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vánoce již klepou na dveře 
a každý z vás jistě chystá dárky pro 
své bližní… i my máme pro vás je-
den dárek – prosincové dvojčíslo, 
které mimo jiné přináší  tipy na vá-
noční dárky z produkce členských 
výrobních družstev.

ve Španělském sále pražského 
hradu se konalo vyhlášení výsledků 
soutěže českých 100 nejlepších 
2011, kde šest našich členských 
výrobních družstev získalo ocenění. 
Blahopřejeme!

v Top HoTELU praHa se kona-
la celorepubliková porada SčMvd, 
kde vedle hlavního programu byly 
projednány aktuální otázky spojené 
s činností SčMvd.

Tentokrát jsme se vydali do druž-
stva Slezská tvorba opava, kde 
jsme viděli výrobu skleněných ručně 
foukaných vánočních ozdob. na-
vštívili jsme také družstvo  Jihokov 
české Budějovice, které je známo 
především výrobou komínových ná-
stavců, kuchyňských strojků a kem-
pinkového nábytku.

vyrazili jsme také na předání 
cen českého slavíka. ptáte se proč? 
naše členské družstvo Granát Tur-
nov je totiž výrobcem cen pro vítě-
ze této ankety. více můžete nalézt 
v našem článku.

přeji vám krásné prožití vánoc 
v rodinném kruhu či se všemi, koho 
máte rádi. abyste pod vánočním 
stromečkem nalezli kromě vašich 
vytoužených dárků především pev-
né zdraví a spokojenosti. J

Jana Henychová
šéfredaktorka 

Foto na titulní straně: 
VD Slezská tvorba Opava

Foto na zadní straně: 
VD Irisa Vsetín
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čESkÝCH 100 nEJLEpŠíCH 2011
Vyhlášení výsledků soutěže ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2011 se uskutečnilo v pátek 25. listopadu ve Španělském 
sále Pražského hradu. Během večera byly vyhlášeny výsledky – 100 nejlepších firem, výsledky oborových kategorií 
a došlo také k vyhlášení ocenění LADY PRO a GENTLEMAN PRO. V oborové kategorii VÝROBNÍ DRUŽSTEV-
NICTVÍ získalo ocenění šest členských výrobních družstev. Ocenění převzali představitelé VD z rukou prezidenta 
Hospodářské komory ČR Petra Kužela a předsedy SČMVD JUDr. Rostislava Dvořáka.

Dřevojas, výrobní družstvo, Svitavy
Ing. Zdeněk Blažek, předseda družstva 

dřevojas, výrobní družstvo je významným českým výrobcem 
a dodavatelem koupelnového a hotelového nábytku a nábytku 
na zakázku pro český a evropský trh. Své zkušenosti s výrobou 
nábytku družstvo získává déle než 60 let. Jedná se o ryze čes-
kou společnost bez zahraničního kapitálu. v současné době se 
specializuje na výrobu koupelnového nábytku nejen pro českou 
republiku, Slovensko, ale i rusko, Ukrajinu, německo, Švédsko 
a stabilně také vyváží své výrobky do Švýcarska. rychlé a spo-
lehlivé dodávky, ověřená kvalita, vysoká flexibilita, individuál-
ní přístup ke každému zákazníkovi patří k hlavním přednostem 
družstva, které přispívají k dlouhodobému pozitivnímu vývoji.

www.drevojas.cz 

IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
Vlastimil Juřička,  
člen představenstva 

výrobní družstvo iriSa bylo založeno v roce 1954 a jeho prv-
ním výrobním programem byla výroba skleněných ručně zhotovo-

vaných vánočních ozdob a kartonážní výroba. v současné době 
má družstvo čtyři výrobní programy a nabízí širokou škálu výrobků 
i služeb (kromě vysoce kvalitních, klasických i módních, skleněných 
vánočních ozdob, které jsou exportovány do celého světa, je nos-
ným programem družstva lisování a montáž výrobků z termoplastů, 
kartonáž a plastové díly pro automobilový průmysl, na jejichž výro-
bě spolupracuje s řadou významných mezinárodních firem). výrobní 
družstvo iriSa patří k největším zaměstnavatelům zdravotně postiže-
ných spoluobčanů, za což bylo družstvu v roce 2011 Hospodářskou 
komorou české republiky uděleno v soutěži český patron ocenění 
nejlepší zaměstnavatel a zaměstnavatel roku

www.irisa.cz 

KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
Ing. Emil Beber, předseda družstva

družstvo kovobel má stabilizovaný výrobní program, založený 
na diverzifikované výrobě technologií pro drůbež a skladovacích 
kontejnerů. významným stabilizujícím prvkem jsou nejen dva rozdíl-
né produkty, ale i velmi široký teritoriální záběr. Jeho výrobky směřují 
ze tří čtvrtin na export. kovoBEL, výrobní družstvo se stále rozvíjí, 
využívá nejmodernější výrobní technologie a neustále inovuje zá-
kladní řadu svých výrobků. v rámci posílení obchodních aktivit druž-
stvo založilo dceřiné společnosti na Slovensku a v polsku.

www.kovobel.cz 

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň
Zdeněk Sobota, předseda družstva

oBzor, výrobní družstvo, plzeň bylo založeno v roce 1965 
a v současné době zaměstnává 235 pracovníků, z toho více něž 
50 procent se zdravotním postižením. vyrábí bovdenová spoje-
ní a jejich komponenty pro širokou škálu zákazníků v automo-
bilovém průmyslu. dále provádí kooperační práce, především 
montážního charakteru, pro tuzemské  i zahraniční firmy v obo-
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ru kovo, elektro a plasty.  i ve vysoce konkurenčním prostředí 
se družstvu daří prosadit se svými výrobky na trhu a dosahovat 
dobrých hospodářských výsledků a významného podílu exportu 
z celkových tržeb. 

www.obzor-plzen.cz 

 
Plzeňské dílo, výrobní družstvo
Ing. Ladislav Folk, předseda družstva

Tradice výrobního druž-
stva plzeňské dílo sahá až 
do roku 1945. při použití 
nejmodernějších technologií 
družstvo vyrábí díly pro elek-
trotechniku, automobilový 
průmysl, domácnost, technic-
ké výrobky podle požadav-
ků zákazníka, elektroměrové 
a přístrojové desky, rozvadě-
čové skříně, izolátory a po-
skytuje kooperační služby. 
produkce se exportuje do 
zemí Evropské unie. výrobky 
a služby výrobního družstva 

plzeňské dílo mají dlouholetou tradici a především vysokou 
kvalitu.

www.plzenske-dilo.cz 

TVAR výrobní družstvo Pardubice
Zdeněk Korbel, předseda družstva

Tvar výrobní družstvo pardubice je organizací, jejíž za-
čátek  historie se datuje do roku 1919 a která patří mezi vý-
znamné zpracovatele plastů v české republice. výrobní sorti-
ment obsahuje přes 300 druhů výrobků, které mimo dodávek  
po české republice firma distribuuje hlavně do Srn, Švýcar-
ska, velké Británie, Slovenska, Jordánska, rakouska a itálie. 
roční zahraniční export přesahuje 65 procent produkce spo-
lečnosti.

www.tvar.cz 

 Cílem soutěže čESkÝCH 100 nEJLEpŠíCH je v celo-
národním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a slavnostně 
ocenit české (v čr zaregistrované) firmy, podniky, či spo-
lečnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které 
dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozo-
ruhodných výsledků.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí čESkÝCH 100 
nEJLEpŠíCH v maximální míře využívá konkrétní znalosti širo-
kého okruhu vybraných odborníků. nominace by proto měly 
vycházet z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností z období 
posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální 
činnosti (to především), tak i ze soukromých kontaktů s nejrůz-
nějšími hospodářskými subjekty. 

Všem oceněným výrobním družstvům blahopřejeme k získání ocenění a děkujeme za skvělou reprezentaci výrobního 
družstevnictví.
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Zleva: Vlastimil Juřička, (VD Irisa Vsetín), Ing. Pavel Beber (VD Kovobel Doma-
žlice), Ing. Ladislav Folk (VD předseda VD Plzeňské dílo), Zbyněk Vlasák (VD 
Obzor Plzeň), Ing. Zdeněk Blažek (předseda VD Dřevojas Svitavy), předsed-
kyně Poslanecké sněmovny ČR Miroslava Němcová, předseda SČMVD JUDr. 
Rostislav Dvořák, Zdeněk Korbel (předseda VD Tvar Pardubice), zpěvák Karel 
Gott (držitel ocenění Gentleman Pro), Ing. Emil Beber (předseda VD Kovobel Do-
mažlice), Zdeněk Sobota (předseda VD Obzor Plzeň), čestný předseda SČMVD 
Jan Wiesner.

Výběr (nominace) firem pro zařazení mezi  
ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH má pouze tři omezení:

• subjekt navrhovaný musí být registrován v čr a být 
zde plátcem daní,

• měl k datu 30. září daného roku nejméně 20 zaměst-
nanců,

• jeho obrat za posledních 12 měsíců byl nejméně  
30 milionů kč.

základním a jediným měřítkem konečného umístění je 
četnost nominací jednotlivými respondenty.

více informací o soutěži čESkÝCH 
100 nEJLEpŠíCH lze najít na 

http://www.comenius.cz.

v rámci slavnostního večera vystoupil  
orchestr ondřej Havelka & Melody Makers.

  

Autoři textu: Ing. Věra Řeháčková, 
Jana Henychová

V průběhu večera přítomní hosté zhlédli také přehlídku společenských šatů módní návrhářky Beaty Rajské.
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CELorEpUBLiková porada SčMvd 
11. 11. 2011 Top HoTEL praHa 

Celorepubliková porada SČMVD se uskutečnila v pátek 11. listopadu 2011 
v TOP HOTELU PRAHA. Vedle hlavního programu vystoupení významných hostů 
byly projednány aktuální otázky spojené s činností SČMVD. V dopoledních 
hodinách se konalo 6. zasedání představenstva SČMVD.  

přednášející vý-
znamní hosté ve 
svých prezenta-

cích zmínili aktuální 
činnost jejich institu-
cí a současně dali 
prostor účastníkům 
porady k dotazům 
a připomínkám v ná-
sledné diskusi, kterou 
zástupci družstev po 
vystoupení hostů vyu-
žili.  všichni zástupci 
členských výrobních 
družstev obdrželi 
v podkladových materiálech zprávu předsedy SčMvd, obsahu-
jící základní informace o činnosti představenstva SčMvd, jeho 
orgánů a jednotlivých útvarů, včetně dalších aktuálních informa-
cí, od jednání valné hromady. na poradě byly v té souvislosti 
projednány aktuální úkoly týkající se SčMvd, výsledky z jednání 
pracovních porad uskutečněných v regionech a připomínky a po-
žadavky členské základny. v rámci porady se současně konala 
prezentace společnosti Fin-servis, a. s., na téma „Společný ná-
kup energií pro členy Svazu českých a moravských výrobních 
družstev“ a prezentace hotelu kriváň.

