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Říjnové číslo přináší zprávy z veletrhů
FOR ARCH a HODINY A KLENOTY… Pojďte
se s námi podívat na veletržní dění a seznámit
se s novinkami z nabídky našich členských výrobních družstev. Společné družstevní expozice na obou veletrzích jako vždy přivítaly větší
množství návštěvníků se zájmem o kvalitní české zboží. Veletrh FOR ARCH představil novinky v oblasti družstevního nábytku, družstevní
expozice na výstavě HODINY A KLENOTY
zase předvedla luxusní šperky, ukázky zakázkové výroby a upomínkové či propagační
předměty.
V tomto čísle jsme se zaměřili na chemické výrobní družstvo Druchema. Jeho výrobky
jsou známy neuvěřitelně dlouhou řadu let
a provázejí nás na každém kroku. Díky týmu
vedení Druchemy jsme měli možnost navštívit
výrobní prostory a vyfotografovat pro vás,
kde vzniká spousta kvalitních a praktických
výrobků pro domácnost.
Pokud vlastníte firmu a uvažujete o nákupu váhy, pak máme pro vás tip z výrobního
družstva Kovo Konice. Jsou tradičním výrobcem mechanických vah převážně pro firemní
použití. V tomto čísle naleznete i další nabídku
z řad našich členských výrobních družstev.
SČMVD pro Vás připravil prodejní akci
českých výrobců textilu, oděvů a kosmetiky.
Nenechte si ujít tuto zajímavou prodejní akci,
která se bude konat ve středu 19. října od
11:00 do 17:00 hod. v budově SČMVD, Václavské nám. 21, Praha 1 (vchod z Jindřišské
ulice), ve velké jednací místnosti ve 3. patře
budovy. Můžete zde nakoupit výrobky družstev Moděva Konice, Modela Pardubice,
KorDružstvo Praha, Vývoj Třešť, Styl Plzeň,
Dita Tábor, Frotex Žiželice a Detecha Nové
Město nad Metují.
Užívejte si posledních dnů s občasným sluníčkem… Těším se na Vás opět za měsíc!
Jana Henychová
šéfredaktorka

říjen 2011
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FOR ARCH

Praha, 21. – 25. 9. 2011
Ve dnech 21. – 25 září se uskutečnil v pořadí již 22. ročník mezinárodního veletrhu nízkoenergetického
stavění FOR ARCH. Téma, které provázelo celý veletrh, vzešlo z diskuze při uzavření dohody Evropského parlamentu a Rady pro energetickou náročnost budov a podepsané Směrnice o energetické
náročnosti budov. Stejně jako toto moderní téma se snaží veletrh svým profilem co nejvíce přiblížit novým
trendům a situacím.

S

měrnice má za úkol dosažení stavu, aby do roku 2020
byly realizovány pouze budovy, jejichž potřeba energie
se blíží nule. Důraz kladený na úsporu energií ve stavebnictví bude hrát v následujících několika letech důležitou roli. Vystavovatelé veletrhu FOR ARCH proto v šesti výstavních halách
připravili prezentace novinek a zajímavostí z oblasti nízkoenergetického stavění. Na veletrhu mohli návštěvníci nalézt novinky
a trendy tohoto progresivního oboru stavebnictví. Veletrh se tak
stal centrem informací, novinek a trendů z nízkoenergetického
a pasivního stavění.
Souběžně probíhaly veletrhy FOR THERM - veletrh vytápění,
alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky, FOR WOOD
- veletrh progresivního stavění ze dřeva, FOR ELEKTRO - veletrh
elektrotechniky, osvětlovací techniky a zabezpečovacích systémů a SPORT TECH - veletrh sportovních staveb, jejich technologií
a vybavení.
Pražský veletržní areál Letňany byl modernizován - původní
haly číslo 3 a 4 byly nahrazeny novými výstavními halami z ocelových konstrukcí. Jako první hostily právě letošní veletrh FOR
ARCH.
Na veletrhu FOR ARCH mohli návštěvníci shlédnout expozice celkem 769 vystavovatelů, kteří obsadili 17 076 metrů čtvereční čisté výstavní plochy, ze zastoupených zemí Belgie, Česká

republika, Egypt, Itálie, Izrael, Korea, Lotyšsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovenská republika, Spojené
státy americké a Turecko.
Záštitu nad veletrhem převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Hospodářská komora České republiky,
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
Český svaz stavebních inženýrů, Asociace krajů České republiky
a České vysoké učení technické v Praze.
Mezi doprovodný program veletrhu patřila například
Soutěžní přehlídka řemesel SUSO, sloužící k popularizaci
a medializaci stavebních oborů, ke zvýšení zájmu veřejnosti
i budoucích studentů o stavební učební obory. Snaží se také
zainteresovat podnikatelskou sféru a společně se školami
vybudovat po celé ČR základnu kvalifikovaných řemeslníků.
V rámci doprovodného programu proběhla také soutěž začínajících architektů Young Architect Award 2011. Cílem již
3. ročníku mezinárodní soutěže bylo otevřít veřejnou diskuzi
na téma, jak architektura ovlivňuje a přispívá k lepšímu životu společnosti a dát prostor neotřelým ztvárněním veřejného
prostoru mladé generace architektů. Soutěž GRAND PRIX
zase ukázala na nejpřínosnější výrobek či technologii veletrhu FOR ARCH 2011.

Výrobní družstva na veletrhu FOR ARCH

Detecha, chemické výrobní družstvo,
Nové Město nad Metují
www.detecha.cz
V expozici družstva bylo možno nalézt obvyklou širokou
škálu nátěrových barev na dřevo. Za všechny jmenujme alespoň
výrobek KARBOLINEUM EXTRA – výrobek 3 v 1, představující
kompletní ochranu dřeva s hloubkovou impregnací, preventivní

ochranou proti biologickým škůdcům, povětrnostními vlivy, plísním atd. Ošetřené dřevo tímto nátěrem má přírodně dekorativní vzhled, nátěr je snadno obnovitelný, nepraská a neloupá se,

říjen 2011

Na ploše 100 metrů čtvereční se ve společné expozici v hale 1 sektor D14 vystavovala členská výrobní
družstva VD Dřevojas Svitavy, Detecha Nové Město
nad Metují, Družstvo Cementářů Praha, Kooperativa Uhlířské Janovice a stavební klastr Ekogen. V hale
č. 6 vystavoval zakázkový nábytek Dřevotvar družstvo
Jablonné nad Orlicí. Družstevní expozice byla realizována s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
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betonové štípané tvárnice, které se používají na budování plotů.
Zajímavostí je barevná nabídka výrobků, které vkusně doplní barevností design vaší zahrady či domu.
zachovává stálobarevnost odstínu, je bez zápachu a použít se
dá na exteriér i interiér. Detecha dále vystavovala například výrobek SUPERFEST – vysokosušinový antikorozní bezzákladový
nátěr s největší odolností proti klimatickým vlivům. Zajímavým výrobkem byl například DETASTOP likvidující plísně a řasy, vhodný
do obytných prostorů, či protiplísňový malířský nátěr DETA KRYL.

říjen 2011

V nabídce byly dále nátěrové hmoty na dřevo, beton, kov a auto
a proti plísním v široké tradiční nabídce. Tu doplnila dovozová
řada RONSEAL nátěrů na dřevo, jíž je družstvo Detecha výhradním distributorem pro Českou republiku.
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Družstvo Cementářů, družstvo, Praha
www.dcpraha.cz
Představilo širokou nabídku stavebních prvků, jako betonové
dlaždice, obrubníky a krajníky, květníky a zahradní vázy a dále

Dřevojas, výrobní družstvo, Svitavy
www.drevojas.cz
Družstvo vystavovalo koupelnový nábytek vysoké kvality
a luxusního vzhledu. Družstvo sleduje vývojové trendy v oblasti materiálů a designu výrobků, a dále spolupracuje s předními
designery. Vytvořili řady Q MAX, ALFA PLUS, ORNAMENT,
ASTON, PREMIUM ALFA a PREMIUM DELTA, DREJA PLUS,Q/
zásuvkové provedení a Q/dveřové provedeni, ACCORD PLUS
ALU, ACCORD PLUS, DREJA, HIT a PRIMA. Jednoduché tvary
v kombinaci s vysokým leskem, doplněné zajímavým kováním,
stejně jako zabudované keramické umyvadlo či oboustranné zrcadlo, to vše jsou prvky vyvolávající ve vás pocit, že se do takové
koupelny budete rádi vracet. Zajímavostí, kterou si připravili pro
své zákazníky, byl slevový kupon ve výši 20 % z ceny objednávky na nový koupelnový nábytek.

říjen 2011
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www.dřevotvar.cz
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Vystavovalo nábytkové programy PORTE a ENTRE, v různých barevnostech a modifikacích. Mezi novinky na veletrhu
pro oba programy patřila rozšířená škála moření na 22 barevných variant. Rozšířila se také výrazně nabídka úchytek. U programu PORTE jsou novinkou podbarvená skla, lesklá i matná,
ve výplni dveří. Zajímavý je také program SPRING, který je
nově s dýhovanými čelními plochami v barvě přírodního ořechu. Na veletrhu se objevil i program JALBA (pokračování řady
ALBA) – na veletrhu byl k vidění dětský pokojíček s postýlkou.
Družstvo Dřevotvar spustilo také v těchto dnech nový internetový obchod.

NOVINKA
NOVINKA: Koupelnová sestava se skříňkou pod umyvadlem,
s čelními dvířkami designu květů. Dvířka lze vyměňovat, tzn., že
zákazník může kdykoliv měnit vzhled své koupelny dle své nálady a inspirace.

říjen 2011

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí
www.dřevotvar.cz

6

NOVINKA

výrobní družstevnictví

Stavební klastr EKOGEN
www.ekogen.cz
Klastr se zabývá zpracováním jemných anorganických odpadních materiálů ve stavebnictví v Jihočeském kraji. Jeho činností je podpora vývoje nových technologií v oblasti stavebních
materiálů a využití odpadů, zavádění nových technologií a poznatků vědy a výzkumu z oblasti stavebnictví do praxe a podpora inovací v oblasti využití zejména jemných anorganických
odpadních materiálů. Činnost klastru průběžně sledujeme – aktuální informace chystáme do některého z nejbližších čísel časopisu Výrobní družstevnictví.

