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Tentokrát jsme navštívili veletrhy 
FOR TOYS a FOR BABIES v letňan-
ském areálu PVA. Následně jsme 
vyrazili na veletrhy FOR INTERIOR 
a FOR DECOR. Na všech veletrzích 
vystavovala i naše členská druž-
stva. Zavítali jsme také na veletrh 
WORLD OF BEAUTY & SPA, kde 
vystavovalo družstvo Detecha tra-
diční kosmetiku Regina.

Družstva ERGOTEP a IRISA 
získala ocenění v prestižní soutěži 
Český patron 2010. Děkujeme za 
skvělou reprezentaci výrobního 
družstevnictví a k ocenění blahopře-
jeme!

V tomto čísle se můžete dočíst 
o Brněnské Drutěvě a seznámit se 
s obsáhlou činností tohoto družstva. 
Přinášíme rozhovory s předsedou 
družstva Ing. Miloslavem Janíčkem 
a jeho kolegy.

Ženy jistě zaujme business kos-
tým, který nedávno uvedlo na trh 
VD Moděva Konice. Více naleznete 
v rozhovoru s předsedou družstva 
Ing. Leo Dosedělem.

Předposlední měsíc roku je před-
zvěstí blížících se vánoc. Nepro-
padejte shonu a stresu, ten na Vás 
počká i do příštího měsíce. J

Jana Henychová
šéfredaktorka 
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FOR TOYS – 
2. veletrh hraček a her 
FOR BABIES – 
2. podzimní veletrh potřeb pro děti
Praha,  29. 9. – 2. 10. 2011
Ve dnech 29. září – 2. října  se konal na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Praze - Letňanech v pořadí již 2. ročník 
veletrhů FOR TOYS a FOR BABIES. Souběžně probíhal jubilejní 20. ročník modelářské výstavy MODEL HOBBY, 
která má jméno u nás i v zahraničí. Veletrhy byly určeny milovníkům her, hraček, modelářů, hlavolamů, stolních i vi-
deoher, dětského nábytku, kojeneckých potřeb, kočárků, autosedaček a mnoho dalšího. Součástí byl také bohatý 
kulturní program a stal se cílem velkého množství malých i velkých návštěvníků, kteří si přišli na veletrh nakoupit dárky 

či přivést děti, aby si pohrály v expozicích vystavovatelů. Veletrh mimo 
jiné ukázal, že v době informačních technologií je na trhu velmi bohatá 
nabídka klasických hraček. 

Pozvání na veletrh přijal zpěvák Karel Gott a režisér Jiří Adamec s manželkou 
Janou a dětmi. Oba měli tu čest přestřihnout startovní pásku při zahájení 
veletrhu a stát se kmotry této prestižní akce pro malé i velké návštěvníky. 

Při zahájení s úsměvem vzpomněli na své první hračky a zpěvák přislíbil veletrh 
navštívit ještě jednou, tentokrát s rodinou.

družstevní expOZice
Na veletrhu FOR TOYS vystavovala ve společné expozici 

dvě výrobní družstva – Směr Praha a Kovodružstvo Žebrák. Třetí 
družstvo Dita Tábor vystavovalo na veletrhu FOR BABIES.

Směr, výrobní družstvo, Praha
www.smer.cz 

D r u ž s t v o 
Směr je výrob-
cem plasto-
vých hraček, 
po ly t echn i c -
kých stavebnic 
a plastových 
modelů leta-
del, aut, lodí 
a zbraní. Kdo 
z nás by nepa-

matoval z dětství na plastové hračky, které nás provázely řadu 
let… Později jsme se s nimi setkávali v hračkářství, když jsme cho-

www.fortoys.cz   www.for-babies.cz

dili kupovat dárky našim dětem. Ať již se jedná o několikabarev-
né lodičky a parníky, různá autíčka z plastu či žáby, kačenky 
do vany nebo oblíbená ryba na kolečkách s mrkacíma očima 
či skákací blechy, to vše pochází z výroby pražského družstva 
Směr Praha. Tyto hračky družstvo stále vyrábí a setkat jsme se 
s nimi mohli právě na veletrhu FOR TOYS, kde se těšily oblibě 
návštěvníků… U stánku se tak zastavovali kromě dětí i dospělí 
a prohlíželi si i jim známé hračky. Holčičky mimo jiné zaujala 
i kuchyňka vlastní výroby družstva Směr, která obsahovala též 
odkapávač se sadou nádobí, jejich maminky a babičky zase 
netradičně nízká cena vzhledově zajímavého výrobku. Kromě 
vlastního sortimentu Směr Praha vystavoval také hračky z dovo-
zu, jako velké kuchyňky, sekačky na trávu atd.

Družstvo Směr uzpůsobilo svůj stánek jako vždy dětem. Velká 
hrací plocha je každoročně součástí jejich expozice, kde malí 
návštěvníci mohou prohlížet velké plastové hračky, některé z nich 
vyzkoušet či si pohrát se stavebnicí zn. Teifoc pro malé stavite-
le – ti si z malých cihel a speciální kukuřičné malty totiž mohli 
postavit domeček či jinou stavbu. Zajímavostí na této stavebnici 
je, že když vás postavený objekt omrzí, jednoduše můžete slepe-
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www.smer.cz



5 

lis
to

pa
d 

20
11

výrobní družstevnictví

né cihly rozpojit a začít stavět znovu. Tato hračka zaujala čas-
to i rodiče dětí. Je nabízena v několika variantách podle typu 
stavby. Stavebnice je ale určena dětem a ty si tak mohou hrát 
na opravdové stavitele – kromě slepování cihel maltou má sta-
vebnice i okna a dveře a je pak již na kreativitě dětí, zda postaví 
navržený dům výrobcem či vykouzlí z malých cihliček a malty 
nějakou originální stavbu podle své fantazie.

Náš tip:
Stavebnice Teifoc může být vtipným 

dárkem například pro mladé novomanže-
le řešící otázku bydlení. Dostat jako dárek 
skládací dům nebo dokonce rovnou hrad 
může být veselým zážitkem při rozbalová-
ní svatebního daru pro ně i přítomné sva-
tebčany. 

Že hračky druž-
stva Směr plní svůj 
účel, můžete vidět na 
přiložené fotografii. 
Lodičku jsme pro vás 
otestovali přímo ve vl-
nách. Jen nasednout 
a vyrazit na výlet… 

KOVODrUŽSTVO, výrobní družstvo v Žebráku
www.kovodruzstvo.cz   

Družstvo vy-
stavovalo dětské 
koloběžky a tří-
kolky formou vit-
ríny. Na veletrhu 

bylo možné vidět koloběžky v červeném a modrém barevném pro-
vedení. Tříkolky byly v nabídce v červené barvě a v barvě zelené 
se žlutým sedátkem. Vše je vyráběno z kovu, koloběžky mají plas-
tové sedátko. Pokud není s výrobky zacházeno v rozporu s jejich 
užitnými vlastnostmi, vydrží dlouhou řadu let k plné spokojenosti 
dětí. Jedná se o tradiční český výrobek Kovodružstva z kvalitních 
materiálů.

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

DiTA výrobní družstvo 
invalidů, Tábor
http://www.dita.cz 

Družstvo vystavovalo na 
veletrhu FOR BABIES. Nabídlo 
jako vždy sortiment dětského 
a kojeneckého textilu, přikrý-
vek a polštářů, prezentovaných 
pod značkou Little Angel. Ne-
chyběly ani výrobky z termo-
regulačního materiálu Outlast, 
který se používá do přikrývek, 
zavinovaček a fusaků. Připomí-
náme, že výrobky, v nichž je 
tento materiál použit, vytváří 
teplotu ideální pro lidské tělo, 
výrobky jsou vzdušné a ze-
jména pro miminka jsou velice 
vhodné. Výrobky Dity Tábor 
jsou na pohled efektní a vkus-
ně barevně sladěné, mají vyso-
kou kvalitu a luxusní provedení. 
Při tom všem jsou dostupné 
za příznivé ceny. Na veletrhu 
mimo jiné družstvo vystavova-
lo praktický fusak, nastavitelný 
pro několik velikostí a variant. 
Vyroben je z vysoce kvalitního 
materiálu a obsahuje též mate-
riál Outlast, udržující optimální 
teplotu lidského těla, čímž je 
ideálním výrobkem právě pro malé děti. Ve výrobcích s Outlastu 
totiž lidské tělo netrpí ani zimou, ani horkem – během několika 
sekund materiál převezme teplotu lidského těla a tím nedochází 
k jeho přehřátí, zpocení atd., čímž je vhodný zejména pro děti 
trpící kožními alergiemi.

V rámci veletrhu FOR BABIES proběhlo 30. září v rámci slav-
nostního večera v areálu PVA EXPO PRAHA vyhlášení výsledků 
soutěží GRAND PRIX a TOP EXPO FOR TOYS, FOR BABIES. Od-
borná komise udělila z 23 přihlášených exponátů v rámci vele-
trhu FOR TOYS jednu cenu GRAND PRIX a dvě čestná uznání. 
Na veletrhu FOR BABIES byla udělena jedna cena GRAND PRIX 
a dvě čestná uznání. 

O c e n ě n í 
GrAnd prix 
FOr BABies 
2011 získalo 
výrobní druž-
stvo ditA 
tábor za vý-
robek fusak 
excLusive

za vhodně 
použitý mate- 
riál, variabilitu umožňující použití fusaku pro věkové rozpětí dětí 
a použití v domácnosti i v přírodě. Družstvu DITA Tábor bla-

hopřejeme a dě-
kujeme za skvě-
lou reprezentaci  
v oblasti výrobní-
ho družstevnictví. 

