužů ve věkové skupině 20–
64 let. Nebude jednoduché překlenout propast, která nás
dělí od dosažení tohoto cíle. Krize snížila míru zaměstnanosti
na 69 % a zvýšila míru nezaměstnanosti na 10%.K zvládnutí
všech těchto výzev a podstatnému zvýšení míry zaměstnanosti, zvláště v případě žen, mladých a starších lidí, navrhuje
stěžejní iniciativa „Agenda pro nové dovednosti a pracovní
místa“ kroky ve čtyřech klíčových oblastech:
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• dosáhnout lepšího fungování trhů práce (boj proti
vysoké míře nezaměstnanosti a předčasnému odchodu
z trhu práce, a dále proti sociálnímu vyloučení s revizí politik v oblasti flexikurity),
• získat kvalifikovanější pracovní sílu (schopnou reagovat na rychle se měnící požadavky na dovednosti a na
přetrvávající nerovnováhu mezi požadovanými a nabízenými dovednostmi na trhu práce EU, a dále je nutné
investovat do systémů vzdělávání a odborné přípravy,
předvídání požadovaných dovedností a poskytování
umísťovacích a poradenských služeb),
• dosáhnout vyšší kvality pracovních míst a lepších
pracovních podmínek (reagovat na požadavky dnešních pracovních kariér, pro které je charakteristická vyšší
míra přechodů mezi intenzivnějšími a náročnějšími pracovními místy a nové formy organizace práce),
• vytvořit silnější politiky, které budou podporovat vy-