NOVINKA
KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo,
Uhlířské Janovice
www.kooperativa-vod.cz

říjen 2011

Výrobce ocelových osvětlovacích stožárů pro veřejné osvětlení. Dále vyrábí dekorativní, železniční, trakční, vlajkové, kamerové, výškové a atypické ocelové stožáry a svítidla pro venkovní
osvětlení. Na veletrhu nabídlo mj. ocelové zárubně, více informací najdete na www.ocelovezarubne.cz.
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HODINY A KLENOTY
Praha, 22. - 25. 9. 2011

Ve dnech 22. – 25. září 2011 se na Výstavišti v Praze – Holešovicích konal v pořadí již 20. ročník mezinárodní specializované výstavy hodin, hodinek, zlatých a stříbrných šperků Hodiny a klenoty, jejímž pořadatelem byla společnost Incheba Praha. Záštitu nad veletrhem mimo jiné převzal Svaz
českých a moravských výrobních družstev. Souběžně s výstavou Hodiny a klenoty se konal také
19. ročník prodejní výstavy starožitností a umění ANTIK 2011.

říjen 2011

Na výstavě se prezentovala 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.
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Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
www.granat.eu  
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov je tradičním českým výrobcem zlatých a stříbrných šperků s českými granáty. Je
majitelem ochranné známky „český granát“ a jediným majitelem
práv těžby českého granátu v ČR. Ve svém širokém sortimentu
má družstvo řadu modelů navazujících na historickou tradici
a oblíbenost těchto šperků. Zároveň nabízí širokou kolekci zlatých a stříbrných šperků s přírodními i syntetickými kameny současných trendů. V jeho výrobcích se snoubí moderní technologie
s pečlivostí ruční práce zkušených zlatníků a brusičů kamene.
Družstvo Granát má síť vlastních prodejen. Veškeré další informace naleznete na internetových stránkách www.granat.eu.
Na výstavě Hodiny a klenoty družstvo Granát Turnov představilo své nejnovější kolekce šperků v provedení zlata a stříbra
včetně povrchových speciálních úprav, prioritně v kombinaci s
českým granátem. Mezi nabídku patřilo nepřeberné množství
prstenů, náramků, náhrdelníků a náušnic či přívěšků, převážně
šperky s pravými českými granáty doplněné almandiny. Pokud
chcete zaručeně pravý český granát, kupujte si právě šperky tohoto českého výrobce. Své výrobky opatřuje certifikátem
a především sám výrobce je zárukou nejvyšší kvality a pravosti
českého granátu. Kdo si není jistý zda si vybral právě český granát, pak je rada jednoduchá – pravý český granát má oproti almandinu barvu téměř krvavě rudou a rozhodující je hlavně jeho

www.granat.eu

říjen 2011
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velikost – jakmile vám nějaký prodejce nabídne „český granát“
a ve vámi vybraném šperku je umístěn půlcentimetrový kamínek,
pak vězte, že se v nejlepším případě díváte na almandin, protože české granáty mají velikost v neopracovaném stavu něco
málo přes pouhé tři milimetry. Třpytivost českého granátu pak
zaručuje speciální brus, který je možno provést právě pro jeho
neobyčejnou tvrdost – každý zhruba třímilimetrový granát má
totiž neuvěřitelných 18 plošek (osm dokola v horní části, osm ve
spodní a po jedná nahoře a dole). Takových kamínků je pak
umístěno například v menším prstýnku kolem deseti kusů kolem
dokola rámující další přírodní či syntetický kámen (nejčastěji kvůli
barevnosti je používán právě almandin) a opravdu nepřeberné
množství například v náhrdelníku.
Granát Turnov se pyšní výrobou skutečně neobyčejně krásných šperků a vyrábí i šperky praktické – v nabídce na veletrhu
uvedl mimo jiné dva modely dámských hodinek v provedení stříb-

10

ra bohatě zdobené českými granáty. Granát
Turnov vyrábí také zajímavé výrobky z granátů, které lze využít i jako
propagační předměty –
jmenujme alespoň těžítka ze skla a dekorativní
misky, kdy do skla byly
zabudovány české granáty v neopracovaném
stavu. Pro tyto výrobky
jsou využívány pravé
české granáty, které nelze dále opracovat, neboť nedosahují požadovaných velikostních norem pro brus. Právě u těchto výrobků máte stoprocentní
jistotu pravého českého granátu, neboť jiný ušlechtilý kámen by
nebylo možno do skla zatavit - český granát má totiž velmi vysokou hodnotu bodu tavitelnosti a je v podstatě jediným kamenem,
který teplotu tavu skla vydrží.
V rámci doprovodného programu se konala Výstava soutěže ŠPERK ROKU 2011 – CZECH OPEN, tedy 10. ročník prezentace designérů v oboru zlatnictví a klenotnictví a to ve třech
soutěžních kategoriích: studentský šperk, umělecký šperk a šperk
komerční.
V této soutěži získalo skvělé umístění právě výrobní družstvo
Granát Turnov. 3. místo v kategorii „Komerční šperk“ získala
Hana Stehlíková za výrobek souprava, náhrdelník, náušnic, prsten a náramek Ag – český granát. Současně získala 2. Místo
v kategorii Art Umělecký šperk za soupravu náhrdelník – graná-

výrobní družstevnictví

tový mlýnek v provedení Ag a české granáty. Karel Merta soutěžil se soupravou Klasik
v provedení Ag – český granát a umístil se
na druhém místě.
Blahopřejeme a současně děkujeme
za skvělou reprezentaci oblasti výrobního
družstevnictví.
KARAT, družstvo, Brno
http://www.karat-brno.cz

Karat taktéž zakázkovou výrobu zlatých šperků. Tato služba je
výhodná především pro zákazníky, kteří vlastní nepotřebný zlatý
materiál ať už ve formě zlomků či slitků. Dalšími službami jsou rytecké práce, klenotnické opravy, renovace, rhodiování, zlacení,
stříbření, čištění šperků pomocí ultrazvuku.
Zajímavostí na veletrhu byla expozice vystavených polotova-

rů prstenů ve finálně neopracovaném
stavu. Návštěvníci tak měli možnost
vidět speciálně vytvořené formy, do
kterých se lije stříbro, kde poté dojde
k vytvrdnutí prstenu. Výrobek je pak
finálně opracován, rozleštěn a vznikne tak jeho konečná podoba. Zakázková výroba dává tak možnost například svatebním párům, kteří chtějí
mít prsteny originálního designu, se
na vlastním návrhu podílet. Družstvo
může být také ideálním partnerem
například pro top módní návrháře,
kteří u svých modelů nechtějí mít jako
doplněk to, co již bylo někdy vymyšleno a použito.
Družstvo Karat má pro své klienty zajímavou nabídku, kterou mohou
využít hlavě pánové – mohou si zakoupit poukaz na libovolně vysokou
cenu. Ten pak získají v dárkovém balení a mohou ho předat dámě svého

říjen 2011

Těžištěm výroby jsou snubní prsteny,
buď celozlaté nebo s drahými kameny (velmi žádané jsou dnes brilianty), povrchově
nebo reliéfně ryté, ze žlutého či bílého zlata
nebo jako kombinace obojího zlata, prsteny se povrchově upravují matováním nebo
jsou opatřeny vysokým leskem.
V nabídce družstva nechybí náušnice,
přívěsky, řetízky, náramky, brože, kravatové spony a další šperky.
Vedle tradiční ruční výroby šperků využívají v Karatu také nejmodernější výrobní metody a technologie. Neustále doplňovaná
kolekce šperků obsahuje velké množství různých modelů jak klasických, tak i módních šperků.
Jako jedni z mála výrobců šperků v ČR provádí družstvo
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srdce, aby si za něj koupila šperk, který se jí líbí. Vyhnou se tak
nepříjemné situaci, kdy vyberou nevhodný dárek a současně jim
ušetří tento způsob obdarování práci, čas i starost – družstvo
Karat to vyřeší jednoduše za ně.

říjen 2011

Mechanika Prostějov 97, družstvo
http://www.mechanikapv.cz
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Družstvo Mechanika Prostějov se prezentovalo vlastní výrobou pamětních medailí a mincí. Dále vystavovalo i další předměty, vhodné i jako propagační. Co se týče mincí, vyrábí je na přání
klienta i v menších sériích a jedná se o vysoce kvalitní a originální
výrobky.
Mezi další prezentované činnosti patřily rytecké práce, práce na ryteckých plotrech, laserové gravírování, dále výroba raznic, plombovacích kleští
a mosazných štočků,
reklamních tabulí, orientačních systémů, razítek,
pečetidel, ale například
i sportovních trofejí jako
jsou poháry, medaile,
plakety a diplomy. Družstvo dále vyrábí štítky
k označení strojů, panelů, stupnic a noniusů.
Mezi další činnost
patří výroba odznaků, kravatových spon
a propagační bižuterie.
Současně nabízí širokou
škálu dalšího zboží, které lze, stejně jako předchozí, využít jako propagační pro umístění loga
(VD Mechanika Prostějov 97 zajišťuje na přání
klienta potisk reklamních
předmětů).

výrobní družstevnictví

ŘEŠENÍ OCHRANY VAŠEHO MAJETKU
A SKLADOVÁNÍ I NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

www.kovobel.cz
KOVOBEL, výrobní družstvo
Cihlářská 503
Domažlice
344 01

Tel:
379 724 441
Fax: 379 722 552
E-mail: kovobel@kovobel.cz

říjen 2011

Ĵ

13

výrobní družstevnictví

Druchema, družstvo
pro chemickou výrobu a služby

Když se řekne Druchema, vybaví se řadě z nás známý český výrobce. Však také slaví v letošním roce
60. výročí vzniku. Druchema patří k tradičním českým firmám s širokým sortimentem kvalitních výrobků
z oblasti bytové chemie, autokosmetiky, lepidel a tmelů, barev na vajíčka a textil, výrobků pro sport a volný čas. Od roku 1995 je Druchema členem silné holdingové společnosti INEKON GROUP. Výrobky,
které družstvo nabízí, jsou vysoce účinné a spolehlivé, laboratorně zkoušené a mají atest příslušné státní
zkušebny ČR. Vyhovují platným ekologickým předpisům a odpovídajícím evropským normám. Celá řada
výrobků Druchemy nás provází od dětství, svými názvy, obaly a především kvalitou. Pojďme se společně
podívat do míst, kde všechny ty praktické výrobky vznikají…
Průvodcem
je nám
marketingový
manažercen kva
Druchema
získala
jednu
z Národních
Mgr. Daniel Hartl, který ochotně odpovídá na všechny mé dotazy.

