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Vítám vás v prvním lednovém čísle 
našeho časopisu a v úvodu mi do-
volte popřát vám nejen v roce 2012 
pevné zdraví a mnoho pracovních 
i osobních úspěchů. 

V tomto čísle máme pro vás zprá-
vu z veletrhu Heim + Handwerk, který 
se konal v Mnichově, kde vystavova-
la členská VD. V pražském PVA se 
konaly Stříbrné vánoční trhy a také 
zde bylo možno navštívit družstevní 
stánky. Konaly se také prodejní akce 
šperků, kosmetiky, oděvů a textilu.

Přinášíme vám reportáž z družstva 
IRISA Vsetín a můžeme si tak společně 
připomenout vánoce, neboť toto druž-
stvo je mimo jiné výrobcem tradičních 
skleněných vánočních ozdob.

KOVOBEL, výrobní družstvo, Do-
mažlice, se stalo vítězem v kategorii 
„Nejúspěšnější klient CzechTrade“ 
v rámci Exportní ceny DHL UNICRE-
DIT. Blahopřejeme!

Byl uspořádán pracovní workshop 
s náměstkem MPSV Mgr Karlem Ma-
chotkou, více naleznete v tomto čísle 
časopisu.

Připravili jsme pro vás také rozho-
vor s ředitelkou hotelu Kriváň Terezou 
Šestákovou. Pokud vyrazíte na výlet 
do Mariánských lázní, právě tento 
hotel může být vaším zázemím – 
členská družstva mají navíc možnost 
využít zajímavých slev.

Jana Henychová
šéfredaktorka
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Novoroční rozhovor 
s předsedou Svazu českých 
a moravských výrobních družstev
JUDr. Rostislavem Dvořákem

Pane předsedo, Svaz 
českých a morav-
ských výrobních druž-
stev zastupuje zájmy 
více než 200 družstev 
z celé republiky, kte-
rá zasahují do řady 
odvětví. V čem vidí-
te jeho hlavní úkoly 
a činnost v roce 2012 
a dalších letech? Má 
družstevní systém 
v budoucí očekávané 
těžké ekonomické si-
tuaci šanci?

Nemám rád odpovědi, které začínají skokem do staleté histo-
rie, ale pokud jde o družstevnictví a družstevní systém hospoda-
ření, musím udělat výjimku. Družstevnictví má v České republice 
a v zemích bývalého východního bloku zvláštní postavení, které 
má kořeny v neznalosti jeho historie a někteří lidé si je dokonce 
spojují s podnikáním „socialistického typu“.  První družstva však 
vznikala už v druhé polovině 19. století a jde tedy o jeden z nej-
starších typů dnes fungujících obchodních společností.  Řada 
představitelů naší vládní a politické scény si také k mému pře-
kvapení neuvědomuje, že družstevnictví tvoří největší členskou 
organizaci v Evropě. Organizace  Družstva Evropa, sdružuje 
123 milionů členů vlastnících 160.000 družstevních podniků, 
které vytváří vedle zaměstnaných členů, dalších 5,4 milionu 
pracovních míst.  Náš Svaz českých a moravských výrobních 
družstev je významným členem této obrovské instituce, je čle-
nem představenstva a výkonného výboru a to by snad na úvod 
stačilo. 

K Vašemu dotazu bych rád řekl, že odvětvově a to všich-
ni víme,  má výrobní družstevnictví skutečně nebývale velký 
úhel záběru. Našimi členy jsou výrobní družstva doslova 
všech odvětví a to od automobilového průmyslu, přes sta-
vebnictví, strojírenství a výrobu nábytku po výrobu parfémů 
a hraček. Jejich roční obraty překračují u velkých družstev 
miliardy korun a malá družstva pracují s obratem několika 
milionů. Svaz také sdružuje a podporuje výrobní družstva 
zaměstnávající invalidní občany a v této oblasti má v ČR do-
slova jedinečnou roli. 

To všechno bych rád shrnul do myšlenky, že vláda, MMR, 
MPO, MPSV a další státní instituce v nás mají po této strán-
ce přímo vzorovou organizaci a myslím si, že si to uvědomují 
a bude správné, aby z toho také vycházeli.

Náš svaz zastupoval, zastupuje a je připraven obhajovat 
zájmy všech členských družstev v legislativních procesech 
České republiky a EU, v jednáních se státní správou a samo-
správou na všech úrovních, v zajišťování široké škály pora-
denských služeb, organizování veletrhů a obchodních akcí, 
zajišťujeme významnou metodickou pomoc pro nově vzni-
kající výrobní družstva, využíváme volné finanční prostřed-
ky k poskytování výhodných provozních a investičních úvě-
rů družstvům, organizujeme odborné kurzy a semináře pro 
pracovníky a členy družstev, zpracováváme družstvům pro-
jekty ve vazbě na strukturální fondy a programy…..Neznám 
jiný zaměstnavatelský svaz, který by svým členům poskytoval 
tak širokou škálu služeb s tak vysokou úrovní jejich účinnos-
ti. A jestli má družstevní systém v budoucnosti šanci? Stačí si 
přečíst obchodní zákoník v kapitole obchodních společností 
a zjistíte, že družstvo je i pro začínající podnikatele tou nejlep-
ší alternativou. Naším společným jmenovatelem je družstevní 
model podnikání, který se historicky osvědčil a byl důležitým 
prvkem často i při hledání východisek ze sociálního tlaku 
a krizových situací v ekonomice evropských zemí. Rok 2012 
byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem družstev, možná to 
byl dobrý krok do složitých let, která nás čekají a která OSN 
ani EU nenechávají v klidu.

Dvacet předchozích let jste stál v Třešti v čele 
podniku, který musel bojovat o své místo na trhu 
a obstát v silně konkurenčním prostředí a doci-
lovali jste vynikajících výsledků. Nechybí Vám 
každodenní kontakt s výrobou, zaměstnanci, do-
davateli, zákazníky…? Je vaše práce na svazu 
aspoň v něčem klidnější?

Můj tatínek mně říkal „synu drž se komína, drž se fabriky“ 
a já jsem ve výrobě pracoval 34 let. Myslím si, že práce ve vý-
robě, od strojů na dílnách, až po kancelář ředitele nebo před-
sedy družstva, který musí pro stovky lidí zajistit práci a dobře 
ji zorganizovat, patří mezi nejtěžší zaměstnání, kterými se dá 
vydělat na živobytí. Pokud tu práci děláte poctivě, tak i přes 
velký stres máte z dobrých výsledků radost.

Třešťský Vývoj se stal se svými téměř 300 zaměstnanci 
největším výrobcem oděvů v České republice. Vedle rozvoje 
moderní výroby a technologií jsme dokázali vytvořit dobrý pra-
covní kolektiv. Děvčata na dílnách, technici, pracovníci odbor-
ných útvarů a úseků jsou dobří, jsou výborní a svou práci umí. 
Pracoval jsem s nimi 20 let, pracovali jsme dobře, vážím si toho 
a vždycky si toho budu vážit. Myslím si ale, že změna ve vedení 
firmy byl krok, který by mohl Vývoj postrčit zase o kus dopředu. 
Jiní lidé, jiné myšlení, nové cesty. 
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Má nynější práce není klidnější, ale je jiná a chci v ní zúro-
čit získané zkušenosti. Nikdy v životě jsem nehledal „klidnější“ 
práci. Když pracujete se záměrem docílit dobrých výsledků, 
prosadit dobré záměry, nebo odstranit chyby a nepravosti, tak 
není žádná práce klidná. Klidná práce, to mě straší, ale chápu, 
že jsou profese, které ji třeba vyžadují.

Jsme na prahu velice obtížného období, většina 
scénářů se liší hlavně tím, jak bude krize hluboká 
a jak dlouho bude trvat. Zaznamenala jsem ale 
i optimistický komentář, že by krize a všeobec-
né šetření českému průmyslu nemuselo až tolik 
uškodit -  právě proto, že jsme schopni a ochot-
ni vyrábět kvalitní věci za relativně nízké ceny. 
Jaký je Váš názor?

Evropské státy v posledních třech letech řešily první kolo krize 
masivní finanční podporou bankovního sektoru a vytipovaných 

odvětví například automobilového průmyslu. Vyčerpaly značné 
finanční zdroje a na podobné kroky nebudou v druhé vlně krize 
peníze. Myslím si, že dopady budou hlubší a zejména dlouho-
dobé a bude je provázet vlna protestů z růstu pocitu sociální 
nespravedlnosti a jsem rád, že mé odpovědi nemohou být vy-
čerpávající, protože nechci domyslet možné důsledky. Na druhé 
straně ale musím říci, že některé scénáře, o kterých se zmiňujete, 
jsou až přehnaně černé. Naše země je maličkou ekonomikou, 
která bude vždycky závislá na těch velkých. Za uplynulých 20 
let tomu navíc naše vlády velmi významně pomohly a dnes už 
nemůžeme mluvit o síle českého strojírenství, zemědělství a vý-
znamných odvětvích průmyslové výroby, protože prostě nejsou. 
Významné podniky a banky operující v naší zemi mají maminky 
v zahraničí a stáváme se čím dál více nesoběstačnými montov-
nami se silnějším a silnějším vlivem zahraničního kapitálu. Velká 
většina našich družstev dociluje vysoké kvality výroby a služeb, 
ale hovořit o výhodě v ceně lidské práce už není aktuální. Maže 
a potlačuje ji cena vstupů, které jsou čím dál tím vyšší.

To, že za elektřinu a plyn za-
platí český podnikatel a občan 
víc než v zemích západní Evro-
py, že máme jedny z nejdražších 
pohonných hmot, dražší a méně 
hodnotné potraviny než v okol-
ních zemích, nejdražší poplatky 
za mobilní telefony….to naši 
výhodu ceny práce už téměř 
smazalo. A můžeme pokračovat 
dalšími vlivy, třeba tím, že se při-
jala chybná rozhodnutí a špatné 
zákony v řadě a řadě důležitých 
činností. Například ve fotovoltai-
ce a alternativních zdrojích, kde 
budou firmy a občané nuceni 
desítky let platit rozdíly v přemrš-
těných zákonem garantovaných 
výkupních cenách, platíme a bu-
deme platit za to, že neumíme 
usměrnit řetězce a operátory, 
že neumíme, nebo dokonce ne-
chceme účinně bojovat proti ko-
rupci…… to jsou dopady, které 
zhoršují konkurenceschopnost, 
kvalitu života a zvyšují sociální 
napětí. Můj obdiv patří našim 
družstvům, jejich předsedům 
a podnikatelům, že to zatím 
zvládají. Jsem ale přesvědčen, 
že právě družstva a neformál-
ní družstevní vztahy a podniky 
mohou být v sociálních a hospo-
dářských problémech řešením 
i východiskem a jsem rád, že při 
tom mohu pomoci.

A co do Nového roku 
pane předsedo?

Do roku 2012 přeji všem 
družstvům, jejich členům a za-
městnancům štěstí, úspěchy 
v práci a zejména pevné zdraví.

www.hotelkrivan.cz Masarykova 17, 353 01  Mariánské Lázne
tel.: +420 354 627 160, fax: +420 354 627 174 
e-mail: info@hotelkrivan.cz

Pobyt v centru 
Mariánských Lázní 
– skvelý dárek

  REKREACE

  FIREMNÍ AKCE

  RODINNÉ OSLAVY

 WELLNESS A SPA

  POBYT SE CTYRNOHÝMI 
KAMARÁDY

   LYZOVÁNÍ 
V CENTRU MESTA

  CELOROCNÍ 
LANOVÉ CENTRUM

Mariánské Lázne



5 

le
de

n 
20

12

výrobní družstevnictví

Již 34. ročníku výstavy se zúčastnilo celkem 890 firem v šes-
ti velkých výstavních halách. Z oficiálních údajů vyplývá, že 
tento ročník veletrhu navštívilo 122 tisíc zákazníků. 

Česká republika měla jako jediný zahraniční vystavovatel 
společnou účast (celkem 45 firem), společná expozice 30 čes-
kých firem byla umístěna v hale A1. Negativním rysem bylo, že 
12 vystavovatelů přijelo s nabídkou bižuterie, což bylo neúměrně 
mnoho a takto velká nabídka podobného zboží ovlivnila i tržby 
jednotlivých bižuterních firem.