Z vystoupení významných hostů…

Ing. Martin Tlapa, MBA
náměstek ministra  
průmyslu a obchodu ČR

ing. Tlapa předložil 
téma „konkurenceschop-
nost českého exportu v ak-
tuální ekonomické situaci“. 
zaměřil se především na 
dvě oblasti – první z nich 
byla, jak se podle odhadu 
Mpo vyvíjí světová eko-
nomika a co musí česká 
republika udělat pro to, 
aby v této soutěži obstála. Seznámil účastníky konference se 
strategií mezinárodní konkurenceschopnosti české republiky 
pro období 2012 – 2020. dále zmínil materiály, týkající se 
konkurenceschopnosti malých a středních firem, schválené vlá-
dou 27. září 2011. Jeho vystoupení obsahovalo také informaci 

k projektům týkajících se malých a středních firem, jejichž reali-
zaci v následném období předpokládá.

 podle jeho názoru výhled ukazuje, že evropské státy budou 
ztrácet své postavení ve světové ekonomice. „Je dobré se podívat, 
jaké reformy mají země, které jsou v první desítce, co je důvodem 
jejich úspěchu v globální ekonomice,“ řekl. Mezi úspěšné patří ze-
jména Švédsko, dánsko, Finsko a německo. 

pokud bude současný trend pokračovat, Evropě reálně hro-
zí, že do roku 2050 budou evropské země vytlačeny z desítky 
nejsilnějších ekonomik světa a nahrazeny zeměmi jako je Brazí-
lie, Mexiko nebo indonésie. 

Evropa přišla recesí o 4 roky ekonomického růstu. Bez refo-
rem se Evropa oproti svým konkurentům (například rychle ros-
toucí číně – růst 9,5%, indii 8,2% či Brazílii 4,1%) bude nadále 
propadat. „proto je zde poptávka po dlouhodobé hospodářské 
politice státu, která podpoří předpoklady pro růst produktivity, 
přidané hodnoty práce a přilákání privátního kapitálu. ztratit 
schopnost konkurovat není ničím menším než rozsudkem naší 
ekonomické smrti,“ vyjádřil se.

Lze konstatovat, že konkurenceschopnost čr se zhoršuje. 
v žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického 
fóra česká republika v roce 2011 opět poklesla - na 38. mís-
to (2010 – 36., 2009 – 31.). naopak konkurenceschopnost 
zemí (např. Švédsko, Finsko, dánsko či německo), které přijaly 
systematické reformy v podobě různých strategií či koncepcí 
konkurenceschopnosti, stoupla. i v dobách krize lze úspěšně 
podnikat, zakládat nové firmy či dynamicky expandovat a roz-
víjet podnikatelské aktivity či výrobu. Je však zapotřebí chytře 
předvídat budoucí příležitosti a vývojové trendy a investovat do 
perspektivních a inovativních odvětví a technologií.
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hraničních databázích poptávek, komplexní marketingový prů-
zkum, účast na veletrzích a výstavách a v neposlední řadě jsou 
to i osobní kontakty, osobní aktivity a osobní vztahy.

Jak Mgr. Řiháček uvedl, CzechTrade v rámci zlepšení podpo-
ry českých firem kromě vlastních pracovníků najímá místní exper-
ty a odborníky v oborech, kde má česká republika šanci uspět. 
„Budeme mít 10 regionálních center s vlastní strategií, současně 
bude nadefinováno, k čemu je příslušný region důležitý, jaká je 
zde pro české firmy šance,“ řekl mimo jiné. „páteřní síť nabízíme 
všem partnerům, jako je Czechinvest, české ambasády, nabízíme 
využití například české obchodní bance a dalším partnerům,“ 
upřesnil.

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

předseda JUdr. dvo-
řák nastínil nový koncept 
SčMvd, ve kterém bude 
využito stanovisek a poža-
davků jednotlivých člen-
ských družstev získaných 
ze závěrů z regionálních 
porad. 

Součástí nové koncep-
ce budou rovněž opodstat-
něné náměty vyplývající 
z analýzy činnosti svazu, 
zpracované jednotlivými 
odbory.

členská výrobní družstva budou moci mimo jiné využívat 
poradenské služby právníků SčMvd. odbor legislativně-práv-
ní zpracuje pro členskou základnu přehled specializace jed-
notlivých právníků a také doporučení na právníky a advokáty, 
kterých bude možné ze strany družstev využít k externímu po-
radenství. dá se tím oficiální „punc“ činnosti odboru, kterou pro 
družstva zajišťuje. 

Bude provedeno zhodnocení výtěžnosti družstev z veletrž-
ních akcí a dojde také k efektivním změnám v podpoře. Mezi 
prioritní činnosti podnikatelských aktivit pak bude náležet otázka 
zajištění informací o obchodních příležitostech. Jedna z možností 
je provázanost obchodu a kooperace mezi jednotlivými členský-
mi družstvy a s tím související spolupráce v oblasti vzájemné pod-
pory a propagace, včetně spolupráce na mezinárodní úrovni.

Svaz se tedy zaměří také na větší spolupráci mezi jednot-
livými svazy družstev včetně družstevních organizací v rámci  
Evropské unie. „Jako družstva jsme největší organizací Evropské 
unie, máme dohromady 160 tisíc podniků v rámci EU a vedle 
členské základny zaměstnáváme 5,4 milionu nečlenů. Je to ob-
rovská korporace, která svou sílu vnímá v zemích jako Spolková 
republika, německo, itálie, Španělsko, ale již méně v zemích 
bývalého východního bloku, kde zcela mylně někteří politici 
berou družstva, vnímají družstva, jako pohrobka socialismu. Je 
třeba, aby si tito lidé uvědomili, že první družstva vznikala již 
v 19. století a družstvo je v současné době v našem obchod-
ním zákoníku tou nejstarší obchodní společností, jaká existuje,“  
vyjádřil se předseda SčMvd JUdr. dvořák

Ing Miroslav Křížek, PH. D.
generální ředitel agentury CzechInvest

Generální ředitel Czechinvest zmínil hlavní strategické cíle 
agentury, kterými jsou zvyšování konkurenceschopnosti, růstu 
a propagace české ekono-
miky, a dále podpora růstu 
podílu inovací a investic 
v oborech s vyšší přidanou 
hodnotou. posláním agen-
tury je představovat čes-
kou republiku jako atrak-
tivní místo pro zahraniční 
investory a podporovat 
rozvoj malých a středních 
podniků, čímž dochází 
současně k posílení kon-
kurenceschopnosti české 
ekonomiky. Mezi další úko-
ly patří například zajištění 
implementace operačních 
programů strukturálních 
fondů EU (oppi), propagace české republiky a její ekonomiky 
v zahraničí, administrace rozvoje průmyslových zón a mnoho 
dalšího. 

Hlavním cílem je měřitelně přispět ke zvýšení konkuren-
ceschopnosti české ekonomiky. Mezi dílčí cíle patří podpora 
znalostní ekonomiky a investic, především do inovací, podpora 
rozvoje lidských zdrojů pro konkurenceschopnost či propagace 
podnikatelského a investičního prostředí čr ve světě. 

Mezi novinky v činnosti agentury Czechinvest patří například 
speciální ekonomické zóny, vyhledávání vhodných investičních 
příležitostí pro vývoz investic z čr, podpora rozvoje inovační-
ho ekosystému, provozování zahraničních inkubátorů pro české 
malé a střední podniky a mnoho dalšího.

.

Mgr. Aleš Řiháček, MBa
ředitel Odboru Business Development, 
agentura CzechTrade

zmínil tematiku pro-
vedených protikrizových 
opatření. nejčastějším 
protikrizovým opatřením, 
ke kterému firmy přistou-
pily, bylo snížení počtu 
zaměstnanců, a to v 53 
procentech případů. dále 
následovalo snížení obje-
mu investic, vlastní marže, 
objem výroby, snížení ceny 
výrobků či zboží, snížení 
platů a bonusů, levnější ná-
jem a mnoho dalšího. 

Manažerská intuice, 
doporučení a zkušenost jiných firem a následování obchodního 
partnera jsou nejčastěji zmiňovanými technikami výběru nových 
zahraničních trhů. Tyto aktivity jsou využívány pravděpodobně 
z pragmatických důvodů. Jsou rychle dostupné a hlavně jsou 
bezplatné. Mezi další techniky patří vyhledávání příležitostí v za-
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Tereza Šestáková
ředitelka Hotelu Kriváň

Ředitelka hotelu kriváň 
v Mariánských lázních 
předvedla nápaditou pre-
zentaci hotelu, jeho služeb 
včetně tipů na výlety. v sou-
vislosti s prezentací využila 
spolupráce s družstvem 
Moravská ústředna Brno. 

představitelem prezen-
tace „s příběhem“ se stala 
tradiční postavička pohád-
kového krtka od výrobce 
Moravská ústředna Brno. 

krtek se stal zákazníkem hotelu a seznámil tak formou prezenta-
ce všechny s možnostmi, které hotel nabízí. více informací o ho-
telu kriváň naleznete na odkazu 

www.hotelkrivan.cz.

Celorepublikovou poradu doplnily tradičně kulturní 
a společenské aktivity...

po skončení jednání v kongresovém sále se účastníci akce 
přemístili do divadla Bez zábradlí, kde zhlédli divadelní hru ital-
ského dramatika aldo nikolaje „nebyla to pátá, byla to devá-
tá“.  v režii Jiřího Menzela vystoupili špičkoví herci Jana Švando-
vá, rudolf Hrušínský a Josef Carda.

Hra o nevšedním manželském trojúhelníku byla úsměvná 
a jistě zástupce družstev včetně jejich doprovodu pobavila.

Foto: archiv divadla
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Společenský večer se následně konal v prostorách 
TOP CONGRESS HALL… 

předseda SčMvd 
JUdr. rostislav dvořák uví-
tal předsedu Senátu par-
lamentu české republiky 
Milana Štěcha, se kterým 
společně zahájil společen-
ský večer.

pozvání vedle ostatních hostů přijal také náměstek ministra 
práce a sociálních věcí čr JUdr. petr Šimerka a generální ředitel 
Svazu průmyslu a obchodu čr ing. zdeněk Liška. 

  

Již v předsálí 
hosty vítala klasická 
cimbálová muzika 
primáše Martina So-
chora. 

Společenský večer uváděl známý moderátor alexander  
Hemala. k tanci a poslechu hrál, orchestr václava Hybše.  

Hosté si vyslechli melodie v po-
dání zpěváků orchestru, který na 
své vystoupení pro náš svaz pozval 
do svých řad také jeden z nejlepších 
českých ženských hlasů – operetní 
pěvkyni ivetu dufkovou a zpěvačku 
Jitku zelenkovou. návštěvníci tak 
mohli slyšet známé písně v doprovo-
du legendárního orchestru václava 
Hybše s brilantními instrumentálními 
výkony hudebníků. 

 Během pozdního večera následovala dvě taneční vystoupení 
s názvy Samba a Moulin rouge, které předvedl taneční soubor 
La danza. 