Autor textu: 
Jana Henychová
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FOR INTERIOR 
2. veletrh nábytku, interiérů a designu
FOR DECOR 
2. veletrh dekorací, skla, stolování, 
bytových doplňků a textilu
6. – 9. 10. 2011, PVA EXPO PRAHA
Na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech probíhal ve dnech 6. – 9. října druhý ročník nej-
většího podzimního veletrhu bydlení FOR INTERIOR. Souběžně probíhaly veletrhy FOR DECOR, FOR 
PRESENT a FOR GASTRO & HOTEL. Veletrh FOR INTERIOR seznámil návštěvníky s nejnovějšími trendy 
v oblasti bydlení a interiérového designu. 

Všechny čtyři veletrhy nabídly návštěvníkům ucelený pře-
hled v úzce souvisejících oborech. K vidění zde byly expo-
zice více než 400 domácích i zahraničních vystavovatelů, 

kteří na letňanském výstavišti prezentovali své novinky a kolekce 
pro nadcházející rok 2012. Veletrhy se staly inspirací nejen na 
zútulnění domova, ale byly i skvělým místem k nákupu dárků, 
mnohdy za zvýhodněné výstavní ceny.

Veletrhy zahájil 
symbolickým přestřiže-
ním pásky náměstek 
ministra průmyslu a ob-
chodu Bedřich Danda 
a generální ředitel ABF, 
a.s. Jaroslav Čížek. Za-
hajovací akt proběhl ve 
Vstupní hale výstaviště 
za přítomnosti mnoha 
dalších významných 
hostů. Vedle ředitelky 

volnočasových aktivit Marii Wohlrabové z pořádající společnosti 
ABF, a.s., se vernisáže zúčastnili mimo jiné i tajemník Asociace čes-
kých nábytkářů Ing. Tomáš Lukeš.

V rámci doprovodného programu se konala v PVA tisková 
konference AČN k soutěži NÁBYTEK ROKU 2012. K dispozici 
bylo mj. Poradenské centrum Designu interiéru. Pro návštěvníky 
byla připravena velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. 

Více o veletrhu lze nalézt na 
http://www.forinterior.cz/2011.

družstevní expOZice nA veLetrhu

Na veletrzích FOR INTERIOR a FOR DEKOR vystavovala dvě 
výrobní družstva. Pojďme se nyní seznámit s jejich nabídkou…

DřeVOTVar družstvo, 
Jablonné nad Orlicí
www.dřevotvar.cz

Stejně jako na nedávno proběh-
lém veletrhu FOR ARCH družstvo 

Dřevotvar vy-
stavovalo na 
veletrhu FOR 
INTERIOR ná-
bytkové progra-
my PORTE a EN-
TRE, v různých 
ba revnos t ech 
a modifikacích. 

Stánek družstva 
se nacházel na 
stejném místě, 
což je dobré pro 
návštěvníky zú-
častňující se pra-
videlně veletrhů. 
Mezi novinky na 
veletrhu pro oba 
programy patřila 
rozšířená škála 
moření nábytku, 
kterou tvoří 22 
barevných va-
riant. Rozšířila 
se také výrazně 
nabídka úchy-
tek. U programu 
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řenky, vařečky, 
ale třeba i ramín-
ka na šaty, držá-
ky na noviny či 
kolíčky na prádlo 
a párátka. Mezi 
další sortiment 
patří například 
chlebovky, zubní 
párátka, špejle, 
prkénka, váleč-
ky, paličky na 
maso, podnosy, 
kořenky, poličky 
na kořenky, sto-
jany na hrníčky 
a na ubrousky či 
stojany na víno.  
Družstvo před- 
stavilo novinku – 
sadu tří prkének 
s dekorativními 
motivy.

Většina dře-
věných výrobků 
družstva je vhod-
ná jako dárek 
či propagační 
předmět. Firmy 
toho bohatě vy-
užívají. Dle přání 
lze na výrobky 
doplnit logo či 
další popisky. 

Autor textu: 
Jana Henychová

PORTE jsou no-
vinkou podbar-
vená skla, lesklá 
i matná, ve výpl-
ni dveří. Zajíma-
vý je také pro-
gram SPRING, 
který je nově 
s dýhovanými 
čelními plochami 
v barvě přírod-
ního ořechu. Na 
veletrhu se ob-
jevil i program 
JALBA (pokračo-
vání řady ALBA) 
– k vidění byl  
i  dětský pokojí-
ček s postýlkou. 

Oproti vele-
trhu FOR ARCH 
družstvo vysta-
vovalo jako no-
vinku programu 
JALBA dětskou 
postýlku v růžo-
vém provedení. 

D r u ž s t v o 
Dřevotvar spus-
tilo nedávno 
nový internetový 
obchod na adrese www.nabytek.drevotvar.cz, kde je možné si 
zakoupit vybrané zboží       

DIPrO, výrobní družstvo invalidů, 
Proseč u Skutče
www.dipro-prosec.cz

Na veletrhu FOR DECOR druž-
stvo DIPRO vystavovalo kuchyňské 
výrobky ze dřeva. Z nabídky jmenuj-

me alespoň širokou škálu prkének na krájení, z nichž velmi nápa-
ditým výrobkem je například praktické prkénko na krájení chleba, 
které je vyrobeno ve tvaru tácku, avšak jeho vnitřní část tvoří rošt, 
kterým propadávají přebytečné drobky. Po vyjmutí lze rošt použít 
též na odkládání horkých hrnců. Družstvo dále vystavovalo ko- nOVinKA

nOVinKA
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KČN rozšířil členskou základnu
Pět nových členů Klastru českých nábytkářů, družstvo (KČN) bylo přijato 
30. října na členské schůzi KČN, který se tak stal největším klastrem v ná-
bytkářském a dřevozpracujícím průmyslu a celkově druhým největším klas-
trem v České republice. Jedním z přijatých členů je i Technická univerzita 

vo Zvolene. Tím se KČN současně stal první klastrovou iniciativou v České republice, jejímž členem a zá-
roveň spolumajitelem je  zahraniční univerzita. Informoval o tom předseda KČN Ing. Radek Brychta.

Členskou základnu rozšířily dále brychta.org družstvo - za-
bývající se konzultačními a ekonomickými službami pro 
nábytkáře, softwarová společnost NEXNET, a. s., velko-

obchod pro nábytkáře KILI, s. r. o., a společnost zabývající se 
technologií úprav dřeva CONCORD Finance, s. r. o.

Stávajícími členy KČN jsou mimo jiné členská výrobní druž-
stva drevotvar.com Hradec Králové, Drupol Praha, Dřevodílo Rou-
sínov, Dřevojas Svitavy, Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, Dřevotvar 
Znojmo, Dřevozpracující družstvo Lukavec, FMP-lignum Humpo-
lec, KNK CZ Svratka, KOVO Brno a Svaz českých a moravských 
výrobních družstev.  Dalšími členy KČN jsou významné české 
nábytkářské a dřevozpracující české firmy, obchodníci a vysta-
vovatelé v oblasti nábytkářství, mimo jiné Mendelova univerzita 
v Brně, Textilní zkušební ústav či Asociace českých nábytkářů.

KČN je leaderem klastrových iniciativ v České republice. 
V letošním roce oslavil páté výročí svého založení. KČN se za-
měřuje na podporu podnikání nábytkářů v České republice a od 
roku 2006, kdy byl založen, investoval do podpory podnikání, 
aplikovaného výzkumu a inovací v českém nábytkářského prů-
myslu téměř 100 milionů korun. Pro své aktivity a uskutečňování 
svých cílů využívá KČN peníze pocházející ze soukromých zdro-
jů členů KČN, ze strukturálních fondů EU, ze státního rozpočtu 
a účastnil se nebo se účastní programů podpory OPPP, OPPI 
a virtuálního  vzdělávacího programu pro nábytkářský obor LE-
ONARDO.

Klastr jako jediný v republice provozuje unikátní systém in-
ternetového obchodu a informačního portálu, kde pod hlavič-
kou KČN nabízejí výrobky a služby jednotlivě členové KČN. 
Jedná se tak o největší internetový obchodní systém spolupracu-
jících a vzájemně si nekonkurujících firem ve zpracovatelském 
průmyslu. 

eshop.furniturecluster.cz  

Foto: ukázky výrobků družstva Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

H
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DÍLO, 
výrobní a obchodní družstvo, Svratouch

Vánoce se blíží…
Začátkem prosince začínají hospodyňky přemýšlet, jaké vánoční cukroví letos upečou…  V předstihu proto 
přinášíme tipy z výrobního družstva DÍLO Svratouch. 

Družstvo nabízí formičky na pracny, vykrajované cukroví 
či tvořítka do masových strojků. Nabídka je doplněna 
praktickými pomůckami, jako praktická malá struhadla, 

která mohou posloužit na nastrouhání koření, anebo posypové 
nádobky, zpravidla použité jako cukřenka.
Kdo bude nejlepší?www.dilo-svratouch.cz

Vanilkové rohlíčky
30 dkg hladké mouky, 4 dkg krupicového cukru, 
20 dkg Hery, 10 dkg loupaných umletých mandlí,  
2 žloutky, 2 sáčky vanilkového cukru, moučko-
vý cukr na obalování.