tváření pracovních míst a poptávku po pracovní síle
(vytvářet pobídky pro zaměstnavatele, aby přijímali zaměstnance z řad dlouhodobě nezaměstnaných a jiných
pracovníků pohybujících se na okraji trhu práce; míry
zaměstnanosti také zásadně zvyšuje využívání klíčových
zdrojů tvorby pracovních míst a podpora podnikání a samostatné výdělečné činnosti.
SOC/411 Spolupráce mezi organizacemi občanské
společnosti a místními a regionálními orgány při
integraci přistěhovalců
EHSV se domnívá, že integrace není právním úkonem, ale
spíše složitým, dlouhodobým sociálním procesem s mnoha rozměry a mnoha zúčastněnými stranami, zejména na místní úrovni. V demokratické společnosti musí být všichni, jež jsou ovlivňováni kolektivními rozhodnutími, schopni účastnit se přijímání
těchto rozhodnutí a mít na ně vliv. Demokracie v evropských
multikulturních městech 21. století musí být zdokonalena prostřednictvím účasti residentů, jejichž práva na účast na politickém životě jsou omezena, tj. residentů pocházejících ze třetích
zemí. V evropských městech je občanská společnost nesmírně
aktivní a usiluje o lepší koexistenci a integraci. Tyto organizace mohou v rámci všech oblastí své činnosti podporovat společnost vstřícnou vůči začleňování. EHSV navrhuje, aby místní
a regionální orgány podporovaly činnost občanské společnosti a její konzultace a zapojení.Dále navrhuje, aby evropské
městské úřady a regiony zřídily konzultativní rady, fóra a platformy, tak aby se občanská společnost (organizace zabývající
se přistěhovalectvím a podporou přistěhovalců, organizace
pro lidská práva, organizace žen, sociální partneři – odbory
a podnikatelské organizace i relevantní nevládní organizace)
mohla zapojit a aby s ní byly konzultovány integrační politiky.
CCMI/079 Strategie EU pro překonání krize a průmyslové změny
EHSV je přesvědčen, že k nejlepšímu překonání krize jsou
zapotřebí udržitelná pracovní místa, tedy místa umožňující
pracovníkům získat příjem v bezpečném a zdravém pracovním prostředí. Podniky využívají různé druhy práce, což vede
k novým formám pracovních příležitostí. Přitom vznikají také
nejistá pracovní místa, na něž jsou pracovníci přijímáni na
dobu určitou za nízký plat, s nízkým sociálním zabezpečením
a bez ochrany jejich práv. Následkem demografického vývoje a rychlých změn technologie ve výrobních procesech hrozí
Evropě velký nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Proto
by každý jedinec měl dostat možnost vstoupit na trh práce.
Pracovníci musí mít možnost v průběhu pracovního života udržovat své dovednosti a profesní kvalifikaci na úrovni a získávat nové dovednosti, musí mít přístup zejména k programům
odborné přípravy. Pracovníci, kteří školení nejvíce potřebují,
jej často nejméně využívají, a proto budou pro různé skupiny
pracovníků zapotřebí různá opatření.
REX/320 Cesta k ucelené evropské mezinárodní investiční politice
Dne 7. července 2010 zveřejnila Evropská komise dva
dokumenty týkající se nového přístupu k mezinárodní investiční politice EU:
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Stanovisko provádí analýzu sdělení Evropské komise, přičemž zvláštní pozornost věnuje souladu investiční politiky EU
s dalšími politikami EU. Poukazuje na nedostatky dokumentu
Komise a zdůrazňuje tři oblasti, jimiž se dokument nezaobírá
v dostatečné míře: udržitelný rozvoj a jeho sociální, hospodářský a environmentální rozměr, vzájemné vztahy s rozvojovým programem EU (například neprovázanost s dohodami
o hospodářském partnerství) a potenciální hrozba převzetí
evropských podniků či odvětví strategického významu.
Je důležité, aby byl v budoucích nebo obnovených smlouvách EU o investicích umožněn oběma stranám dostatečný
manévrovací prostor pro každý z těchto specifických aspektů
udržitelného rozvoje. Rovněž je důležité, aby byly plně zohledněny závazky investorů vůči požadavkům udržitelného
rozvoje, jelikož investoři usilují o povzbuzení a zachování své
celkové konkurenceschopnosti. Účinná investiční strategie EU
však musí hrát klíčovou roli při zachování konkurenceschopnosti EU v době rychlých hospodářských změn a výrazných
posunů v relativní hospodářské síle na celém světě.
INT/570 Evropský trh veřejných zakázek
Zadávání veřejných zakázek hraje ve strategii Evropa
2020 rozhodující úlohu jako jeden z tržních nástrojů, které
je nutno k dosažení těchto cílů využívat. Účelem Aktu o jednotném trhu je prostřednictvím legislativních návrhů předložených nejpozději v prvních měsících roku 2012 zjednodušit
a zmodernizovat evropské právní předpisy o zadávání veřejných zakázek tak, aby zadávání zakázek bylo pružnější.
Lze předpokládat, že další vývoj právních předpisů EU o zadávání veřejných zakázek se bude týkat důležitých otázek,
které zatím zdaleka nejsou dostatečně řešeny, jako je například předcházení korupci a protekcionářství a boji proti nim
a zlepšení přístupu evropských podniků na trhy třetích zemí.
Zelená kniha odráží řadu nápadů, jak by mohlo být těchto
různých cílů lépe dosaženo. Změny právních předpisů budou
muset být v souladu s mezinárodními závazky EU.
EHSV vítá rozpravu, iniciovanou v zelené knize Komise
s cílem modernizovat politiku EU v oblasti veřejných zakázek
na vyšší úroveň účinnosti, a to díky lépe fungujícímu jednotnému trhu.
Aby mohly být výsledky co nejlepší, je třeba odstranit zbytečnou byrokracii. Je třeba se vyhnout komplikované právní
úpravě a nadměrné regulaci v členských státech v důsledku
nesprávného provádění směrnice. Zásady otevřenosti a trans-