Zleva: předseda Senátu Milan Štěch, JUDr. Petr Šimerka 
s chotí, předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák, čestný 
předseda SČMVD Jan Wiesner

Ing. Zdeněk Liška (vpra-
vo) v rozhovoru s majite-
lem hotelu Ing. arch. Vla-
dimírem Dohnalem           
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MEdiCaL Fair Brno / rEHaproTEX 
18. - 21. 10. 2011
Devět členských družstev svazu se letos zúčastnilo společné expozice na mezinárodním veletrhu MEFA 
– REHAPROTEX v Brně ve dnech 18. - 21. 10. 2011. Vzhledem k zaměření je logické, že i letos tvořila 
většinu z nich členská družstva – zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením. 

Expozice členských družstev SČMVD 
Byla tradičně velmi pestrá svým zaměřením na různé komo-

dity, jejich prezentaci i využití, veletrhu se aktivně (expozicemi) 
zúčastnila výrobní družstva 

Brněnská drutěvA Brno
OBZOr Zlín
sPektrA Praha 
sLuŽBA Brno
stYL Plzeň
ŠAnce Brno 
tvAr Pardubice
vŘÍdLO karlovy vary
vkus Frýdek Místek 

nepřímo byla zastoupena další členská družstva – zpro-
středkovaně zástupci SčMvd a svými propagačními materiály. 

v prostorách společ-
ného stánku proběh-
la celá řada dílčích 
kontaktů a jednání 
s obchodními part-
nery včetně zahra-
ničních – namátkou 
z polska, Španělska, 
Slovenska a dalších 
zemí.

      
za zajímavý pří-

nos považujeme po-
prvé účast nabídky 
družstva SpEkTra 

praha, které se za-
bývá nabídkou hard-
ware a software pro 
kompenzaci zrako-
vého postižení, jeho 
produkce je známá 
i v zahraničí (země 
střední a východní 
Evropy), včetně in-
dividuálního pora-
denství a spolupráce 
se zprostředkujícími 
organizacemi nevi-
domých a slabozra-
kých. 
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WORKSHOP, 19. 10. 2011

Účast svazu se projevila i v doprovodném programu. vní-
máme stále silnější potřebu družstev k zahraniční obchodní 
spolupráci, proto jsme využili možnosti podpory Minister-
stva průmyslu a obchodu a získali grant v rámci programu 
„Workshop“. ve spolupráci s agenturou CzECH TradE se 
uskutečnila v areálu výstaviště tematicky zaměřená akce – 
seminář zaměřený na možnosti nalezení, navázání a rozvíje-
ní zahraničních aktivit s podporou sítě agentury ve více než 
70 zemích. 

po úvodním 
vstupu ing. dagmar 
Matějkové MBa 
(CzechTrade) před-
stavili své zkušenos-
ti z různých oblastí 
a úhlů pohledu zá-
stupci několika za-
městnavatelů ozp. 
Jaroslav procház-
ka, předseda druž-
stva orLík-koM-
prESory česká 
Třebová, hovořil 
o zkušenostech 
s budováním kom-
plexní obchodní 
a servisní sítě. Miroslav Šrédl, předseda družstva STyL pLzEŇ, 
informoval o zkušenostech družstva s účastí v ukončených i pro-
bíhajících mezinárodních projektech zaměřených na spolupráci 
s vyspělejšími partnery, školami a institucemi ve více zemích EU, 
jejich přínosu pro obchodní orientaci družstva zejména ve složi-
tých a krizových obdobích činnosti družstva. ing. Slavoj čegan 
(člen azzp čr) uvedl několik kuriózních zkušeností ze zahranič-
ní spolupráce s exotickými zeměmi třetího světa. ing. Matějková 
odkázala přítomné na kontakty a konkrétní formy spolupráce, 
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připojili se někteří účastníci, kteří doplnili své (většinou pozitiv-
ní) zkušenosti. 

Protože od roku 2012 se připravuje v rámci prv-
ní etapy tzv. „sociální reformy“ poměrně rozsáhlá 
změna nástrojů podpory zaměstnávání OZP, umož-
nili jsme ve druhé části workshopu získat informace 
„z první ruky“ přítomným více než 70 zástupcům 
družstev a dalších pozvaných zaměstnavatelů OZP. 
Pozvání přijala poslankyně Lenka kohoutová, ředitel 
odboru na MPsv Čr Judr. Jiří vaňásek a ředitel kraj-
ské pobočky Úřadu práce Čr v Brně ing. Jan Marek. 

Společně informovali o důvodech, obsahu změn a předpoklá-
daných podmínkách jejich uplatnění, současně o průběhu legis-
lativních jednání a některých nedořešených oblastech. Souhrnně 
bylo konstatováno, že nejzávažnější obavy plynou především 
z kombinace více změn v jediném roce, z obav o jejich adminis-
trativní zvládnutí (reorganizovanou) sítí úřadů práce, které budou 
doprovázeny navíc změnou informačního systému Správy služeb 
zaměstnanosti, který by měl být v provozu také od roku 2012. 

přestože rozsah změn by oproti původním návrhům z ledna 
2011 neměl mít dramatické dopady na většinu vdi, je uplatně-
no přechodné období do poloviny roku 2012, nemůžou být za-
městnavatelé spokojeni s návrhem na postupné zrušení kategorie 
ozz. očekáváme, že v rámci druhé části reformy budou postup-
ně dořešeny sporné věci a dojde i na důslednou kontrolu plnění 
přijatých změn, vytvoření registru náhradního plnění, podporu 
konkurenceschopnosti a rozvoje zaměstnavatelů ozp, které jsou 
společně s dotacemi hlavní zárukou jejich trvalé udržitelnosti. 

Veletrh MEDICAL FAIR BRNO / REHAPROTEX je 
tradičně významným místem setkání domácích 
i zahraničních dodavatelů s poskytovateli 
zdravotní, rehabilitační a sociální péče. Veletrh je 
součástí Medical Summit Brno – Týdne zdravotnictví 
v Brně, v jehož rámci se konají desítky konferencí, 
kongresů a seminářů na nejrůznější odborná 
témata. Je jedním ze zdravotnických veletrhů ve 
světovém řetězci MEDICA GROUP s vysokou pečetí 
kvality, kterou tomuto řetězci zaručuje mateřská 
firma - veletržní společnost Messe Düsseldorf. 
Veletrhy se konají pod společným logem na třech 
světových kontinentech v Evropě, Asii a Americe. 
REHAPROTEX, jako jeho součást, který představuje 
širokou nabídku v sortimentu kompenzačních, 
protetických, ortopedických a rehabilitačních 
pomůcek, i dalších souvisejících výrobků 
a služeb v oblasti wellness, nabídky pro seniory 
a prezentaci poskytovatelů sociálních služeb, nemá 
ve středoevropském prostoru konkurenci.
Veletrh představil celkem 252 vystavovatelů na 
výstavní ploše 7854 metrů čtverečních. Navštívilo 
ho celkem 12561 zájemců. Při srovnatelné využité 
výstavní ploše se zúčastnil nižší počet přímých 
vystavovatelů, podle našich poznatků však posílil 
význam a využití doprovodných programů. Týkalo 
se to jak zdravotnické části, tak i části rehabilitační 
v širším smyslu. Za důvod považujeme skutečnost, 
že veletrh se konal ve finální fázi schvalování 
zdravotních a sociálních reforem. 

o expozice družstev Brněnská drutěva (zdravotnická techni-
ka a nábytek), vřídlo kralovy vary (rehabilitační i léčebná kos-
metika), Šance Brno (prodej a servis rehabilitačních pomůcek), 
oBzor zlín a Tvar pardubice (plastové výrobky pro zdravotnic-
tví a farmacii), vkUS Frýdek Místek a také STyL plzeň (profesní 
a pracovní oděvy pro medicinskou a rehabilitační praxi), SLUŽ-
Ba Brno (lůžkoviny) se zajímal poměrně široký a pestrý okruh 
návštěvníků, také díky velmi výhodné pozici stánku. novinkou 
byla účast družstva SpEkTra praha – dodavatele speciálního 
počítačového vybavení (hardware i software) pro nevidomé 
a slabozraké. kromě tradiční účasti v internetové kavárně v pa-
vilonu a umístilo družstvo svoji expozici s upoutávkou i ve spo-
lečném stánku. 

Autor textu: Ing. Karel Rychtář
Foto: Ing. Jiří Viselka, Michaela Kulíšková
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Slezská tvorba, 
výrobní družstvo, opava
Již 60 let po stopách stříbrné krásy

Blíží se čas vánoc a v těchto dnech mnozí z nás shánějí dárky pod stromeček… Na ten máme z dětství 
vzpomínky v podobě zářících skleněných ozdob ve světle vánočních svíček…  Mohou mít i naše děti 
stejné zážitky? Jistě! Pokud si domů pořídíte tradiční skleněné vánoční ozdoby. Jedním z výrobců je druž-
stvo Slezská tvorba Opava, která v měsíci říjnu oslavila 60 let od svého založení. Po výrobně skleněných 
ozdob nás provedl předseda družstva Ing. Jaroslav Veverka.

všechna skleněná krása vzniká ruční prací – ze skleněných 
trubiček zahřátých na příslušnou teplotu pomocí fouknutí 
vzniká koule či jiný požadovaný tvar. některé jsou tvořeny 

pomocí speciálních forem. 

ozdoby jsou poté vylity stříbrem. Jedná se o pravé stříbro, re-
spektive o stříbřící roztok a redukční činidlo. Malým čerpadýlkem 
se nastříká do baňky, reakce se urychlí teplem a pohybem a tím 
dojde k rovnoměrnému postříbření vnitřní strany ozdoby. 
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následně jsou ozdoby zdobeny povrchově. Jako podklado-
vá barva je použita buď matná či lesklá. ozdoby jsou ručně 
potírány lepidlem a posypány třpytivou směsí. Teprve potom do-
jde k odříznutí stopky, která slouží po celou dobu zdobení pro 
manipulaci. ozdoba je zakončena tzv. záponkou (věšáčkem). 

většina ozdob putuje 
na vývoz, jehož ob-
jem představuje cca 
90 procent.

noVinka
pro letošní 
vánoce  
je trendem  
vánočních 
ozdob  
design stromů.
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vzorkovna
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jak dlouho 
trvá, než se 
dostane zbo-
ží k zákazní-
kovi?

Tuzemským 
z á k a z n í k ů m 
jsme schopni 
vypravit zboží 
do 24 hodin od 
přijmutí jeho ob-
jednávky.  do-
dáváme i menší 
množství. zahra-
ničním zákazní-
kům dodáváme 
zboží v termí-
nech podle je-
jich požadavků. 

vůči zákazníkovi je vždy nutno splnit termín – bez spolehlivosti 
to nejde.