Do sypkých příprav (použijeme  
1 sáček vanilkového cukru) rozmělní-
me tuk, přidáme žloutky a spojíme 
na vále v těsto (případně pou-
žijeme kuchyňského robota). 
Hotové těsto dáme na ně-
kolik hodin rozležet do 

ledničky. Těsto zpracováváme polotuhé, na válu při 
tvoření můžeme použít trochu hladké mouky ale ne 
moc, aby se těsto po upečení nedrobilo. Z těsta utvo-
říme rohlíčky pomocí formiček nebo můžeme ručně 
vytvořit zahnuté válečky. Dá se použít i na jiný typ 

formiček pro pracny. Cukroví pečeme cca 15 – 
20 minut při teplotě 180 stupňů Celsia v trou-

bě na plechu (doporučujeme použít papír 
na pečení). Horké cukroví  obalujeme ve 

směsi 1 vanilkového cukru a cca půl 
kg moučkového cukru.

H
H

HH H
H

H
H

H
H

H

H

nÁš 
Tip
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Družstva ERGOTEP a IRISA získala 
ocenění v soutěži Český patron 2010

Vyhlášení vítězů soutěže ČESKÝ PATRON 2010 se uskutečni-
lo 4. října během slavnostního galavečera v Kongresovém sále 
PWC v Praze. V kategorii „Nejlepší zaměstnavatel a Zaměstna-

vatel roku“ získala ocenění také naše členská výrobní družstva. 1. místo v této kategorii získal ERGOTEP, 
družstvo invalidů, Proseč u Skutče. Druhé místo náleží výrobnímu družstvu IRISA Vsetín.

Ocenění vítězům předali ministr průmyslu a obchodu 
Martin Kocourek, ministr práce a sociálních věcí Jaro-
mír Drábek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Jo-

sef Dobeš, ministr kultury Jiří Besser a prezident  Hospodářské 
komory České republiky Petr Kužel.

„Podnikatelé produkují bohatství této země, z drtivé většiny fi-
nančně zajišťují chod státu a výplaty zaměstnanců. Jsou tak svým 
způsobem ekonomickými patrony České republiky a dnes jsme 

poznali a ocenili první z nich,“ uvedl při předávání cen vítězům 
prezident HK ČR Petr Kužel. Jak pokračoval, záměrem soutěže je 
na pozitivních příkladech ukázat, že v naší zemi je mnoho velmi 
schopných, odvážných a předvídavých podnikatelů a dobře ve-
dených firem, které se mohou pochlubit jednoznačnými úspěchy 
a dokážou se rozvíjet.

Soutěž vyhlásila Hospodářská komora České republiky spolu 
s komunikační agenturou New Pin. Posláním soutěže, která navá-
zala na loňský úspěšný projekt Krizi navzdory, je podpora pod-
nikatelů na území České republiky, s cílem vyzdvihnout a veřejně 
prezentovat ty podnikatele, kteří se za rok 2010 mohou pochlubit 
výrazným úspěchem v dané kategorii. 

soutěžilo se v následujících kategoriích:
• Ekologický přínos 
• Banka pro podnikatele 
• Podpora kultury 
• Nejlepší zaměstnavatel a Zaměstnavatel roku 
• Vzdělávání v oblasti učňovského školství 
• "Malá" energetika“ 

Nad jednotlivými soutěžními kategoriemi převzala záštitu 
ministerstva životního prostředí, kultury, práce a sociálních věcí, 
školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu. Kompletní 
výsledky soutěže lze nalézt na 

www.komora.cz .

Ocenění z rukou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra 
Drábka převzala Ing. Eva Daňková, ředitelka obchodu,  
ERGOTEP, družstvo invalidů, Proseč u Skutče.

Mgr. Ivan Dvořák, náměstek ředitele pro  služby klientům 
VZP (vlevo), předal ocenění Vlastimilu Juřičkovi, vedoucí-
mu MTZ, IRISA, výrobní družstvo, Vsetín.
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Brněnská Drutěva, 
výrobní družstvo

Jen málo firem se může prezentovat tak rozsáhlým výrobním 
programem, jako je právě Brněnská Drutěva. Toto družstvo 
patří k úspěšným, které zaujímají pevnou pozici na českém 
i zahraničním trhu svými výrobky, které jsou žádané a specifické. 
V nabídce mají celou řadu vybavení pro zdravotnictví, šijí originální 
dámskou konfekci pro zahraniční odběratele a stejně tak kvalitně 
vyrábějí na přání klienta složitější elektronické přístroje, včetně 
dalších mnoha výrobků a služeb v rámci kooperace. Současně 
jsou významným zaměstnavatelem zdravotně postižených 

občanů. Pojďte se s námi seznámit s družstvem a jeho činností, o které jsme si povídali s předsedou 
představenstva Ing. Miloslavem Janíčkem a vedoucími výrobních provozoven.

portfolio výrobků a výrobních kapacit:

závod 01 – chráněná 
dílna, kartáčnické výrobky, 
kooperační práce, 
ruční montážní práce

závod 02 
– konfekce, 
dámská, pánská 
konfekce, oděv-
ní doplňky slou-
žící k reklamním 
účelům

závod 34 – 
kartonáž, knihaři, 
papírenská výro-
ba, knižní vazby, 
kancelářské 
a školní potřeby

luxusní potahovaná kartonáž, kartonáž 
– obaly

závod 05 – elektro a kovo výroba – 
chráněná dílna, regulátory teploty 
k plynovým kotlům,
laboratorní topná hnízda a masérská 
lehátka

Historie firmy
Počátky vývoje družstva spadají do roku 1945. Tehdy absolventi 

Královopolského ústavu, kteří byli sdruženi ve spolku JETĚVA, zahájili 
drobnou výrobní činnost.  Zásadními změnami v organizování osob 
se změněnou pracovní schopností došlo k utvoření prvního družstva 
invalidů v republice již v roce 1949. Delimitací závodů z tohoto 
prvního družstva invalidů vzniklo v roce 1953 výrobní družstvo 
Brněnská Drutěva s pěti výrobními závody umístěnými na různých 
místech Brna s celkovým počtem členů 534. Družstvo zabezpečovalo 
výrobu kartáčnickou a košíkářskou, brašnářství, oděvní výrobu, 
kartonáž, výrobu tkaných odporů a sítí,  a od roku 1954 také výrobu 
umělých květin.

V roce 1961 byla dokončena výstavba provozovny v Horních 
Heršpicích, kam se přestěhovala výroba oděvů a kartonáže. V roce 
1980 došlo k rozšíření činnosti družstva o knihařství a to v důsledku 
sloučení družstva s VD Knihařů, které bylo založeno již před 65 
lety. Počet členů v tomto období činil cca jeden tisíc osob, převážně 
se změněnou pracovní schopností. Družstvo mělo dále sedm 
maloobchodních prodejen, které navazovaly na výrobní program 

závodů. Vlastnilo bezbariérový rekreační objekt na Bílém potoce, 
chatu na brněnské přehradě, v pronájmu mělo rekreační zařízení 
v Čalově na Slovensku a v Tatranské Štrbě, závodní klub v Brně 
a ubytovnu na Fišové ulici v Brně.

V letech 1985 - 1988 byla realizována výstavba tří nových 
objektů v areálu na Bohunické ulici v Horních Heršpicích v celkovém 
investičním nákladu 40 milionů korun – výrobní budova, rehabilitační 
zařízení a stravovací zařízení.

Na základě zákona 42/91 Sb., o úpravě majetkových vztahů 
a vypořádání majetkových nároků v družstvech, byla Brněnská 
Drutěva přetransformována na družstvo vlastníků. V roce 1995 
byla založena dceřiná společnost BD TOVA s.r.o., jejímž hlavním 
předmětem činnosti je výroba dekorativních předmětů (dřívější umělé 
květiny). 

Současnost:
Družstvo zaměstnává 180 zaměstnanců, z toho je 70 procent 

zdravotně postižených pracovníků. Výrobní činnost družstva je 
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velmi různorodá, skladba oborů respektuje požadavky trhu a také 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

Družstvo používá ke zpracování dat (řízení výroby, ekono- 
mické systémy apod.) rozsáhlou počítačovou síť. Družstvo 

prezentuje výrobky a nabízí své služby prostřednictvím 
internetových stránek www.druteva.cz. Vysoká úroveň sys- 
tému kvality byla potvrzena auditem zavedeného sys- 
tému kvality podle standardu ISO 9001:2008 firmou  
BUREAU VERITAS.

Pane předsedo, kolik provozů představuje 
Brněnská Drutěva?

Výrobu máme rozdělenou dle oborů činností ve třech 
provozech, a to konfekce, kartonáž a závod kovo - elektro 
v Žabovřeskách. Dále máme chráněné dílny, kde probíhají 
různé kooperační práce.

Od května roku 2005 jsme držiteli certifikátu dle  
ISO 9001:2000 na závodě 05, Sochorova 22 a v dubnu 
roku 2010 jsme jej rozšířili o závod 34, Bohunická 81  -  
ISO 9001:2008.
Ve vašem družstvu proběhly organizační 
změny vedoucí k úsporám. Můžete nám je blíže 
objasnit?

Z ekonomických důvodů jsme přistoupili  k reorganizaci 
některých pracovišť, zejména   co se týká obsazenosti ploch. 
Uvolněné prostory jsme pronajali, čímž družstvo získalo další 
stálý příjem.

Další úsporná opatření jsme hledali v personální oblasti, 
zaměřili jsme se na plánování a organizaci pracovních činností 
hlavně u technicko-hospodářských pracovníků a v rámci 
vytíženosti pracovníků jsme slučovali a rušili některá pracovní 
místa.
Kolik pracovníků v současné době družstvo má 
a kolik je členů?

V současnosti zaměstnáváme 180 pracovníků. Členů  je 
z toho 38 pracovníků. 
Není jistě lehké zajistit práci pro tak velké množství 
lidí. Máte štěstí při výběru pracovníků?