Stánky 4 výrob-
ních družstev spolu se 
zázemím a informač-
ním pultem SČMVD 
se nacházely na velmi 
pěkném místě po ob-
vodu haly A1. 

Granát Turnov 
již tradičně přivezl 
do Mnichova stříbr-
né a pozlacené šper-
ky s českými granáty, 
a to jak v klasickém, 

Společná účast družstev 
na veletrhu Heim + Handwerk 

tak i v moderním provedení. Nabídku doplňovaly skleničky s čes-
kými granáty. Stánek umístěný na rohu expozice byl tentokrát vět-
ší, s několika prodejními pulty. Tato skutečnost i chuť návštěvníků 
nakupovat se příznivě odrazila v tržbách. O výrobky turnovských 
šperkařů byl mezi návštěvníky zájem, mnoho z nich nakoupilo ve 
stánku Granátu dárky pro své blízké.

Zástupkyně Dřevotvaru Jablonné prodávaly dřevěné 
kuchyňské náčiní – jednalo se především o mlýnky, prkénka, 
paličky, války, obracečky, kleště, vařečky. Přestože se zboží 
z Dřevotvaru vyznačuje vysokou kvalitou zpracování, bylo 

Počasí na přelomu listopadu a prosince bylo letos výjimečně teplé a slunečné, takže vůbec nepřipomína-
lo adventní čas. Doba však pokročila a v Mnichově na Novém výstavišti se konala tradiční předvánoční 
prodejní výstava řemesla, designu a bydlení Heim + Handwerk. Výstava byla stejně jako v předcháze-
jícím roce zařazena do projektu „Zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách 
a veletrzích“, jehož realizátorem je Hospodářská komora ČR. Z prostředků Operačního programu Pod-
nikání a inovace je v rámci tohoto projektu poskytována podpora až do výše 120 tisíc korun na přímé 
obchodní náklady spojené s veletržní expozicí. 
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nutné zákazníky upozorňovat na kvalitní keramický mlecí me-
chanismus, aby mohli docenit kvalitu mlýnků.

DUP Pelhřimov své zástupce do Mnichova vyslal již po-
druhé. V nabídce družstva byly jednotlivé nůžky, manikurní sou-
pravy, kosmetické kufry a tentokrát nově i šperkovnice. Zboží šlo 
dobře na odbyt, zástupci družstva byli se svou účastí na veletrhu 
velmi spokojeni.

Poprvé se veletrhu 
Heim + Handwerk zú-
častnili zástupci družstva 
Irisa Vsetín, kteří do 
Mnichova přivezli skle-
něné vánoční ozdoby.  
I přes postupné úpravy 
stánku s cílem umožnit 

zákazníkům 
dostat se pří-
mo ke zboží 
se nepoda-
řilo naplnit 
očekáván í , 
se kterými 
zástupci Irisy 
do Mnichova 
přijeli.

Poprvé se na veletrhu Heim + Handwerk prezentovalo 
družstvo Dřevojas Svitavy. Stánek družstva byl umístěn 
samostatně mimo společnou expozici, a to podle nomenkla-
tury  v hale B2.  Dřevojas vystavoval moderní koupelnový ná-
bytek. Výstavy se zúčastnil s cílem získat obchodní zástupce 
pro Bavorsko. Cíl se podařilo naplnit, proběhla vážná jedná-
ní s obchodníky, byla dohodnuta spolupráce s designérským 
studiem, zájem o koupelnový nábytek z Dřevojasu projevili 
i koncoví zákazníci. 

Na informačním stánku SČMVD byla návštěvníkům k dispo-
zici mimo jiné nabídka ubytování v hotelu Kriváň v Mariánských 
Lázních. Oblast západočeských lázní mají obyvatelé Bavorska 
v oblibě, o nabídku hotelových služeb byl mezi návštěvníky  
zájem.

V příštím roce se bude veletrh Heim + Handwerk konat v ter-
mínu 28. 11. – 2. 12. 2012. 

Po letošní dobré zkušenosti výrobce nábytku by bylo vhodné, 
aby o své účasti uvažovali i další výrobci nábytku. 

Autor textu a foto: Ing. Lenka Bartoničková
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Dřevotvar družstvo, 
Jablonné nad Orlicí

Výrobce: 
Dřevotvar Jablonné nad Orlicí 

Kontakt: 
465 677 111, 465 677 213

e-mail: 
nada.bednarova@drevotvar.cz

www.drevotvar.cz

Všechny mlýnky jsou určeny 
na sůl a koření. Jsou vybaveny 
keramickým mlecím  
mechanismem.
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Stříbrné vánoční dny
3. veletrh dárků v Letňanech
8. – 11. 12. 2011, Praha

Ve dnech 8. – 11. prosince se konal v prosto-
rách letňanského výstavního areálu již třetí roč-
ník veletrhu Stříbrné vánoční dny. Tři členská 
výrobní družstva nabídla své výrobky ve spo-
lečné expozici Svazu českých a moravských 
družstev v hale č. 2. Expozice se těšila bohaté 
návštěvnosti, neboť větší množství prodáva-
ných výrobků se mohlo stát zajímavým vánoč-
ním dárkem. Návštěvníkům akce byl k dispozi-
ci  stánek výrobního družstva Moděva Konice, 

Vřídlo Karlovy Vary a Detecha Nové Město nad Metují.  Ve všech stáncích byl zákazníkům 
k dispozici odborný personál.

Detecha, chemické výrobní družstvo

Detecha se prezentovala kosmetikou značky Regina. Mezi 
novinky patřila především nejnovější kosmetická řada s rakytní-
kem, která zahrnuje výživný pleťový krém, krém na ruce, tělové 
mléko a jelení lůj. Z posledního období jmenujme alespoň novin-
ky v podobě zvláčňující rtěnky s kolagenem a dále produkty se 
solí z mrtvého moře – sprchový gel s výbornými revitalizačními 
a hydratačními vlastnostmi, a dále šampon s regeneračními schop-
nostmi. V nabídce dekorativní kosmetiky byly tradičně make-upy, 
oční stíny, rtěn-
ky, tvářenky, 
pudry, laky 
na nehty, kon-
turovací tužky 
a mnoho dal-
šího. Stánek 
byl tradičně 
obstoupen řa-
dou zákaznic, 
které vybíraly 

z bohaté nabídky. 
Připomínáme, že 
družstvo Detecha je 
výrobcem tradičního 
Jeleního loje, jehož 
značku má regis-
trovánu. Družstvo 
v současné době 
Jelení lůj vyrábí 
v řadě typů s různý-
mi příměsemi a vů-
němi zpravidla na 
bylinném základě. 
Kosmetika REGINA 
nabízí kvalitní a do-
stupnou 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 dekorativní 
kosmetické příprav-
ky, zná více než pět 
generací žen a jejich 
rodin. Sortiment De-
techy lze zakoupit 
ve vybraných droge-
riích a také prostřed-
nictvím e-shopu na 
jejich internetových 
stránkách. 

www.detecha.cz     
www.reginakosmetika.cz 

NOVINKA
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 MODĚVA oděvní družstvo Konice
Moděva mimo jiné nabídla několik variant aktuálního výrobního 

programu – business kostýmu určeného především pro manažerky, 
podnikatelky či bankéřky, tedy pro ženy zaměstnané ve firmách, kte-
ré vyžadují „dress code“. Jeden z vystavovaných modelů jsme mohli 

vidět na titulní straně Výrobního družstev-
nictví č. 11/2011. Tento model, opatřen 
bohatým počtem knoflíčků a decentní 
látkovou růží, vytváří ideální kombinaci 
přechodu mezi oblečením do zaměstná-
ní a společenským oděvem – jedná se 
o univerzální oblečení do kanceláře i na 
pracovní společenský večer. Stejně tak se 
dá ale použít například i při návštěvě di-
vadla a dalších společenských akcí. Dru-
hý kostým, který zaujal, byl v červeném 
provedení a kromě dokonalého střihu 
byly pro jeho výrobu použity velmi origi-

nálně vyhlížející atypické knoflíčky. Připomínáme, že business kostým 
tvoří celou škálu oblečení sestávajících se ze saka, sukně a kalhot včet-
ně dalších doporučených doplňků. Pokud máte například firmu a rádi 
byste oblékli své pracovnice do business kostýmu, kontaktujte obchodní 
oddělení družstva 
Moděva, pracov-
nice vám sdělí po-
drobnosti o mož-
nosti jeho nákupu. 
Moděva dále vy-
stavovala aktuálně 
kabáty pro letošní 
zimu. Návštěvnice 
zaujaly hlavně dva 
vpředu umístěné 
modely – atraktiv-
ní fialový kabátek 
a také  novinka 
– bílý kabát s čer-
ným lemováním. 
Výrobní program 
oděvního družstva 
Moděva Konice 
pro tuzemskou klientelu tvoří dámské a pánské zimní pláště, paleta, 
peleríny, bundy, saka, kalhoty, vesty a sukně. 
Použité materiály jsou ve složení vlna, polyamid 
a kašmír. Modely jsou vhodné pro každodenní 
nošení. Pro zvláštní příležitosti jsou modely v lu-
xusnějším pojetí doplněné přírodní kožešinou. 
Družstvo Moděva klade mimo jiné důraz na 
individuální potřeby zákazníků a nabízí zhoto-
vování oděvů tzv. měřenkovou metodou.

www.modeva.cz 

 VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary
Vřídlo Karlovy Vary je stánek, 

který láká tradičně návštěvníky 
akcí již na dálku – jeho výrobky 
jednoduše voní a dávají tak infor-
maci o jejich kvalitě. Výrobky s ob-
sahem vřídelní soli jsou vyráběny 
ve striktních podmínkách nutných 
pro kvalitu výrobku. Nabídku tvoří 
koupelové soli, krémy, emulze na 
mazání včetně legendárního Opo-
deldoku. Ten je vyráběn v několika 
provedeních s bylinnými příměse-
mi. Z dalšího sortimentu jmenujme 
například přípravky pro hygienu 
ústní dutiny - zubní pasty a ústní 
vody, krémy k ošetření těla, rukou 
a nohou.  Vřídlo nabídlo zákazníkům mimo jiné oblíbené Karlovar-
ské koupelové soli „Originál“ s obsahem pravé karlovarské vřídelní 
soli a rostlinných silic. Z čisticí a pracovní drogerie si mohli návštěvní-
ci akce zakoupit čisticí pastu na ruce a řadu speciálních pracovních 
krémů a čistícího gelu. Vřídlo Karlovy Vary je také výrobcem řady 
dámských a pánských kolínských vod a parfémů.

Mezi novinky výrobků Vřídlo Karlovy Vary patřil například 
Karlovarský pleťový krém polomastný s meruňkovým olejem, vita-
míny A a E, koenzymem Q10 a karlovarskou vřídelní solí, a dále 
Karlovarské ple-
ťové mléko, oba 
výrobky z řady 
Cosmetika Ca-
rolinum.

Vřídlo, vý-
robní družstvo 
se sídlem v Kar-
lových Varech je 
jediným skuteč-
ným výrobcem 
karlovarské kosmetiky a jediným oprávněným držitelem obchod-
ní značky KARLOVARSKÁ KOSMETIKA®. 

www.vridlo.cz 
        
Stříbrné vánoční dny nabídly expozice 315 vystavovatelů na 

čisté výstavní ploše 2440 metrů čtverečních. Na rozdíl od jiných 
podobně laděných akcí nabízí rozsáhlé expozice a atraktivní 
stánky především z řad českých výrobků a výhradních dovozců. 
Návštěvníci tak měli možnost na jednom místě pořídit dárky pro 
celou rodinu. Kromě velké návštěvnosti této prodejní akce bylo  
možno kromě dobré dopravní dostupnosti ze zastávky metra C 
Letňany přičíst také levné vstupné pouze 40 korun a slevy na 
vstupném pro rodiny, studenty, děti a důchodce či po internetu 
registrované návštěvníky. Parkovné bylo v průběhu Stříbrných vá-
nočních dnů pro návštěvníky PVA zdarma.

www.pva.cz

NOVINKA

business kostým

NOVINKA
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Když se řekne vánoční ozdoba, málokdo si dovede před-
stavit, kolik dá takový kousek vyfouknutého skla práce. 
Úplně na začátku jsou skleněné trubky – ty se nahřejí 

a nakrátí na tzv. tělíčka. Máme zde již základní polotovar, se 
kterým pracují pracovnice – skleněné baňky zakončené skleně-
nou trubičkou.