Mají zákazníci konkrétní představu?
někdo si vybere konkrétní vzory z naší nabídky, někdo 

si stanoví, v jaké hodnotě chce zboží odebrat a výběr kon-
krétních vzorů již nechá na nás. My mu potom namícháme 
vzory podle toho co je aktuálně módní záležitostí. Těší nás, 
že se dost lidí zajímá o naše výrobky, neboť jsou již přesyce-
ni nekvalitními výrobky z číny. koneckonců, ceny skleněných 
ozdob jsou přijatelné, ne o tolik vyšší jako ceny čínských vý-
robků.

jaká věková hranice kupuje skleněné vánoční 
ozdoby?

dá se říci, že odbyt není věkově omezen… Starší si doplní 
stávající výzdobu něčím novým. ozdoby si kupují například 
i mladé rodiny, aby si sladily vánoční stromeček podle svého 
vkusu.

kde je možno si vaše vánoční ozdoby zakoupit?
Máme podnikovou prodejnu v opavě přímo v objektu 

družstva, která je otevřena po celý rok. dále jsme spustili in-
ternetový obchod.

Vyvážíte výrobky také do zahraničí?
zhruba 90 procent našich výrobků vyvážíme. výrobky od 

nás odebírají zákazníci v americe, austrálii, a v celé západní 
Evropě. největšími odběrateli jsou zákazníci z rakouska, ně-
mecka a Holandska.

jak často výrobu obměňujete o novinky?
každý rok přichystáme kolem 400 – 500 nových vzorů. 

Musíme být pořád aktivní, protože do dalšího roku již to od nás 
okopíruje čínská produkce. vzory si navrhujeme sami podle aktu-
álních módních trendů, pro některé z nich si necháváme vyrábět 
speciální formy. Již nyní „vymýšlíme“ vzory pro vánoce 2013.

jak dlouho trvá vyškolení nové pracovnice? 
Musí mít speciální školu?

kromě jedné pracovnice, která má odbornou školu, se 
ostatní pracovnice tuto práci naučily. Jedná se ale o běh na 
dlouhou trať – jen zhruba půl roku trvá, než se naučí foukat 
správně tvar ozdoby, například kuličky do správného prů-
měru. pak ale trvá dalších 3 – 5 let, než dosáhne patřičné 
rychlosti, aby splnila normu a dostala se přes minimální mzdu. 
Co se týče malování ozdob, začíná se zpravidla jednoduššími 
motivy a pracovnice se postupně zdokonalují. 

objednává si někdo u vás ozdoby také jako pro-
pagační předmět pro firmu?

ano. vyrábíme i loga na ozdobu. vhodnější forma je ale po-
nechat ozdobu v původním vzoru a logo vytisknout na obal.

ptají se vás zákazníci na původ ozdob?
ano. kromě ověřování, že se ozdoby opravdu vyrábějí 

u nás, se často ptají, zda jsou skutečně skleněné. a já vždy 
říkám – ano. kupte si ji a pusťte ji na zem. J

rozHovor
Ing. Jaroslav veverka, předseda družstva

Firma disponuje vlastní podnikovou prodejnou a e-shopem.
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výrobní družstvo Slezská tvorba vzniklo 24. října 1951 
reorganizací závodu podniku ÚLUv v opavě, který vznikl 
z bývalé firmy Mestenhauser. na ustavující valné hromadě 
vstoupilo za členy družstva celkem 114 členů, z toho již teh-
dy 95 procent žen. základním výrobním programem byla vý-
roba vyšívaných ubrusů, předtažených gobelínů a mzdová 
práce. do konce roku mělo družstvo již 249 členů, kteří pra-
covali doma, v provozovnách v krnově, v Březové a v Blü-
cherově paláci v opavě, kde bylo rovněž umístěno ústředí 
družstva.

v dalších letech došlo k prudkému rozvoji družstva, který 
znamenal i značný růst pracovníků a členů družstva. výro-
ba byla rozšířena o tkalcovnu brokátu, výrobu malovaných 
gobelínů, výrobu keramických knoflíků, dřevěných hraček, 
skleněných vánočních ozdob ale také divadelních zaříze-
ní. od roku 1953 se začala rozvíjet výroba lehké dámské 
a dívčí konfekce, což bylo základem pozdější výroby kon-
fekce. vánoční ozdoby se zpočátku vyráběly v provozovně 
v Jakubčovicích nad odrou. Tradici výroby vánočních ozdob 
ve Slezské tvorbě založily a rozvíjely rodiny pohořeleckých 
a Lhotských, které se do opavy přestěhovaly ze vsetínska.

v období let 1958 – 1960 došlo v důsledku reorganiza-
ce k delimitaci provozu v Jakubčovicích a výroba vánočních 
ozdob byla převedena do provozu v opavě na provaznic-
kou ulici.

v roce 1959 získalo družstvo pozemky na Sadové ulici 
a v následujících dvou letech došlo k nové výstavbě a rekon-
strukci, která umožnila zde soustředit převážnou část výroby. 
po dokončení výstavby nového závodu v Sadové ulici v roce 
1962 bylo do nového areálu přestěhováno ústředí družstva 
a také výroba vánočních ozdob, dřevěných hraček a šití 
dámské konfekce.

k 1. dubnu 1974 došlo ke sloužení družstva s výrobním 
družstvem Moděva, které mělo 214 pracovníků a vlastnilo 
dům „Boží koutek“, učňovské středisko a pět zakázkových 
provozoven včetně maloobchodní prodejny. počet členů 
družstva po sloužení v roce 1974 již činil 800 členů.

devadesátá léta byla spojena s transformací družstevnic-
tví a s adaptací k novým ekonomickým podmínkám a k tržní-
mu hospodářství. Byly privatizovány zakázkové provozovny 
a tím došlo k ukončení zakázkové činnosti v rámci družstva.

obrovský pokles poptávky na tuzemském trhu vyžadoval 
orientovat veškerou výrobu na export, což se téměř ve 100 
procentech rozsahu postupně podařilo u konfekce a vánoč-
ních ozdob. U dřevovýroby a výroby gobelínových obrázků 
se tento záměr nepodařilo realizovat a v důsledku toho byla 
dřevovýroba v roce 1992 ukončena a uvolněné prostory 
byly využity k rozšíření výroby vánočních ozdob.

zcela mimořádným rokem v historii družstva byl rok 1997, 
kdy ve dnech 7. – 9. července byl katastrofální povodní za-
sažen hlavní areál družstva a tím došlo k obrovským škodám 
na majetku a výrobě. Celkové škody související s povodní 
byly vyčísleny na téměř 10,5 milionu korun. díky obětavé 
práci všech členů a zaměstnanců družstva byla výroba kon-
fekce plně obnovena po dvou týdnech a výroba vánočních 
ozdob po pěti týdnech. Bohužel výroba gobelínových ob-
rázků již nebyla obnovena.

v průběhu existence družstva došlo k celé řadě změn ve 
výrobním programu, ale za nejdůležitější je nutné považovat 
rozvoj výroby konfekce a vánočních ozdob po roce 2000, 
které se staly hlavními vývozními programy družstva. ve vý-
robě konfekce se jednalo především o práci ve mzdě pro ně-
meckého a italského partnera, v menší míře byla dodávána 
konfekce na tuzemský trh do vybraných prodejen v praze, 
Liberci a prostějově, ale především do vlastní prodejny na 
Horním náměstí v opavě.

Hlavní sortiment skleněných ručně vyráběných ozdob 
tvoří především koule různých průměrů, olivy, formy, špice, 
zvonky a různé volně foukané tvary. výrobny družstva jsou 
exportovány ve spolupráci s Jabloneckou firmou ornex do 
velkých obchodních domů a zahradnictví téměř všech evrop-
ských zemí, ale je možné se s nimi setkat i v zámoří, přede-
vším v USa, austrálii, ale i na novém zélandě. zajímavostí 
mezi zakázkami družstva z posledních let byla výroba oz-
dob pro vánoční strom ve vatikánu.

vlivem posilující koruny, malého růstu produktivity prá-
ce a nárůstu konkurence hlavně v zemích východní Evropy, 
docházelo v průběhu roku 2008 k poklesu poptávky po 
výrobcích dámské konfekce a snižování objemu zakázek. 
počátkem roku 2009 byla proto výroba dámské konfekce 
z důvodu ztrátovosti ukončena. Uvolněné prostory po výro-
bě konfekce jsou postupně rekonstruovány a pronajímány 
zájemcům o pronájem k výrobní a obchodní činnosti.

Hlavním a jediným výrobním programem se tak stala 
po roce 2009 výroba vánočních ozdob. většina z nich je 
stále exportována. Se stoupající poptávkou na tuzemském 
trhu družstvo rozšířilo nabídku také pro české odběratele. 
v současné době družstvo zaměstnává průměrně 40 – 50 
pracovníků, z toho je 12 členů družstva.

www.slezska-tvorba.cz

HiSToriE drUŽSTva

Autor textu: Jana Henychová
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JiHokov, výrobní družstvo 
české Budějovice

dovedete si představit vánoce bez obalovaného kapra či 
řízku? anebo bez vánočního cukroví s voňavými vanilko-
vými rohlíčky plné oříšků? Já tedy ne. a aby takové dobro-

ty mohly vzniknout, potřebujeme k tomu strouhanku či do rohlíčků 
nastrouhané oříšky. Hospodyňky, které preferují domácí výrobu, 
jistě ocení kuchyňského pomocníka – strojek na strouhanku, na 
kterém se dají nastrouhat například i oříšky do vánočního cuk-
roví. Mnozí s nás mají jistě elektrická struhadla – jenže v době 
úspor, aneb pro případ že nám vypnou proud, jistě oceníme 

tradiční výrobek družstva Jihokov v podobě mechanického stru-
hadla na kliku, jaké řada z nás pamatuje z dětství. Ten ale i dal-
ší praktické výrobky můžeme najít v nabídce družstva Jihokov. 
předsedou družstva je ing. Ladislav Hovorka, který nám ochotně 
umožnil spolu s místopředsedkyní družstva ing. Janou Carovou 
navštívit výrobní provozy v prachaticích a v Husinci. naše otázky 
tentokrát směřovaly právě na tuto sympatickou dámu, která je 
současně obchodní ředitelkou a ekonomkou družstva. Současně 
s ní jsme pro vás vyzpovídali i její dva kolegy.

zeptali jsme se…
ing. jana carová
místopředsedkyně družstva, 
obchodní ředitelka a ekonomka

paní místopředsedkyně, čin-
nost Vašeho družstva je po-
měrně obsáhlá – mohla byste 
čtenářům přiblížit počet a čin-
nost jednotlivých provozů?

v současné době má naše druž-
stvo tři výrobní provozovny. v čes-
kých Budějovicích, prachaticích 
a v Husinci. Hlavní činností je kovo-
výroba, výroba z plastických hmot, 
zámečnictví, nástrojařství.

jaké výrobky patří mezi vaše nosné? 
Mezi nejdůležitější výrobky patří komínové hlavice Ekon, 

mechanické strojky na strouhanku, mlýnky na mák, obouvátka, 
madla, věšáky a kolostavy, reklamní stojany. důležitou složkou 
naší produkce je dále  výroba zahradních sedaček a stolů, udr-
žujeme výrobu kempinku a rybářských sedaček..

o co je mezi vašimi odběrateli, potažmo koncový-
mi zákazníky, největší zájem?

po mnoho let byl největší zájem o strojky na strouhanku 
a kempinkový a rybářský skládací nábytek. po nástupu čínských 
výrobků na evropské trhy náš odbyt prudce klesl až na třetinu 
u strojků a téměř ukončena byla výroba kempinku na export i na 
vnitřní trh. v současné době je největší zájem o komínové hlavice, 
vlny a prodlužky.

kolik procent vaší produkce jde na vývoz a kolik 
pro tuzemsko?

vyvážíme 54 procent naší  produkce, zbývající část celkových 
výkonů 26,5 mil. korun tvoří dodávky pro tuzemský trh, pronájem 
naší budovy v českých Budějovicích a ostatní služby, jako je povr-
chová úprava práškovým lakováním, zakázková kovovýroba apod.

jaké další činnosti provádíte? Mohou se na vás zá-
jemci obrátit například s nějakou kooperační čin-
ností či výrobou?