Máte pravdu, práce pro zaměstnance nejen zdravotně 
postižené se zajišťuje v dnešní době nesnadno.

Je třeba neustále hledat nové zákazníky a stálou kvalitou 
výrobků a dodržováním dodacích termínů udržovat zákazníky 
současné.

Přes pečlivý výběr nových pracovníků, se vždy najde 
někdo, kdo v praxi nesplní naše očekávané požadavky. 
Naštěstí toto procento není velké.
Jste družstvo invalidů. Jaké činnosti u vás 
zdravotně postižení lidé provádějí?

Zdravotně postižení zaměstnanci u nás pracují na 
nejrůznějších pozicích od výrobních, přes kancelářské až 
po funkce řídící. V oblasti výrobní se může jednat o práce, 
které lze vykonávat po zaučení nebo odborné práce, které 
vyžadují pracovníky s odbornou kvalifikací.

Naše družstvo zaměstnává více než 50 procent 
zaměstnanců se zdravotním postižením a tím splňuje podmínku 
uvedenou v §81, odst.2, písm. b) zákona č. 435/2004 
Sb. o zaměstnanosti. Nabízíme  tedy využití možnosti tzv. 
náhradního plnění. Firmy v ČR již znají, že náhradní plnění 

je možnost splnění zákonné 
povinnosti pro společnost 
s více jak 25 zaměstnanci, 
kterým tento zákon ukládá 
zaměstnávat minimálně 4 
procenta osob se zdravotním 
postižením.
Pro své pracovníky 
se snažíte vytvářet co 
nejlepší podmínky, 
mimo jiné věnujete 
pozornost i   pracovnímu prostředí. Jak pečujete 
o své zaměstnance?

Mimo jiné jsme vybudovali prostornou a moderní závodní 
jídelnu, kterou je možno využít případně i pro jiné firemní 
akce. Personální obsazení kuchyně jsme vyřešili externím 
provozovatelem, který poskytuje obědy a možnost stravování 
též firmám v okolí. Naši pracovníci mají na obědy dohodnuté 
slevy.

V areálu firmy funguje rehabilitační středisko, ze sociálního 
fondu vyplácíme odměny pracovníkům při pracovních 
a životních výročích.

V pracovních kolektivech složených ze zdravých 
a postižených lidí je velmi důležitá práce mistrů, vedoucích 
výrob a dalších lidí. Tito řídící pracovníci, kteří přímo přichází 
do kontaktu s pracovními skupinami, jsou vedením družstva 
považováni za velmi stěžejní, neboť to musí být nejen 
odborníci,     ale i „psychologové“ a musí mít velké zkušenosti 
v jednání s lidmi.
Vystavujete mj. na veletrzích ve společných 
expozicích SČMVD. V čem spatřujete přínos v těchto 
společných akcích?

Společnou účast na veletrzích a akcích organizovaných 
SČMVD rádi využíváme. 

SČMVD nám takto nejen šetří část nákladů na vystavování, 
ale i čas nutný k přípravám těchto akcí. Prezentace výrobků 
i celé naší firmy, získávání kontaktů a nových zákazníků - jsou 
aktivity, které ředitelé jednotlivých závodů prosazují i na 
těchto akcích.
Jaké plány máte v nejbližší budoucnosti?

V nejbližší budoucnosti se budeme snažit zajistit 
dostatečný objem práce pro pracovníky a co možná nejvíce 
ovlivňovat legislativu vztahující se k problematice zdravotně 
postižených. Vítáme zájem o naši oblast podnikání i ze strany 
některých poslanců Poslanecké sněmovny parlamentu České 
republiky. Naši firmu nedávno navštívila paní poslankyně  
Lenka Kohoutová a její činnost a názory na naši snahu 
zaměstnávat zdravotně postižené vítáme a podporujeme.

rOZhOvOr: ing. Miloslav Janíček, předseda představenstva 

KOnTAKT:
Brněnská Drutěva, výrobní družstvo, Bohunická 81, 639 13 Brno

Telefon:  +420 511 129 111, mail:  druteva@druteva.cz
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Závod 02 -  konfekce
věra pospíšilová  -  ředitelka závodu
Jaké výrobky nabízíte?

Více než 20 let se specializujeme 
na šití dámské „tracht“ módy pro 
rakouský, německý a italský trh.  Jedná 
se o zakázkovou výrobu krojů a dalšího 
specifického oblečení pro určitého  
klienta.

Zde v dílně můžeme také vidět župany – patří mezi 
vaše stálé výrobky?

Jedná se opět o zakázkovou výrobu luxusních 
županů, pyžam a palet, které vyrábíme již šestým 
rokem pro anglický a americký trh.
Vyrábíte také pro český trh?

Ano. Specializujeme se na taláry a klobouky 
pro české vysoké školy. (pozn.: klobouk nám 

ředitelka závo- 
du předvedla – 
viz foto)
Jaké  mate- 
riály pro vý- 
robky použí- 
váte?

Máme dlou- 
holeté zkušenos- 
ti se zpracová- 
ním materiálů, 
jako kašmíry, 
vlny, samety a hedvábí, které vyžadují speciální pracovní postup při 
stříhání, fixaci, šití či balení hotových výrobků. Výrobky dodáváme 
ve vysoké kvalitě.

Závod 34 - knihaři, kartonáž, svařování plastů
ing. Libor knötig – ředitel závodu
Jaké služby váš závod nabízí?

Vyrábíme potahovanou kartonáž, tzv. 
hrubou a vysekávanou, dále ruční kartonáž.  
Zabýváme se také knihařstvím.
Zde v provozu je možno vidět  
i balení výrobků do plastu. Patří to k 
vaší stálé nabídce?

Ano, jedná se o tzv. vysokofrekvenční 
svařování, které provádíme na přání 
klienta. Jedná se o plastový obal, v němž je 

neprodyšně uzavřen výrobek. V tomto konkrétním případě se jedná 
o papírový leták, respektive manuál k výrobku. Ten je zabalen, resp. 

svařen pomocí elektrody do požadovaného tvaru v průhledném 
plastovém obalu. Obal může být čirý či barevný podle přání 
zákazníka. Lze na něj vyrobit i potisk. Zákazník si dodá tiskovinu a my 
zajistíme konečnou podobu v obalu.
Jaké služby ještě tato vaše provozovna zajišťuje?

Provádíme také práce ve mzdě – různé služby. V nabídce máme  
i lisování plastů a nabízíme také sítotisk.
Vaši kolegové z konfekce mají odbyt hlavně v zahraničí. 
Jak je to s kartonáží?

Pro naše výrobky máme odbyt především v České republice. 
Zákazníci se na nás obracejí s konkrétními požadavky, ať již se jedná o 
velikost kartonáže, ale i jeho tvar a celkové provedení
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Závod 05 - kovovýroba a elektrovýroba
ing. ivana Čonková – ředitelka závodu
Jaké výrobky nabízíte v kovovýrobě?

Jedná se o výrobu speciálních 
křesel, lehátek, stolků a židliček pro  
kosmetické a masážní účely. Dále je 
naším předmětem činnosti technologie 
soustružení, frézování, vrtání, řezání, 
ohýbání, svařování CO i elektřinou. 

Jaké výrobky byste zmínila?
Zajímavým výrobkem je například rehabilitační plošina. Je určena 

k rehabilitaci pacientů. Jedná se o plošinu zavěšenou na podstavci, 
kde je pacient nucen k udržení stability. Dále vyrábíme například 
výškově nastavitelné lehátko pro vybavení lékařských ordinací 
a masérských salónů. Polohu lze nastavit ovládacím tlačítkem na boku 
lehátka nebo nožním nášlapovým ovladačem. Lehátka jsou nabízena 
v různých variantách. Např. s naklápěcím podhlavníkem, případně 
s naklápěním nožní části. Naklápění polohovacího podhlavníku  
či nožní části je možné pod úhly 0 až 45 stupňů, nebo – 15 stupňů až 
+ 15 stupňů. Z dalších výrobků jmenujme alespoň pojízdné kovové 
stolky vhodné pod přístroj na kompresivní drenáže, židle, kosmetické 
křeslo polohovatelné na ruční ovládání či s el. motorem, lupu 3 
dioptrie s osvětlením, pedikérské podložky či veterinární stoly. Dále 
družstvo nabízí možnost zhotovení výrobků na přání zákazníka.
Na veletrhu věnovanému zdravotní technice jste 
vystavovali mj. přístroj pro harmonizaci čaker. Co 
přesně tento výrobek představuje?

Přístroj na harmonizaci čaker světelnou rampou je v podstatě 
stojan obsahující sérii barevných lamp, z nichž každá barva 
reprezentuje jednu čakru. Čakry jsou energetická centra našeho 
těla – vychází se zde z čínské medicíny. Každá z čaker je spojena 
s určitou částí těla a orgány, od temene hlavy (fialová, tmavě modrá 
a světle modrá) přes trup (zelená a žlutá) až po konec páteře 
(oranžová a červená). Přístroj slouží k harmonizaci a pozitivní 
stimulaci organismu. Výrobek je dodáván s náhradní sadou  žárovek 
má schválený průmyslový vzor. 
Jaké výrobky považujete za stěžejní v elektro 
výrobě?

Hlavním vlastním výrobkem je laboratorní topné hnízdo 
a drátový i bezdrátový regulátor teploty pro ovládání plynových 
kotlů a pro podlahové topení. Družstvo dále ručně osazuje plošné 
spoje klasickými i SMD součástkami. 