Přicházíme do prostor, kde pracovnice vyfukují skleněné oz-
doby. Kdo by si snad myslel, že tyto věci dělá stroj – ani nápad. 
Vše je dílem zručných pracovnic družstva IRISA, které pracují 
s otevřeným ohněm, nahřívají baňky na příslušnou teplotu a vyfu-
kují vánoční ozdoby. Vyfouknout ozdobu není vůbec lehké – jak 
nám sdělil pan Juřička, naučit se správně fouknout trvá řadu mě-
síců a dalších několik let pak představuje období, kdy se naučí 
pracovnice vyfouknout příslušné množství  těchto ozdob. 

Zvláštní druhy figurek se vyfukují do forem, sestávajících se ze 
dvou částí, připomínající formičky na vánoční pracny. Mezi ně je 
vložena nahřátá baňka a dále je ozdoba vyfouknuta do poža-
dovaného tvaru. Tento styl foukání je asi nejtěžší – pracovnice 
musí zvládnout odhad, jak moc či méně fouknout, aby dosáhla 
požadovaného tvaru figurky. Dámy z Irisy ale tuto práci zvládají 
velmi excelentně. Tipněte si schválně, kolik ozdob vyfoukne za 
osmihodinovou pracovní směnu. Nevíte? Já ano a tak vám pro-
zradím, že je potřeba vyfouknout za den 500 i více ozdob, aby 
se pracovnice dostala alespoň do normy běžné mzdy.

V další fázi probíhá zdobení směsí stříbra, kdy je koule na-
pouštěna roztokem stříbra.  Potřesem pak dojde uvnitř koule 

IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
Vánoční ozdoby po celý rok

Vánoce jsou za námi, ale v mnohých z vás možná doznívá ta 
úžasná atmosféra klidu a míru a především vánoční pohody. 
Pojďme se proto vrátit o pár dnů zpět, abychom si připomněli, 
kde vznikají nádherné skleněné ozdoby. Stromeček již sice mnozí 
z nás mají dávno odstrojený, ale je místo, kde mají vánoční náladu 
pořád – výrobní družstvo IRISA Vsetín.  Prohlídka družstva se 
uskutečnila s laskavým svolením předsedy představenstva Ivana 
Abdula. Na prohlídku nás vzal člen představenstva družstva 
Vlastimil Juřička.
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k rovnoměrnému postříbření ozdoby. Z venkovní strany se ná-
sledně koule barví na požadovanou barvu za použití lesklých 
či matných barev, případně se ponechá ve stříbrné verzi. Pokud 
je záměr vyrobit například ozdobu zlatou, pak se jedná o žlutou 
barvu na stříbrném podkladu. 

Po zaschnutí barvy putují ozdoby do provozu, kde dochází 
k jejich zdobení.. Zde vzniká všechna ta krása, kdy zručné pra-
covnice pomocí jednoduchého nástroje připomínajícího dutou 
tužku, naplněného speciálním lepidlem, malují na zdoby nejrůz-
nější dekorativní variace. Poté jsou ozdoby zasypány třpytivou 
směsí.

Po zaschnutí hotová ozdoba, stále ještě obsahující pomoc-
nou trubičku, která slouží pro manipulaci s ozdobou, je zbavena 
této trubičky cca 1 cm od průměru ozdoby. Na odříznuté mís-
to se nasadí kovový věšáček, odborně nazývaný záponka. Na 
tu pak doma navlékáme háčky a pak už zbývá jen nádherné 
ozdoby  zavěsit na vánoční stromeček a těšit se, že nezlákají 
naše domácí mazlíčky ke sportovnímu výkonu v podobě šplhu po 
nazdobeném vánočním stromku či k výskokům za účelem lovení 
třpytivých ozdůbek. 

Kromě výroby vánočních skleněných ozdob družstvo nabízí 
širokou škálu výrobků i služeb. Nosným výrobním programem 
družstva je lisování a montáž výrobků z termoplastů, kartonáž 
a plastové díly pro automobilový průmysl, na jejichž výrobě spo-
lupracuje s řadou významných mezinárodních firem. Je schopno 
také zajistit různé kooperační a kompletační činnosti. 

Družstvo Irisa má motto: Předpokladem úspěchu je spokojený 
zákazník i zaměstnanec.  Dá se říci, že v dnešní době je to velice 
dobrá cesta k tomu, aby firma obstála v tvrdé konkurenci.

Výrobní družstvo IRISA patří k největším zaměstnavatelům 
zdravotně postižených spoluobčanů, za což mu bylo v roce 
2011 uděleno ocenění Nejlepší zaměstnavatel a Zaměstnavatel 
roku v soutěži Český patron.

Rokytnice

Historie
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Dá se vůbec spočítat, kolik druhů vánočních ozdob 
vyrábíte?

V kombinaci barev a motivů se může jednat o tisíce druhů.

Máte vlastní návrháře nebo spolupracujete něja-
kým designérem? 

Máme vlastní a velice šikovné designérky.

I ve světě vánočních ozdob jistě existují „módní 
trendy“… Jakým způsobem získáváte informace, 
co je právě aktuální?

Každoročně navštěvujeme veletrhy textilu a dalších módních 
trendů.

Jste schopni vyrobit ozdobu také podle návrhu zá-
kazníka? 

Ano, běžně děláme vánoční ozdoby podle návrhu zákaz-
níka.

Kolik kusů nejméně lze takto na zakázku vyro-
bit? 

Snažíme se držet minima 100 
kusů, ale dokážeme vyrobit i menší 
množství.

O jaké typy vánočních ozdob 
byl o letošních vánocích nej-
větší zájem? Preferují zákaz-
níci například určité tvary či 
barvy?

Největší zájem je vždy o tradiční vánoční ozdoby koule zla-
té, červené…

Kde se dají vaše ozdoby zakoupit?
V naší podnikové prodejně na Vsetíně a dále v obchodech 

po celé republice, které projeví zájem naše vánoční ozdoby pro-
dávat.

Máte e-shop?
Máme, ale v současné době není využíván, vyskytly se tech-

nické problémy.

Zeptali jsme se…

Pane předsedo, co je momen-
tálně předmětem činnosti va-
šeho družstva?

Naší hlavní činností je v současné 
době výroba a montáž technických 
výlisků ,které jsou určeny z 90 procent 
pro automobilový průmysl. Mimo tento 

obor jsou to tradiční výroba vánočních ozdob, kartonážní výro-
ba a montážní práce.

Kolik procent objemu výroby představují vánoční 
ozdoby?

Výroba vánočních ozdob představuje zhruba 15 procent ob-
ratu.

Váš odbyt směřuje jistě také na vývoz – kolik pro-
cent jde mimo Českou republiku?

Největší objem výroby určený pro zahraniční trhy představují 
právě vánoční ozdoby, které končí z 95 procent na zahraničních 
trzích. U ostatních oborů je podíl vývozu zhruba 40 procent.

Co se týče dalších činností, jste schopni nabídnout 
zákazníkům i činnosti podle jejich přání??

Prakticky každý náš výrobek je postaven na přání zákazníků. 
Na tom je založena i naše obchodní politika. Samozřejmostí je 
nabídnout zákazníkovi služby, jenž nejsou hlavní náplní družstva 
a to v rámci komplexního servisu.

Kolik má Irisa v současné době zaměstnanců a ko-
lik členů?

Zaměstnáváme zhruba 300 zaměstnanců, nichž je 100 zá-
roveň členů.

Jakých veletrhů se zpravidla zúčastňujete?
Pravidelně se snažíme účastnit oborových veletrhů – plasti-

kářských, obalových a vánočních ozdob.

Jaké výhody spatřujete v akcích organizovaných 
svazem? Kromě podpory společné expozice, při-
náší to pro vás i nějaké konkrétní další výhody?

Samozřejmě je pro nás podpora svazu vítaná, protože za-
jištění veletrhu není jen o penězích, ale i spoustě času při orga-
nizačním zajištěním. Při společných veletrzích zajišťuje veškerý 
servis odbor poradenských a podnikatelských služeb svazu. Ten, 
kdo zajišťoval veletrh sám, si dokáže představit, o jakou práci se 
jedná.

Chystáte pro nadcházející rok nějaké novinky?
V následujícím období chceme modernizovat náš závod 

vstřikovny plastů s cílem stát se úspěšným dodavatelem Q1 
pro automotive. Budeme muset ale zároveň přehodnotit náš 
cíl „Vytvářet vhodná pracovní místa pro zaměstnávání osob se 
zdravotním znevýhodněním“ a to vzhledem k novele zákona 
o zaměstnanosti. Je pravda, že patříme k největším zaměstna-
vatelům zdravotně znevýhodněných osob v ČR a že za po-
slední roky se nám podařilo zajistit dost vhodné práce pro tyto 
zaměstnance, ale skutečnost je taková, že bez přispění státu 
není možné v této sociální politice pokračovat. Zdravotně zne-
výhodnění pracovníci nemohou pracovat ve vícesměnném pro-
vozu, mají nižší výkonové normy a hlavně vysokou nemocnost 
a proto je třeba tuto výrobu dotovat. Podle mého názoru má 
tuto povinnost každá slušná společnost a náš stát, pokud bude 
tuto povinnost chtít přehrávat na podnikatele, nemůže počítat, 
že se dočká pochopení.

Ivan Abdul 
předseda představenstva

Vlastimil Juřička
člen představenstva a vedoucí MTZ
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Workshop s náměstkem MPSV 
Mgr. Karlem Machotkou

Zástupci výrobních družstev – zaměstnava-
telů převážně osob se zdravotním postižením 
se sešli na pracovním workshopu s náměstkem 
ministra práce a sociálních věcí Mgr. Karlem 
Machotkou, odpovědným za sekci zaměstna-
nosti a trhu práce. Tématem jednání byly pře-
devším dopady a souvislosti s novelou zákona 
o zaměstnanosti a změny v systému podpory 
zaměstnavatelů na tzv. „chráněném trhu práce“ 
od 1. ledna 2012. Jednání iniciované předse-

dou SČMVD JUDr. Rostislavem Dvořákem se uskutečnilo právě ve dnech zveřejnění schválené 
novely zákona.

Tématem byly nejen aktuální dopady schválených změn:
• změna struktury příspěvků zaměstnavatelům,
• zrušení institutu chráněné pracovní dílny a vymezování 

chráněných pracovních míst jako podmínka podpory,
• nedořešený problém zrušení statutu osob zdravotně zne-

výhodněných a možnosti jejich podpory a další témata,

ale diskutovalo se i o výhledu dalších nezbytných – systémo-
vých změn, které by měly především:
• odlišit skutečné zaměstnání od sociálně-pracovní terapie,
• podporovat podnikatelský (kvalifikační, investiční) rozvoj 

sociálních podnikatelů,
• zlepšit celkový pohled a image těchto zaměstnavatelů, 

kteří se pohybují na volném obchodním trhu výroby a slu-
žeb.

Náměstek Machotka zdůraznil i potřebu posílení motivace 
zaměstnavatelů na volném – otevřeném trhu práce k zájmu 
o kvalifikované a připravené uchazeče o práci se zdravotním 
postižením, který považuje za hlavní směr jejich pracovního 
uplatnění.    

Velmi bouřlivá diskuse se týkala novely nařízení vlá-
dy k minimální mzdě pro rok 2012 – iniciativou organizací 
zdravotně postižených, zejména Národní rady OZP, má dojít 

ke zrušení možnosti snížených doplatků do minimální mzdy 
u spolupracovníků, kteří vlivem výrazného zdravotního ome-
zení dosahují výrazně nižšího pracovního výkonu. Přítomní se 
shodli na tom, že argumenty o údajné diskriminaci jsou v této 
souvislosti zcela scestné a svědčí o nepochopení zákonitostí 
vztahů v podniku, motivace zaměstnanců a že toto rozhodnutí 
povede k opačnému efektu – k postupnému propouštění těch-
to spolupracovníků. Důvody budou nejen ekonomické. Přede-
vším to naruší vztahy a motivaci mezi zaměstnanci. 
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hannovermesse.com

NEW TECHNOLOGY FIRST
23–27 April 2012 � Hannover � Germany

THINK TECH,
ENGINEER
SUCCESS
New technologies 
New solutions 
New networks

23.– 27. dubna 2012

CZ_CZ_hm_Ind_Auto_210x145_5555.indd   1 01.12.11   17:55

Iniciativou SČMVD a jmenovitě předsedy JUDr. Dvořáka 
se podařilo odvrátit přijetí nařízení vlády obsahující zruše-
ní doplatků v jednání vlády 7. prosince 2011. Odvrátit tak 
bezprostřední dopady na zaměstnavatele suplující sociálně 
pracovní terapii, například družstvo KARKO Ústí  nad Labem, 
ale týká se i řady pracovišť družstev STYL Plzeň, Dipra Praha, 
Otava Písek a mnoha dalších.     