Jak jsem již uvedla, provádíme zakázkovou zámečnickou 
výrobu, rádi přivítáme jakoukoli kooperační nabídku v činnos-
tech, které tvoří náš výrobní program. volné kapacity máme 
například v práškovém lakování, výrobě nástrojů, svařování, 
ohýbání a lisování. ke všem těmto činnostem máme potřebné 
strojní vybavení. 

V dnešní době se často objevují konkurenční vý-
robky čínské produkce a pochybných kvalit. pokud 
zákazníci chtějí právě váš výrobek, předpokládá 
že nejlepší variantou je objednávka prostřednic-
tvím vašeho e-shopu. co když ale váhají například 
při koupi strojku v kamenném obchodě? podle 
čeho se dá poznat právě váš výrobek?

náš výrobek má charakteristický obal, který má svůj styl již 
několik let. Také na strojku je na násypce a kličce vlisované logo 
našeho družstva. naše strojky dobře poznáme, při reklamacích 
ihned vracíme čínské napodobeniny.

Spolupracujete v rámci výroby s nějakým člen-
ským výrobním družstvem?

dříve byla spolupráce podstatně větší, nabízeli jsme výrobu 
kempinku i jiných družstvům, v současné době máme spolupráci 
například s kovodružstvem Strážov, pro které jsme vyráběli ná-
stroje.  rádi bychom spolupráci s družstvy rozšířili, víme však, že 
i řada družstev s podobnou výrobou má volné kapacity.

v naší podnikové prodejně prodáváme výrobky řady dalších 
družstev, např. kdS a Mechanika.

Často vystavujete na veletrzích organizovaných 
SČMVd. V čem spatřujete přínos těchto společných 
akcí?

Hlavním přínosem je pomoc a zkušenosti při organizaci vý-
stav  a dále také levnější výstavní plocha, protože spoříme kaž-
dou korunu nákladů – bez dotací a spolupráce s pracovníky 
svazu bychom si těžko mohli dovolit sami pronajmout výstavní 
plochy. Škoda jen , že velké výstavy jako je ambiente ve Frank-
furtu, nebyly pro malý zájem vybrány a družstva se této pro nás 
důležité výstavy nemohla zúčastnit.

V dnešní době konkurence není jistě lehké uspět… 
na co je podle vás se zaměřit, aby firma zvýšila 
svou šanci na úspěch?

Snažíme se o stálou inovaci našich výrobků – jistou dobu 
jsme uvažovali o výrobě mlýnků na maso, dokonce jsme měli 
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slušně započatý vývoj tohoto na trhu stále žádaného výrobku. 
Bohužel po spočtení nákladů na nástroje jsme museli od této věci 
ustoupit, protože se na trhu objevily čínské masořízky, dokonce 
nerezové, kde jsme cenově v žádném případě nebyli schopni 
konkurovat.

kde se dají vaše výrobky zakoupit?
výrobky v oboru domácích potřeb dodáváme velkoobcho-

dům, které je prodávají ve svých prodejnách po celé čr. komíno-
vé hlavice odebírají prodejny stavebnictví, železářství, prodejci 
krbů ale i kominické firmy. kempinkový a rybářský nábytek pří-
slušné sportovní a hobby prodejny.

dodáváte i do řetězců či hobbymarketů?
do řetězců dodávají naše výrobky velkoobchody, připra-

vujeme jim vždy několikrát ročně akční cenové nabídky. Jedná 
se o firmy dupi, M.a.T.,Unimoplast, včas,  plastimex, Spoza, 
Tercius aj.

chystáte na příští rok nějaké novinky?
přemýšlíme na žádost německého zákazníka o vývoji nového 

typu komínové hlavice. vše je ještě ve stádiu zkoušek a příprav.

jana Zemanová
vedoucí provozovny České Budějovice 

jste výrobci komínových ná-
stavců zn. ekon. co byste 
uvedla k představení výrob-
ku?

Svou konstrukcí, tzn. válcovitým 
tvarem a uspořádáním okének po 
obvodu pláště, podstatně zlepšuje 
tah komína a tvar odklopné stříšky 
omezuje v případě použití tuhých 
paliv, úlet pevných částic spalování 
do širokého okolí. v neposlední řadě 
eliminuje vliv počasí na tah komína 

tím, že odstraní zatékání  dešťové vody do komína, působení vě-
tru či slunce na hlavu komína.

jakým způsobem hlavice pracuje?
Mimo to, co již bylo řečeno, že může řešit špatný tah 

komína, může řešit i problémy tzv. utopených komínů tj., ko-
mínů umístěných u vyšších obvodových zdí, nízkých komínů 
apod.

Stejně tak lze hlavici použít pro zlepšení tahu větracích zaří-
zení apod. 

je jednoduchá montáž nebo je potřeba odborné 
zapojení?

k montáži lze říci, že je velmi jednoduchá. při zakoupení 
celého kompletu, jsou jeho součástí i čtyři hmoždinky a čty-
ři odpovídající vruty, pomocí kterých se nástavec na hlavu 
komína připevní. Možnost je i objednání hlavice, která má 
prodloužení do komína a ta se pouze nasune do shodného 
průměru komínové vložky. komínový nástavec – ekologická 
hlavice Ekon je certifikovaný výrobek, chráněný průmyslo-
vým vzorem. vyrábí se v průměrech 130,150,180,200,250 
mm, na zakázku je možnost objednat i jiné průměry či ba-
revnou úpravu. nově družstvo nabízí provedení hlavice Ekon 
i pro komínový systém Schiedel. 

Vlasta Broučková
vedoucí provozovny Husinec

 jaké typy skládacího ná-
bytku vyrábíte?

na naší provozovně vyrábíme 
kempinkový, rybářský a zahradní 
skládací nábytek. Jedná se o sedač-
ky, lehátka a stolky.

lze po dohodě zhotovit na-
příklad barevný potah pod-
le přání zákazníka?

pokud si zákazník vybere z lá-
tek, které máme na skladě, není problém mu na přání vyrobit 
lehátko, či sedačku podle jeho přání. Tyto výrobky se dobře pro-
dávají přes  náš E-shop.  

                 
Váš nábytek ze dřeva vypadá na první pohled 
odolně – o jaký druh dřeva se jedná? dá se umístit 
například ven do míst, kde není zastřešení?

Jedná se o velice kvalitní akáciové dřevo s moderní povrcho-
vou úpravou, které je odolné proti všem povětrnostním vlivům.

chystáte nějaké novinky v oblasti kempinkového ná-
bytku či sázíte na osvědčené a lety zaběhlé typy?

dlouhodobě vyrábíme sedačky do vozů volkswagen Ca-
lifornia, tady sázíme na zaběhlý osvědčený typ již několik let. 
vzhledem k velké konkurenci v kempinku a rybářském nábytku 
zatím neuvažujeme o výrobě nových typu těchto sedaček. inova-
ci směřujeme do oblasti zahradního nábytku. 

Václav jedlička
vedoucí provozovny prachatice

tradičním výrobkem je stro-
jek na strouhanku a zeleni-
nu. jedná se o celý váš vý-
robek nebo pro jeho výrobu 
využíváte jiné komponenty?

Tento produkt je vyráběn zhruba 
od počátku 70. let minulého století. 
Celý prošel vývojem v našem družstvu 
a veškeré části – mimo kličky – jsou 
vyráběny našimi pracovníky. plastové 
části nám vyrábí naše provozovna 
v Husinci z bílého či šedého krastenu.

Strojek má vyměnitelná struhadla. co vše se dá na 
něm strouhat?

vyrábíme několik typů vyměnitelných bubínků  - nejjemnější 
na oříšky, hrubší na strouhanku, dále bubínek na zeleninu, na 
brambory a na plátky např. okurek. 

je možno struhadla mýt v myčce?
v návodu na použití nedoporučujeme mytí celého strojku 

v myčce.

Vyrábíte a prodáváte do strojků také náhradní díly?
Má-li zákazník problém s nějakou částí strojku, rádi mu na po-

žádání díl zašleme poštou, aby mohl náš výrobek dále užívat.
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komínové nástavce
zn. Ekon

komínová hlavice 
může vyřešit problé-
my komínů, které jsou 
tzv. utopené (umís-
těny u obvodových 
zdí, daleko od hře-
benu střechy, blízko 
vyšších domů nebo 
stromů) a u nízkých 
objektů, kde komín 
musí mít vzhledem 
k použitému spotře-
biči určitou účinnou 
výšku, výrazně pře-
vyšující objekt. Hlavi-
ce je vhodná pro od-
vod spalin ze všech 
typů spotřebičů. Je vyrobena z nerezu, tedy je odolná vůči vlhkosti, 
což umožňuje suchý i mokrý provoz spotřebičů. použití je vhodné jak 
u novostaveb, tak i při rekonstrukcích. nově družstvo Jihokov nabízí 
provedení komínové hlavice Ekon pro komínový systém Schiedel. 

Hlavice Ekon vyrábí družstvo sériově na své provozovně v českých  
Budějovicích, atypické rozměry nad průměr 300 mm se vyrábí spolu s pro-
dlužkami na provozovně v prachaticích.

kuchyňské strojky

Jihokov v.d. české Budějovice vyrábí v provozovně v pra-
chaticích vedle tradičních strojků na strouhanku, sýr a zeleninu 
také mlýnky na mák. vývoj mlýnků započal již v roce 2002 
a po roce, kdy se vyvíjel design, složení nerezové litiny a byla 
zadána výroba forem na lití, bylo započato s jeho výrobou. na 
trh byl uveden v roce 2003 v novém obalu jak pro tuzemsko, 
tak pro zahraničí. Jedná se o kvalitní výrobek, který je z nerezo-

vé oceli. Mlýnek  se vyrábí ve dvou provedeních – se šroubem 
a s přísavkou. 

Firma ročně expeduje kolem deseti tisíc kusů těchto mlýnků převáž-
ně do německa, rakouska, na Slovensko ale i na tuzemský  trh, kde 
mezi odběratele družstva patří velkoobchody, jako například včas Be-
nátky nad Jizerou, Unimoplast Babylon, či  plastimex prostějov. 