Co dále můžete svým zákazníkům nabídnout?
Zákazníci se na nás mohou obrátit s různými kooperacemi 

v oblasti montážních prací. Specializujeme se na ruční montážní 
i demontážní práce nejčastěji z oblasti strojní a elektro. 
O jaké konkrétní práce se jedná?

V oblasti elektro jde například o montáže zářivkových svítidel 
včetně elektrické kontroly, zapojování el. schémat, kompletace 
elektrotechnických svorek a součástek, výroba kabeláže včetně 
různých zástrček a koncovek, atd.
Ve kterých dalších oblastech nabízíte kooperace?

Nabízíme například sáčkování montážních příbalů, kompletace 
výrobků, kompletace montážních příbalových sáčků, lepení obalů 
a obálek, třídění výrobků.
Zmínila jste laboratorní topná hnízda. Můžete tento 
výrobek našim čte- 
nářům představit?

Jedná se o výro- 
bek  pro výzkumné 
ústavy, hygienická 
zařízení, laboratoře, 
kde   se provádějí testy, 
atd. Zařízení slouží pro 
ohřev tekutin v baňkách 
od objemu padesáti mililitrů až do velikosti 200 litrů. Tepelná vložka   
je ručně utkaná na tzv. kopytu ve tvaru baňky. 
Jaký je na tento výrobek odbyt?

Odebírají ho hlavně velkoobchody s laboratorní technikou 
v České republice. Přibližně 15 procent laboratorních topných hnízd 
exportujeme.
Jaký další výrobek byste čtenářům přiblížili?

Z nejnovějších výrobních programů stojí za zmínku nový typ 
regulátorů teploty 
s podsvíceným 
displejem, který 
vyrábíme pro ABB 
Elektro – Praga 
Jablonec nad 
Nisou.

Autor textu: 
Jana Henychová
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Lidová tvorba, 
družstvo umělecké výroby Uherský Brod
slaví letos 75 let vzniku

Letošní 30. listopad je pro družstvo Lidová tvorba v Uherském Brodě významný – slaví totiž 
již 75 let vzniku družstva, kdy v roce 1936 poprvé družstvo oficiálně zahájilo svou činnost. 
Od roku 1953 je členem Svazu českých a moravských výrobních družstev.

Družstvo je výrobcem krojovaných pa-
nenek z různých regionů Čech a Mo-
ravy včetně Slovenska. Panenky se 

vyrábějí v dívčím i chlapeckém provedení. 
Zručné pracovnice na ně šijí kroj přesně 

podle dávných dobových tradic – prádlo, 
spodnička, šněrovačka, sukně a zástěrka. To 
následně putuje k dalším pracovnicím, kde se 
panenky oblékají. Některé části se našívají 
přímo na panenky, takže je nelze svléknout. 
Panenky mají vlásky po celé hlavě, i když 
jsou zdobeny dobovou pokrývkou hlavy 
(čepec).

Panenky jsou klasifikovány jako upomínko-
vý předmět, který může být vhodným dárkem mimo jiné pro vaše přátele 
ze zahraničí toužící odvézt si z České republiky skutečně českou věc na 
památku. České panenky se pohybují – tedy v cenové nabídce družstva 
- v ceně od zhruba 100 korun za nejmenší, tedy o výšce 12 centimetrů. Nej-
větší dosahují velikosti 45 centimetrů a cenová relace je podle kroje v prů-
měru kolem 500 korun, ty nejvíce zdobené něco málo přes 700 korun. 

Družstvo v minulosti – jak již ostatně z názvu vyplývá, vyrábělo zboží 
související s manuální lidskou výtvarnou činností – z jejich výroben pochá-
zela tradiční barevná tupeská keramika nebo spousta dalších keramických 
hrnků, šálků, konviček, váziček, šidláků a čutor. Specializovalo se také na 
výrobu ze dřeva či na další drobnosti, které dělají lidem radost… V součas-
nosti již družstvo vyrábí pouze panenky, má vlastní lisovnu, takže se jedná 
o kompletní český výrobek. Družstvo je jediným původním výrobcem plas-
tových mrkacích panenek na českém trhu.

Pro družstvo Lidová tvorba je v současné době výroba panenek již 
víceméně jakousi nostalgickou záležitostí. Jak informoval předseda druž-
stva Ing. Jiří Adam, tento výrobní program pokrývá pouze malé procen-
to z celkového objemu. Družstvo vyrábí interiéry na zakázku – jedná 

se například o stojany 
na podporu prodeje 
a displeje, interiéry 
obchodů, bank, hotelů 
a restaurací atd. Pro vý-

robu jsou používány aktuálně žádané materiály, jako 
HDF, MDF povrchová úprava lak, barva, dřevotřísko-
vé desky laminované, dýhované, plast, sklo, kov, uma-
kart či kompaktní materiály (staron, kerrock,corian…). 
Družstvo vyrábí designově velmi kvalitní zboží se 
zajímavým lakovaným a broušeným povrchem, kdy 
výrobek vypadá velmi luxusně. Materiál se dováží ze 
zemí Evropské unie. Výrobky družstva můžeme vidět 
například v podobě stojanů v hypermarketech, kde 
je na nich předváděno luxusní zboží, či ve stáncích 
mobilních operátorů… Nikdo již neví, že dokonalý 
design interiéru vznikl právě v Lidové tvorbě, neboť 
na výrobcích je umístěna značka zpravidla cílového 
klienta. Je to ale celonárodní záležitost, netýká se to 
jen tohoto družstva. 

Přejeme družstvu hodně síly a zdaru v jeho 
snažení. A nám všem, aby se mu podařilo zacho-
vat alespoň tu špetku ze stále ustupující lidové tra-
dice, abychom všechny ty krásné panenky mohli 
vidět i normální smrtelníci. Panenky by mohly být 
velmi zajímavým artiklem pro obchody upomín-
kových předmětů, akce na folklorní téma či jako 
vzpomínka z návštěvy České republiky – tedy 
vhodným dárkem pro cizince, pro milovníka folk-
loru nebo jednoduše pro někoho, kdo ocení titěr-
nou lidskou práci a panenka by tak mohla tvořit 
zajímavou dekoraci v jeho bytě. A opět i zde platí 
mé oblíbené pořekadlo, že nejlevnější věci nemusí být  vždy těmi 
skutečně levnými.

Více informací o družstvu Lidová tvorba, družstvo umělecké výroby 
Uherský Brod, můžete nalézt na 

http://www.lidovatvorba.cz
Autor textu: Jana Henychová

předseda družstva 
Ing. Jiří Adam
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MODĚVA oděvní družstvo Konice
Družstvo Moděva nedávno uvedlo na trh nový program - Business kostým. Oficiální představe-
ní kostýmů proběhlo v rámci letošních módních veletrhů STYL KABO, které se konaly ve dnech 
21. – 23. srpna v brněnském výstavním areálu. 

Družstvo Moděva nedávno uvedlo na trh nový program - 
Business kostým. Oficiální představení kostýmů proběhlo 
v rámci letošních módních veletrhů STYL KABO, které se 

konaly ve dnech 21. – 23. srpna v brněnském výstavním areálu. 
Zaměstnané ženy dnešní doby musí skloubit často řadu věcí, 

a to nejen mezi přechodem ze zaměstnání k soukromým či rodin-
ným aktivitám. Zejména ženy pohybující se v top managementu, 
ale třeba i v nejrůznějších kancelářských profesích, kde je nutný 
styk s veřejností, musí vypadat upraveně, elegantně a především 

seriózně a důvěry-
hodně. Jsou určité 
pozice, které navíc 
striktně dodržují pře-
depsaný oděv do 
zaměstnání a na vy-
braná pracoviště ho 
některé firmy dokon-
ce svým zaměstnan-
cům pořizují, ať již se 
jedná o hotely, ban-
ky, recepce či větší 
instituce.

Dnešní ženy vy-
žadující kostým do 
kanceláře preferují 
kromě slušného ze-
vnějšku především 
jeho praktičnost, kom-
binovatelnost, volí po-
hodlné střihy s módní 
siluetou, ve kterých 
se cítí příjemně. Ne-
malý důraz je kladen 
také na vhodný výběr 
látky – kvalitní látka 
by měla mít kromě 
předpok ládaných 
vzhledových vlastnos-
tí také vlastnosti jako 
prodyšnost, nemačka-

vost, materiál by měl být též odolný proti oděru. Tyto vlastnosti 
splňují například směsové materiály s obsahem viskozy, lycry 
a dalších moderních vláken.

Na vývoji business kostýmu se podílel speciální tým pracov-
nic Moděvy, a to vedoucí projektu Bc. Markéta Bořilová, vedoucí 
obchodního oddělení Ing. Iveta Lužná, referentka obchodního 
oddělení Blanka Šmídová a vedoucí technologického oddělení 
(modelárny) Eva Pečová společně s pracovnicemi vývojového 
oddělení družstva.

V současné době se chystají představovací akce ve vybra-
ných podnicích, kde si zákaznice mohou kostým přímo objednat 
a vybrat si z nabídky látek, barev, knoflíků atd. 

www.modeva.cz
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Nedávno jste spustili výrobu 
business kostýmů. Jaké jsou 
první reakce ?

Ano, výroba ověřovací série jed-
notlivých kostýmů v požadovaných 
velikostních řadách byla dokončena 
a je připravena k prezentačním ak-
cím tak, aby si zájemkyně mohly vše 
i vyzkoušet. Současně jsme vyrobili 

a dodali kostýmy prvním odběratelům, kteří zareagovali nej-
rychleji a objednali si některé modely již na veletrhu STYL 
v Brně v srpnu.