Závěrem se účastníci shodli na užitečnosti takových se-
tkání, která jsou přínosem pro obě strany a projevili zájem je 
uskutečnit i v budoucnosti.  

Autor textu: Ing. Karel Rychtář
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Exportní cena DHL UNICREDIT
V pořadí již 14. ročník prestižní soutěže, uspořádané pod záštitou agentury CzechTrade, 
se konal v úterý 22. listopadu v prostorách panoramatického sálu ZOOM v Praze.  Vítě-
zem Exportní ceny DHL UNICREDIT v kategorii „Nejúspěšnější klient CzechTrade“ se stalo   
KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice.

Výrobní družstvo kOVOBeL se soustřeďuje na do-
dávky dvou zcela odlišných sortimentů. Hlav-
ním dlouhodobým výrobním programem jsou 

technologická zařízení pro chov drůbeže, která před-
stavují kompletní dodávky tohoto sortimentu dle spe-
cifických požadavků jednotlivých zákazníků včetně 
souvisejících činností a komponentů (například ven-
tilační systémy, dopravníky vajec, napájecí systémy, 
zásobníky krmiva, dopravníky krmiva, dopravníky 
trusu, systém osvětlení, třídění a balení vajec, apod.). 

družstvo dále vyrábí skládací kontejnery z oce-
lového pozinkovaného plechu, které jsou konstruo-
vány jako jednoduché sklady s širokými možnostmi 
využití. Základními modifikacemi kontejneru, které 
jsou postupně rozšiřovány dle požadavků odběra-
telů, jsou kontejner z pozinkovaného plechu s dvou-
křídlými dveřmi v čelní stěně s dřevěnou či ocelovou 
podlahou nebo se záchytnou vanou sloužící jako pří-
ruční sklad nebezpečných látek (například ropných 
produktů). Více informací nám poskytl předseda 
družstva kOVOBeL Ing. emil Beber.

„Ocenění v letošní soutěži „14. ročník EXPORTNÍ CENY DHL 
UNICREDIT“ jako „nejúspěšnější klient CzechTrade“ nás překvapi-

lo a současně samozřejmě velmi potěšilo, protože vyjadřuje uzná-
ní prospěšnosti naší dlouholeté velmi přínosné spolupráce s čes-
kou agenturou pro podporu exportu CzechTrade. Současně nás 
také vede k aktivnímu pokračování v dalším využívání agentury 
CzechTrade, zejména jejích zahraničních kanceláří, při prověřo-
vání možností uplatnit naše výrobky v dalších zvláště mimoevrop-
ských teritoriích,“ uvedl Ing. Emil Beber.

Jak již bylo zmíněno, družstvo KOVOBEL zajišťuje výrobu a do-
dávky ve dvou zcela odlišných segmentech strojírenské výroby, 
a to v technologických zařízeních pro chov drůbeže a ve skláda-
cích skladovacích kontejnerech z ocelového pozinkovaného ple-
chu. „Tato diverzifikace prodávaného sortimentu nám umožňuje 
vyrovnat se úspěšněji s případnými výkyvy poptávky v jednotlivých 
teritoriích a zajistit tak lépe svou ekonomickou stabilitu,“ upřesnil 
předseda družstva. Technologická zařízení pro chov drůbeže 
družstvo dodává zatím převážně do sousedních zemí Evropské 
unie a vzhledem k současné mimořádné situaci v EU, kdy velký po-
čet těchto technologických zařízení měl být modernizován do 31. 
prosince 2011 s cílem zlepšit životní podmínky chované drůbeže, 
dozvuky světové finanční a hospodářské krize nepocítilo. „Prodeje 
skládacích skladovacích kontejnerů KOVOBEL, které dodáváme 
prakticky do všech zemí EU i do mimoevropských zemí, se v letoš-
ním roce v porovnání s rokem 2010 zvýšily o cca 40 procent právě 
hlavně z důvodu rozšíření teritorií jejich prodejů,“ řekl Ing. Beber.

V roce 2011 družstvo uvedlo na trh nový typ technologického 
zařízení pro chov nosnic v „obohacených“ klecích s výhodnějším 
uspořádáním klecí, které umožňuje podstatně lepší využití stájo-
vých prostorů objektů výrazným zvýšením počtu kusů chované 
drůbeže. „Využitím vlastního konstrukčního a technologického zá-
zemí samozřejmě průběžně modernizujeme jak všechna vyráběná 
technologická zařízení pro chov drůbeže, tak rozšiřujeme paletu 
různých úprav a provedení skládacích skladovacích kontejnerů,“ 
informoval nás předseda družstva. Jak dále řekl, je bezpodmíneč-
ně nutné proniknout s prodejem vlastních výrobků do mimoevrop-
ských destinací zejména do Severní a Jižní Ameriky a postupně 
i do vytipovaných zemí Afriky, k čemuž se družstvo KOVOBEL 
snaží vytvořit podmínky i prohlubováním spolupráce s agenturou 
CzechTrade.

„Na zahraničních trzích úspěšně 
prodáváme jak technologická zařízení 
pro chov drůbeže, tak kontejnery KO-
VOBEL, nelze zhodnotit s jakým typem 
produktů máme největší úspěch. Každý 
z obou námi dodávaných sortimen-
tů má totiž zcela odlišné požadavky 
a podmínky na jeho realizaci na trhu,“ 
řekl Ing. Beber. s tím, že po současném 

KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice

Na obou fotografiích vlevo Ing. Emil Beber, předseda VD Kovobel
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boomu v dodávkách technologických zařízení pro chov drůbeže 
družstvo očekává v roce 2012 a zejména v jeho druhém pololetí 
výraznější pokles poptávky po tomto sortimentu v tradičních odby-
tových teritoriích. V dodávkách kontejnerů KOVOBEL lze očekávat 
mírný nárůst prodejů zejména v souvislosti se zahájením dodávek 
do dalších zemí. „Naším dlouhodobým trendem je posilování ex-
portu na trzích Severní a Jižní Ameriky. Oprávněně totiž předpo-
kládáme, že odbyt v zemích Evropské unie bude v příštích letech 
citelně slábnout,“ vyjádřil se Ing. Beber.

V důsledku změn unijní legislativy, platné od prvního ledna 
2012, musí chovatelé drůbeže nahradit konvenční klece novými, 
s větší podlahovou plochou na jednu nosnici. Zavádění nové nor-
my vyžaduje zvýšené náklady, které subjekty v celé řadě států 
EU nebudou schopny pokrýt. „Očekáváme na tomto teritoriu vý-
znamný pokles zájmu o zařízení pro drůbež již v druhém polo-
letí roku 2012 a pravděpodobně i v letech 2013 a 2014. Proto 
se připravujeme zejména s jedním z našich anglických partnerů 
na zvýšení dodávek na trhy třetích zemí,“ komentoval firemní ob-
chodní strategii Ing. Beber s tím, že družstvo každoročně navště-
vuje Mezinárodní drůbežářskou výstavu v Atlantě, která pokrývá 
všechny důležité segmenty sektoru a tradičně představuje okolo 
1,2 tisíce vystavovatelů z různých zemí. „I když nepřijíždíme jako 
vystavovatelé a do budoucna plánujeme účast jen jako kooperující 
partner britského dodavatele, umožňuje nám tato akce seznámit 
se s novinkami v oboru a navázat osobní kontakty s potenciální-
mi dodavateli a zákazníky. Je to pro nás velmi důležité, protože 
technologická zařízení pro chov drůbeže představují natolik spe-
cializovanou problematiku, že nemůžeme jejich marketing svěřit 
sebezdatnějším obchodníkům bez hlubších technických znalostí. 
Naprosto odlišná je situace u druhé části našeho výrobního pro-
gramu,“ řekl.

Skládací skladovací kontejnery družstvo KOVOBEL vyrábí již 
od roku 1999 a osm let využívá k hledání nových odbytišť agentu-
ru CzechTrade. Její zahraniční zástupci pro družstvo mapují poten-
ciální obchodní příležitosti, zprostředkovávají kontakty a pomáhají 
řešit složitou problematiku daní a cel na neevropských teritoriích. 
„Nejintenzivněji nyní spolupracujeme s kanceláří v Sao Paulu. Kro-
mě USA a Mexika byla právě Brazílie jednou z destinací, díky 
níž se loňský obrat družstva KOVOBEL zvýšil v porovnání s rokem 
2009 o 60 procent. Nenechali jsme se odradit jejich velkou vzdá-
leností od Evropy a zvažovali jsme, jak bychom mohli náš sortiment 
inovovat pro aktuální potřeby ekonomik Latinské Ameriky,“ upřesnil 
Ing. Beber.

Základní modely kontejnerů z pozinkovaného plechu druž-
stvo inovuje s přihlédnutím k požadavkům zákazníků jak na jejich 
rozměry, tak na vybavení, například po-
čet a velikost oken a dveří. „V současné 
době rozvíjíme systém použití kontejnerů 
KOVOBEL pro tzv. „selfstorage“, kdy je 
následně odběratel pronajímá jako skla-
dovací buňky. Uplatnění nacházejí rovněž 
jako snadná a levná řešení při živelních 
pohromách, jež bývají v této části světa 
častým jevem,“ informoval ing. Beber. 
Podle jeho slov se příležitosti dají při zna-
losti místního prostředí najít vždy. „Ale to, 
co nás nejvíce trápí, je stále ještě příliš sla-
bý dolar,“ dodal.

www.kovobel.com.

sOutěžní kAtegOrIe 
• Malá společnost – kategorie je určena malým exportérům 

s maximálním počtem 50 zaměstnanců a obratem do 300 
milionů Kč

• Středně velká společnost – kategorie je určena exporté-
rům s maximálním počtem 250 zaměstnanců a obratem 
do 1,5 miliardy Kč

• Exportér regionu – kategorie pro exportéry z Královohra-
deckého kraje

• Exportér teritoria – kategorie pro exportéry s vývozem do 
Společenství nezávislých států (SNS) = Arménie, Ázerbáj-
džán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgystán, Moldav-
sko, Rusko, Ukrajina, Uzbekistán, Tádžikistán, Turkmenis-
tán

• Nejúspěšnější klient CzechTrade – kategorie pro expor-
téry, kteří dosáhli nejlepších výsledků na základě využití 
některé ze služeb CzechTrade

• Zvláštní ocenění CzechTrade za exportní inovaci roku. 
Hodnotícím kritériem exportérů soutěže byl index, který se 

vypočítal jako násobek meziročního růstu exportu a podílu ex-
portu na obratu. Na základě získaných výsledků bylo určeno 
pořadí a firmy byly rozděleny do kategorií.

POdMínkY k ÚČAstI V sOutěžI
• vznik firmy před 1. lednem 2009
• maximální počet kmenových zaměstnanců pro kategorii 

Malá společnost je 50 osob
• maximální počet kmenových zaměstnanců pro kategorii 

Středně velká společnost je 250 osob
• obrat firmy pro kategorii Malá společnost je do 300 mili-

onů Kč
• obrat firmy pro kategorii Středně velká společnost je do 

1,5 miliardy Kč
• podíl zahraničního kapitálu ve firmě není vyšší než 49 %
• zúčastněné firmy podpisem přihlášky potvrdí, že nemají 

významné neuhrazené závazky vůči státu a svým doda-
vatelům

• do soutěže nebudou zařazeny firmy, které se zabývají vý-
vozem surovin, starožitných předmětů a zbraní
Prestižní soutěž, založená společností DHL Express  udě-

luje od roku 1997 pod záštitou vládní agentury CzechTrade 
ocenění malým a středně velkým firmám v České republice. 
Tím poukazuje na význam, který tyto firmy mají pro českou 
ekonomiku. Záštitu nad slavnostním vyhlášením vítězů převza-
lo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 Kompletní výsledky soutěže lze nalézt na 
www.exportnicena.cz. 
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Ve čtvrtek 15. prosince se v budově Svazu českých a mo-
ravských výrobních družstev konala prodejní akce šper-
ků družstva Granát Turnov.  Bylo možno vybírat z široké 

kolekce  zlatých a stříbrných šperků s přírodními i syntetickými 
kameny současných trendů. Družstvo nabídlo také dekorativní 
výrobky ze skla zdobené českými granáty. Akce se těšila velké 

Prodejní akce šperků

Prodejní akce oděvů, 
textilu a kosmetiky

Prodejní 
a k c e 
výrob -

ců oděvů, 
textilu a kos-
metiky se 
konala ve 
středu 19. 
října 2011 
v budově 
SČMVD. 