Mlýnek je možno zakoupit přímo v provozovně družstva Jiho-
kov nebo prostřednictvím e-mailu prachatice@jihokov.cz nebo ho 
zakoupit v podnikové prodejně družstva Jihokov.  

Stolek Jihokov České Budějovice,  
prkénko a mlýnek Dipro Proseč u Skutče,  
nůž a vidlička KDS Sedlčany
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Historie družstva

družstvo bylo založeno v roce 1952 jako družstvo 
řemeslníků, zlatníků, rytců, hodinářů, nástrojářů 
a zámečníků. Postupně se rozšiřovala především 
kovovýroba a zaváděla se výroba kempinko-
vého nábytku, strojků na strouhanku, ale napří-
klad i autoopravárenství. Po roce 1989 došlo k 
odchodu pracovníků ve službách do soukromých 
firem, čímž se podstatně zredukoval počet členů 
družstva. Po transformaci v roce 1992 má v sou-
časné době družstvo cca 50 zaměstnanců, z toho 
12 je členů družstva.

družstvo tvoří tři výrobní provozy a ústředí. 
Ústředí družstva má sídlo ve vlastním objektu v 
centru města Českých Budějovic. v tomto objektu 
má také prodejnu vlastních výrobků.

Předmětem činnosti družstva je kovodělná a stro-
jírenská výroba, výroba z plastických hmot, no-
žířství, zhotovování klíčů, rytecké práce, opravy 
sportovních potřeb, koupě a prodej zboží, zá-
mečnictví, klempířství, galvanizace kovů, výroba 
nástrojů, kovoobrábění, opravy nástrojů.

družstvo mj. vyrábí tradiční strojky na strouhan-
ku s vyměnitelnými struhadly,

jihokoV Vd
Senovážné nám. 9, 370 57  České Budějovice

tel.: +420 38 63 582 68 – 9, Fax: +420 38 731 14 89
www.jihokov.cz

Provozovna
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dřevojas, výrobní družstvo, Svitavy 
Moderní koupelny s nábytkem

Hledáte originální, kvalitní koupelnový nábytek, umyvadla či koupelnová zrcadla se zajímavým desi-
gnem? Právě tyto a další výrobky najdete ve výrobním družstvu Dřevojas, významném českém výrobci 
koupelnového a hotelového nábytku, který působí na českém i evropském trhu.

Tradice téměř šedesáti let zavazuje, a proto se dřevojas 
snaží vyhovět moderním trendům a požadavkům všech 
zákazníků. neustále rozšiřuje svou nabídku o nové typy 

koupelnového nábytku s vlastními umyvadly a také úzce spo-
lupracuje s předními tuzemskými i zahraničními výrobci sani-
tární keramiky.

 pro novostavby i rekonstrukce

koupelnový nábytek v dnešní době není už jen nutnou sou-
částí každé koupelny, ale dokáže z tohoto místa vytvořit jedineč-
nou místnost, kam se budete každý den rádi vracet.

kvalitní, designový koupelnový nábytek z naší nabídky je 
vhodný pro vybavování 
moderních a elegantních 
koupelen. pokud chcete 
vyměnit starý koupelnový 
nábytek za nový a mo-
derní, určitě si z naší širo-
ké nabídky vyberete.

 
Široký sortiment

v současné době na-
bízíme následující nové 
a již velmi oblíbené řady 
koupelnového nábytku: Q 
MaX, aLFa pLUS, orna-
MEnT, aSTon, drEJa 
pLUS, drEJa, řadu Q 
a akční koupelnový ná-
bytek jako je řada HiT 
nebo novinku podzimu 
řadu pLUTo za velmi akč-
ní ceny. nechybí ani mo-
derní zrcadla a galerky 
s vestavěným osvětlením. 
doslova prodejním hitem 
jsou v tuto chvíli luxusní 
galerky z hliníku s LEd 
osvětlením, která najdete 
v naší nabídce v několika 
typových provedeních 
i rozměrech. každá z řad 
nábytku, včetně daných 
doplňků pomáhá zákaz-
níkům vytvořit koupelnu 
podle jejich představ.

při výrobě nábytku 
klademe důraz na kvali-
tu, výrobní proces máme 
pod neustálou kontrolou, 

Dřevojas, v. d., www.drevojas.cz, T.G.Masaryka 22, Svitavy 568 02, +420 461 532 746

Koupelnová řada DREJA PLUS
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tím jsme schopni obstát v jakékoli evrop-
ské konkurenci a rychle reagovat na nové 
vývojové trendy. do většiny řad koupelno-
vého nábytku vyvíjíme a vyrábíme vlastní 
keramická umyvadla pod registrovanou ev-
ropskou značkou dreja®, což dává tomu-
to nábytku punc originality a výjimečnou 
odlišitelnost. Máte tak jistotu, že nábytek je 
český a v té nejlepší kvalitě.

 

podniková prodejna

Ucelený přehled koupelnového nábyt-
ku si můžete prohlédnout nejen na našich 
webových stránkách www.drevojas.cz 
nebo www.myjoys.cz, ale také v pod-
nikové prodejně ve Svitavách, kde je mož-
né zakoupit veškerý koupelnový nábytek 
z naší produkce, sanitární keramiku a také 
doplňky pro vybavení koupelen. na našich 
stránkách naleznete i virtuální prohlídku 
prodejny. náš ochotný personál vám vždy 
poradí s každým vaším přáním či sebemen-
ším požadavkem.

Řada Q MAX červená vysoký lesk

 Řada ORNAMENT černá

Koupelnová řada ASTON bílá
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• představenstvo da čr na svém zasedání schválilo reorganiza-
ci, jejíž součástí jsou i personální změny. v jejím rámci se počítá 
s cca padesátiprocentním snížením současného stavu pracov-
níků a se změnami pracovních pozic, spojeným mj. i s předpo-
kládaným odchodem pracovníků důchodového věku. 

• plenární zasedání rHSd, které proběhlo 13. 10. 2011, se 
mj. zabývalo surovinovou strategií, energetikou, problema-
tikou horního zákona, a to zejména v souvislosti s návrhem 
vypustit ustanovení umožňující vyvlastnění. zástupci podni-
katelské sféry včetně kzpS vystoupili s požadavkem, aby 
návrhům zákonů, které jsou předkládány parlamentu čr, 
předcházela analýza dopadů na český stát a v konkrétním 
případě horního zákona předložení programu surovinové 
a energetické strategie. S tímto stanoviskem směřovaným 
k Mpo čr a vládě jako celku se ztotožnili i další zúčastně-
né instituce. 

• problematika vdi byla v posledním období předmětem 
řady jednání. Třetím čtením prošel v poslanecké sněmovně 
návrh zákona o zaměstnanosti, který vdi zvláště některými 
ustanoveními silně ohrožuje. v reakci na aktuální dění inici-
oval předseda svazu jednání s 1. náměstkem ministra práce 
a sociálních věcí Bc. vladimírem Šiškou, který přislíbil, že 
pracovním úřadům připomene povinnost sepsat s vdi doho-
dy o překlenutí (profinancování) šestiměsíční proluky, která 
je silně ohrožuje. diskutována byla i otázka minimální mzdy 
i dopadů odejmutí snížené pracovní schopnosti cca 40 pro-
cent stávajícího počtu, což může mít za následek pozbytí 
možnosti čerpat výhod, které jsou poskytovány zaměstna-
vatelům s minimálně 50 procenty zaměstnanců se sníženou 
pracovní schopností. 

• retail Summit 2012 se bude konat v konferenčním centru 
pražského Clarion Congress Hotelu v praze dne 31. ledna 
a 1. února 2012. akce přinese řadu zásadních vystoupení 
osobností, od čehož bude očekáván přínos v podobě in-
spirace obchodníkům pro jejich činnosti. Tradiční hráče ob-
chodního trhu budou v úvodní části retail Summitu 2012 
reprezentovat obdobně silné osobnosti – majitel skupiny 
agrofert andrej Babiš, prezident Svazu obchodu a cestov-
ního ruchu čr a šéf českých spotřebních družstev zdeněk 
Juračka a bývalý top manager METro Group Martin dlou-
hý. Tématy budou mimo jiné trendy poptávky a obchodu, 
sdílení zkušeností a úspěšných řešení.

• v pondělí 14. listopadu se v pražském hotelu Majestic pla-
za uskutečnil křest nové kosmetické řady regina s rakytní-
kem aneb rakytníková party s hvězdičkami. na akci byly 
představeny nové produkty řady regina s rakytníkem, která 
obsahuje tělové mléko, krém na ruce, jelení lůj a výživný 
pleťový krém.

•  ve středu 16. listopadu se v budově SčMvd konalo setká-
ní klubu Manažerek s profesorkou vladimírou dvořákovou 
na téma „proč naše politika ztrácí schopnost řešit problémy 
i spravovat věci veřejné“.  

• nOvá ruBrIkA: Časopis chystá novou rubriku 
určenou pro stručnou inzerci určenou k operativ-
ním nabídkám a poptávkám. Pokud něco shání-
te nebo naopak nabízíte, pošlete nám text spolu 
s uvedením kontaktu, na koho se mohou zájem-
ci obrátit. Pokud například prodáváte nevyužitý 
stroj či materiálové zásoby, nebo naopak sháníte 
určitý výrobek, je to přesně informace, která bude 
do této nové rubriky náležet. Inzerce je zdarma 
a je určena pouze pro členská výrobní družstva.

• SčMvd nabízí členským výrobním družstvům prezentaci 
jejich výrobků a služeb v časopisu výrobní družstevnictví. 
kromě externích možností, které družstvům zprostředkovává 
odbor podnikatelských služeb, mají vd možnost prezentovat 
se v našem časopisu. prostor v časopisu výrobní družstevnic-
tví mohou využít zdarma všechna členská výrobní družstva 
pro pr aktivity, případně plošnou inzerci. v případě zájmu 
mohou též využít další bezplatné nabídky – mohou zaslat 
podklady pro inzerci na redakce@scmvd.cz a inzerce 
bude pro ně zpracována zdarma. v současné době tuto 
možnost využívá jen malé procento členských vd - nevá-
hejte nás kontaktovat, pokud potřebujete pomoci s propa-
gací, návrhem inzerce atd či upoutávky na váš výrobek či 
službu.

• pokud některé členské družstvo má zájem o reportáž, rozho-
vor atd., prosím kontaktujte nás: e-mail redakce@scmvd.cz, 
tel. 224109352 (Jana Henychová).

• připomínáme možnost zasílat dotazy do rubriky otázky 
a odpovědi. rubrika je tematicky zaměřena na problema-
tiku výrobního družstevnictví. na vaše dotazy budou odpo-
vídat kompetentní pracovníci SčMvd. Těšíme se na vaše 
dotazy, které zasílejte na e-mail redakce@scmvd.cz. od-
povídat budeme na příspěvky související s výrobním druž-
stevnictvím a současně bude možné publikovat odpověď 
v našem časopisu, jehož čtenářskou cílovou skupinu tvoří 
částečně i veřejnost. odpovědi interního charakteru obdrží 
pisatel na e-mailovou adresu.