Zvýšený ohlas byl po zveřejnění článků v časopisech Výrobní 
družstevnictví a Prosperita – Madam Business. 

Denně vyřizujeme několik dotazů, kde máme prodejny, kde 
je možné si objednat, vyzkoušet a koupit nabízené zboží. Na zá-
kladě těchto dotazů shromažďujeme informace a připravujeme 
plán prezentací v jednotlivých regionech. Naše prvotní představa 
byla, že již v měsíci říjnu uskutečníme první předváděcí akce, ale 
vzhledem k prioritám ve výrobě a dokončení zimní sezóny pro 
naše velmi významné zahraniční zákazníky, bylo nutné všechny 
termíny o jeden měsíc posunout.                      

V kolika podnicích byl již business kostým předsta-
ven ?

Velmi rád bych Vám již nyní vyjmenoval řadu státních, finanč-
ních institucí a firem kde jsme již naše kostýmy  prezentovali, bo-
hužel z důvodu objektivního zpoždění začneme s těmito akcemi 
až nyní.

Zahájení prezentačních akcí bude dvěma módními pře-
hlídkami v Olomouci koncem měsíce listopadu a ihned poté 
se rozjedou naše pracovnice obchodního oddělení s business 
kostýmy přímo k potencionálním 
zákaznicím. Jako první bude Kraj-
ský úřad v Olomouci a významné 
instituce našeho kraje. Následo-
vat budou předváděcí akce po 
celé České republice. Rádi do 
výčtu a plánu návštěv zařadíme 
významné bankovní a státní insti-
tuce, na které má velmi dobré vaz-
by náš Svaz. V řadě případů jsou 
již plánované akce předjednané 
a některé zákaznice již „netrpě-
livě“ na „ svůj “ business kostým 
čekají. V několika případech jsme 
již i vyhověli, např. několik staros-
tek si vybralo na naší prodejně 
a to na základě první prezentace 
kostýmů na setkání starostek, kte-
rá proběhla pod záštitou pana 
hejtmana Olomouckého kraje.

Některé vybrané modely jsou 
současně prezentovány v zásil-
kovém katalogu „Módní trendy“,  
který byl distribuován již koncem 
měsíce října. Propagace probíhá 
také v internetovém obchodě na  
www.modni-trendy.eu a na 
stránkách našeho družstva  
www.modeva.cz.

O jaké součásti kostýmu je největší zájem ?
Prozatím nejvíce objednávaným kostýmem je sako s tvarova-

ným límcem a růží na klopě se sukní v originálním materiálu – viz 
titulní strana časopisu. Velmi požadované jsou i kalhotové kos-
týmy. Členěné sako s rozparky na předním díle a prošívanými 
detaily na zadním díle a kalhoty rovného střihu. Některé detai-
ly na základní řadě kostýmů jsou řešeny průběžně i dle reakcí 
jednotlivých zákaznic. Rovněž při výběru materiálů se snažíme 
uspokojit individuální potřeby. 

Jaké jsou dodací lhůty pro dodání business kostý-
mu ?

Na tuto otázku Vám odpovím z pohledu ekonoma a součas-
ně představitele firmy, která se samozřejmě snaží vyjít zákaznicím 
vstříc a uspokojit jejich požadavky co nejrychleji. Obecně mohu 
říci, že termín bude maximálně do jednoho měsíce. V případě, že 
požadovaný kostým bude skladem, můžeme vydodat okamžitě – 
popřípadě provést ještě drobné délkové nebo velikostní úpravy.

V případě, že bude nutné kostýmy vyrobit, je nutné sladit právě 
ekonomické hledisko a dodací termín. Nelze vyrábět každý kostým 
individuálně, ale je třeba do výroby zařadit alespoň takové mini-
mální množství, které nebude ve svém výsledku ztrátové. Nechceme 
rovněž vytvářet nepřiměřené skladové zásoby výrobků.

Co chystáte v družstvu pro nejbližší období ?
V nejbližším období chceme pracovat na rozšíření základní 

řady kostýmů s využitím poznatků z prezentačních akcí a z poža-
davků našich zákaznic. Součástí vzorování budou nové techno-
logické prvky zpracování, nové módní záležitosti, obohatíme ko-
lekci o nové zajímavé materiály nebo netradiční detaily v drobné 
přípravě.

Současně budeme připravovat novou zimní kolekci plášťů, 
palet a bund pro únorový veletrh 
STYL 2012. 

Naším každodenním úkolem 
pro nadcházející období je však 
přednostně zabezpečit splnění 
všech dodávek pro zahraniční zá-
kazníky a splnit plánované ukaza-
tele plánu letošního roku.

V uplynulém období jsme získa-
li některé nové obchodní partnery 
ve Švýcarsku, Rakousku a Ně-
mecku. Tyto nové vztahy chceme 
v příštím roce rozšířit a nezbývá 
než znovu vzorovat nové kolekce. 
Nový a velmi zajímavý kontakt 
máme na italského dodavatele vy-
soce kvalitního zboží do Ruska, pro 
kterého bychom měli začít vyrábět 
v roce 2012. Pokud vše vyjde dle 
našich představ, měl by letošní rok 
dopadnout velmi dobře a pro příští 
období budou vytvořeny perspek-
tivní základy nových objednávek. 
Pro příští rok se chystáme také vel-
mi významně investovat do zatep-
lení našich výrobních nemovitostí 
v rámci programu Ekoenergie. 

Autor textu: 
Jana Henychová

rOZHOVOr: Ing. Leo Doseděl, předseda VD moděva Konice
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Důbrava chemické výrobní družstvo 
Valašské Klobouky

Důbrava chemické výrobní družstvo již více jak  
50 let vyrábí a dodávána na trh výrobky bytové  
chemie. V současné době sortiment bytové chemie 
obsahuje okolo 80 výrobků.

Své místo v tomto sortimentu má i výrobková řada 
„Mimino“, která byla v poslední době výrazně ino-
vována a rozšířena. Výrobky této řady jsou určeny 
k praní bílého i barevného prádla. Díky svému 
složení působí účinně a také šetrně, takže jsou 
vhodné na praní dětského, ale i ostatního prádla. 
Tato řada původně pracích prášků byla rozšířena 
o prací gel, který působí již od nízkých teplot při 
praní.

Družstvo Důbrava zaměstnává trvale více než 60 procent osob se zdravotním postižením a poskytuje svým zákazníkům náhradní plnění.
www.dubrava.cz

Pertilex - odstraňovač skvrn a špíny z textilií. Jde  
o bezchlorový přípravek, který se může používat 
samostatně nebo při praní.

sortiment tekutých čisticích prostředků byl rozšířen o několik nových výrobků:

Krbík čistič krbových skel  
a grilů - účinný prostředek 
na odmašťování a čištění 
lehkého povlaku sazí, mast-
noty a dehtu.

Wectol gelový čistič odpadů - slouží 
k pročištění a udržování odpadního 
a kanalizačního potrubí v domác-
nostech, k čištění a uvolnění odpadů 
sprch, umyvadel a WC.

Brela krém na sklokeramické desky - přípravek 
odstraňuje tukové připáleniny a zaschlé nečistoty 
bez nebezpečí poškrábání.

Poslední novinkou v sortimentu je Lin na 
okna, skla a zrcadla - výrobek určený 
k čištění skleněných povrchů a zrcadel, 
tedy oblasti aplikace, pro kterou dopo-
sud nebyl v sortimentu vhodný výrobek.
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Detecha, chemické výrobní družstvo, 
Nové Město nad Metují
vystavovalo na veletrhu 
WORLD OF BEAUTY & SPA 2011

Veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA 2011 se konal ve dnech 30. září a 1. října v prostorách 
areálu 02 arény v Praze 9. Veletrh předvedl novinky v oborech pěstící a dekorativní kosmetiky, 
přípravky typu anti-aging, biokosmetiku, péči o tělo, přístroje a metody pro formování postavy, 
vybavení kosmetických, kadeřnických a masážních salonů, metody pro wellness či lázeňství 
a mnoho dalšího.

Na veletrhu vystavovalo také chemické družstvo DETE-
CHA českou kosmetiku vlastní výroby značky REGINA. 
Tato kosmetika nabízí kvalitní a dostupnou péči pro pleť, 

pokožku, vlasy i nehty. Na českém i zahraničním trhu působí již 
více než 50 let a její unikátní, tradiční i zcela nové pečující i de-
korativní přípravky, zná více než pět generací žen a jejich rodin. 
Světovou proslulostí se honosí Jelení lůj, který je registrovanou 
značkou společnosti. 

Na veletrhu družstvo nabídlo širokou paletu dekorativní kos-
metiky, obsahující rtěnky, tvářenky, pudry, laky na nehty, řasenky, 
dále krémy či oblíbené tradiční jelení loje. Mezi novinky patřila 
zvláčňující rtěnka s kolagenem a dále produkty se solí z mrtvého 
moře – sprchový gel s výbornými revitalizačními a hydratačními 
vlastnostmi, a dále šampon s regeneračními schopnostmi. 

www.detecha.cz
www.reginakosmetika.cz

www.beautyexpo.cz
Autor textu: Jana Henychová

nOVinKA
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Ve dnech 10. – 11. října se konal v komorním a sympa-
tickém prostředí hotelu Mánes ve Svratce seminář určený 
předsedům výrobních družstev, obchodním manažerům a 

pracovníkům obchodních a odbytových oddělení. 
Seminář, který organizoval odbor poradenských a podni-

katelských služeb, navázal na předchozí obchodní semináře. 
Jeho cílem bylo podat účastníkům komplexní informace týkají-

SEMINÁŘ OBCHODUJEME  
DOMA A V ZAHRANIČÍ

cí se např. obchodního případu, co je třeba znát při obchodo-
vání, jaká jsou úskalí při obchodování v reálném světě, právní 
etika a vyřizování reklamací a spotřebitelských sporů, ale také 
informace z bankovního sektoru, jako např. platební instru-
menty, platební morálka, vymáhání pohledávek, formy profi-
nancování prodeje, odkup pohledávek apod. Na seminář byl 
pozván jednak zkušený lektor, který má dlouholeté zkušenosti 

v oblasti obchodu, exportu  
a importu, ale také hlavní 
analytik ČSOB, předseda 
Sdružení českých spotřebite-
lů  a pracovník ČOI.