Družstvo Moděva konice přivezlo na akci dámská 
paleta, bundy, pláště a peleríny. MOdeLA Pardubice 
nabídla sortiment dámských šatů, halenek, trik, sukní 
a kalhot. kordružstvo Praha  přivezlo kožené oděvy 
a různé kožešinové výrobky. Nabídka družstva VÝVOJ 
třešť představovala pánské obleky zhotovené pomocí 
speciální služby - tzv. měřenky. Pánské a dámské sportovní 
soft-shellové bundy a vesty, dámská trička a tuniky, textilní 
tašky či polštářky si zájemci mohli zakoupit od družstva 
stYL Plzeň. Družstvo dItA tábor nabídlo bytový textil 

- přikrývky, polštáře, sedací pytle, povlečení, prostěradla, 
a dále kojenecký textil značky Little Angel. Frotex 
žiželice předvedl svou tradiční širokou nabídku velmi 
kvalitních ručníků a utěrek z froté tkanin.

Kosmetickou nabídku prezentovalo družstvo Detecha 
nové Město nad Metují – zákazníci mohli vybírat 
z aktuální nabídky dekorativní a zdravotní kosmetiky značky 
Regina. 
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pozornosti návštěvníků a byla současně ideálním místem pro zakoupení vánočních  
dárků.

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, je tradičním výrobcem zlatých a stří-
brných šperků s českými granáty. Je vlastníkem ochranné známky „Český granát“ 
a současně je jediným majitelem práv těžby českého granátu v České republice. 
Připomínáme, že mimo jiné je autorem cen hudební soutěže Český slavík . V jeho 
výrobcích můžeme nacházet spojení moderní technologie s pečlivostí ruční práce 
zkušených zlatníků a brusičů kamene.  

www.granat.cz 
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Paní ředitelko, slyšela jsem, že hotel má mnoho 
zajímavých novinek. Jsme zvědaví, co všechno se 
na hotelu v poslední době změnilo. 

Těch velkých změn je hned několik. Od nového roku přechází 
hotel pod přímou správu SČMVD, nyní v prosinci proběhla reno-
vace hotelu na kategorii 4 hvězd, měníme corporate identitu, do-
plňujeme kvalitním personálem, zkvalitňujeme služby a postupně 
rozšiřujeme naše klientské portfolio o nové zákazníky.

Změn je opravdu dost. Co znamená pro hotel po-
výšení na kategorii 4 hvězdiček?

Během prosince proběhla renovace hotelu, což zname-
nalo částečnou změnu nábytku, výměnu koberců ve všech 
pokojích, vymalování, tapetování, nový barový pult, nový 
salonek, dovybavení pokojů a další investice a práce. Od-
borné práce měla na starosti různá družstva, avšak hodně 
pomáhal i náš personál. Myslím, že se všem výsledek bude 
líbit.

Možnost povýšení kategorie hotelu na 4 hvězdy pro nás 
znamená hlavně obchodní a z něj plynoucí ekonomický pří-
nos. Díky vyšší kategorii můžeme požadovat po obchodních 
partnerech a hostech vyšší ceny, nebo se nám podaří pronik-
nout na další trhy, které dříve nechtěly spolupracovat s nižší 
kategorií. Nyní díky přechodu na kategorii 4 hvězdy můžeme 
poskytnout  kvalitní služby za dostupné ceny v atraktivní lo-
kalitě.

Mluvila jste i o nové corporate identitě. Co může-
me očekávat?

S vyšší kategorií chceme spustit i částečný tzv. rebranding. 
Přišlo nové logo, nové propagační materiály, nové prezentace, 
doplňujeme webové stránky. Zároveň chceme více oslovit veřej-
nost – naše potenciální hosty. Zaměření hotelu zůstává nadále 
na dlouhodobější lázeňské –léčebné pobyty a dále na relaxač-
ní, krátkodobější pobyty, většinou ve formě pobytového balíčku. 
Díky novému salonku můžeme oslovovat a nabízet služby i fir-
mám a institucím pro školení spojené s relaxací či teambuildin-
gem.

A nesmím a nechci zapomenout na družstva a jejich zaměst-
nance.  Ba naopak, oni jsou naším velkým cílem, chceme dát 
mnohem více do povědomí, že je tu jejich Hotel Kriváň, bez-
vadně umístěný přímo nad hlavní kolonádou, a připraven pro 
všechny nabídnout různé druhy pobytů. Družstva mohou svým 
zaměstnancům nabízet různé odměny formou zaměstnaneckých 
pobytových benefitů, realizovat u nás svá školení, porady, či 

uspořádat v našem krásném okolí teambuildingový nebo outdo-
or program. Pro členy SČMVD pak rádi připravíme výhodnou 
a zajímavou pobytovou nabídku.

Co jste pro ně připravili na nadcházející zimní ob-
dobí?

Máme zde tento speciální pobytový balíček, určený pouze 
družstvům SČMVD a jejich zaměstnancům. 

Luxusní mariánskolázeňský Hotel Kriváň****, který je v majetku SČMVD, 
a o kterém vás pravidelně v našem časopise informujeme, má mnoho novi-
nek, které stojí za pozornost.

Hotel bude provozován od nového roku napřímo SČMVD, kdy skončila 
smlouva o řízení s provozující hotelovou společností. Nemění se však post 
ředitelky hotelu, který již třetím rokem vede paní Tereza Šestáková. Při našem 
setkání s paní ředitelkou jsme jí položili několik otázek. 

Hotel Kriváň v novém kabátku
ROZHOVOR: Tereza Šestáková, ředitelka hotelu
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Klient, který si balíček zakoupí, načerpá 
potřebnou energii, a protože  Mariánské Láz-
ně nejsou dnes jen o léčebných pobytech, 
mohou hosté díky vhodně doplňující nabíd-
ce ve městě a okolí,  připojit nějaké aktivní 
prvky svého pobytu. Nudit se určitě nebudou 
ani v zimě.

Přímo v centru města, pět minut chůze 
od hotelu, jsou dvě sjezdové tratě a vleky, 
včetně kabinky. Užijí si zde hlavně rodiny 
s dětmi. Areál slavného golfového hřiště je 
využíván v zimě jako běžkařské tratě, stejně 
jsou připraveny stezky v okolní CHKO Slav-
kovský les. Kdo má rád bruslení, přivítá ho 
zimní stadion, kdo raději plavání, může jít do 
městského bazénu či Římských lázní. Lanové 
centrum je otevřeno celoročně, a také spous-
ta památek v okolí již je v provozu celý rok. 

Balíček: Fit & Vital 
Platnost balíčku: 02.01.  – 31.3. 2012
Balíček obsahuje:

l 2x Ubytování na Hotelu Kriváň ****
l  2x Snídaně formou bufetových stolú,  na přání s donáškou 

na pokoj
l  2x Večeře – výběr ze tří menu – 3 chody + salátový bufet
l  1x Částečná masáž dle vlastního výběru (čokoládová, 

medová, aromatic-
ká,…)

l  Volný vstup do 
bazénu v přilehlé 
budově nebo vstup 
do vířivky

l  20% sleva při do-
koupení procedur

l  Káva a čerstvé 
mariánskolázeň-
ské lívanečky 
v Caféé Panora-
ma s výhledem na 
M. Lázně

l Župan a pantofle 
k dispozici po ce-
lou dobu pobytu

l  Wifi připojení na 
pokoji zdarma

l  Voucher na teplou lázeňskou oplatku
l  Trezor na pokoji k dispozici zdarma (vratná záloha)
l  Typy na výlety
l  Lázeňský poplatek v ceně
l  Příplatek v Superioru (pokoj s výhledem na hlavní kolonádu) 

250,-Kč/os.,den
l  Příplatek za každý další den (ubytování s polopenzí)  

690,-Kč/os
l  Čtyřnozí kamarádi srdečně vítáni a zcela zdarma (+ pamlsek) !!!

Cena pro 2 osoby : 3.000,-Kč
Děti do 5 let na lůžku s rodiči zdarma!
Děti do 12 let 50% sleva bez nároku na procedury!

Nově chceme také nabídnout, že pokud si někdo nevybere 
z naší aktuální nabídky pobytů, může nás kontaktovat a my mu 
připravíme pobytový balíček na míru.

A jak se k Vám na Hotel Kriváň nejlépe dostanou 
ti, kteří nemají automobil nebo nevlastní řidičský 
průkaz?

I pro tyto klienty máme dobré zprávy. Nově od 11. prosince 
jezdí z Prahy do M. Lázní vlak SuperCity/Pendolino. Cesta trvá 
pouhé dvě hodiny a přímo u vlakového nádraží je zastávka měst-
ské dopravy, odkud se 
hosté mohou dopravit 
přímo před náš hotel.

děkuji Vám za 
rozhovor.

I já moc děkuji 
a budeme se těšit na 
setkání se všemi při 
pobytu v Mariánských 
Lázních, ve stále hez-
čím a kvalitnějším Ho-
telu Kriváň.

Rozhovor 
připravila Jana 

Henychová
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• Vládní výbor pro zdravotně postižené se sešel za předsednictví 
premiéra Nečase. Na krátké pracovní jednání navázal spole-
čenský program, v jehož rámci byla předána řada ocenění prá-
ce za rok 2011.

• Jednání s guvernérem ČNB se předseda svazu zúčastnil společ-
ně s představiteli zástupců dalších zaměstnavatelských a podni-
katelských svazů ČR. Předmětem jednání byla očekávání vývoje 
ve finančním sektoru, v průmyslu, exportu, EÚ atd. 

• V brněnské Drutěvě proběhlo setkání předsedů Brna a okolí. 
Akce se zúčastnilo 24 členských výrobních družstev. 

• Dne 1. prosince se uskutečnilo jednání ÚPV PS P ČR, na kterém 
se podařilo prosadit ještě další úpravy návrhu zákona o obchod-
ních korporacích ve prospěch družstev.

• 5. prosince se konal seminář pro členská družstva na téma  „Da-
ňový řád – praktické zkušenosti“. Přednášejícími byl lektor  Ing. 
Václav Dvořák, daňový poradce. Akce se zúčastnilo 44 osob.

• 7. prosince se uskutečnil seminář pro členská družstva na téma 
„Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabez-
pečení od roku 2012“, za účasti lektorky Ing. Marty Ženíškové 
(MPSV). O akci projevilo účastí zájem 67 osob.

• 15. prosince proběhlo v pořadí 12. zasedání Sdružení VD Kar-
tonáž a balení – CAPA.

Aktuální informace 

Obecné informace k připravovaným výzvám v rámci operačního 
programu Podnikání a Inovace pro rok 2012

Ve 4. čtvrtletí 2011 byly a v 1. čtvrtletí 2012 budou vyhlášeny poslední výzvy  programu OPPI, 
konkrétně se jedná o tyto programy:

Příjem RŽ

Rozvoj listopad 2011 15. 1. 2012

ICT v podnicích prosinec 2011 16. 1. 2012

Spolupráce-Klastry leden 2012

Progres  leden 2012

Eko-energie jaro  2012

Potenciál duben 2012

Nemovitosti leden 2012 1. 3. 2012

Marketing

Pro všechny připravované výzvy je třeba mít připravenou 
registrační žádost tak, aby mohla být odeslána 
první den zahájení příjmu registračních žádostí, jinak 
nebude mít  žadatel jistotu, že stihne ještě žádost podat, a to jsou 
informace přímo z Czechinvestu. 