parentnosti a rovněž účinnosti, právní jistoty, finanční rentability, hospodářské soutěže, zajištění přístupu malých a středních podniků a svobodných povolání na trh, proporcionality,
zvyšování počtu přeshraničních smluv na veřejné zakázky,
zamezení diskriminaci a korupci a potřeba profesionality zůstávají i nadále platné.
Jedním z cílů směrnic je bojovat proti protekcionářství,
podvodům a korupci. Při modernizaci směrnic nesmí být jakkoli zmírněna jejich přísnost. Výbor má za to, že pokud by
byly veřejně zakázky v předstihu zveřejňovány prostřednictvím elektronického systému pro jejich zadávání, pomohlo by
to předcházet zneužívání.
INT/568 Jednotný trh služeb
Vytvoření jednotného trhu služeb – oblasti bez vnitřních
hranic, v níž je zajištěn volný pohyb služeb – představuje od
počátku evropského projektu jeden z jeho ze základních cílů.
Na pozadí současné hospodářské krize roste potřeba dobře
fungujícího jednotného trhu služeb o to naléhavěji. V dnešní
době jsou služby hlavní hnací silou hospodářství EU a hospodářská činnost se v posledních desetiletích výrazně posunuje
do znalostních odvětví služeb. Integrovanější a lépe fungující
trh služeb by proto měl zvýšit konkurenceschopnost hospodářství EU jako celku.
Jednotný trh služeb je nezbytný k tomu, aby se podniky –
ve službách a průmyslu – mohly rozvíjet, mohly vytvářet více
pracovních míst a získat lepší pozici v celosvětovém měřítku.
Dále je klíčovou podmínkou k tomu, aby se hospodářství EU
dostalo na cestu obnovy. Další růst služeb by rovněž měl
usnadnit provádění strukturálních změn v hospodářství EU
a kompenzovat úpravy pracovních míst v ostatních odvětvích. Služby jsou velmi rozmanité a často komplexní činnosti. Překážky se dotýkají více služeb než zboží, což vyplývá
z nehmotné povahy služeb, důležitosti know how poskytovatelů služeb, používání zařízení v zahraničí atd. Rovněž brání
více malým a středním podnikům, zejména mikropodnikům
(95 % všech poskytovatelů služeb v EU), než větším firmám.
Mnoho těchto překážek má široké pole působnosti, jsou
společné velké řadě služeb ve všech fázích činnosti poskytovatele. Navíc mají několik společných vlastností, jsou často
důsledkem administrativní zátěže, právní nejistoty spojené
s přeshraniční činností a chybějící vzájemné důvěry mezi
členskými státy. Mnoho členských států rovněž zavedlo
zvláštní mechanismy, aby zabránily vzniku nových překážek
v budoucnu, mezi něž patří povinnosti vnitřního oznamování, pokyny pro budoucí právní předpisy či „testy jednotného trhu“ při posuzování dopadů nových požadavků. Toto
sdělení určuje na tomto základě řadu opatření k dalšímu
prohloubení jednotného trhu služeb a jeho přiblížení potřebám občanů a podniků EU. Vychází z výsledků diskusí mezi
členskými státy a Komisí a hlavních učiněných závěrů, jakož
i z příspěvků veřejné konzultace, která byla rovněž provedena.Výbor podporuje Komisi v jejím úsilí orientovaném na
zlepšení fungování vnitřního trhu služeb a oceňuje iniciativu
spočívající v modernizaci veřejných služeb zřizováním tzv.
jednotných kontaktních míst.
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• strategický dokument Cesta k ucelené evropské mezinárodní investiční politice, jenž zkoumá, jak může investiční
politika nejlépe přispět k inteligentnímu a udržitelnému
růstu podporujícímu začlenění, tedy k cílům strategie Evropa 2020,
• návrh nařízení, kterým by se stanovila přechodná úprava
bilaterálních dohod o investicích uzavřených mezi členskými státy EU a dalšími částmi světa ještě před Lisabonskou smlouvou; návrh se zaměřuje na právní jistotu pro
investory z EU i ze třetích zemí, aniž by zároveň narušoval
schopnost EU vyjednávat o nových investičních smlouvách
na úrovni EU.

Autor textu: JUDr. Marie Zvolská, SČMVD
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SP ČR:

Zaměstnavatelé podporují snahu vlády
o zvýšení konkurenceschopnosti země
Snahy vlády o zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky, které nedávno prezentovat
premiér Petr Nečas a ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, odpovídají dlouhodobým požadavkům tuzemských zaměstnavatelů. Předpokladem je schválení a prosazení do života připravené Strategie
mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, na níž se podílely i zaměstnavatelské svazy.