x OcenČní je vizitkou úspČchu komplexních zmČ

říjen 2011

Procházím chodbou velkého objektu, který tvoří zčásti kanceláře a laboratoře… Je velmi příjemné vidět všude kolem sebe
vitríny se spoustou výrobků Druchemy. Toto družstvo vyrábí již
dlouhou řadu let výrobky určené pro dům a zahradu, sport, hobby či autokosmetiku staví například na čistící řadě pro domácnosti Mefisto, vyrábí lyžařské vosky Skivo nebo všeobecně známé
barvy na vajíčka Ovo.
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Ohlédnutí za oceněními nyní měníme za pokračování naší návštěvy - přemísťujeme se do laboratoře, kde na mně dýchá atmosféra alchymie všeho druhu – přichází vedoucí laboratoře Ing. Tereza
Bláhová, která nás seznamuje s některými činnostmi laboratoře.
Další laboratoř, kterou mám možnost vyfotit, obsahuje nejrůznější
množství chemikálií a provádějí se zde nejrůznější testy. Je až neuvěřitelné, kolik surovin může k výrobě chemických výrobků být použito.
Pak následuje prohlídka výrobních prostor. Na řadu výrobků prakticky nesáhne lidská ruka, všude je pečlivě hlídána kvalita výroby, ale

Co byste řekli tomu mít moc a mávnutím
čarovného proutku umýt naráz zahradní gril,
připálené jídlo ze sklokeramické desky, zařídit, aby tráva ze sekačky a další zahradní odpad změnil svou konzistenci daleko rychleji na
kompost, abyste mohli zas potěšeně sledovat
blýskavý povrch vašeho automobilu, anebo se
zbavili z lednice nežádoucího zápachu? Abyste dokázali vyleštit skvěle nerezový povrch
vaší digestoře, stejně jako parkety v bytě po
babičce, abyste měli skvělý umývací prostředek na podlahu, na baterie od vodního kamene a rezu, aby si vaše děti na velikonoce mohli
hrát při malování vajíček na skutečné výtvarníky či abyste mohli naleštit vaši podlahu tak,
že tchyni spadne údivem čelist? Tak všechno to
můžete mít. Sice ne v jeden ráz, ale pomocníky
pro vás vyrábí právě Druchema. Mezi další výrobky patří například různé leštěnky na nábytek, podlahu, čističe na stříbro, atd. Jejich vývoj vzniká v laboratořích, kde se provádí také
zkoušení výrobků tak, aby odpovídalo potřebným normám.
Výrobky družstva Druchema mohou být vaším skvělým pomocníkem při domácích pracích
a stejně tak jsou ideálním zbožím pro nákup
pro vaši firmu, resp. výrobní družstvo.
Kompletní nabídku naleznete na stránkách
družstva Druchema
www.druchema.cz .

říjen 2011

Laboratoře a vývoj …
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například i třeba klimatizace a další podmínky. Výrobky se zde po
výrobě plní převážně do plastových obalů, poté polepují etiketami

říjen 2011

Zde vznikaji výrobky…
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a balí do stanovených obalů po více kusech. Seznamte se s výrobou
alespoň fotodokumentací…
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Zeptali jsme se…..
Ing. Jiří Daněk
předseda představenstva

Druchema získala pod Vaším vedením celou řadu
prestižních ocenění. Projevila se nějak tato skutečnost ve vztahu k Vašim partnerům a zákazníkům?
Jsem přesvědčen, že tato ocenění jsme dostali právě proto,
jak jako firma na trhu vystupujeme a jak se dokážeme vůči našim
zákazníkům a partnerům chovat. Právě naše chování, jednání
a vystupování vůči našim partnerům je to podstatné a na tom
bude i v budoucnu především záviset, jak a zda vůbec bude
naše firma úspěšná. Samotné ocenění osobně vnímám jako určité potvrzení správnosti cesty, kterou se již několik roků ubíráme
a myslím, že obdobný pohled mají i naši klienti, tj. v jejích očích
je to další střípek do celkové mozaiky hodnocení Druchemy jako
partnera.
Na druhou stranu ovšem nezastírám, že získání některého
prestižního ocenění, a to jak pro firmu nebo pro jednotlivce, mne
a mé kolegy velmi potěší a představuje to velký stimul a povzbuzení pro další práci.
Domníváte se, že tradiční české značky se mohou
i nadále udržet na našem trhu? Myslíte si, že Češi raději preferují kvalitu, za kterou si připlatí a nebo volí
raději levnější varianty ze zahraničí?
Celé naše firemní snažení směřuje k tomu, abychom dokázali,
že tradiční české značky mají na trhu své významné, nezastupitelné místo. Složení zákazníků je velmi rozmanité, někdo preferuje

Družstvo Druchema poslední léta staví na skvělém
marketingu – vždyť jeho jádro tvoří přímo ukázkově
tým schopných lidí, za které je nutno připomenout
alespoň předsedu představenstva Ing. Jiřího Daňka,
který mimo jiné školil na akcích pořádaných SČMVD
a je držitelem diplomu za nominaci Marketér roku
2010. Na počátku svého působení v Druchemě považoval za prioritu získat tým zkušených spolupracovníků, kteří budou schopni vnést do Druchemy naprosto
jiné myšlení a kteří současně budou schopni tyto nové
ideje uvést do života. Marketingové oddělení bylo třeba vybudovat úplně nově, protože dříve byly veškeré
marketingové aktivity v zásadě zúženy na nákup reklamních předmětů. Ing. Daňkovi se toto beze zbytku podařilo a marketing v Druchemě začal fungovat
na podobné úrovni jako je tomu u mnoha úspěšných
firem. Ing. Daněk vnímá inovaci stávajících výrobkových řad a strategii jejich dalšího rozvoje jako jednu
ze základních priorit a pod vedením Ing. Daňka tímto
procesem prošla naprostá většina sortimentu Druchemy, který je značně široký a představuje několik stovek různých výrobků. Výsledkem jsou velmi úspěšné
inovované řady výrobků, které si získaly na trhu ČR
významné postavení.
známou značku mohutně podporovanou televizní reklamou, někdo volí velmi dobrou kvalitu za přijatelnou cenu, značná část
kupujících se však rozhoduje pouze podle ceny.
My se snažíme o to, aby naše tradiční výrobky vždy představovaly synonymum vysoké kvality a aby za cenu, která však na
trhu nepatří mezi nejlevnější, byl zákazník maximálně spokojen
a k našim produktům se opakovaně vracel. Toto je v malé kostce
i naše celofiremní filozofie.
Pane předsedo, Druchema v posledních letech, bez
ohledu na celkovou hospodářskou a finanční krizi,
patří mezi rozvíjející se firmy. Máte nějaký recept na
úspěch?
Možná Vás malinko překvapím, ale jeden bych měl. Za takový recept považuji každodenní mravenčí práci firemního týmu,
mít jasnou koncepci svých dalších kroků a důslednost při jejich
dodržování. No a v neposlední řadě i trošku štěstí, kterého, jak
ale všichni víme, není nikdy dost.

Vybíráme: Druchema před zimou nabízí všechny druhy nemrznoucích kapalin pro ostřikovače
a nemrznoucích chladících kapalin.

říjen 2011

Pane předsedo, zajisté mi dáte za pravdu, že vést
chemickou výrobní firmu představuje pro Vás velký
závazek a odpovědnost. Co považujete za své zhruba pětileté působení na této pozici za svůj nejdůležitější krok?
Na tuto otázku je poměrně složité odpovědět, protože velmi
závažných kroků bylo třeba učinit celou řadu. Ale pokud bych
měl opravdu zdůraznit pouze jeden, tak bych asi uvedl to, že se
mi podařilo obklopit se velmi kvalitním pracovním týmem a skutečnými profesionály.
Druchema v rámci jednotlivých restrukturalizačních kroků
snížila počet zaměstnanců zhruba o 30 % a k tomu je nutno
připočítat personální změny na pozicích, které zůstaly zachovány. Jednalo se především o vrcholový a značnou část středního
managementu, ale troufám si říct, že jsme měli při výběru nových
spolupracovníků šťastnou ruku.
Je ale jasné, že štěstí zde přirozeně nestačí, je třeba být při
výběrových řízeních důsledný a vzít v úvahu celou řadu skutečností. Svůj pracovní tým stále zdokonalujeme a věřte mi, že do
Druchemy není tak snadné se dostat. Uchazeče na některé pozice mnohdy vybíráme z několika desítek zájemců a kvalitu výběru
nových spolupracovníků i nadále považujeme za velmi vysokou
prioritu.

17

výrobní družstevnictví

Ing. Miluše Valdová
obchodní a marketingová ředitelka
Jste jednou z klíčových osob ve vašem družstvu, která vytvořila nové obchodní a propagační strategie.
Můžete nám to přiblížit?
Pracuji v Druchemě pět let. Je pravdou, že k největším změnám ve strategiích došlo ihned po mém příchodu, ale to neznamená, že bychom nyní pracovali pět let na stejných principech.
Každý rok zpracováváme nové plány, které řeší, resp. upravují
krátkodobé i střednědobé cíle celé společnosti. Já zodpovídám
za ty z oblasti marketingu a obchodu. Pro každodenní agendu jsou rozhodující jednoroční plány, které přesně vytyčují cíle
a nástroje k jejich plnění, včetně konkrétních realizací.
Jestli to není tajemství, jakou cílovou skupinu tvoří
vaši klienti?
Naše společnost se historicky svou produkcí vždy orientovala
na koncové zákazníky v retailu. Cílovým zákazníkem je konečný uživatel našich výrobků a těchto skupin je z hlediska našich
produktových řad opravdu velmi mnoho. Ale Vy se asi ptáte na
naše obchodní partnery a těmi jsou velkoobchody, samozřejmě
obchodní řetězce a z menší části také aplikační firmy z oblasti
papírenského průmyslu, automotivu, apod.
Kromě oslovování nových klientů směřují vaše aktivity také na podporu stávající zákaznické klientely?
Jistě, získání nových zákazníků je obtížné, ale udržet tyto zákazníky a převést je do kategorie kmenových – dlouhodobých
zákazníků je běh na dlouhou a velmi náročnou trať, kterou už neběží pouze obchodník, ale celá společnost. A to je výhodou našeho družstva Troufám si říci, že naprostá většina našich zaměstnanců chápe, že bez našich zákazníků tu nemůžeme existovat.
Samozřejmě připravujeme pro naše zákazníky stále nové a nové
pobídky, motivační programy, prezentační akce, apod. bez kterých nelze retailový obchod realizovat. Na druhou stranu je však
neustále mít na zřeteli, že zákazníci nikdy neodchází z důvodu
malého množství akcí, ale z důvodu nespokojenosti s fungováním
standardů,což jsou každodenní činnosti jako komunikace, prodejní servis, logistika, ale také kvalita výrobků apod.
Poslední léta se rozmohl nepěkný zvyk neplatit fakNabídka pro družstva:
Veškerý sortiment vyráběný družstvem
Druchema najdete na adrese
www.druchema.cz.
Mimořádná nabídka pro družstva –
akční sleva 30 % na veškerý sortiment.