• v případě, že máte zájem o některé ze starších čísel 
časopisu, je možné ho poskytnout členským družstvům 
zdarma. napište nám požadavek na počet a číslo na 
adresu redakce@scmvd.cz.

Aktuální informace 
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dOtAZ:

Média nás poslední dobou straší před Facebookem. na druhou stranu řada firem má na 
něm svůj profil. nemám účet na této síti, ale rád bych měl na něm stránky pro firmu. Může-
te mi poradit jak na to??O

tá
zk

y a odpov
ěd

i

OdPOvěď: 
Shodou v dnešní době snad neexistuje nikdo, kdo by nevěděl o sociál-

ní síti Facebook. Má své klady a své zápory. obecně lze říci, že Facebook 
vykazuje pouze to nebezpečí, které my mu dovolíme. váš profil se dá regis-
trovat pouze jako soukromý a teprve z něj pak můžete založit firemní strán-
ku. Stránku nelze chápat jako náhražku klasických internetových stránek, 
nýbrž jako další cestu pro komunikaci s veřejností. na Facebooku je dnes 
většina lidí zejména mladších ročníků a dále lidí v produktivním věku, kteří 
ho využívají buď soukromě, nebo k propagaci svých firem. Co je důležité 
říci hned v začátku, že jak sám poskytovatel uvádí, Facebook byl, je  a bude 
pro uživatele zdarma.

Jak tedy na to? základem je, abyste měli na Facebooku svůj vlast-
ní osobní účet. pokud ho ještě nemáte, je třeba ho založit. na odkazu  
www.facebook.com naleznete tlačítko pro registraci. Tento profil pak mů-
žete využívat podle svého přání a vložit do něj pouze takové informace, 
které vám nebudou moci škodit. pokud například na soukromý profil vložíte 
fotografii ze svého výletu, ostatní uživatelé nemohou zjistit nic víc. pokud ale 
existují ti, kdo na něj vloží osobní informace, jako je například plná adresa či 
dokonce fotografie jejich bytu, a navíc do statusu uvádějí svůj přesný pohyb 
kde se právě nacházejí, nejspíš mohou riskovat například nejčernější vari-
antu v podobě návštěvy zloděje. Facebook je neškodný, pokud se správně 
používá a naopak může být velmi prospěšný pro vaši propagaci. ze svého 
účtu pak můžete vytvářet skupiny nebo stránky – třeba právě vaší firmy. Tam 
můžete zcela zdarma uvádět informace, vkládat fotografie a především psát 
krátké aktuální zprávičky (v terminologii Facebooku „statusy“), které lákají 
návštěvníky k zájmu o vaši firmu. někdo říká, že Facebook je nebezpečný 
a lépe nic nemít s touto sítí společného. náš názor je opačný – je lépe založit 
profil sám, než se dočkat toho, že ho za vás založí někdo jiný a bude kazit 
image vaší firmy, protože se rozhodl vám škodit falešným profilem, takzvaně 
vám ukradne identitu. Bohužel neexistuje prakticky žádná obrana, jak se ta-
kových negativních případů vyvarovat. Musíte být prostě o krok napřed. 

Jako každá sociální síť má Facebook smysl především tehdy, pokud její 
uživatel disponuje dostatečně velkou sítí přiklikaných lidí na spolusdílení in-
formací – v tomto případě tzv. přátel. v případě firemního profilu to ideálně 
mohou být zákazníci. na Facebooku je zajímavé, že ho můžete využívat 
jak mu vy dovolíte. pokud ho budete mít pro 20 svých nejbližších přátel 
a rodinu, pak můžete dát na tento profil i bližší informace a nastavit, že ho 
mohou vidět pouze oni. naopak pokud si profil zakládáte se  záměrem 
pozdějšího vytvoření skupin či profilů pro nějakou značku (firma, produkt), 
pak je dobré naopak potvrzovat všechna nabízená přátelství jevící se jako 
pravé profily, a sami též přátelství nabízet, abyste dosáhli co největšího po-
čtu nasdílených osob. Facebook profil můžete nastavit tak, že ho vidí pouze 
vaši přátelé a stejně tak nastavíte přesně omezení, co mohou vaši přátelé vi-
dět a jaké úkony mohou provádět (komentovat příspěvky, vkládat příspěvky 
na vaši zeď atd.). pokud ho zakládáte právě s vědomím, „jen ať to každý 
vidí“, pak je důležité naopak téměř všechny informace povolit jako sdíle-
né, případně celý profil vytvořit jako viditelný všem. Facebook mimo jiné 
umožnuje vkládání fotografií, které můžete řadit do fotogalerií označených 
názvem a datem, také lze k celé fotogalerii uvést informativní text a pod 
fotografiemi můžete vést diskuse. kde se diskutuje tam je život a jelikož Face-
book existuje na bázi sdílení informací, kdy přítel vidí přítele a jeho přátelé 
zas jeho, pak se takto může dobře cílená informace šířit mezi lidi. pokud se 
mezi vašimi „přáteli“ objeví někdo, kdo se rozhodne na vašem profilu škodit, 
například vkládáním informací poškozujících vaše dobré jméno, můžete ho 
jednoduše blokovat, takže vaši stranu nemá možnost vidět. Jedině že by se 

zaregistroval na jinou mailovou adresu pod jiným jménem a začal se chovat 
slušně. J 

Facebook je zkrátka jeden z typů moderní komunikace, potažmo re-
klamy. neberme jej však jako náhradu vlastních firemních internetových 
stránek, zejména těch, které jsou vyrobeny v php s možností registrace uži-
vatelů a tím se stávají i vaším pomocníkem (databáze uživatelů, možnost 
e-shopů, hromadná korespondence atd.). Je ale pravda, že podstatná část 
uživatelů internetu se s nástupem sociálních sítí Facebook, Twitter, Myspace 
atd., přemísťuje stále více na sítě a na klasické internetové stránky chodí, jen 
když něco konkrétního hledá. proč proto tyto početné skupiny lidí nevyuží-
vat mj pro vaši propagaci. Facebook je navíc velmi jednoduchý na správu 
a vkládání příspěvků a svede to opravdu každý, kdo umí zacházet běžně 
s internetem.

kromě zakládání strany můžete využít také cílené reklamy, kterou Fa-
cebook nabízí. Ta je již zpoplatňována a nedá se říct, že by jejich ceny 
dosahovaly nějakých katastrofálních hodnot. pravda je, že reklamní banery 
vyskakující při otevření profilu jsou reklamou efektivní  a zadavatelé reklamy 
si mohou sami vybrat, jakou cílovou skupinu chtějí oslovit. vzhledem k tomu, 
že uživatelé mají možnost do uživatelských účtů zadat například město kde 
žijí, vzniká tak ze strany provozovatele Facebooku možnost selektovat urči-
tou cílovou skupinu – třeba právě podle místa, ale i zájmů, se zaměřením na 
ženy či muže, atd. Je proto na zvážení každého zda i této placené nabídky 
využije. zajímavé to může být zejména pro běžné výrobky a služby pro 
každodenní život.

pokud se rozhodnete ze svého vlastního profilu založit skupinu nebo 
profil, je potřeba se o stránku i následně starat – jednak šířením počtu na-
sdílených uživatelů a dále a především vkládáním občasných aktuálních 
informací či fotografií. Spolu s internetovými stránkami tak docílíte lepší rekla-
my pro vaše podnikání, které vás navíc prakticky nic nestojí, jen čas a práci. 
doba je posunuta na úroveň internetové komunikace a sociální sítě jsou 
jednou z možností, jak dát o sobě vědět. Stejně tak nyní marketéři zakládají 
reklamu v mediálních místnostech svých internetových stránek či registrová-
ním se do nejrůznějších systémů na bázi blogů. nejlepší reklamou je totiž 
někde si s někým o výrobku popovídat a sdělit druhému kladné zkušenosti. 
zabírá to víc než statický inzerát. 

pokud budete mít založený váš soukromý profil a nebudete si vědět 
rady se založením stránky na Facebooku, nezoufejte. pokud jste členské 
výrobní družstvo, máte možnost využít našeho poradenství. zkontaktujte 
nás a my vám poradíme. naopak pokud již firemní profil máte, pošlete 
nám odkaz. nedávno byl  totiž spuštěn profil Facebooku pro Svaz českých 
a moravských výrobních družstev na adrese www.facebook..com/scmvd . 
Je nastaven tak aby jeho obsah mohli číst i ti kdo nemají na Facebooku 
svůj profil.  pokud budete mít vaši firemní stranu, můžeme ji na svazo-
vé stránce nasdílet. na tomto účtu se pak budou operativně objevovat 
i vaše aktuální informace. Svoje případné dotazy můžete zasílat na 
adresy henychova@scmvd.cz nebo daniel.smrtka@scmvd.cz, na dru-
hou adresu můžete zasílat také dotazy související se zakládáním profilu 
a další dotazy technického charakteru. v tuto chvíli je profil Facebooku 
SčMvd v plenkách, tedy má jen malý počet nasdílených osob úměrně 
délce jeho vzniku. vše je vývoj a my věříme, že právě sociální síť bude 
jednou z dalších podpor pro činnost členských výrobních družstev.

Autoři textu: Jana Henychová (Redakce VD), 
Daniel Smrtka (Správa IT SČMVD)
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     Jedná se o 10 vitrín umístěných na chodbách svazu ve  
4. patře a 6 vitrín ve 3. patře. dále o větší vitrínu umístěnou na-
proti výtahu ve 4. a 3. patře.

 Možnost prezentace je i ve třech výlohách umístěných u hlav-
ního vchodu do budovy, to znamená v prestižní lokalitě samého 
centra prahy, u václavského náměstí.

výměna vzorků ve vitrínách probíhá 2x ročně, a to v červnu 
a listopadu. periodicita výměny výrobků ve výlohách je 4měsíční, 
tzn. duben, září a prosinec.

pokud máte zájem o tento způsob prezentace, kontaktujte, 
prosím, pí vostálovou, tel.: 224 109 203, vostalova@scmvd.cz.

odbor poradenských a podnikatelských služeb SčMvd si 
vyhrazuje právo sestavení pořadníku zájemců.

 Vitríny – rozměry

 výška šířka hloubka
Malá vitrína:  98 cm 57 cm 31 cm
velká vitrína: 121 cm 121 cm 39 cm
+ navíc 2x skosené kraje: 26 cm nejužší kraj, 50 cm délka 

hloubka 39 (de facto 21 cm, protože jsou zde 2 kovové lišty 
– ale pokud se dá vzorek protáhnout touto mezerou, pla-
tí hloubka 39 cm) + 2x skosené kraje: 26 cm nejužší kraj,  
50 cm délka.

výloha – pasáž: 200 cm 200 cm 46 cm 

ve vitrínách a výlohách 
jsou 2 skleněné police, které 
se dají výškově nastavovat, po-
ložit dolů či vyjmout.