„T

o, že vláda přistoupila ke zpracování Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR vítáme a podporujeme. Je životně důležité zastavit náš propad
oproti světu, jen v loňském roce to bylo podle údajů Světového ekonomického fóra o plných pět příček,“ uvedl Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro oblast
hospodářské politiky a konkurenceschopnost.
Zaměstnavatelé vidí jako pozitivní skutečnost definování
mnoha palčivých problémů. „Strategie mezinárodní konkuren-

ceschopnosti ČR výstižně pojmenovává řadu problémů jako
je zpomalující růst produktivity české ekonomiky, nezdravé
a neudržitelné zadlužování, korupce a neefektivita veřejného
sektoru, chybějící dopravní infrastruktura či neustále odkládané reformy sociálního systému, zdravotnictví a vzdělávání. Je
však načase, aby vláda místo odposlechů a vnitrostranických
bojů svých koaličních stran začala daleko důrazněji pracovat
pro budoucnost země a jejích občanů,“ uvedl Radek Špicar.
Jak dále uvedl: „Pokud nebudeme schopni úspěšně řešit
současné problémy, nepodaří se nám v dohledné budoucnosti
přiblížit k vyspělým evropským zemím jakými jsou skandinávské země a Německo, ale tyto cíle se nám budou velkou rychlostí vzdalovat. Neudržíme pak ani ty pozice, které jsme na
globálních trzích již vybojovali. Namísto špičkové a vyspělé
ekonomiky se tak snadno můžeme stát zemí s klesající produktivitou práce a vzdělaností obyvatel a stoupající korupcí,
byrokracií a zadlužením“.
Základními pilíři nové strategie jsou podle Svazu průmyslu a dopravy ČR fungující instituce, rozvinutá infrastruktura
a makroekonomická stabilita založená na vyrovnaném hospodaření, reformách školství, trhu práce a dalších oblastí a také
na dobrých podmínkách pro podnikání a inovace. „S těmito
prioritami se zaměstnavatelé ztotožňují a po jejich naplnění
dlouhou dobu volají. Prezentovaná strategie navazuje přitom
na dřívější Strategii hospodářského růstu z roku 2005,“ poznamenal Radek Špicar.
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Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje za účelné, aby byl
dokument přijat napříč politickým spektrem. Tím se posílí jeho
nadstranický charakter a dlouhodobost a sníží se riziko, že
příští vlády budou své politiky koncipovat jinak. Předvídatelnost a stabilita podnikatelského prostředí je klíčovým požadavkem tuzemských podniků i zahraničních investorů. „Ani
sebekvalitnější dokument nám nebude k užitku, pokud vláda
nebude schopná tyto cíle uvést do praxe. Je proto potřeba závěry strategie akceptovat a bez otálení přistoupit k potřebným
změnám. V opačném případě nám hrozí osud nekonkurenceschopné země, se všemi důsledky pro životní podmínky nás
všech“ uvedl Radek Špicar.
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Dřevěný rám s půlící příčkou na palety
rozměr: 1200x800mm
tloušťka rámu: 22mm
síla lišt rámu: 80mm
provedení spojů: vrubované hřeby o délce 40 mm
balení: 40 ks na paletě

cena za ks: 48,00 Kč bez DPH

KONTAKT:
tel.: 602 111 877
e-mail: karkoul@volny.cz
fax: 475604116
objednávat lze také na adrese: KARKO, v.d.n., Lesní
cesta 5, 400 01 Ústí nad Labem

Na této adrese lze zboží též zakoupit.
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Braňme se hoaxu
Když dostanete od někoho zprávu, která může někomu pomoci nebo být prospěšná veřejnosti, přepošlete ji obratem všem přátelům či kolegům v zaměstnání? Určitě se domníváte, že jste učinili právě dobrý
skutek - opak však může být pravdou a možná jste se právě i vy stali obětí hoaxu.