říjen 2011

Bližší informace získáte u obchodní ředitelky
Ing. Miluše Valdové.
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valdova@druchema.cz
tel.: +420 296 814 272

Obchodní profesní jádro Druchemy
dále tvoří obchodní
a marketingová ředitelka Ing. Miluše
Valdová, která se
koncepčně
podílí
na strategické práci, tvorbě cílů firmy
a jejich prosazování. Pod jejím vedením se daří stále posouvat cíle obchodu
a marketingu. Řídí
vývoj obchodních strategií, společně s investicemi
do nových obalů, designu produktů a jejich podpory. Vše s výhledem, že Druchemě přinesou zisky
a další upevnění stability na trhu. Ing. Miluše Valdová byla také mimo jiné nominována v soutěži
Marketér roku 2009.
tury. Jak se potýkáte s neplatiči? Máte nějaký dobrý
recept na to, jak tuto pro mnohé existenčně smrtící
situaci vyřešit?
Samozřejmě se s tímto problémem potýkáme tak, jako všichni ostatní. Na druhou stranu musím říci, že díky propracovanému systému hlídaní pohledávek, který realizujeme ve spolupráci s fakturačním a účetním oddělením, nám za posledních 5 let
v podstatě „nepropadla“ k odpisu žádná větší částka. Pečlivě
sledujeme splatnosti všech faktur a velmi rychle reagujeme na
všechny neplatiče – od telefonických upomínek až po zastavení
dodávek, což je samozřejmě z obchodního hlediska nepříjemné,
ale obvykle účinné.
Co si myslíte, že je v současné době jedním z největších brzd při shánění nových klientů?
Domnívám se, že situace na našem maloobchodním trhu je
velmi vážná a určitě není snadné v tomto období získávat nové
zákazníky. Nicméně jednou z velkých brzd jsme my sami. Musíme se dokázat motivovat a musíme přistupovat k obchodování
s optimismem a vírou, že vše bude dobré a to špatné překonáme.
V rámci našeho družstva tomu ráda věřím.

výrobní družstevnictví

Na co kladete důraz při podpoře výrobků?
Každá podpora prodeje je součástí konceptu, tj. strategie
prodeje. V reklamách, článcích nebo prezentacích chceme, aby
komunikace byla vedena jasným a srozumitelným způsobem.
Snažíme se vcítit do uvažování potenciálního zákazníka. Samozřejmostí je pak profesionální zpracování všech prezentačních
materiálů jak z hlediska grafického, tak z hlediska obsahového.
Vaše výrobky působí opravdu velice moderně. Návrhy vznikají na Vaše přání ve spolupráci s grafikem,
nebo využíváte komplexních služeb nějaké specializované agentury?
Neustálá modernizace celkového vzhledu. našich produktů
je nezbytná. Návrhy vznikají při úzké spolupráci s profesionálním grafikem nebo designérem a jejich podoba vychází z potřeb
a očekávání zákazníka, tak abychom do výsledného provedení
promítli vše potřebné.
Provádíte také konkrétní reklamní kampaně například na určitou řadu výrobků?
Druchema vyrábí celou škálu různorodých výrobkových skupin. Pro jednotlivé skupiny produktů připravujeme samostatné
kampaně, které optimalizujeme podle časového období a sezónnosti a podle předpokládaného dopadu na prodejnost konkrétní
skupiny výrobků.
Jakou formu mediální podpory nejčasněji volíte?
Snažíme se vybírat média, která odpovídají chování spotřebitelských skupin u jednotlivých výrobkových řad, a využíváme
všech forem marketingového mixu
Patříte k družstvům, kteří mají PR aktivity velmi dobře zvládnuty. Co byste poradil družstvům, na co by se
měla hlavně zaměřit?
Naše družstvo má specializované oddělení marketingu, které
navíc spolupracuje s řadou profesionálních spolupracovníků Pracuji
s rozpočetem, který je dán ročním plánem, což je myslím velmi důležité. Jednotlivé kampaně a jejich realizace jsou pak realizovány
koncepčně a systematicky. V konečném efektu tedy účinně.

Druchema
stále
pracuje na
modernizaci designu
a grafiky
svých propagačních
materiálů,
což má vliv
na zkvalitnění vzhledu výrobků a láká
tak
více
zákazníků.
Podařilo se spojit vnímání tradice s moderními
grafickými prvky. Je to jeden z úkolů, které má
v družstvu Druchema na starosti manažer marketingu Mgr. Daniel Hartl. Své záměry realizuje ve spolupráci s vedením firmy s ohledem na
ohlasy zákazníků a průzkumu trhu. Za pomoci
grafika pak vznikají zajímavé designové a prezentační nápady. Družstvo Druchema Praha patří z hlediska Public Relations k jedněm z nejlepších družstev.
Myslíte si, že je lépe zaměřit se na podporu značky
obecně, anebo specifikovat záběr na konkrétní výrobek, potažmo konkrétní cílovou skupinu?
Obecně prezentace jednotlivých výrobků a výrobkových skupin je velmi důležitá a pro firmu zásadní. Bez propagace a jejího
neustálého opakování zákazníci dnes velmi rychle zapomínají
a vaše místo v jejich paměti by mohl nahradit někdo z konkurence. Vaše otázka je zajímavá a velmi často je řešena na marketingových fórech. I u nadnárodních korporací lze vidět různé vnímání tohoto problému, resp. priorit. Můj pohled je, že podpora
celé firemní značky nesmí zapadnout a je důležité, aby veřejnost
měla povědomí kdo, kde a jaké výrobky vyrábí. V našem případě
dochází k podpoře jistého patriotismu ve vztahu k tuzemským
firmám a značkám.
Autor textu: Jana Henychová
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Mgr. Daniel Hartl
marketing manager
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KOVO KONICE,
výrobní družstvo

V současnosti se stále více upouští od mechanických zařízení a uchyluje ke k přístrojům na elektronické
bázi… Ty mají bezesporu spoustu dobrých vlastností. Vedle toho je tu ale tradiční výroba zařízení, které je
schopno plnit svůj účel i v případě, že vypnou ve vaší firmě elektrický proud.. Jedním z takových případů
jsou také mechanické celokovové váhy, které vyrábí VD KOVO KONICE jako jediný výrobce v České republice. Tradice vahařství sahá až do roku 1959. Jakým vývojem prošly, napoví i historické fotografie. Jejich
přesnost je dána III. třídou přesnosti. Jsou schopny pracovat i bez přívodu elektrické energie – v extrémním
prostředí pak můžete ocenit vlastnosti, kdy výrobek funguje bez chyb i v prašném, výbušném, vlhkém či horkém prostředí. Celokovové mechanické váhy jsou pak tím nejlepším řešením a mohou být použity i v prostředí, kde nemají zavedenou elektřinu. Všechny jsou úředně ověřovány a mohou být použity pro přímý
prodej. Významná část produkce vah je dodávána na zahraniční trhy, především do států EU. Pojďme se
seznámit s několika výrobky z produkce VD KOVO KONICE.
Běhounové váhy jednopákové TYP VBJ 6
Tyto váhy jsou vhodné pro
vážení břemen do hmotnosti
6 kg s hodnotou nejmenšího
dílku 5 g. Na závěs se mohou zavěsit různé misky podle
účelu použití vah. Jsou vhodné
zejména pro pekaře na vážení
těsta, k prodeji zeleniny apod.

Váhy běhounové můstkové TYP VBM 50-1 a TYP
VBM 50-2
Slouží k vážení kusových břemen o hmotnosti do 50 kg,
s přesností vážení na 50 gramů. Běžně se mohou používat v domácnosti, v obchodech, na tržnicích, v průmyslu, zemědělství
a jinde.
Váhy běhounové můstkové TYP VBM 100
Slouží k vážení kusových břemen o hmotnosti do 100 kg, kde
se požaduje přesnost vážení na 100 gramů. Běžně se mohou
používat pro potřeby včelařů, v domácnosti, v obchodech, v průmyslu, zemědělství atd.
Váhy běhounové
můstkové TYP VBM 200

Běhounové váhy
TYP VBO 15

Jsou určeny pro vážení kusových břemen o hmotnosti do
200 kg, kde se požaduje přesnost vážení na 100 gramů. Běžně se mohou používat v domácnostech, skladech, zemědělství
aj.

Váhy jsou určeny k vážení kusových břemen do 15
kg. Hodnota nejmenšího dílku je 10 g. Váhy jsou úředně
ověřovány, proto se mohou
používat v obchodním styku při přímém prodeji, např.
v obchodech, tržnicích, v zemědělství, v průmyslu, v domácnosti atd.
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Váhy běhounové můstkové TYP VBM 20

20

Slouží k vážení kusových břemen o hmotnosti
do 20 kg, s přesností vážení na 10 gramů. Běžně
se mohou používat v domácnosti, v obchodech,
na tržnicích, v průmyslu,
zemědělství atd.