Příprava registrační žádosti není náročná, předpokladem 
je elektronický podpis a zřízení tzv. Master účtu. 
Registrační žádost se pak vyplňuje elektronicky, a to až po 
zahájení příjmu registračních žádostí, a je v ní  třeba pouze 
napsat 

stručný záměr projektu, co chce žadatel pořídit a s jakým - 
cílem, 
odhadnout  rozpočet projektu, ten se již v plné žádosti  - 
nesmí navýšit. Přikládají se výkazy za 2 uzavřená účetní 
období pro výpočet ratingu, který nesmí mít hodnotu horší 
než C+, proto doporučuji v případě  nejistoty nechat 
si  předem zpracovat rating., který nabízí hospodářská 
komora (www.ratingmsp.cz). 

- Před potvrzením  přijetí registrační žádosti 
czechinvestem není možno vynakládat žádné 
způsobilé výdaje. 

Důležité fáze přípravy a realizace projektu:

splnění základních podmínek1.  zveřejněných většinou 
v aktuální výzvě: splnění statutu MSP, podporovaných NACE,  
dosažení minimální výše dotace 

Výběrové řízení2.  – tato fáze je velmi důležitá, pokud 
dokumentace nebude schválena oddělením OISF – 
nedostatky většinou nelze zpětně opravit, nebude dotace 
proplacena.

dodržení termínů a lhůt3.  stanovených CI (resp. MPO) – 
stanovené lhůty je nutné dodržet vždy i za cenu předložení 
neúplných dokumentů a informací - většina dokumentů 
související s přípravou projektové žádosti či realizací 
a monitoringu projektu lze doplnit, event. opravit, nesplnění 
termínu nikoli.
Vzhledem k tomu, že mnohá členská družstva již mají 

konkrétní zkušenosti se získáváním dotací ze strukturálních fondů, 
vyzýváme jejich konkrétní zástupce, kteří by byli ochotni se o své 
zkušenosti rozdělit s dalšími družstvy, k diskusi na stránkách 
našeho časopisu.

Autor textu: Ing Svatava Dytrychová
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dOtAZ:

Od 1. ledna 2012 bude platit novela zákoníku práce, která je podle informací z médií roz-
sáhlá. Jaké jsou nejdůležitější změny??O

tá
zk

y a odpov
ěd

i

OdPOVěď: 
Novela sice poměrně rozsáhlá je, ale z větší části se jedná 

o formulační, nikoli obsahové změny. Z části vychází vstříc poža-
davkům zaměstnavatelů vycházejícím z potřeb praxe, které se 
nám podařilo prosadit při přípravě novely. Některým původně 
navrženým změnám, které by měly dopad negativní, se naopak 
podařilo zamezit.

Novela zavádí diferencovanou výši odstupného při rozvá-
zání pracovního poměru z důvodu organizačních změn, a to 
podle počtu let odpracovaných u zaměstnavatele: zaměstnan-
ci, kteří jsou zaměstnaní méně než 1 rok, dostanou odstupné ve 
výši 1 průměrné měsíční mzdy. Trval-li pracovní poměr více než 
rok a méně než 2 roky, odstupné činí dvojnásobek průměrného 
výdělku. Zaměstnanec, který stráví ve firmě více než dva roky, 
dostane odstupné v plné výši, jako tomu bylo doposud, tedy tří-
měsíční. Toto odstupňování považujeme za spravedlivé a zejmé-
na menším a středním podnikatelům by to mělo přinést značnou 
finanční úlevu v případě, že se dostanou do problémů a budou 
muset některé zaměstnance propustit.

Dále se zavádí nový výpovědní důvod spočívající v možnosti 
zaměstnavatele dát výpověď při porušování režimu práce ne-
schopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době 
dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu 
a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatele velmi finančně 
zatěžuje povinnost placení náhrady mzdy po dobu, kdy zaměst-
nanec nepracuje z důvodu pracovní neschopnosti. Přestože je 
zaměstnanec nemocensky pojištěn a pojistné odvádí státu jak 
sám zaměstnanec, tak zaměstnavatel, stát přenesl povinnost pla-
tit dávky ve formě náhrady mzdy po dobu tří týdnů na zaměst-
navatele.  Vítáme tedy alespoň možnost, že pokud zaměstnanec 
nepracuje, pobírá náhradu mzdy a má se doma léčit, a přitom 
hrubým způsobem poruší tuto povinnost, může s ním zaměstnava-
tel rozvázat pracovní poměr. Pokud by taková věc nastala, dopo-
ručujeme kontaktovat odbor poradenských služeb a poradit se, 
jak v konkrétním případě postupovat. Zaměstnavatel musí jednat 
rychle – výpověď musí být dána do 1 měsíce ode dne, kdy se 
o tomto důvodu výpovědi dozvěděl.

Přivítali jsme znovuzavedení možnosti dočasného přidělení 
zaměstnance k výkonu práce u jiného zaměstnavatele (§ 43a 
zákoníku práce), a také možnost prodloužení zkušební doby 
u vedoucích zaměstnanců.

Velmi příznivou změnou je ustanovení § 209 o tzv. částeč-
né nezaměstnanosti. Pokud zaměstnavatel z důvodu omezení 
odbytu výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných 
službách nemůže dočasně přidělovat zaměstnanci práci, může 
po dobu této překážky v práci poskytovat zaměstnanci sníženou 
náhradu mzdy (60% průměrného výdělku), a to po dohodě s od-
bory, a pokud odborová organizace u zaměstnavatele nepůsobí, 
musel zaměstnavatel požádat o možnost uplatnění tohoto opat-
ření úřad práce. Novela zavádí ustanovení, že  dohodu s odbory 
bude možné nahradit vnitřním předpisem. 

Zaměstnavatelé však mají velký problém s dalším omezením 
pro uzavření pracovního poměru na dobu určitou. Maximální 
doba uzavření pracovního poměru na dobu určitou se sice pro-
dlužuje, a to na 3 roky s dvojím možným opakováním (nebo pro-
dloužením) této doby, ale k tomu přichází nepříjemné omezení 
v právě podobě tohoto pouze dvojího možného opakování nebo 
prodloužení. Pokud jste tedy byli zvyklí opakovat (prodlužovat) 
pracovní poměry na dobu určitou v průběhu dvou let několikrát, 
nyní to lze – v průběhu celkem 9 let – maximálně dvakrát. Je jed-
no, na jak dlouhou dobu přitom byly jednotlivé pracovní poměry 
uzavřeny, zda na měsíc, nebo maximální 3 roky. Zároveň se ruší 
možné výjimky z důvodu povahy práce či náhrady dočasně ne-
přítomného zaměstnance. To je, přiznávám, velký problém, který 
se bude snažit řešit při dalších úpravách zákoníku práce.

Pokud zaměstnavatel místo na dobu neurčitou nemá, tak na něj 
nemůže logicky nikoho zaměstnat. Využívání pracovních poměrů na 
dobu určitou je v době nejistoty zakázek zejména je poměrně časté 
a jeho omezením dojde k tomu, že zaniknou některá pracovní místa. 
Domnívám se, že zaměstnanci by raději byli zaměstnání na dobu 
určitou, a to i opakovaně, než vůbec. Zaměstnavatel si nyní bude 
muset pro tato místa najít někoho jiného, což přinese další náklady 
na zapracování a také problém pro zaměstnance, který už je zapra-
covaný, ale další prodloužení pracovního poměru již nebude z dů-
vodu zákonného omezení možné. Obsazení některých míst na dobu 
neurčitou si zaměstnavatel bude velmi rozmýšlet, což rozhodně není 
pro trh práce příjemná zpráva.

Zaměstnavatelům se rovněž nelíbí nastavení stropu pro pří-
jem z dohody o provedení práce, od kterého už se bude platit 
pojistné (10000 Kč). To prodraží dohody o provedení práce jak 
pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Na druhé straně byla 
rozšířena možnost uzavření této dohody na 300 hodin ročně, 
což je určitě příznivé.

Poslední změnou, kterou bych zmínil, je rozšíření možnosti sjed-
nat mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas. Takto je možné 
mzdu dohodnout, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž 
bylo při sjednání mzdy přihlédnuto. Mzdu s přihlédnutím k případné 
práci přesčas je možné sjednat nejvýše v rozsahu 150 hodin prá-
ce přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců v mezích 
celkového možného ročního rozsahu práce přesčas (§ 93 odst. 4 
zákoníku práce  - asi 416 hodin za rok). Jenom bych upozornil, že 
pokud bude takto mzda dohodnuta, je nutné opravdu při stanovení 
její výše k případné práci přesčas ve sjednaném rozsahu přihléd-
nout. Nelze zaměstnanci dát minimální mzdu a uvést, že jde o mzdu 
s přihlédnutím k případné práci přesčas.

Podrobnější informace s textem souvisejících ustanovení zá-
kona naleznete v Informačním přehledu č. 1/2012, který vyjde 
v průběhu ledna.

Autor textu: Mgr. Luděk Mazuch, 
Odbor poradenských 

a podnikatelských služeb SČMVD
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CCMI/088 Evropský  
dřEvozpraCujíCí a nábytkářský 
průMysl

Evropský dřevozpracující a nábyt-
kářský průmysl (stejně jako odvětví 
celulózy a papíru) využívá především 
přírodní obnovitelnou surovinu – dře-
vo – a hraje zásadní úlohu v rozvoji 
zelené ekonomiky. V současné době bohužel existují jisté 
zásadní nesrovnalosti mezi určitými oblastmi některých  ini-
ciativ, jež vážně ohrožují konkurenceschopnost a výnosnost 
odvětví založených na lesnictví.

Odvětví čelí rostoucímu zájmu o dřevo ze strany odvětví 
energie z obnovitelných zdrojů v důsledku dotací a dalších 
opatření na podporu využívání biomasy (dřevo je jedním 
z hlavních paliv využívaných k produkci energie z bioma-
sy). Potíže existují také v souvislosti s investicemi, výzkumem, 
odbornou přípravou mladých pracovníků a s administrativ-
ními omezeními v oblasti veřejných zakázek. Nábytkářské 
odvětví dále čelí obrovskému nárůstu cen surovin, jako je 
kůže, plasty, přírodní vlákna a ropné deriváty.

eHsV 
l vyzývá k tomu, aby se EU a instituce členských států 

vážně zavázaly k vypracování a úpravě legislativního 
rámce, aby mohl povzbudit konkurenceschopnost a po-
moci zlepšit přístup k dodávkám těchto surovin pro dře-
vozpracující a nábytkářský průmysl a odvětví celulózy 
a papíru. 

l  vyzývá Komisi ke spolupráci s lesním/dřevařským prů-
myslem za účelem předložení vhodných a konkrétních 
opatření k řešení těchto problémů. Výbor navrhuje, aby 
byla zřízena neformální, nestranná, interinstitucionální 
expertní skupina pro „dřevo a udržitelné suroviny“ – 
s vazbou na zúčastněné strany.

l žádá, aby bylo dřevo, jakožto klíčová surovina, zahrnu-
to do evropského inovačního partnerství v oblasti suro-
vin, v souladu s doporučeními sdělení Evropské komise 
o surovinách. V této souvislosti by bylo možné zvláště 
prozkoumat příležitosti pro opětovné využití a recykla-
ci.

l vítá návrh místopředsedy Evropské komise pana Antonia 
Tajaniho zavést před podpisem dohody o obchodním 
partnerství mezi EU a třetími zeměmi „test konkurence-
schopnosti“. Souhlasí také s tím, že je třeba posoudit 
dopad všech ostatních politických iniciativ (jako jsou 
politika energetická, obchodní, životního prostředí, soci-
ální a na ochranu spotřebitele) na konkurenceschopnost 
průmyslu, ještě před jejich provedením.

l upozorňuje na význam úzké spolu-
práce mezi průmyslem a správními 
orgány (evropskými i vnitrostátní-
mi), pokud jde o boj proti padělání.

 Podporuje proto vytvoření standardního evropského 
patentu a vyzývá k vytvoření „produktových listů“ pro 
nábytkové výrobky. Hodně by měl pomoci rozvoj tech-
nologií, díky nimž by bylo možné snadněji rozeznávat 
originální výrobky od padělků. 

l doporučuje, aby EU vyvinula úsilí zaměřené na posílení 
schopností celní správy a aby byl uspořádán „evropský/
národní den boje proti padělání“.

 

plán jEdnotného Evropského  
dopravního prostoru (bílá knIha)

Plán v oblasti dopravy do roku 2050 poskytuje obecný 
náhled na vývoj v odvětví dopravy, na jeho budoucí úkoly 
a politické iniciativy, které je třeba zvážit.