Semináře se zúčastnilo 32 
pracovníků výrobních družstev. 
Odbor poradenských a pod-
nikatelských služeb se bude 
snažit  i v příštím období oslovit 
výrobní družstva s nabídkou 
dalších zajímavých seminářů.

Autor textu: Ing. Jiří Viselka

Templářské sklepy Čejkovice,
vinařské družstvo
Benefiční večer přinesl nové prostředky pro organizaci Mamma HELP

dne 22. září se v pražském Grand hotelu Bohemia 
uskutečnila benefiční akce s názvem „růžový večer 
pro Mamma heLp“. v rámci kampaně“ Říjen v růžo-
vé“ se řada českých firem rozhodla podpořit tuto akci 
podporující boj proti rakovině prsu. partneři pacient-
ské organizace předali sponzorské dary na zajištění 
dalšího provozu poradenských center. Mezi nejvý-
znamnější partnery se zařadily templářské sklepy 
Čejkovice s projektem „na zdraví s růžovým“. 

Vinařské družstvo  Templářské sklepy Čejkovice předalo 
výtěžek ze sbírky „Na zdraví s růžovým“ ve výši 242 375 Kč. 
Připomínáme, že od 1. května do konce září vyzývalo vinařské 
družstvo, abychom si připili na zdraví sklenkou růžového vína 
a pomohli tak ženám, které o své zdraví musí bojovat. Na konto 
Mamma HELP šla jedna koruna z každé prodané láhve růžové-
ho vína. „Růžová vína patří mezi naše nejúspěšnější produkty. 
Jsme rádi, že prostřednictvím těchto vín můžeme podpořit ženy 
v jejich boji za zdraví“, uvedl obchodní a marketingový ředitel 
Templářských sklepů  Lukáš Lukáš, který v průběhu slavnostního 
večera předal symbolický šek ředitelce sdružení Mamma HELP 
Janě Drexlerové..

Sdružení Mamma HELP je největší pacientská organizace 
s celorepublikovým působením, která se stará o ženy s karcino-
mem prsu. Snaží se také zlepšovat informovanost veřejnosti o vý-

skytu, prevenci a možnostech léčby tohoto onemocnění. Od roku 
2000 buduje síť poraden, kam se v současné době obrací přes 
5,3 tisíce klientek ročně. 

www.templarske-sklepy.cz



21 

lis
to

pa
d 

20
11

výrobní družstevnictví

Vážení přátelé, 

blíží se nejkrásnější svátky v roce – 

blíží se vánoční čas. Naše okolí provoní 

jablíčka, skořice, vanilka, možná  

i počasí se vydaří a nasněží – ale řek-

něte sami – jaké by to byly Vánoce bez 

aspoň malého dárku pro Vaše blízké. 

Pro ty, kterým dnešní uspěchaný  

životní styl nedovoluje bloumat po obchodech 

ve snaze najít něco vhodného pro maminku či 

babičku, družstvo Detecha nabízí kosmetické 

dárkové balíčky složené z našich výrobků dle 

vlastního výběru nebo námi vybrané barevné 

kombinace či nové rakytníkové řady.

Bližší informace podá  
p. Baladová  
na telefonu č 491 477 108 
nebo e-mailu  
baladova@detecha.cz
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Sociální podnikání
Vnitřní trh je založen na „vysoce konku-

renceschopném sociálně tržním hospodářství“ 
a odráží se v něm vývoj směrem k sociálně spra-
vedlivějšímu a ekologicky udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění. Šíří se ekonomické 
modely jako družstva, vzájemné společnosti 
či nadace, v nichž pouhá logika finančního zis-
ku začíná ustupovat před těmito společenskými ohledy. Jde o to, aby se 
zaručily rovné podmínky hospodářské soutěže, podpořily zkušenosti, jež 
do hospodářství zavádějí větší spravedlivost a podílejí se na boji proti 
vyloučení. 

Tyto nové modely vytvářejí růst a zaměstnanost. V zájmu pod-
pory tohoto záměru musí Evropská unie plně využít dokonalého finanční-

ho nástroje, jejž představuje evropské odvětví 
správy aktiv, a to tak, že vytvoří evropský rámec 
usnadňující rozvoj solidárních investičních 
fondů. To znásobí dopad vnitrostátních inicia-

tiv, protože tyto fondy získají přístup k příležitostem, jež nabízí jednotný trh.
Komise podpoří v rámci evropské platformy pro boj proti chudobě 

a sociálnímu vyloučení rozvoj sociálního hospodářství jako nástroje aktiv-
ního začleňování tím, že v roce 2011 předloží sdělení „iniciativy pro 
sociální podnikání“ a usnadní přístup k finančním programům EU 
použitelným v této oblasti.

Aktuálně z Bruselu

e-mail: zvolska @scmvd.cz.

Máte aktuální dotaz na téma eU? 

napište nám.      
JUDr. Marie Zvolská, SČMVD

• Vláda akceptovala připomínku Svazu průmyslu a dopravy 
ČR (SP ČR) ohledně chystané novely zákona č. 44/1988 
(horního zákona) a připraví dopadovou analýzu. Zaměst-
navatelé již delší dobu požadují provedení důkladné analý-
zy důsledků navrhovaných změn na konkurenceschopnost 
tuzemského průmyslu ve srovnání s evropskými zeměmi, 
zejména s Německem, analýzu dopadů na zaměstnanost 
v surovinovém sektoru s 30 tisíci pracovníky a analýzu mož-
ných rizik pro bezpečnost země. Svaz průmyslu a dopravy 
ČR nyní očekává, že analýza bude podkladem pro další 
jednání o podobě novely horního zákona, jejíž podoba je 
kritizována jak ze strany zaměstnavatelů, tak i odborů a zá-
stupců obcí a měst za přílišné posílení práv vlastníků na 
úkor státu. Novela totiž explicitně ruší možnost vyvlastnění 
pozemků se surovinovým bohatstvím. 

• Svaz průmyslu a dopravy ČR se dohodl se zástupci vlády na dal-
ším postupu přípravy systému předdůchodů a na tom, že dosavadní 
dvě varianty budou vráceny k dopracování na expertní úroveň. Vítá 
příslib, že Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR připraví rozbor finančních obou těchto dvou variant. Za-
městnavatelé se s vládou shodli na potřebě provázanosti předdů-
chodů na penzijní systém, který začne fugnovat od prvního ledna 
2013 a aby předdůchody byly výhodnější než předčasný důchod. 
Svaz průmyslu a dopravy ČR nadále požaduje, aby zákon omezil 
okruh zaměstnanců, na které by se možnost předdůchodu vztaho-
vala. Mělo by jít o zaměstnance v těžkých a namáhavých profesích, 
kteří vykonávají práce zařazené do 3. a 4. kategorie. Cílem úpra-
vy by mělo být zabezpečit zaměstnance ve vybraných rizikových 
profesích odpovídajícím důchodem před vznikem nároku na řádný 
starobní důchod. Zástupci svazu průmyslu a dopravy ČR upozornili 
na to, že bude nutné provést právní úpravu v oblasti zdravotního po-
jištění a posouzení doby pobírání předdůchodu pro účely výpočtu 
starobního důchodu. 

• Elektřina pro domácnosti by měla v příštím roce v průměru zdražit 
meziročně o 4,3 procenta, podniky za elektřinu zaplatí asi o 6,2 
procenta více. Vláda schválila nařízení, podle něhož dotace na vý-
robu elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2012 dosáhnou stejně 
jako letos maximálně 11,7 miliardy Kč. Největší část dotací půjde na 
podporu fotovoltaiky. Loni prudce vzrostl počet solárních elektráren, 
provoz těchto zdrojů bude příští rok stát přes 22 miliard korun, cel-
kové náklady na obnovitelné zdroje dosáhnou asi 32 miliard korun. 
Vláda z toho pokryje část dotacemi, další část se promítne do cen 
elektřiny. Bez státní dotace by zdražení bylo mnohem výraznější. 
Kdyby vláda pro rok 2012 znovu neposkytla miliardové prostřed-
ky na obnovitelné zdroje, elektřina pro domácnosti by zdražila  
v průměru o 11 procent a pro velkoodběratele o 15 procent. 

• Česká národní banka (ČNB) varuje před službami společnosti Loyal 
Bank Limited, která v České republice nemá oprávnění poskytovat 
bankovní, investiční ani jiné služby na finančním trhu. Společnost 
Loyal Bank Limited nabízí prostřednictvím internetové prezentace  
www.loyalbank.com/cze bankovní a další finanční služby, a to  
v českém jazyce. Ze strany ČNB však není dohlížena. Případná in-
vestice proto není ze zákona pojištěna. 