C

o je vlastně hoax? Anglické slovo hoax označuje podvod, mystifikaci či žert. V  oblasti IT se jedná o mail,
který je prvkem šíření poplašných či nebezpečných řetězových zpráv. Může se jednat o cokoliv - na první pohled se
může i zdát, že se jedná o neškodnou záležitost. Jenže pokud
vás například někdo nabádá, abyste zaslali peníze na účet
na popáleného člověka nebo nějakou charitativní akci, již se
o tak neškodnou věc nejedná. Stejně tak může obtěžovat život
množství telefonátů, které dostává člověk uvedený v původně
neškodném e-mailu - například na rozdávání zvířat, která by
byla jinak utracena.
Jak se tedy těmto mailům bránit a nestat se zároveň dalším šiřitelem, a jak zároveň neuškodit tomu, komu by rozeslání
mailu vážně pomohlo? Stoprocentní jistotu asi nikdy nezískáme - můžeme se ale těmto problémům vyvarovat. Existuje totiž
informační server, který tuto problematiku řeší. Naleznete zde
novinky ze světa hoaxu a nejčastější verze aktuálních řetězových mailů.
Možná, že se vám zdá víceméně hoax neškodný - škodu
však páchá již na samotných serverech firem. Díky nim totiž

dochází k jejich zbytečnému zatěžování. Stejně tak nemusí
působit dobře i na obchodní firemní partnery, jestliže zaměstnanec rozešle například klientovi v dobré víře hoax. A tak lze
doporučit jedno - bezhlavě nerozesílat vše, co vám někdo pošle, i když to bude od nejlepšího přítele. Také on totiž může
být obětí hoaxu, nehledě k tomu že dnes odeslat e-mailovou
zprávu z cizí adresy není až takovým problémem. V případě,
že již budete některé maily rozesílat, a budete mít byť i jen nepatrné pochybnosti o důvěryhodnosti zprávy, doporučujeme
nejprve zavítat na níže uvedený server a přesvědčit se, zda
přeposílaná zpráva není v seznamu hoaxů. Provozovatelé serveru pravidelně podezřelé zprávy ověřují a na serveru o nich
informují.
Novinky ze světa hoaxu a jejich seznam naleznete na internetové adrese
http://www.hoax.cz.
Autoři textu: Daniel Smrtka – Správa IT SČMVD,
Jana Henychová

nabízíme pronájem
jednacích místností
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uprostřed Václavského náměstí
v těsné blízkosti metra
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svaz českých a moravských
výrobních družstev
Václavské náměstí 21, Praha 1
tel.: 224 109 253
224 109 250
fax: 224 228 399
e.mail: zasedacky@scmvd.cz
www.zasedacky.scmvd.cz
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Družstvo Granát Turnov
vykupuje surové české granáty
za bezkonkurenčně výhodné ceny
Družstvo Granát vykupuje české granáty od velikosti 2,6 milimetru. Opracovaný český granát
(broušené kameny, facetované kuličky apod.), se vykupují pouze po předchozím vytřídění a dle
dohody Výkup suroviny lze po dohodě vyřídit i poštou, tj. zasláním suroviny a osobních údajů na
adresu Granát, d.u.v. Turnov, Výšinka 1409, 511 14 Turnov
Kontakt pro bližší informace:
ing. Pavel Tvrzník,
e-mail:
p.tvrznik@granat.cz
telefon : 481 357 319
mobil:
737 206 679
Výkupní ceny suroviny českého granátu dle velikostních tříd
Třída

Sítová velikost (mm)

Min. tloušťka (mm)

Výkupní cena Kč/g

IV.

2,6 – 2,9 mm

2,6 mm

6 Kč/g

III.

3,0 – 3,9 mm

2,6 mm

18 Kč /g

II.

4,0 – 4,9 mm

3,0 mm

44 Kč /g

I.

5,0 – 5,9 mm

3,5 mm

cena dohodou od 100 Kč /g

E0 a větší

Od 6,0 mm a více

4,5 mm

cena dohodou od 150 Kč /g

suroviny si vykupující vyhrazuje právo zajistit chemický
rozbor suroviny.
4. Standardně se vykupuje surovina se sítovou velikosti kamenů od 2,6 mm a jejich tloušťkou od 2,6 mm.
Minimální množství suroviny pro výkup je 50 g, menší
množství bude vykoupeno pouze v případě, že se jedná
o surovinu II. třídy a větší.
5. Roztřídění suroviny sítováním (velikost kamenů) a egalizací (tloušťka kamenů) do jednotlivých tříd se provádí
na počkání a je bezplatné.