V této bílé knize je navrženo okolo 60 opatření, jejichž 
účelem je vybudovat evropský dopravní systém schopný 
měnit rovnováhu mezi jednotlivými druhy dopravy, posílit 
železniční dopravu, podpořit námořní dopravu a dopravu 
po vnitrozemských vodních cestách a regulovat růst letecké 
dopravy.

V závěru bílé knihy se uvádí, že přeměna evropského 
dopravního systému bude možná pouze díky kombinaci 
četných iniciativ na všech úrovních. Různé akce a opatření 
uvedené v tomto plánu budou dále rozvíjeny. V nadcháze-
jícím desetiletí připraví Komise vhodné legislativní návrhy 
s klíčovými iniciativami, které by měly být prosazeny během 
současného mandátu. 

EHSV celkově vítá bílou knihu Plán jednotného evrop-
ského dopravního prostoru. Doporučuje, aby ve víceletém 
finančním rámci na období po roce 2013 byly na dopravní 
infrastrukturu vyčleněny dostatečné finanční prostředky.

Budoucí projekty vyžadují lepší koordinaci mezi členský-
mi státy a institucemi EU v oblasti kritérií plánování a stano-
vování priorit a musí rovněž zahrnovat modernizaci stávající 
infrastruktury.

Aktuálně z Bruselu

E-mail: zvolska @scmvd.cz.

Máte aktuální dotaz na téma EU? 

Napište nám.      

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD
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CCCtb – spolEčný konsolIdovaný základ daně 
z příjMů právnICkýCh osob

Společnosti, které chtějí podnikat přeshraničně v rámci 
Unie, se setkávají s vážnými překážkami a narušeními trhu 
v důsledku existence 27 rozdílných systémů daně z příjmů 
právnických osob. Tyto překážky a narušení ztěžují řádné 
fungování vnitřního trhu.

Za absence společných daňových předpisů pro práv-
nické osoby má společné působení vnitrostátních daňových 
systémů často za následek nadměrné zdanění a dvojí zda-
nění, přičemž se podniky potýkají s velkou administrativní 
zátěží a vysokými náklady na dodržení daňových předpisů. 
CCCTB je významnou iniciativou na cestě k odstranění pře-
kážek pro dokončení jednotného trhu. 

Jde o systém společných pravidel pro výpočet daňové-
ho základu společností, jež jsou daňovými rezidenty v EU, 
a poboček společností ze třetích zemí umístěných v EU. Spo-
lečný fiskální rámec konkrétně stanoví pravidla pro výpočet 
individuálního daňového výsledku každé společnosti (nebo 
pobočky), konsolidaci těchto výsledků v případě existence 
dalších členů skupiny, a rozdělení konsolidovaného daňové-
ho základu mezi všechny způsobilé členské státy.

Při navrhování společného základu byla klíčovým cílem 
podpora výzkumu a vývoje. V rámci CCCTB jsou veškeré 
náklady související s výzkumem a vývojem odpočitatelné.

Nadnárodní podniky by byly osvobozeny od některých da-
ňových překážek na jednotném trhu a malým a středním pod-
nikům, které se rozhodnou pro obchodní expanzi do jiného 
členského státu, by vznikaly nižší náklady na dodržení před-
pisů. Tento systém není povinný. Jelikož ne všechny podniky 
vykonávají přeshraniční činnost, CCCTB nebude společnosti, 
které neplánují expanzi mimo území své země, nutit, aby nesly 
náklady na přechod na nový daňový systém.

Harmonizace se bude týkat pouze výpočtu daňového 
základu a nebude zasahovat do finančního účetnictví. Člen-
ské státy si tak zachovají svá vnitrostátní pravidla finanční-
ho účetnictví a systém CCCTB zavede samostatná pravidla 
pro výpočet daňového základu společností. Tato pravidla 
se nedotknou přípravy ročních nebo konsolidovaných účet-
ních závěrek. Záměrem není rozšířit harmonizaci na sazby. 
Každý členský stát na svůj podíl daňového základu daňo-
vých poplatníků uplatní svou vlastní sazbu.

Spravedlivá soutěž mezi daňovými sazbami by měla být 
podporována. Rozdíly v sazbách umožňují, aby byla na 
vnitřním trhu zachována určitá míra daňové soutěže, a spra-
vedlivá daňová soutěž založená na sazbách nabízí větší 
transparentnost a umožňuje členským státům při stanovení 
svých daňových sazeb vzít v úvahu své rozpočtové potřeby 
i tržní konkurenceschopnost.

V rámci CCCTB by skupiny společností v celé Unii uplat-
ňovaly jednotný soubor daňových předpisů a komunikovaly 
by pouze s jednou daňovou správou (jednotným kontaktním 
místem). Společnost, která si zvolí CCCTB, přestane ve všech 
záležitostech upravených společnými pravidly podléhat vni-
trostátní dani z příjmů právnických osob. Společnost, která 
nesplňuje příslušné podmínky nebo se pro systém stanovený 
směrnicí o CCCTB nerozhodne, i nadále podléhá vnitrostát-
ním předpisům o dani z příjmů právnických osob. 

CCCTB zejména přispívá k omezení daňových překážek 

a administrativní zátěže, a malým a středním podnikům tak 
zjednodušuje a zlevňuje expanzi aktivit v celé EU. Důsled-
kem CCCTB bude to, že se od malých a středních podniků 
s přeshraniční činností, které se pro tento systém rozhodnou, 
bude vyžadovat, aby prováděly výpočet svého základu 
daně z příjmů právnických osob pouze podle jednoho sou-
boru daňových předpisů.

Očekává se, že snížení skutečných a vnímaných nákladů 
na dodržování předpisů bude mít výrazný vliv na středně- 
a dlouhodobou schopnost a ochotu firem expandovat do 
zahraničí.

Tento návrh obsahuje úplný soubor pravidel pro zdaně-
ní společností. Uvádí, kdo si jej může zvolit, jak vypočítat 
daňový základ, jaký je okruh konsolidace a jak konsolidace 
funguje. Stanoví rovněž pravidla proti zneužití, definuje sdí-
lení konsolidovaného základu a to, jak budou členské státy 
CCCTB spravovat v souladu s metodou jednotného kontakt-
ního místa.

EHSV podporuje záměr zavést společný základ daně 
z příjmů právnických osob (CCCTB), protože vytváří lepší 
podmínky pro přeshraničně činné společnosti.

strukturální fondy – návratná  
poMoC a fInanční InžEnýrství

V článku 28 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, jímž se 
regulovaly strukturální fondy a politika soudržnosti v obdo-
bí 2000–2006, jsou určeny různé formy pomoci, kterou 
je možno poskytnout prostřednictvím strukturálních fondů 
EU, včetně návratné a nevratné přímé pomoci. Článek 44 
obecného nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o politice 
soudržnosti, v němž jsou stanovena pravidla pro stávající 
programové období 2007–2013, se sice zabývá nástroji 
finančního inženýrství, neobsahuje však náležitý právní ja-
zyk, jež by definoval pomoc, ať návratnou nebo nevratnou.

Členské státy využívají návratné formy pomoci ve značně 
vysoké míře, zajisté na základě kladných zkušeností s tímto 
nástrojem z minulého programového období 2000–2006.  

Ukázalo se tedy jako nezbytné změnit nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006 a zahrnout do něj obecnou definici 
návratné pomoci a co se týče finančního inženýrství vyjas-
nit, že pomoc, jež byla navrácena, by měla být uložena 
na zvláštním účtu, aby mohla být znovu použita pro stejný 
účel nebo v souladu s cílem programu, v jehož rámci byla 
původní návratná pomoc přiznána.

Návrh Komise tedy ujasňuje zákonnost použití návrat-
ných forem pomoci na úrovni projektu, což je existující 
právní praxe, která se kromě toho v programovém období 
2000–2006 ustálila. Návrh je z finančního hlediska neut-
rální, neboť neobsahuje žádné nové financování.

EHSV souhlasí s navrhovanými změnami, jež ujasňují 
koncepci návratné a nevratné pomoci, a dodávají tím po-
třebnou právní jistotu rámci nástrojů finančního inženýrství 
používaných v projektech.
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Seminář
Konstrukce oděvů a zakázková výroba

Seminář byl vhodný především pro tex-
tilní a oděvní družstva. Měl za cíl in-
formovat o nových trendech v oblasti 

projektování oděvů z hlediska konstrukčního 
řešení. 

Seznámil účastníky se základy somatome-
trie a typologie postav, s metodami snímání 
rozměrů lidského těla kontaktní a bezkontakt-
ní metodou, hlavními principy konstruování 
oděvů v různých metodikách a základy mo-
delování střihů oděvů. 

Na semináři zazněly zajímavé prezentace 
přednášejících Technické univerzity v Liberci 
– Ing. Blaženy Musilové a Ing. Mgr. Marie 
Nejedlé, Ph. D. 

Další seminář v rámci projektu  
KIT_TOP se uskuteční v průběhu 1. kvartálu 
2012. Doufáme, že se setká se stejně velkým 
zájmem. 

Autor textu: Ing. Věra Řeháčková

Dne 23. listopadu se uskutečnil v prostorách  SČMVD seminář „Konstrukce oděvů a zakázková výroba“. 
Seminář pořádal SČMVD společně s Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci. Obě instituce spolu-
pracují v rámci partnerství na projektu Komunikační a interaktivní platforma textilního a oděvního průmyslu 
(KIT_TOP), který je financován Evropským sociálním fondem. 

InvestIce do rozvoje vzdělávání

Ilustrační foto z provozu: Moděva Konice
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Dnes si povíme něco o konkrétních činnostech spojených 

s reklamou. Obecně bychom se měli pustit vždy do akcí, ať 

se již jedná o reklamu či samotný podnikatelský počin, na 

co stačíme. Neměli bychom podporovat výrobek či službu, 

kde předem tušíme, že nebude pro nás přínosem. Která 

nemá vliv ani pro firmu jako celek pro všeobecnou známost 

o ní, natož pro konkrétní produkt.

Reklamu je často potřeba brát jako formu podpory celé 

firmy, s vývojem do budoucna. Není dobré myslet krátce 

dopředu – například si říci, že jsme utratili a inzerci 10 tisíc 

korun a výrobek si koupilo jen několik lidí. Současně jsme 

totiž zpropagovali naši firmu a prostřednictvím inzerátu jsme 

poslali na naše internetové stránky či do e-shopů několik 

stovek či tisíc lidí, které možná nezaujal právě nabízený 

produkt, ale zaujaly je díky tomu i jiné výrobky.

Inzerát či PR článek pro daný produkt by měl vždy 

obsahovat konkrétní odkaz na výrobek a měl by co 

nejjednodušší formou informovat, kde se dá zakoupit, kolik 

stojí a kde se nachází například e-shop. A když již do něj 

čtenáře pošleme, aby co nejjednodušší formou výrobek 

našel včetně doplňujících informací. Aby se po návštěvě 

stránek neztratil v množství informací nebo nemusel klikat 

zdlouhavě na různá tlačítka, než výrobek najde. To nikoho 

nebaví a musíme také počítat s tím, že řada lidí má dnes 

mobilní připojení, tedy zdlouhavé načítání atd. stránek 

může lidi odradit tak, že z nich vystoupí.

Pokud jste si vybrali atraktivní a nový výrobek, dobrá 

reklama podpoří jeho prodej. Když se ale pustíte z nějakého 

důvodu do předem pochybného záměru, pak zvažte, zda 

se alespoň jedná o výrobek ojedinělý a zajímavý a jste 

například jediní, kdo ho máte v nabídce. Jednoduše 

musíte najít něco, čím čtenáře a možná vašeho zákazníka 

zaujmete. Připravte se také na to, že nemusíte uspět a je 

potřeba předem udělat přípravu takovou, aby byla rizika 

minimalizována. 

Těmito činnostmi může být odhad vyhodnocení financí 

vynaložených s očekávaným ziskem, tedy zda můžeme 

počítat s návratností akce, zda se vůbec vyplatí se ji, ať již 

z finančního či alespoň reklamního účelu, provádět. Pokud 

to neuděláme, musíme pak v neposlední řadě počítat s tím, 

že se to zkrátka nepovede. Pak musíme zhodnotit, zda 

jsme schopni akceptovat nejhorší věc, co může nastat – že 

výrobek bude „propadák“ a jestli neefektivně vynaložené 

náklady naše firma finančně unese. Pokud se již do takové 

akce pustíme, měli bychom být předem připraveni na to, že 

nemusíme jednoduše vyhrát a že si i přes dobře vymyšlenou 

propagaci výrobek koupí minimum lidí.  