Váhy běhounové osobní TYP
VOS – 150
Jejich použití je pro vážení
a změření výšky stojící osoby. Použití mají v nemocnicích, lékařských
ordinacích, lázeňských podnicích,
sportovních zařízeních, školách atd.
Váhy jsou úředně ověřovány, stupnice výškoměru se neověřuje.
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Váhy běhounové můstkové – TYP VBM 500
Jsou určeny pro vážení různých kusových břemen o hmotnosti
do 500 kg. Použití mají v obchodních organizacích, skladech,
v průmyslu atd. Jsou přenosné.
Váhy běhounové
dobytčí TYP VBD
500

Přezmen
Tento
výrobek
je určen pro vážení
v řeznictví, zemědělství
a především v rybářství
při výlovu ryb, s rozsahem 30 – 150 kg.
Historie družstva
Historie
družstva
spadá do roku 1933,
kdy byl proveden zápis
do obchodního rejstříku v Olomouci „Společenstva s ručením
omezeným Domácký průmysl“. Předmětem činnosti byla výroba
a prodej háčkovaného, síťovaného a šitého zboží a jeho prodej. Výrobní náplň družstva se postupně měnila k zaměření na
kovovýrobu, která postupně začala převažovat. Od roku 1960
se název družstva změnil na Lidové družstvo kovozpracující,
Konice s náplní činností „kovo a doplňková konfekce a služby“.
K další změně došlo v roce 1966, kdy se název družstva změnil
na Kovo, výrobní družstvo Konice. Současně se družstvo začalo
orientovat výhradně a kovovýrobu se specializací na vahařství,
zámečnictví a opravu ponorných čerpadel. Zhruba v této podobě fungovalo družstvo až do roku 1976, kdy od 1.1.1977 došlo
k jeho sloučení s družstvem Mechanika Prostějov. V tomto období
byla rozšířena výrobní náplň o výrobu střešních oken, od které
však bylo v pozdějším období odstoupeno.
V procesu transformace družstev došlo k 1. lednu 1991 k vyčlenění dvou středisek, bývalých provozoven KOVO Konice,

z družstva MECHANIKA Prostějov a vzniku nového samostatného právního subjektu pro názvem KOVO KONICE, výrobní
družstvo.
Pracovní potenciál družstva tvoří cca 80 pracovníků družstva,
převážně členů družstva. Činnost družstva řídí představenstvo,
v jehož čele stojí předseda družstva, jímž je v současné době
předsedkyně Jaroslava Poláková. Činnost družstva se řídí schválenými Stanovami družstva.
V současné době je činnost družstva orientována především
do oblasti výroby ponorných elektromotorů, oprav čerpadel oběhových, kalových a ponorných (přesná specifikace je uvedena
v další části ), a dále výroby mechanických vah a zámečnické
výroby na zakázku. Rozhodující část výroby je dodávána na tuzemský trh. Ze zahraničních partnerů je největším odběratelem
Slovenská republika. Dalšími zahraničními partnery jsou především Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko.
Výrobky a služby družstva KOVO KONICE, výrobní družstvo,
mají nejen již dlouholetou tradici, ale především vysokou kvalitu
produkce. Pro stálé zlepšování jakosti vyráběných produktů byl
v KOVO vybudován systém managementu jakosti certifikovaný
externí renomovanou firmou TÜV International s.r.o. Družstvo je
držitelem certifikátu ISO 9001 od roku 2004,
Družstvo KOVO KONICE vyrábí ponorné elektromotory od
1,1 kW do 15 kW a ponorná čerpadla řady U-85. Dále provádí:
• opravy čerpadel ponorných N Jubila, EVBU, 1“ EVGU, UVN,
A-UBA, UBG, UBX
• opravy čerpadel kalových EFRU, GFTU, GFHU, KDFU
a KDMU
• opravy čerpadel oběhových NTV
• opravy čerpadel z produkce SIMA Nové Zámky - CVBU
Družstvo Kovo Konice současně nabízí výrobní kapacity
v pracích soustružnických, frézařských, vrtačských, brusičských,
zámečnických, lisařských a v pracích v lakovně a kalírně
www.kovokonice.cz
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Jsou určeny pro
vážení hospodářských
zvířat do hmotnosti
500 kg. Použití mají
zejména v zemědělství.
Jsou přenosné.
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Elko Nový Knín, výrobní družstvo
slaví 60. výročí založení
ELKO Nový Knín, výrobní družstvo si v říjnu letošního roku připomíná 60 let úspěšné
existence od svého založení. Podle usnesení prvního zvoleného představenstva, na
valné hromadě dne 21. října 1951, byly první stanovy družstva zapsány u Okresního
civilního soudu v Praze dne 31.10.1951.
na globálním trhu neustále zvyšují. Produkty pocházející ze zemí, které ještě před dvaceti lety nesly nálepku „rozvojové“, nyní konkurují
výrobkům českých podnikatelů nejen na zahraničních trzích, ale i na
našem domácím trhu. Je proto klíčové pochopit změny konkurenčního
prostředí a přizpůsobit se jim modernizováním a reformováním vlastní
obchodní politiky odpovídajícím způsobem. Dosud existující relativní
výhoda levné kvalifikované pracovní síly, podporující komparativní výhodu v pracovně náročném zboží, se během času snižuje vzhledem
k rostoucí konkurenceschopnosti států s nízkými mzdami, ať v EU nebo
mimo ní.

O

d počáteční výroby drátěného pletiva a klempířských
služeb o pár zaměstnancích došlo vývojem postupně
k rozšíření až na 500 členů - zaměstnanců a k sériové
výrobě mnoha tradičních výrobků, jako například stolní brusky,
ventilátory do bytových jader, mechanické zametače Chiron, kráječe knedlíků, zámečky k poštovním schránkám, tlakoměry,elektromagnetické relé a mnoho dalších. Postupně byla také rozšiřována činnost služeb o opravy elektrospotřebičů a elektromotorů,
kompletní topenářské služby – projektování a montáže etážového a ústředního topení a další.
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Od transformace družstva v roce 1992 došlo k podstatné změně
jak počtu členů a zaměstnanců, tak i ke změně sortimentu výrobků
a objemu výroby. Bylo nutné vyrovnat všechny restituční nároky, vrátit
a částečně zpět koupit velkou část majetku. S tím se postupně družstvo
úspěšně vyrovnalo. Dnes družstvo zaměstnává kolem 140 zaměstnanců. Tradiční výrobky byly postupně, po získaní certifikátů jakosti ISO
a VDA, doplněny o výrobu drobných lisovaných a svařovaných dílů
pro automobilový průmysl. Dále byla původní výroba jednoho druhu hliníkových schůdků, nazvaných „Bohemia“, nahrazena vývojem
a výrobou celé řady hliníkových jednostranných a oboustranných
schůdků v provedení DIN. Tento Al program byl v posledním období
doplněn o vývoj a výrobu kombinovaných Al žebříků dle EN 131.
Vývojem a výrobou prošly také dvou a čtyřstupňové ocelové schůdky,
které byly průběžně nahrazeny výrobou ocelových koz a následně
dnešní výrobou podstavců žehlících prken.
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Exportně zaměřené české družstvo ELKO Nový Knín prokázalo
v minulosti svou životaschopnost v celé řadě oblastí. Kombinace levné
kvalifikované pracovní síly a investičních příležitostí přilákala do firmy
potřebné zahraniční zákazníky a nové technologie umožnily růst produktivity práce. To však nemůže zakrýt fakt, že se kritéria pro úspěch

Pro úspěšné navázání na 60tiletou tradici musí Elko Nový Knín
pracovat na dlouhodobé strategii zaměřené na opatření, jež podporují globální konkurenceschopnost výroby. Tato opatření umožní
družstvu ucházet se o stále specializovanější zakázky, kde je počet
uchazečů o práci omezen jejich možnostmi kompletní specializované
výroby s plným následným servisem.
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DÍLO,
výrobní a obchodní družstvo,
Svatouch
Družstvo se kromě tradiční kovovýroby zabývá zhotovováním oplocení parcel rodinných domků,
chalup, hřišť, tenisových kurtů a komerčních objektů z pletiva vyrobeného z pozinkovaného drátu
s potahem z PVC a z materiálu Alu Bezinal a to ve výškách 100 až 200 cm a provedení ok 6 x
6 (příp. 5 x 5 cm). Tato pletiva přímo vyrábí. Montáž oplocení provádí na zabudované sloupky
zákazníka z jeho nebo družstvem dodaného pletiva.

Dále družstvo vyrábí a dodává plotové prvky potřebné ke
zhotovení pletivového oplocení, tj. plotové pletivo, sloupky, vzpěry, brány, branky a kloboučky.
V tomto oboru působí družstvo na trhu již mnoho let ke spokojenosti svých zákazníků. Důkazem toho je tak velký zájem, že
družstvo přistoupilo v letošním roce k rozšíření služeb. Zákazníci
oceňují zejména vstřícné jednání, kvalitu práce a především tradici.
DÍLO,výrobní a obchodní družstvo
539 42 Svratouch 217
Tel:
(+420)  566652220
Fax:
(+420)  566662280
HTTP:
www.dilo-svratouch.cz
E-mail:
dilo@dilo.cz
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R

ovněž provádí oplocení tzv.“na klíč“, tzn. od zabudování sloupků, vzpěr, bran a branek až po natažení pletiva,
popř. na přání zákazníka doplněného ostnatým drátem.
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Mechanika Teplice, závod Děčín zastupuje značku VDO v České republice.
VDO je nástupcem značky KIENZLE a dnes je součástí korporace Continental AG. Se svou sítí
servisních partnerů a komplexním přístupem patří k jedničce na trhu ve světě digitálních tachografů.

Nabízíme flexibilní řešení se spolehlivými produkty od ověření tachografu až po zpracování a vyhodnocení dat.
Prodej, servis a ověření digitálního tachografu.
VDO 1381 s novou verzí 1.4 přináší mnoho rozšířených možností. Zrychlený přenos
dat ve spojení s Downloadkey II, signalizaci platnosti karet řidičů a ověření, blok
detailní rychlosti až 168 hodin, tisk grafu aktivit, tisk profilu rychlosti, nastavení činnosti
řidiče při zapnutí/vypnutí zapalování.

Prodej spotřebního materiálu
Termopásky do digitálních tachografů, splňující přísná kritéria pro uchování vytištěných
záznamů, čistící sady pro sloty tachografu.

Stahování a archivace digitálních dat
Downloadkey II je určen pro stažení dat z vozidla a karet řidičů a následný přenos
k archivaci. Ve spojení s mobilní čtečkou karet tvoří jednotku pro velmi rychlé stahování
dat z karet řidičů. S kapacitou 256MB zaručuje dostatečný prostor pro stažená data.
Rozšířené možnosti nabízí zařízení TIS Compact III, TIS Compact AETR Tool, které
obsahují navíc prohlížeč datových souborů. Pro zvýšení bezpečnosti uchování stažených
dat jsou tyto typy opatřeny slotem pro Micro SD kartu, která, pokud je přítomna, zajišťuje
automatickou zálohu stažených souborů. Pro kontrolní orgány je k dispozici
TIS Inspectionkey, který indikuje přestupky ihned při stahování dat.