Podmínky pro výkup suroviny českého granátu od fyzických osob
1. Tyto podmínky jsou závazné pro výkup suroviny českého granátu (dále jen surovina) v sídle firmy Granát,
d.u.v., Turnov.
2. Vykoupit surovinu lze pouze od osob starších 18 let po
ověření totožnosti podle dokladu (OP nebo cestovní
pas). Pouhé sdělení údajů je nepřípustné, osobní údaje
jsou podstatnou náležitostí kupní smlouvy.
3. Vykupovaná surovina musí být důkladně vyprána vodou, vysušena a vytříděna (musí být odstraněny ostatní
minerály a horniny). V případě pochybností o původu
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Cena u tříd I. a E0 se stanovuje dohodou dle kvality
a tvaru zrn, vykupují se pouze kameny bez prasklin a závažných vad.
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6. Pověřený pracovník družstva provede předběžnou vizuální kontrolu a zjištění váhy suroviny. Vystaví potvrzení o převzetí suroviny ke třídění a zákazníkovi oznámí
předpokládanou dobu ukončení třídění. Z bezpečnostních důvodů nemůže být zákazník přítomen u třídění
suroviny (použití strojů).
7. Po vytřídění sepíše pověřený pracovník družstva s prodávajícím kupní smlouvu a zajistí proplacení peněz
v hotovosti (u částek do 20 tis. Kč). Vyšší částky jsou
vypláceny výhradně bankovním převodem na libovolný
účet dle výběru prodávajícího.
8. Příjem suroviny je prováděn v pracovní dny v době od
6,00 do 12,00 hod, výplata hotovosti do 13,30 hod.
Toto časové omezení je nutné pro vyřízení výkupu během jednoho dne.

9. Aktuální výkupní ceny sdělí pověření pracovníci na požádání a budou vždy pro informaci na internetových
stránkách. Výkupní ceny již zahrnují veškeré režijní
náklady vykupujícího a nepodléhají žádným dalším poplatkům.
10.Výkup suroviny lze po dohodě vyřídit i poštou, tj. zasláním suroviny a osobních údajů na adresu fy Granát,
d.u.v. Turnov, Výšinka 1409, 511 14 Turnov. Po vytřídění je zaslán prodávajícímu návrh kupní smlouvy a po
vrácení podepsané smlouvy do sídla fy Granát je provedeno zaplacení suroviny bankovním převodem na účet
dle dispozic prodávajícího.
11. Opracovaný český granát (broušené kameny, facetované kuličky apod.), se vykupují pouze po předchozím
vytřídění a dle dohody s prodávajícím.

www.granat.eu
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Ve dnech 22. – 25. září se na Výstavišti v Praze – Holešovicích bude
konat 20. ročník mezinárodní specializované výstavy hodin, hodinek, zlatých a stříbrných šperků Hodiny & klenoty.
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Na této výstavě se budou prezentovat tato výrobní družstva: Granát Turnov, tradiční výrobce
zlatých a stříbrných šperků s českými granáty, Karat Brno, výrobce zlatých a stříbrných šperků
a Mechanika Prostějov 97 s nabídkou mincí, odznaků, plaket a medailí.

Srdečně Vás zveme k návštěvě veletrhu a stánků výrobních družstev.

výrobní družstevnictví

SČMVD děkuje společnosti Kooperativa pojišťovna,
a. s., Vienna Insurance Group za převzetí záštity nad pořádáním sportovního odpoledne a ocenění při příležitosti 20. valného shromáždění SČMVD, v soutěžích INOVACE VD
a DESIGN VD za rok 2011, a poskytnutí hodnotných věcných darů.
Ocenění byla předána 12. června 2011 během společenského večera předcházejícímu
20. valnému shromáždění SČMVD. Děkujeme
členovi představenstva a náměstkovi generálního ředitele společnosti Kooperativa panu
Konštantínovi Alexejenkovi za účast na této akci
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a předání ocenění.
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