Autor textu: 
Michaela Vostálová

naBídka BEzpLaTnÉ prEzEnTaCE
pro členy SčMvd
ve vitrínách a výlohách v budově svazu v praze
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Mezinárodní rok družstev 2012
družstevní podniky budují lepší svět

na 66. plenárním zasedání vS oSn bylo generálním 
tajemníkem oSn a předsedou valného shromáždění 
oSn dne 31. října 2011 oficiálně vyhlášeno zahájení 

Mezinárodního roku družstev 2012. 
64. valné shromáždění oSn schválilo na svém zasedání 

dne 18. prosince 2009 rezoluci č. a/rES/64/136, kterou vy-
hlásilo rok 2012 Mezinárodním rokem družstev. Touto rezolucí 
organizace spojených národů opětovně vyjádřila svoji mnoha-
letou podporu rozvoji družstevní formě podnikání, která v ekono-
mikách všech států hraje ne nepodstatnou úlohu, zejména pak při 
řešení otázek zaměstnanosti a začleňování skupin znevýhodně-
ných osob do společenského a profesního života společnosti.

S odvoláním na rezoluci 64/136 valného shromáždění o roli 
družstev v sociálním rozvoji se sekretariát organizace spojených 
národů obrátil svou verbální nótou dESa-10/02386 na vlády 
členských zemí oSn s výzvou zakládat v jednotlivých zemích 
národní výbory pro koordinaci a zajištění aktivit spojených 
s Mezinárodním rokem družstev. v souvislosti s výzvou Sekretari-
át vypracoval a na webových stránkách publikoval metodickou 
směrnici jak při zakládání těchto koordinačních orgánů postu-
povat. za naprosto přirozený moment je směrnicí považováno 
zapojení národních střechových družstevních struktur každého 
členského státu organizace spojených národů.

v rámci příprav na tuto, z pohledu celosvětového družstev-
ního sektoru velmi významnou událost, oSn vyhlásila oficiální 
slogan a zveřejnila oficiální logo mezinárodního roku družstev.  
Slogan „družstevní podniky budují lepší svět“ byl publikován ve 
všech jednacích jazycích oSn a lze konstatovat, že vyjadřuje 
představu o základních  hodnotách tohoto podnikatelského mo-
delu. Současně zohledňuje aspekty jak sociálního, tak i ekono-
mického rozvoje družstev,  které jsou důležité pro správné vnímá-
ní družstevní značky ve veřejném mínění. 

vyhlášením Mezinárodního roku družstev sledovala oSn tři 
hlavní cíle, a to  zvýšení povědomí široké veřejnosti o družstvech, 
podporu rozvoje družstevních podniků  a zlepšení legislativních 
podmínek  pro existenci a působení družstev. při realizaci svého 
záměru oSn velmi úzce spolupracuje s Mezinárodním družstev-

ním svazem (MdS), střechovou družstevní organizací s celosvě-
tovou působností, která v současné době sdružuje 249 členských 
organizací z 93 zemí celého světa.  

ve smyslu shora citovaných dokumentů oSn se da čr ob-
rátila svým dopisem na ministra zahraničí čr s výzvou aktivního 
zapojení čr do této významné celosvětové aktivity formou za-
ložení národního výboru pro koordinaci aktivit Mezinárodního 
roku družstev. Současně da čr vyjádřila svoji připravenost hrát 
v tomto výboru stěžejní a aktivní roli.  k založení tohoto výboru 
v čr doposud nedošlo.

problematikou vyhlášeného Mezinárodního roku družstev 
2012 se rovněž zabývalo i 65. vS oSn v roce 2010, které se 
ve své rezoluci 65/184 z 21.12. usneslo na slavnostním zahájení 
mezinárodního roku družstev na plenární schůzi 66. vS oSn  
roku 2011. 

Součástí tohoto usnesení je rovněž výzva vládám členských 
států oSn, aby do svých národních delegací, které se zúčastní 
66. vS oSn, zařadily i představitele družstevního sektoru. re-
zoluce 65/184 opětovně opakuje výzvu vládám členských stá-
tů oSn, aby při příležitosti Mezinárodního roku družstev 2012 
vytvářely příslušné národní mechanizmy (národní výbory), je-
jichž cílem bude plánování a koordinování vládních i nevládních 
aktivit s tímto rokem spojených. Součástí aktivit spojených s ofi- 
cielním vyhlášením Mezinárodního roku družstev bude i konání 
neformálního diskusního kulatého stolu (31. 10.) mezi zástupci 
členských států oSn za účasti představitelů pozorovatelských 
organizací oSn, družstev a nevládních organizací.   

z pohledu družstevního hnutí jde o zcela mimořádnou příleži-
tost jak se zviditelnit a současně zintensivnit svoje úsilí za dosaže-
ní lepších podmínek pro svoji existenci. Je to příležitost dokázat 
plnohodnotnost a konkurenceschopnost družstevního podnikání, 
stejně jako jeho sociální aspekty. Je v zájmu českého družstevní-
ho sektoru, aby pokud možno v co nejširším rozsahu využil tuto 
příležitost k posílení svého postavení jak v rámci podnikatelského 
sektoru, tak i v celé společnosti. družstevní asociace čr (dačr) 
podporuje všechny kroky  MdS směřující k naplnění cílů vyhláše-
ného Mezinárodního roku družstev. 

Mezinárodní rok družstev 

Adresa: Těšnov 5,   110 01   Praha 1,  Tel. 222 312 494,  fax: 222 319 566,  E-mail: sekretariatvdacr.cz
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 INT/589   SocIálNí podNIkáNí
 vnitřní trh je založen na „vysoce konkurenceschopném 
sociálně tržním hospodářství“ . Šíří se ekonomické 
modely jako družstva, vzájemné společnosti či 
nadace, v nichž pouhá logika finančního zisku začíná 
ustupovat před 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 podpory 
tohoto záměru musí Evropská unie plně využít dokonalého finančního nástroje, jejž 
představuje evropské odvětví správy aktiv, a to tak, že vytvoří evropský rámec 
usnadňující rozvoj solidárních investičních fondů. To znásobí dopad 
vnitrostátních iniciativ, protože tyto fondy získají přístup k příležitostem, jež nabízí 
jednotný trh (přístup k příležitostem investování a k investorům usazeným ve všech 
členských státech).

komise podpoří v rámci evropské platformy pro boj proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení rozvoj sociálního hospodářství jako nástroje aktivního začleňování tím, že 
v roce 2011 předloží sdělení „Iniciativy pro sociální podnikání“ a usnadní 
přístup k finančním programům EU použitelným v této oblasti.

v roce 2011 přijme komise rovněž sdělení o sociální odpovědnosti 
podniků (sOP), což je širší pojem než sociální podnikání a jež podněcuje 
každý podnik, aby ve své každodenní činnosti pokračoval v provádění opatření se 
sociálními nebo ekologickými záměry.

Sociální podnikání je klíčovým prvkem evropského sociálního modelu. 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 přizpůsobeným 
finančním nástrojům. komise by měla shromažďovat a sdílet osvědčené postupy 
a iniciativy v oblasti inovací, které již v členských státech existují, jako je například 
hybridní kapitál a formy interakce mezi veřejným a soukromým kapitálem, 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 podniků.

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 úplných 
výjimek všem sociálním službám obecného zájmu nebo poskytnout výjimku 
z oznamování všem malým veřejným službám a některým sociálním službám, aby 
povzbudila zakládání více sociálních podniků.

vzhledem k rozmanitým právním formám sociálních podniků a jejich 
specifickému sociálnímu poslání by daňová zvýhodnění, která v některých 
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 sociálních výsledků 

a podpořit využívání stávajících systémů. EHSv 
vyzývá komisi, aby zahájila studii stávajících 
sociálních označení s cílem vytvořit společný 
evropský systém nebo kodex chování.

 INT/589   SocIálNí podNIkáNí
navrhované nařízení představuje dlouhodobé řešení dosavadních vysokých 

nákladů na používání mobilních telefonů a jiných mobilních zařízení na cestách po 
EU (roaming). Jak se uvádí ve zprávě, kterou nedávno komise schválila, stávající 
nařízení o roamingu dočasně snížilo ceny roamingových volání a textových zpráv, 
ale nenapravilo nedostatek konkurence na trhu s roamingem, a maloobchodní 
ceny se proto pohybují stále jen těsně pod stanovenými stropy.

Tento návrh nařízení tedy usiluje o dosažení cíle stanoveného digitální 
agendou pro Evropu, podle něhož by se rozdíly v tarifech mezi roamingovými 
a vnitrostátními telekomunikačními službami měly do roku 2015 téměř smazat. 
navrhované nařízení by poprvé zavedlo strukturální opatření k posílení 
hospodářské soutěže a od 1. července 2014 by umožnilo, aby zákazníci, mají-li 
zájem, uzavřeli výhodnější smlouvu na roamingové mobilní služby. Tato smlouva 
by byla oddělená od smlouvy na domácí mobilní služby, ale zákazníci by přitom 
používali stejné telefonní číslo. podle tohoto návrhu by rovněž mobilní operátoři 
získali právo používat sítě jiných operátorů v ostatních členských státech za 
regulované velkoobchodní ceny. na trhu s roamingem by si tak mohlo konkurovat 
více operátorů.

na překlenutí období, než začnou strukturální řešení plně působit 
a maloobchodní ceny klesnou díky hospodářské soutěži, by návrh postupně 
snižoval současné stropy maloobchodních cen za hlasové a textové (SMS) služby. 
od 1. července 2014 by roamingoví zákazníci neměli platit více než 24 centů za 
minutu volání a nejvýše 10 centů za minutu přijatého hovoru, nejvýše 10 centů za 
poslanou textovou zprávu a nejvýše 50 centů za megabyte (MB) při stahování 
dat nebo prohlížení internetu na cestách do zahraničí (účtované po využitém 
kilobytu).

shrnutí stanoviska
platnost nařízení (ES) č. 717/2007, které stanovuje cenové stropy roamingu 

v mobilních komunikačních sítích pro velkoobchodní a maloobchodní trh, vyprší 
30. června 2012, aniž by se rozvinula zdravá hospodářská soutěž a uživatelé 
již nemuseli platit přemrštěné ceny. Je tedy zřejmé, že EU musí znovu zasáhnout, 
aby se rozdíl mezi roamingovými a vnitrostátními tarify do roku 2015 přiblížil 
k nule.

EHSv vítá nová opatření, která jsou podle něj přiměřená a vhodná pro to, 
aby byla zaručena dostupnost služby obecného hospodářského zájmu a přístup 
k ní za dostupné ceny. nově navrhovaná snížení cenových stropů jsou krokem 
správným směrem, tedy k tomu, že ve střednědobém horizontu přestanou existovat 
roamingové ceny v jakékoli specifické podobě. EHSv rovněž v zásadě souhlasí 
s ustanovením, které zákazníkovi umožní volný přístup k roamingovým hlasovým, 
SMS a datovým službám libovolného alternativního poskytovatele roamingu, 
s nímž existuje propojení. 

Aktuálně z Bruselu

e-mail: zvolska @scmvd.cz.

Máte aktuální dotaz na téma eu? 

napište nám.      

JUdr. Marie zvolská, SčMvd