Stahování karet pomocí Download Terminálu
Efektivní řešení bezproblémového stahování dat z karet pro větší počet řidičů. Nezávislé
řešení s přístupem 24 hodin denně. Přenos souborů pomocí datové sítě nebo USB.
Umožňuje prohlížení dat aktuálně stahované karty na displeji. Zařízení je schopno stahovat
data z Downloadkey a posílat je do vzdáleného úložiště.

Bezdrátové stahování a přenos dat
DTCO 1381 od verze 1.3 je uzpůsoben pro možnost připojení zařízení pro bezdrátové
stahování dat. Existují dvě varianty - DLD Short Range pro stahování a přenos dat
pomocí lokální WiFi sítě nebo DLD Wide Range pro přenos dat pomocí GMS/GPRS.
Stahování se řídí z firemního centra, autorizace probíhá podnikovou kartou, trvale
zasunutou ve čtečce karet.

Zpracování tachografových dat programem TIS WEB
Internetová aplikace pro zpracování, vyhodnocení a archivaci dat z karet řidičů a vozidel.
Zpracování a prohlížení dat je možné po přihlášení z jakéhokoliv počítače, který je připojen
k internetu. Automaticky odpadá starost s instalací a aktualizací programu nebo zálohováním
dat.
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Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín, Saská 202/20, 405 02 Děčín, tel: +420 412 531 547
web: www.mechanikadc.cz
e-mail: info@mechanikadc.cz
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Nová podoba CzechInvestu
by měla přinést tisíce nových
pracovních míst
Nová podoba Agentury pro podporu podnikání a investice CzechInvest byla představena ve čtvrtek 22.
září na tiskové konferenci konané v budově Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Agentura
CzechInvest očekává od sady svých nových produktů a služeb pro podnikatele vznik tisíce nových pracovních míst a příspěvek v řádu miliard korun ročně do HDP České republiky.

T

iskové konference se zúčastnil Petr Očko (ředitel sekce Evropské unie, výzkum a vývoje, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), Miroslav Křížek (generální ředitel Agentury pro
podporu podnikání a investice CzechInvest a Jaromír Veber (děkan Katedry managementu Fakulty podnikohospodářské Vysoké
školy ekonomické v Praze).

říjen 2011

Tématem tiskové konference byla Východiska nového CzechInvestu – strategie konkurenceschopnosti, podpora inovací, výzkumu a vývoje, dále produktové portfolio nového CzechInvestu
a analýza ekonomických dopadů nové podoby CzechInvestu.
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„Společným záměrem všech novinek je vylepšit konkurenceschopnost naší ekonomiky. Právě s tímto cílem Ministerstvo
průmyslu a obchodu připravilo zásadní koncepční dokumenty,
zejména Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, které teď
agentura CzechInvest uvádí do praxe v podobě nových opatření

a služeb na podporu podnikání,“ uvedl Martin Kocourek, ministr
průmyslu a obchodu.
„CzechInvest hraje klíčovou roli
pro zavádění strategií Ministerstva
průmyslu a obchodu zejména v oblasti posilování malého a středního
podnikání, rozvoje investic a podpory inovací. České hospodářství
se neustále rozvíjí, a proto bylo potřeba přizpůsobit služby agentury
aktuálním trendům,“ řekl Petr Očko,
ředitel sekce fondů EU, výzkumu
a vývoje Ministerstva průmyslu
a obchodu.
„Nová koncepce byla jedním z hlavních cílů, se kterými jsem
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do agentury přicházel. Speciální
ekonomické zóny, zahraniční inkubátory pro domácí podnikatele,
informační centrum pro business,
globální pokrytí akcelerátory podnikání českých firem, podpora investic
a akvizic domácích podniků v zahraničí, regionální inovační centra,
PPP projekty nebo důraz na lákání
technologicky náročných investic
— nejen tím se bude CzechInvest
nově zabývat,“ zdůraznil Miroslav
Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest
„Nové produktové portfolio
agentury CzechInvest je mimo jiné
užitečným nástrojem podpory přílivu
investic, podnikání, inovací a rozvoje slabších regionů. Dle našich výpočtů by agentura měla díky svým
službám každoročně přispět k růstu
HDP o minimálně 0,1 %,“ upřesnil
děkan Fakulty podnikohospodářské
Vysoké školy ekonomické v Praze
profesor Jaromír Veber.
CzechInvest bude nově vyhledávat investice z i do zahraničí
Jedním z nových úkolů agentury bude po vzoru jiných zemí,
kde se tento koncept osvědčil, zavedení Speciálních ekonomických zón. „Tyto zóny fungují na základě odlišností jednotlivých
regionů například v prioritních oborech, kvalitě infrastruktury
a míře nezaměstnanosti. Ty méně rozvinuté bude možné zvýhodnit tak, aby byly pro investory zajímavé. Zavedení zón by tak
mělo přispět ke zmenšení rozdílů mezi regiony,“ upřesnil Miroslav Křížek.
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
bude také nově pro české podnikatele vyhledávat vhodné akviziční a investiční příležitosti v zahraničí. Klíčové ovšem přirozeně
zůstane její zaměření na lákání investic za zahraniční do České
republiky. Prioritně se přitom zaměří na technologicky náročné
projekty vytvářející vysokou přidanou hodnotu.

Budoucnost je v propojení výzkumné sféry s praxí
Úplnou novinkou bude vznik inkubačních center pro české
firmy na růstových trzích v zahraničí. Ty domácím podnikatelům
poskytnou zázemí a služby potřebné pro expanzi v daném regionu tak, aby si během zhruba ročního pobytu vytvořily zahraniční
právní entitu, našly lokálního partnera a pronikly na nový trh.
Pilotní projekt takového centra se připravuje v Chile.
Současně s tím také CzechInvest rozšiřuje svou síť zahraničních technologických akcelerátorů určených zejména vysoce inovačním českým firmám. CzechAcceleratory budou po úspěšném
úvodu v Silicon Valley expandovat na východní pobřeží USA, do
Švýcarska, Singapuru a Izraele. Kromě toho také CzechInvest
jedná o uzavření nových smluv o dvoustranné podpoře mezinárodních inovačních projektů. Zatím takový program funguje pod
názvem Gesher / Most mezi Českem a Izraelem.
„CzechInvest chce být prostředníkem mezi výzkumnou a business sférou, který propojí potenciál obou v oblasti inovací,“ upřesnil Křížek. „Agentura bude zajišťovat zejména klíčové podpůrné
služby pro rozvoj inovačního ekosystému — tedy hlavně odborné
poradenství, mentoring a koučink, a to například i ve spojení připravovaným seed fondem růstového kapitálu.“
CzechInvest infocentrem pro business
CzechInvest si také předsevzal ambici stát se infocentrem pro
business, které bude poskytovat do hloubky propracované informace jak pro firmy, tak pro vládu. „V současné době neexistuje
na centrální úrovni žádná státní analyticko—prognostická organizace, která by vyhledávala a analyzovala ekonomická data, sledovala trendy a z nich vytvářela pravidelné prognózy a výhledy.
Chceme tuto mezeru vyplnit,“ dodal Miroslav Křížek.
Kromě toho se CzechInvest také chce víc zapojit do regionálního rozvoje. Už nyní spolupracuje na různých projektech s municipalitami a chystá se aktivity v této oblasti dál rozšířit. Strategie
Nový CzechInvest například zmiňuje poradenství při zakládání
regionálních inovačních center a realizaci PPP projektů.
www.mpo.cz
www.czechinvest.org

Hospodářská komora ČR disponuje celorepublikovou sítí
ověřovatelských kanceláří – CzechPOINTů. Kromě získání výpisů z veřejných registrů si na nich můžete nechat rychle, levně,
komfortně a bez čekání ověřit pravost listin či podpisů, autorizovaně konvertovat dokumenty a získat i další služby související s datovými schránkami.
Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům (včetně bank). Tato služba velmi zjednodušuje občanům a
podnikatelům přístup k ověřeným dokladům - výpisům z rejstříků - z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Na pracovištích HK ČR, které výpisy vydávají, Vám může být vydán

ověřený výpis z těchto registrů:
• Obchodního rejstříku,
• Živnostenského rejstříku,
• Katastru nemovitostí,
• Rejstříku trestů,
• Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby,
• Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
• Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa
a kontrola agendy),
• Insolvenčního rejstříku,
• a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona.

Více informací naleznete na odkazu www.komora.cz .
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Získejte dokumenty pro podnikání na CzechPOINTu hospodářské komory
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19. ročník soutěže manažerských osobností
MANAŽER ROKU

MANAŽERSKÁ ELITA:

Kdo tentokrát? Nominace v plném běhu…
Vyhlášení výsledků 19. ročníku soutěže manažerských osobností MANAŽER ROKU 2011 nás čeká sice až
26. dubna 2012, vyhledávání a hodnocení manažerů již bylo zahájeno a nominace jsou v plném proudu.