• Česká pošta od 1. listopadu upravuje ceny některých doplňkových 
služeb a dále svým klientům nabízí novou doplňkovou službu s ná-
zvem Bezdokladová dobírka k Doporučeným zásilkám. Změny 
cen se týkají konkrétně – tří služeb, a to Dodání do vlastních rukou, 
Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta a dále Dodání 
do vlastních rukou adresáta v zahraničí. Nová doplňková služba 
Bezdokladová dobírka k Doporučeným zásilkám, která se netýká 
služby Doporučený balíček, přinese zákazníkům značné zrychlení 
příjmu finančních zásilek na dobírku. Službu bude Pošta poskytovat 
těm smluvním partnerům, kteří svá podání realizují formou datového 
souboru. Více informací lze nalézt na www.ceskaposta.cz. 

Aktuální informace 

prodejní akce družstva Granát Turnov se bude 
konat ve čtvrtek 15. prosince 2011 od 9.30 do 
12.30 hod. v budově SČMVD, v zasedací míst-
nosti c ve 4. patře.
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dOtAZ:

nevím, zda se ptám na správném místě, ale prodavači v obchodech občas člověku v hlavě 
místo rady spíš udělají guláš. Jde o 3d televizory - v poslední době se u nich mluví o aktiv-
ní a pasivní technologii - přišlo mi, že „aktivní“ bude lepší než „pasivní“, ale prý je tomu 
naopak. Ovšem v jiném obchodě odpověděli že lepší je aktivní, bohužel jsem neměl mož-
nost to ověřit v praxi. nemůžete doporučit zdroj na internetu, kde bych mohl najít pravdivé 
informace o 3d? A nejlépe ve formě pro normálního člověka? děkuji.

?O
tá

zk
y a odpov

ěd
i

OdpOvěď: 
Shodou okolností jsem se nedávno zúčastnil výstavy „Home Cinema 

2011“, která je zaměřená na domácí špičkovou audio a video techniku 
a samozřejmě 3D televize byly jedním z nosných pilířů výstavy. Navíc jsem 
se tentokrát právě na 3D televizory zaměřil, tudíž mohu poskytnout poměr-
ně přesné informace získané přímo od dovozců, zástupců výrobců a také 
z vlastní zkušenosti načerpané na výstavě. Především musím upřesnit, že 
označení pasivní / aktivní se vztahuje na brýle, které jsou pro sledování 3D 
obrazu na TV třeba. Většina výrobců používá a dodává tzv. aktivní brýle.

Běžná 3D technologie zobrazování funguje tak (je jedno zda LCD 
či plazma), že TV v rychlém tempu střídá zobrazení pro levé a pravé 
oko (obrazy jsou prostorově posunuty) a brýle, tzv. aktivní, Vám syn-
chronně s televizorem střídavě zakrývají levé a pravé oko, takže na oční 
sítnici vždy dopadá ten správný obraz. Náš mozek se pak postará o to, 
aby náš vjem byl prostorový. Bohužel někteří lidé „blikání“ brýlí silně 
vnímají, je jim nepříjemné, u některých dokonce způsobují bolest hlavy, 
či nevolnost. Nevýhodou také je, že brýle musí být vybaveny napájecí 
baterií (takže jsou o něco těžší) a navíc lidé s vlastními dioptrickými brý-
lemi mají problém nasazování „brýlí na brýle“. Poslední nevýhodou je 
znatelně vnímatelné ztmavení obrazu brýlemi, takže je třeba zvyšovat 
jas televizoru, případně zatmívat místnost. Vzhledem k nutné elektronice 
v brýlích se navíc jedná o ne zcela lacinou záležitost. Já sám patřím ke 
skupině lidí, u kterých se projeví nevolnost po 5 až 10 minutách sledová-
ní 3D obrazu prostřednictvím aktivních („blikajících“) brýlí.

Loni firma LG uvedla na trh 3D televizory s jinou technologii 3D zob-
razení, nazvala ji Cinema 3D. Využívá zcela jiný princip tvorby 3D obrazu 
než bylo výše uvedeno. Technologie firmy LG funguje obdobně jako v 3D 
kinech, používá pasivní polarizační brýle, kde pro každé oko je propouštěn 
obraz s jinou polarizační rovinou, brýle v sobě nemají žádnou baterii, žád-

nou elektroniku, neblikají, jsou lehounké a nejsou nijak tmavé (neztmavují 
tolik obraz). Aby se do levého a pravého oka dostal prostorově posunutý 
obraz, firma LG toto zajistila tak, že liché televizní řádky jsou na TV zobra-
zeny v jedné polarizační rovině a sudé řádky v druhé polarizační rovině. 
Výhodou pak je především to, že obraz je kontinuálně promítán do obou 
očí naráz (obraz nebliká), ovšem vzhledem k rozdělení na liché a sudé řád-
ky pro levé a pravé oko dochází ke snížení vertikálního rozlišení obrazu na 
polovinu (tedy z 1920x1080 na 1920x540 bodů). Tento nedostatek však 
byl v tomto roce u nových modelů vyřešen a televizory s „pasivním“ 3D zob-
razením obdržely certifikaci FullHD (poskytují 3D obraz v plném rozlišení 
1920x1080 bodů). Výhodou této technologie jsou především jednoduš-
ší brýle (lehké, levné, s vysokou světelnou propustností), které se dodávají 
i ve formě nasazovacích s klipem na běžné dioptrické brýle, výborná je 
snášenlivost diváky (neprojevuje se nevolnost z blikání) a minimální snížení 
jasu obrazu při sledování brýlemi. Nevýhodou je jistá citlivost na vertikál-
ní umístění diváka proti obrazovce (když jste příliš vysoko nebo nízko proti 
středu obrazovky, 3D efekt se vytrácí). Sám jsem však byl z této technologie 
naprosto nadšen a ani po půl hodině sledování 3D filmu se u mě neprojevily 
sebemenší nepříjemné pocity.

Nakonec abych nezapomněl - velmi dobrý informační zdroj pro TV 
techniku je na adrese http://www.tvfreak.cz/ .

Pozn.: Již je možné sledovat 3D obraz i bez jakýchkoliv brýlí - každý 
se může přesvědčit např. v poradenském středisku PRE v Praze, v průcho-
du z Jungmanovy ul. do Františkánské zahrady - mají zde ukázkovou TV 
- doporučuji zhlédnout. Aby byl efekt 3D správný musíte být v určité zóně 
proti obrazovce a ne příliš blízko. Dobré je posadit se na dětské „pískoviště“ 
s balónky, které je v ideální vzdálenosti. 

Autor textu: Daniel Smrtka, Správa IT, SČMVD

V roce 2011 přijme Komise rovněž sdělení o sociální odpo-
vědnosti podniků (sOp), což je širší pojem než sociální podni-
kání a jež podněcuje každý podnik, aby ve své každodenní činnosti 
pokračoval v provádění opatření se sociálními nebo ekologickými 
záměry.

Evropská komise vyzvala EHSV, aby předložil svá doporučení a ná-
vrhy opatření, jež by měla být přijata v oblasti sociálního podnikání. 
Toto průzkumné stanovisko EHSV bude základem k diskusi, jež má tuto 
koncepci podpořit, a bude představeno na konferenci, která bude uspo-
řádána v listopadu 2011.

shrnutí stanoviska
Sociální podnikání je klíčovým prvkem evropského sociálního mo-

delu. EHSV podporuje Komisi při zahájení politického rámce a akčního 
plánu za účelem podpory sociálních podniků v Evropě a zdůrazňuje, že 
je důležité, aby byly beze zbytku realizovány jak na úrovni EU, tak na 
úrovni členských států.

Členské státy a instituce EU musí zajistit, aby sociální podniky byly 
začleňovány do iniciativ a programů veřejné politiky zaměřených na 
podniky za stejných podmínek, jako ostatní typy podniků, a aby byly 
v rámci těchto programů a iniciativ zohledněny.

Pro sociální podniky je prioritou lepší přístup ke kapitálu a přizpů-
sobeným finančním nástrojům. Komise by měla shromažďovat a sdílet 
osvědčené postupy a iniciativy v oblasti inovací, které již v členských stá-

tech existují, a zajistit, aby stávající regulační rámec EU nebránil rozvoji 
nových nástrojů.

Je velmi důležité, aby příští programové období strukturálních fondů 
přímo zahrnulo programy zaměřené na vznik a rozvoj sociálních pod-
niků.

Komise by měla zahájit studii v celé EU s cílem porovnat přístupy ve 
veřejném financování, které jsou obzvláště vhodné pro sociální podniky. 
Komise by při přezkumu pravidel státní podpory měla zvážit udělení úpl-
ných výjimek všem sociálním službám obecného zájmu nebo poskytnout 
výjimku z oznamování všem malým veřejným službám a některým sociál-
ním službám, aby povzbudila zakládání více sociálních podniků.

Vzhledem k rozmanitým právním formám sociálních podniků a jejich 
specifickému sociálnímu poslání by daňová zvýhodnění, která v někte-
rých členských státech existují, měla být přezkoumána a sdílena, aby se 
povzbudilo vytvoření vhodných pravidel.

Komise by měla společně se sociálními podniky učinit první krok 
k posouzení možnosti vytvořit společný evropský systém pro měření so-
ciálních výsledků a podpořit využívání stávajících systémů. EHSV vyzývá 
Komisi, aby zahájila studii stávajících sociálních označení s cílem vytvořit 
společný evropský systém nebo kodex chování.

Zvláštní důraz je nutné klást na nové členské státy, aby se zajistil 
vznik sociálních podniků díky otevření veřejných služeb, přijetí politik so-
ciálního začlenění a podpoře forem pro sociální podniky, jako je sociální 
ekonomika.
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