Reklama by neměla být o tom že „ano teď jsem vydělala 

50 tisíc, tak půjdu a vyhodím je lidově řečeno oknem“ tím, 

že jsem si například zaplatila titulní stranu časopisu, který 

neznám a reklamu jsem sjednala na základě nabídky 

obchodníka, který mi vysvětlil, že je to ten nejlepší časopis 

a reklama v něm je to nejlepší, co mohlo mou firmu 

potkat. Často vás také může oslovit agentura zabývající 

se zprostředkováním inzerce, kde hlavním kritériem pro 

získání Vás jako inzerenta je zejména jejich vlastní zisk, 

a vy kromě toho že platíte inzerci v časopisu, platíte navíc 

ještě zprostředkovatele, který vám výhody vysvětlí tak, že 

tomu budete za několik minut věřit. Vám ale nebrání vše 

si vyslechnout, ale lépe je ponechat si čas na rozmyšlení, 

v klidu a bez nátlaku druhé strany. Je dobré například zjistit 

si především náklad a cílovou skupinu konkrétního časopisu, 

tedy pokud se jedná o placenou inzerci. Upřesňuji – 

nemám nyní na mysli profesionální PR agentury, zajišťující 

pro firmy kompletní služby, ale různé prodejní „agenty“, 

kteří zprostředkovávají prodej reklamy.

Výrobek, který se rozhodnete propagovat, by měl být 

co nejvíce aktuální, trendový, tedy něco, co v tu danou 

chvíli všichni chtějí vlastnit. Pokud investujete čas a případně 

i peníze do propagace, pak je ideální, když právě 

v aktuální době potřebnosti takové věci si čtenář otevře 
časopis a najde v něm  článek o vašem výrobku, 
zjistí, že vy máte věc kterou potřebuje a pak si ji 
s největší pravděpodobností od vás také koupí.  
Protože stejný nápad může mít i vaše konkurence, je 

potřeba být v oslovování veřejnosti vždy originální a dá se 

říci zdravě průbojní, abyste vybočili ze standardu a čtenáře 

váš inzerát nebo článek zaujal.

Pokud se rozhodnete pro širší podporu a vydáte tiskovou 

zprávu o výrobku, pak vás nejspíš začnou kontaktovat 

novináři pro doplňující podklady. Jak je již zmíněno 

dříve, kromě výrobku je potřeba mít podklady, 
tedy popis výrobku, v elektronické podobě 
v textovém formátu (Word). Není nic horšího než 

dostat tiskovou zprávu jako PDF – ano, vypadá sice po 

otevření pěkně, ale pokud má například sloupce či nějaké 

specifické formátování, pak po nakopírování textu vyleze 

v běžném textovém formátu mnohdy nesrozumitelná 

textová hmota. Také fotografie mějte vždy jako samostatné 

JPEG formáty či jako PDF v tiskové kvalitě. Často si lidé 

bohužel neuvědomují, že všechny jimi „dokonale“ vydané 

tiskové zprávy sice vypadají skvěle, když je ukazují svým 

šéfům, ale pro novináře jsou prakticky nepoužitelné a jejich 

kopírování či použití části textu představuje technickou 

barieru jak pro novináře, tak pro grafika, protože například 

„vydolovat“ fotografii či logo z Word souboru tak, aby 

nedošlo ke snížení kvality obrázku, dá i zkušenému 

grafikovi zabrat a mnohdy dojde i tak ke zhoršení kvality 

grafického podkladu. Stejně tak žádného novináře nebude 

bavit v nejlepším případě editovat dvoustránkovou tiskovou 

zprávu z formátu PDF či dokonce z vytištěné tiskové zprávy, 

ke které současně neexistuje alespoň CD. Novinář nechce 

každý řádek a mezeru rovnat, ubírat znaky mezer a zápasit 

s přeformátovanými odrážkami, kdy se mnohdy text rozčlení 

do míst, kde se obtížně hledá, kam vlastně které slovo patří 

- novinář chce otevřít dobře napsanou tiskovou zprávu, 

PR v praxi   (10)

reklama a spolupráce s časopisy
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nakopírovat s část či celou informaci pro svůj článek a pak 
máte podstatně větší šanci na úspěch.

Tiskovou zprávu o novém produktu, službě či firemní 
aktivitě je potřeba vydat včas a pokud se již nejedná 
o stěžejní výrobek či informaci, novinář by měl dostat 
informaci alespoň  rychle, protože stářím zpráva ztrácí 
hodnotu.

Máte výrobek, máte promo texty a měli byste 
mít prostředky, jimiž výrobek zpropagujete.

Zdrojem propagace je v prvé řadě váš seznam 
zákazníků a seznam registrovaných uživatelů 
na vašich webových stránkách. Pokud uvádíte nový 
výrobek na trh, informujte o tom své stávající zákazníky 
a registrované uživatele. Oni jsou těmi, koho vaše výrobky 
zajímají, ke komu mají jako k prodejci důvěru. 

Dalšími prostředky jsou noviny a časopisy, tam všude 
je možno zveřejnit vámi vydanou informaci pro podporu 
výrobku. snažte se vždy prosadit zveřejnění 
zdarma a teprve potom, kdy jste neuspěli 
a na konkrétním časopisu vám záleží, uvažujte  
o placeném Pr článku či reciprocitě. Preferujte 
články před tištěnou inzercí, čte je více lidí.

Je potřeba si uvědomit, že media se živí placenou inzercí, 
tedy pokud chceme zveřejnit podporu výrobku s cílem, aby 
nás to pokud možno nic nestálo, chce to trpělivost, zkoušení 
a oslovování velkého počtu redaktorů, k čemuž vám pomůže 
předem zpracovaný a průběžně aktualizovaný adresář 
redakcí. Za pozitivní v této pracné činnosti lze označit, že 
na jednu stranu se media živí sice inzercí, ale na 
druhou potřebují čtenáře, kterými operují především 
před významnými inzerenty, a tedy potřebují, aby se jejich 
časopis dal jednoduše číst a netvořily ho pouze reklamní 
banery. redakce potřebují informace – a to je vaše 
cesta. Čím kvalitnější a čím rychlejší vaše informace bude, 
tím větší šanci máte na bezplatné zveřejnění. 

Pokud tedy redakcím dodáte, co potřebují, máte 
výraznou šanci na úspěch. Dodejte jim proto kvalitní 
tiskovou zprávu a v případě jejich zájmu jim poskytněte 
též fotografie v tiskové kvalitě. Řadu redaktorů tlačí čas 
a uvítají proto vždy zdarma dodaný a napsaný článek či 
podklad. Pozor – nevyžadujte nikdy zveřejnění sebe jako 
autora pod článkem či snad dokonce honorář – pokud 
vám ho druhá strana vysloveně nevnucuje, stejně jako 
nevyžadujte úplatu za poskytnutí fotografií, protože vám je 
dodal nějaký renomovaný fotograf. Jeho případné finanční 
nároky jsou vaším nákladem na propagaci. S největší 
pravděpodobností byste si tím totiž odřízli kontakt, na 
kterém vám záleží, a další věcí je, že nevypadá též zrovna 
nejideálněji, jestliže vás veřejnost zná jako mediální tvář 
společnosti a vy budete uvedeni jako autor pod článkem. 
Lepší reklamou je, pokud je pod článkem uveden někdo 
úplně jiný a mnohdy není ani špatné, pokud si redaktor 
článek pro konkrétní časopis přeformuluje – tím vznikne 
autentičnost článku a čtenáře více zaujme. Pokud byste 

totiž například vy sami upozorňovali na klady výrobku či 
služby, vaše slova vám nikdo věřit nebude, protože těžko 
byste psali negativně o vlastní firmě.

Redaktor, se kterým komunikujete, si tedy mnohdy 
text upraví – je to jednak dáno stylistickými a dalšími 
úpravami a normami pro daný časopis, a jednak on sám 
má zájem vnést do článku vlastní myšlenku. Nebraňte mu 
v tom – důležité není vaše ego, ale vaše firma, která 
potřebuje reklamu. Veškeré zasílané tiskové zprávy 
a další texty berte proto jako „zaslání podkladu pro 
zveřejnění článku“. Vypadá to vstřícněji a spolupracujícího 
redaktora tím nedegradujete na sestoupení z pozice  
„pisálka“ na „opisálka“. 

Redaktor, se kterým komunikujete, si zpravidla poradí 
se zaslaným podkladem tak, aby po vás jejich obchodník 
nepožadoval úhradu za inzerci. Ideální je samozřejmě, 
pokud text zůstane co nejvíce obsahově původní verze, 
ale pokud to bude nutné, netrvejte na tom, protože lépe 
aby se z padesáti poslaných řádků stalo pět zveřejněných, 
než nic. Též v případě bezplatných PR aktivit není 
povinností redaktora ukazovat vám článek ke korektuře, 
je to pouze jeho dobrá vůle a vycházejte z toho, že 
pokud se nejedná o placenou inzerci, pak v podstatě 
vítáte každou formu podpory. Případným nátlakem si 
pouze zavřete dveře pro další spolupráci, takže pokud 
máte zájem článek před tiskem mermomocí vidět, zkuste 
se zeptat, ale pokud to z nějakého důvodu nepůjde, 
netlačte na pilu. Pokud vám ale článek ke korektuře zaslán 
bude, pak reagujte obratem a hledejte podstatné věci, 
jako například chybně zařazenou fotografii či věcnou 
chybu vzniklou při grafickém zpracování, ale pokud 
možno podle hesla všeho s mírou, neboť vy nechcete 
„redaktora na jedno použití“, ale po trvalou spolupráci. 
Berte to tak, že už naše babičky říkávaly „darovanému 
koni na zuby nehleď" a kdo neplatí, nemůže si ani příliš 
poroučet. Koneckonců pokud byste nebyli se spoluprací 
spokojeni, nemusíte příště redakci oslovovat. Důležitá je 
zmínka o vaší firmě, o vašem výrobku, nikoliv doslovné 
formulace. Řada novin a časopisů mají též svůj okruh 
čtenářů a vědí jak text uzpůsobit aby ho mohli vůbec 
zveřejnit.

umění Pr manažera je mimo  jiné hledání 
nevhodnějších cest k pokud možno bezplatnému 
zveřejnění jeho tiskových zpráv či jejich částí. 
Na vás tedy je, abyste našly takové „triky a intriky“, které 
povedou k úspěchu. stejně jako každá věc má 
svého kupce, tak i každá informace má svého 
odběratele. na vás je, abyste našli toho, kdo 
o vaši informaci stojí. 

Pokud po vás za zveřejnění článku nikdo nic nechce, 
zveřejňujte články vždy a všude, kde se dá. Nemůžete 
nic ztratit, jen získat. Vyřaďte pouze taková media, která 
mohou uškodit image vaší firmy.

Autor textu: Jana Henychová
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Na SČMVD se konalo 
vánoční setkání bývalých pracovníků

Tato akce se těší velké pozornosti ze strany bývalých 
pracovníků. I ti, kdo již na SČMVD nepracují, mají stá-
le zájem o dění kolem oblasti výrobního družstevnictví 

a se zájmem si vyslechnou aktuální informace. 

Akci zakončila volná zábava, kterou zpestřilo hudební 
vystoupení zpívajícího kytaristy Tomáše Kejmara. Bývalý 
pracovníci uvítali po roce opětovné setkání, kdy si za účastni 
zástupců svazu mohli přátelsky zavzpomínat na časy, kdy se 
podíleli aktivně na pomoci našim členským výrobním druž-
stvům.

Tradiční setkání bývalých pracovníků 
SČMVD uspořádal 7. prosince Svaz 
českých a moravských výrobních druž-
stev ve spolupráci s OS UNIOS. Po 
úvodním slovu, obsahujícímu aktuální 
informace ze světa družstevního dění, 
předseda SČMVD JUDr. Rostislav 
Dvořák popřál všem zúčastněným 
příjemné vánoční svátky a předal jim 
malou pozornost.  
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