T

ato dnes nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější
manažerská soutěž má v ČR dlouholetou tradici. Jejím cílem je objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší ve
svém oboru, významné osobnosti managementu, jejich metody a
přínos pro rozvoj firem, a tím i celé ekonomiky.
Jako vždy má soutěž své silné partnery, jsou jimi vyhlašovatelé – Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která se letos plnou vahou vložila do organizace aktuálního
19. ročníku. „Podle plánu došlo k fúzi České manažerské asociace a servisní organizace Manažerský svazový fond, který doposud soutěž organizačně zajišťoval“, vysvětluje prezident ČMA,
Pavel Kafka. „Záměrem fúze je optimalizovat a zefektivnit vnitřní
procesy, posílit naše aktivity a zefektivnit a zprůhlednit služby poskytované cílové skupině manažerů. Řízení soutěže MANAŽER
ROKU se změna nedotýká. Soutěž i nadále řídí výbor složený ze
zástupců vyhlašovatelů. Organizačně jej bude zajišťovat Projektová kancelář ČMA (kdysi MSF)“, dodává Pavel Kafka.
Kdo bude nejlepší?
Kdo to bude, se opravdu dovíme až na jaře příštího roku.
Soutěž si jako jedna z mála udržuje vysoký standard výběru,
nezávislého a nadoborového, velmi důsledného a podrobného
hodnocení. Ti, kteří projdou několikastupňovým výběrem, pak
náleží ke špičce ve svém oboru, ke klubu spolehlivých a elitních
manažerů, ke skupině „mozků“ s jasnou vizí v globálním světě.
Pro soutěž je aktivních téměř 300 nominačních míst – jsou to
např. svazy, unie, asociace a kluby vyhlašovatelů, komory, asociace
poradenských kanceláří, další sdružení a společnosti, krajské úřady,
vysoké školy a univerzity. Seznam nominačních míst naleznete na
www.manazerroku.cz

řízení firem. Chci připomenout, že do soutěže mohou být nominováni manažeři/manažerky, včetně zahraničních, kteří pracují na
manažerské pozici ve firmách na území ČR nejméně po dobu tři
let. Další podrobnosti získáte na
www.manazerroku.cz
nebo
www.cma.cz,
tel.: 241 087 325 nebo 322“, dodává Lukovič.
Po nominacích začíná hodnocení jednotlivých manažerů.
V tom spočívá výjimečnost a sofistikovanost soutěže. Žádná anketa, obdiv nebo momentální vlna úspěchu, ale důsledné hodnocení a posouzení kvalit a schopností manažera v dlouhodobém
profilu. „Kvalita soutěže a náročnost hodnocení se v průběhu
18tileté historie neustále zvyšovaly“, shrnuje Pavel Kafka. „Soutěž
je několikastupňová, v prvních kolech jsou kandidáti posuzování
Hodnotitelskou komisí, která pak vybírá finalisty. Jejich podklady
podrobně zhodnotí, u každého z nich přímo ve firmě, provede individuální audit. Na
základě posouzení a exaktních výsledků pak druhá,
patnáctičlenná
Národní komise,
která je jiného složení než Hodnotitelská, vybírá a
znovu hodnotí ty
skutečně nejlepší.
Vybírá manažerskou elitu.“
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Vždy něco nového
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Nominaci do soutěže MR 2011 je nyní věnována zásadní
pozornost. „S návrhy na nominace se v první řadě obracíme především na předcházející finalisty této soutěže“, upřesňuje Rastislav Lukovič, ředitel Projektové kanceláře ČMA. „Také na instituce
– odvětvové svazy, asociace, ale i státní a veřejné instituce, aby
nám pomohly najít osobnosti, které dosahují výtečné výsledky v

Každý ročník soutěže přináší něco nového, ne jinak to bude i
tentokrát. „Chceme naší soutěží přispět k postupnému zlepšování
managementu v ČR. Víme, že je jedinečná a že samotné hodnocení nepodléhá trendům“, upřesňuje Pavel Kafka. „Novinky však
chystáme např. pro program DNE ÚSPĚŠNÝCH MANAŽERŮ
A FIREM, v jehož průběhu jsou zveřejněny výsledky a ti nejlepší
oceněni. V našich plánech by v tento den měla být na Žofíně mezinárodní konference k aktuální problematice managementu, která
do Prahy přitáhne špičky v tomto oboru. Dále kulatý stůl s politiky, také dojednáváme, v jaké formě se v soutěži odrazí zvýšený
akcent na kvalitu managementu ve státní správě a ve veřejném
sektoru a samozřejmě požadavek konkurenceschopnosti.“
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Aktuální informace
• Celorepubliková porada SČMVD se uskuteční dne 11. listopadu v TOP HOTELU PRAHA (www.tophotel.cz).
• V pondělí 19. září 2011 se v Praze uskutečnila debata na
téma „Jak zlepšit pozici malých a středních podniků v ČR
a EU?“, kterou ve spolupráci s Hospodářskou komorou
České republiky uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU
a Enterprise Europe Network.
• Zajímavá výstava se uskuteční v rámci Mezinárodního
roku družstev. Výstavní expozici bude možno shlédnout
postupně ve 14 městech během 12 měsíců. Výstavu budou tvořit barevné fotografie na družstevní téma, které
budu prezentovány ve velikosti 1, 8 krát 1,2 metru.
• Sněm svazu průmyslu a dopravy se uskutečnil v rámci
Strojírenského veletrhu v Brně dne 3. řína od 13:30 hodin
v Rotundě pavilonu A brněnského výstaviště.
• 14. září proběhlo jednání na ministerstvu financí se zástupci
Světové banky na téma jednotné inkasní místo. Experti Světové banky projevili zájem o setkání se zástupci českých
podnikatelů s cílem dozvědět se jejich pohled na tuto problematiku, potažmo obecně na podnikatelské prostředí v ČR.

ČMA a MSF se sloučili
Ke dni 1. září 2011 došlo ke sloučení občanských
sdružení České manažerské asociace a Manažerského svazového fondu do jedné organizace – České
manažerské asociace. Ke sloučení došlo po dohodě
spoluzakladatelů Manažerského svazového fondu – České manažerské asociace a Svazu průmyslu
a dopravy ČR. Informoval o tom prezident ČMA Pavel
Kafka a ředitel Projektové kanceláře ČMA/dříve MSF
Rastislav Lukovič.

?

zk

Vláda České republiky na svém jednání 21. září schválila
bezplatné přidělení části emisních povolenek, tzv. derogace. Informoval o tom vedoucí tiskového oddělení Hospodářské komory
ČR Petr Kopáček.
„Tento krok vlády umožní české energetice, průmyslu a ekonomice jako celku zachovat svou konkurenceschopnost. Navíc firmy
vlastně nezískají povolenky zadarmo. Jejich hodnotu musí ty, které je získají, ještě zhodnotit a proinvestovat. Čím více derogačních povolenek subjekt dostane, tím k většímu objemu investic se
musí zavázat a následně jej splnit,“ podpořil krok vlády prezident
Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.
Jak dále uvedl, ačkoliv se hodnota derogačních povolenek
odhaduje na 50 miliard, vyvolané investice dosahují výše přibližně 150 miliard. „Takový investiční impuls česká ekonomika dosud
nezažila a řekněme si zcela otevřeně, že jej potřebuje a zpětně
se to pozitivně vrátí v podpoření chodu ekonomiky a zvýšeného
daňového inkasa,“ dodal Kužel..
Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Hlavním posláním
Hospodářské komory ČR je vytvářet příležitosti pro podnikání,
prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji
podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora České republiky je povinným připomínkovým
místem podnikatelské legislativy a chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných
živnostenských společenstev. HK ČR sdružuje téměř 14 tisíc členů
(fyzických i právnických osob podnikajících v ČR) organizovaných v 66 regionálních komorách a 84 oborových asociacích HK
ČR. Více na www.komora.cz.
HK ČR ustanovila fórum pro elektronickou fakturaci
Ministerstvo vnitra ustanovilo prostřednictvím Hospodářské
komory ČR Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou
fakturaci. Fórum vzniklo jako reakce na snahy Evropské unie
odstranit bariéry bránící efektivnějším přeshraničním obchodním
vztahům v rámci Evropského hospodářského prostoru. Fórum
bude sledovat vývoj trhu elektronické fakturace a úroveň jejího
přijetí v odvětvích průmyslu a služeb. Mezi další úkoly fóra
patří iniciovat výměnu zkušeností a správné praxe či poukazovat
na problémy, které vznikají zejména u přeshraničních transakcí. Dalším cílem fóra je navrhovat vhodná řešení a podporovat
a sledovat práce, vedoucí k přijetí jednotného standardního modelu dat a údajů pro elektronickou fakturaci.

y a od
vědi
po

Otá

Důvodem sloučení je snaha o zefektivnění a zprůhlednění služeb poskytovaných oběma slučovanými organizacemi cílové skupině manažerů. Jak bylo současně oznámeno, řízení soutěže Manažer roku se změna nedotýká.
Soutěž i nadále řídí Řídící výbor MR složený ze zástupců
vyhlašovatelů, tj. České manažerské asociace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
a Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Prezident HK ČR: bezplatné přidělení části emisních
povolenek je správné

Dotaz:
Bude ještě vyhlášena výzva v rámci programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA, která byla dne 15. 9. 2011 předčasně uzavřena, případně
kdy?

Podle nejnovějších informací z Czechinvestu bude výzva do programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA opět vyhlášena v březnu
2012, a to za stejných podmínek, jako byla předčasně uzavřená výzva. Jakmile budou známy bližší podmínky připravované
výzvy, budeme zájemce informovat prostřednictvím mailu a Informačního přehledu.

Jak je zřejmé, je třeba podat registrační žádost vždy co
nejdříve, protože informace o předčasném ukončení příjmu
žádostí jsou zpravidla zveřejněny nečekaně a bez předchozího
upozornění, a to se týká všech programů.
Ing. Svatava Dytrychová, odbor správy FDÚ SČMVD
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Setkání zástupců členských družstev SČMVD v regionech
Pracovní porady s představiteli členských výrobních družstev se uskuteční v sedmi městech. Některé z nich již probíhají právě
v těchto dnech. Jako každoročně jsou tato setkání místem pro vzájemnou výměnu informací – v jejich rámci budou zmapovány konkrétní potřeby družstev, jako podnět ke zlepšování služeb a činnosti svazu.
12. října, středa
od 14:00 hod.

Hradec Králové

Hotel Černigov,
Riegrovo nám. 1494, salonek č. 1

Královéhradecký a Pardubický kraj

14. října, pátek
od 9:00 hod.

Plzeň

Zasedací místnost VD Obzor,
Hřbitovní 19

Karlovarský a Plzeňský kraj

21. října, pátek
od 10:00 hod.

České Budějovice

Zasedací místnost VD Služba,
Fr. Šrámka 2

Jihočeský kraj

25. října, úterý
od 13:00 hod.

Ostrava

Zasedací místnost SČMVD,
Spartakovců 3, Ostrava – Poruba

Moravskoslezský a Olomoucký kraj

26. října, středa
od 13:00 hod.

Ústí nad Labem

Zasedací místnost VD Karko,
Lesní cesta 5

Ústecký a Liberecký kraj

2. listopadu, středa
od 14:00 hod.

Brno

Budova SČMVD, Kozí 4 –
velká zasedací místnost ve 3. patře

Vysočina, Jihomoravský a Zlínský kraj

8. listopadu, úterý
od 14:00 hod.

Praha

Velká zasedací místnost SČMVD,
3. patro, Václavské nám. 21

Praha a Středočeský kraj

Pokud některému z VD nebude vyhovovat termín konání porady v kraji příslušnému sídlu družstva, je možno se zúčastnit kterékoliv
porady dle výše uvedeného rozpisu.

Prodejní akce českých výrobců
textilu, oděvů a kosmetiky

Nenechte si ujít zajímavou prodejní akci, která se bude
konat ve středu 19. října od 11:00 do 17:00 hod. v budově
SČMVD, Václavské nám. 21, Praha 1 (vchod z Jindřišské ulice), ve velké jednací místnosti ve 3. patře budovy. Můžete zde
nakoupit výrobky družstev
MODĚVA Konice
Dámská paleta, bundy, pláště a peleríny.
MODELA Pardubice
Dámské šaty, halenky, trika, sukně a kalhoty.
KorDružstvo Praha
Kožené oděvy – bundy, saka; kožešinové výrobky - čepice,
kabáty.
VÝVOJ Třešť
Obleky pro muže pomocí speciální služby – tzv. měřenkové
výroby, určeno pro muže, kteří nechtějí ztrácet čas návštěvami
obchodů a zároveň požadují, aby jim oblek padl na míru.
Přítomný obchodník zákazníka změří, společně vyberou střih
obleku a určí vhodný materiál. Za 3 – 4 týdny přijde oblek
zákazníkovi na určenou adresu za cenu běžnou na trhu.
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STYL Plzeň
Pánské a dámské sportovní soft-shellové bundy a vesty, dámská trička a tuniky, textilní tašky, polštářky.
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DITA Tábor
Bytový textil – přikrývky, polštáře, sedací pytle, povlečení, prostěradla. Kojenecký textil zn. Little Angel.
FROTEX Žiželice
Ručníky, utěrky.
DETECHA Nové Město nad Metují
Dekorativní a zdravotní kosmetika značky Regina.

Společnost ABF varuje před podvodnými praktikami firem
nabízejících inzerci

Společnost ABF organizující veletrhy v prostorách PVA Letňany
varuje na svých internetových stránkách před podvodnými praktikami. „Bohužel i v letošním roce se opět objevují podvodné
praktiky různých firem nabízejících možnost na zveřejnění firemních údajů v katalogu EXPO Guide (vloni FAIR Guide) aktuálně
pod hlavičkou mexické firmy Expo-Guide (vloni rakouská firma
Construct Data Verlag AG),“ uvádí. Představují se jako „největší
internetový seznam veletrhů a vystavovatelů“, jako „mocné médium pro získání nových zákazníků, nalezení obchodních partnerů
nebo průzkum veletrhů“. Upozorňujeme tímto své zákazníky a
partnery na nebezpečí újmy, která je s podobnou nabídkou spojena.
Recept Expo-Guide je jednoduchý. Je pravděpodobné, že kontakty firma získává z katalogů vydávaných k příslušným veletrhům,
které jsou v elektronické podobě volně přístupné i na webových
stránkách jednotlivých akcí. Posílají na první pohled nezávazné
formuláře (např. The Exhibition Fair Guide, s odvolávkou na známého pořadatele či výstavní akci, např. FOR ARCH) se žádostí o updatování Vašich firemních údajů, používají klíčová slova
„free line entry“ apod. Poté Vám pošlou fakturu za „objednanou
inzerci“ (cca 1181 EUR/rok na období 3 let, tedy 3543 EUR
celkem). Obvykle teprve po obdržení faktury za první rok služby
si objednatel uvědomí, že vyplněný formulář je smlouvou, navíc
nevypověditelnou a uzavřenou na dobu tří let. Firma samozřejmě na Vaše žádosti o zrušení „objednávky“ reaguje jen dalším
přitvrzováním a vyhrožováním. Posléze pověří další firmu (vloni
PREMIUM RECOVERY) vymáháním uvedené částky.
„Upozorňujeme své klienty a partnery, aby před podpisem objednávkového formuláře věnovali dostatečnou pozornost jeho
obsahu a zejména pak smluvním podmínkám, které jsou záměrně vyvedeny tak, aby byly při běžném čtení přehlédnuty, a náležitě zvážili, zda si poskytnutí uvedené služby opravdu přejí,“ píše
se na internetových stránkách ABF. Jak tato společnost dodává,
nemá s výše uvedenými praktikami nic společného.
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Aktuálně z Bruselu
Máte aktuální dotaz na téma EU?
Napište nám.      
Zmocněnci členských států se na
prvním zasedání dohodli na am-

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD

podnikatelům

Zjednodušení vzniku firem, zlepšení jejich
přístupu k financování a snížení administrativní
zátěže. To jsou hlavní kroky, které mají ulehčit život evropským podnikatelům, a jež by
členské státy Evropské unie měly zavést již v horizontu jednoho roku.
Shodli se na tom jejich vlastní zmocněnci pro malé a střední podniky
se na svém prvním pracovním zasedání v polovině září 2011.
Opatření mají podle zmocněnců uvolnit potenciál růstu této důležité kategorie podniků. Mezi klíčové prvky ambiciózního akčního
plánu patří:
1. umožnit založení společnosti do tří dnů s náklady, jež nepřesáhnou 100 eur,
2. zlepšit přístup k financím (nedostatek financí je v tuto chvíli pro
malé a střední podniky nejpalčivějším problémem) a veřejným
zakázkám,
3. snížit administrativní zátěž, k čemuž má přispět systematické provádění tzv. „testu MSP“ u veškeré nově přijímané legislativy na
národní úrovni i v EU (test má zajistit, že nové právní předpisy
nebudou ztěžovat malým a středním podnikům jejich podnikání).
Uvedené kroky jsou ambiciózní nejen po obsahové stránce, ale
i z časového hlediska. Zmocněnci se totiž shodli na tom, že opatření
mají být v členských státech zavedena do září 2012.
Myšlenka zřídit zmocněnce pro malé a střední podniky v členských státech i v samotné EU se poprvé objevila ve sdělení Evropské
komise „Přezkum aktu pro malé podniky“ z letošního února. Myšlenka
získala podporu a své zmocněnce již mají všechny členské státy. Za
Českou republiku jím je náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin
Tlapa.
Úkolem sítě zmocněnců je hájit a prosazovat zájmy malých a středních podniků při formulování politik na národní i unijní úrovni.

•

•

•

Rozšíření Schengenu se prozatím odkládá

Proti vstupu Rumunska a Bulharska do zóny, v níž neexistují hraniční kontroly, se totiž postavilo Nizozemsko a Finsko. I přesto, že obě
balkánské země splňují technické požadavky schengenského členství,
stále se jim nedaří úspěšně odstraňovat korupci a potírat boj s organizovaným zločinem.
Otázka se teď se největší pravděpodobností přesune na agendu
říjnového summitu, kde se jí budou věnovat vrcholní představitelé členských zemí EU a institucí.

Z jednání představenstva Družstva Evropa

• Mezinárodní rok družstev - slavnostně vyhlášen bude v New Yorku v OSN 31. října 2011 za přítomnosti cca 50 zástupců družstev,
především vyhlášených v Global 300. Pro celé družstevní hnutí
bude Mezinárodní rok družstev slavnostně zahájen v listopadu

•

2011 v Cancúnu – Mexiku na Valném shromáždění MDS.
• V lednu příštího roku proběhne tisková konference k Mezinárodnímu roku družstev. Rok bude pokračovat celou řadou akcí, v Bruselu proběhne
v dubnu 2012 tzv. Družstevní týden, kdy bude organizována celá
řada akcí ke zviditelnění družstevního hnutí ve spolupráci se sektory a jednotlivými národními organizacemi. Je nutno využít všech
možností a všech kapacit, po skončení roku 2012 by měla nastoupit tzv. družstevní dekáda, v níž budeme pokračovat v aktivitách
směřujících k propagaci družstevního modelu podnikání.
V rámci diskuse bylo vyjádřeno, že je nutno snažit se o maximální
využití potenciálu. Čestný předseda SČMVD Jan Wiesner doporučil soustředit se hlavně na to, aby byli akcemi osloveni i mladí
lidé, a aby byly využity také sociální sítě jako Facebook a Twitter.
K propagaci družstevního modelu podnikání by mělo přispět
i stanovisko, které připravuje EHSV na téma Družstva a restrukturalizace. Zpravodaji jsou Marie Zvolská a Jan Olsson, expert
Enzo Pezzini z Confcooperatives. První schůze studijní skupiny
proběhne 3. listopadu 2011 v Bruselu. V jeho rámci proběhne
také slyšení, na němž vystoupí pravděpodobně kromě jiných Felice Scalvini, Bruno Roelants, a zástupce družstevního bankovnictví.
Návrh textu musí zpravodajové předložit do 12. října. Přijetí dokumentu se předpokládá cca v dubnu příštího roku.
Od 1. ledna se bude stěhovat vedení MDS z Ženevy do Bruselu.
Dojde ke značné úspoře finančních prostředků a v Družstevním
domě budou společně globální i evropská organizace.nyní je nutno vyřešit otázku právní formy, v Ženevě fungovalo MDS podle
švýcarského práva, nyní je nutno založit společnost podle práva
belgického. Vzhledem k tomu, že na mimořádném Valném shromáždění v Římě 2008 bylo přijato doporučení, aby MDS mělo
formu družstva, zvažuje se možnost založit družstvo se sociálním
prvkem, protože jen takové (kromě asociací, jejíž založení také
připadá v úvahu), má v Belgii možnost daňových úlev. Celá věc
je ještě diskutována s právníky a o konečném řešení dosud není
rozhodnuto.
Jan Wiesner seznámil přítomné s tím, že už se rozhodl v letošním
roce nekandidovat na funkci předsedy SČMVD. Zůstává předsedou KZPS a místopředsedou HK ČR. Seznámil přítomné s tím, že
tedy rezignuje z funkce člena představenstva a výkonného výboru Družstev Evropa. Oznámil přítomným,že jeho nástupcem ve
vedení SČMVD se stal JUDr. Rostislav Dvořák, a požádal představenstvo, aby hlasovalo o schválení jeho členství v představenstvu
Družstev Evropa. Členství JUDr. Rostislava Dvořáka v představenstvu Družstva Evropa bylo přítomnými jednohlasně schváleno. Jan
Wiesner poté obdržel za svou práci pro družstevnictví od bulharského CCU nejvyšší vyznamenání.
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E-mail: zvolska @scmvd.cz.

biciózních opatřeních na pomoc
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