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Máme tu březen a s ním i další číslo
našeho časopisu. Co jsme pro vás připravili
tentokrát? Veletržní série zahajuje veletrh
Spielwarenmesse, který se konal v Norimberku a nabídl mimo jiné společnou expozici členských výrobních družstev vyrábějící
hračky. Přemístíme se do Brna, kde proběhly mezinárodní veletrhy módy, obuvi a koženého zboží STYL KABO. Družstva zde
nabídla tradičně modely pro každý den
a luxusní módu do společnosti.
Pokud se zúčastníte veletrhu samostatně, také o vás si mohou čtenáři časopisu
přečíst. Tentokrát máme pro vás nabídku
družstva Detecha z letňanského veletrhu
FOR WOOD, kde družstvo vystavovalo
ochranné nátěrové hmoty. Expozici VD
Dipro z Proseče u Skutče mohli návštěvníci
vidět ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se
konal veletrh stolování, dekorací a kuchyňských potřeb AMBIENTE.
Přinášíme rozhovor s obchodním ředitelem družstva Czech Office z Hodonína.
Aktuálně si můžete přečíst také o pražském
chemickém družstvu Detecha. Řada družstev představuje v tomto čísle své výrobky
a služby – namátkou jmenujme VD Dřevojas
Svitavy, Dřevotvar Jablonné nad Orlicí či
KDS Sedlčany… Nechte se inspirovat českou kvalitou a preferujte české družstevní
výrobky - jsou vyráběny v té nejlepší kvalitě
a budou vás provázet dlouhou řadu let.
Jestli máte zájem o reportáž o vašem
družstvu, prosím napište mi. Současně vítám
další informace o Vás, bude mi ctí informovat čtenáře o vaší činnosti a zajímavých
výrobcích. Zároveň bych ráda zmínila, že
členská družstva dostávají časopis zdarma. Napište mi, kolik kusů potřebujete a já
zajistím jejich pravidelné odesílání. Ostatní
zájemci si mohou časopis objednat formou
předplatného. Podrobnosti naleznete v rubrice Aktuální informace.
Těším se opět za měsíc na setkání
s Vámi.
Jana Henychová
šéfredaktorka

Foto na titulní straně:
VD Moděva Konice

Adresa redakce:
Svaz českých a moravských výrobních družstev
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Veletrh Spielwarenmesse
1. – 6. 2. 2012, Norimberk

První společnou veletržní prezentací družstev v tomto roce byla již tradičně účast na jednom z největších
oborových veletrhů na světě v oblasti hraček a potřeb pro zájmové aktivity a volný čas dětí, kterým je
Spielwarenmesse (Toy Fair). Letošní, již 63. ročník se konal v mrazivém týdnu od 1. do 6. února,
kdy rtuť teploměru klesala v Norimberku až k -20°C.

V

zhledem k významu veletrhu na něm nemohl chybět nikdo,
kdo v oboru něco znamená a kdo chce držet krok a zůstat
v kontaktu s ostatními. V tak silné konkurenci, jaká se schází zde, vice než kde jinde platí, že úspěch má pouze firma, která
inovuje své výrobky. Základní otázkou všech zákazníků je: „Co
máte nového?“ Výrobce, který nenásleduje módní trendy, neinovuje, nepřenáší do výrobků svou invenci a nové nápady, nemůže
obchodníka v tak ohromné nabídce produktů zaujmout.
Veletrhu
Spielwarenmesse
se družstva pravidelně účastní již
mnoho let. Tento
ročník byl významný, společná účast
se uskutečnila již
po 45. Zástupce
SČMVD převzal
u příležitosti tohoto
výročí na slavnostním shromáždění
diplom z rukou
předsedy představenstva Spielwarenmesse
pana
Ernsta Kicka.

S ohledem na rozsah veletrhu se nadmíru důležitým stává zápis do katalogu. Není v silách návštěvníka projít celý
veletrh a vyhledávat firmy a zboží, které ho zajímá touto cestou. Návštěvníci si vyhledávají stánky předem nebo na místě
v elektronickém katalogu podle nomenklatury. Stojany s PC
určenými k tomuto účelu jsou umístěny v každé hale či koridoru.
V ČR prakticky neexistuje kontraktační veletrh hraček bez
účasti veřejnosti, proto vzhledem k blízkosti Norimberku přijíždějí na Spielwarenmesse i zástupci českých obchodních
firem.
Stejně jako loni, tak i v letošním roce byl tento veletrh zařazen
na naši žádost do projektu „Zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích (SVV)“, jehož realizátorem je Hospodářská komora ČR. Z prostředků Operačního
programu Podnikání a inovace je vystavovatelům poskytována
podpora až do výše 120 tisíc korun na přímé náklady spojené
s veletržní expozicí.
Ve společné expozici v hale 12.0 stánku D-01 se prezentovala družstva Tvar Klatovy, Směr Praha, Kovodružstvo
Strážov a Lidová tvorba Uherský Brod. Stánek se tradičně
nacházel na pěkném rohovém místě přímo proti vchodu do
haly od metra.

O velikosti veletrhu vypovídají statistické údaje:

Veletrh navštívilo 77,5 tisíce návštěvníků, z toho 55 procent
ze zahraničí. Na veletrh pravidelně přijíždějí návštěvníci z celého světa, tentokrát ze 119 zemí. Více kupujících než loni přijelo
především z Ruska, USA a Velké Británie. Nutno zdůraznit, že na
veletrh mají přístup pouze odborníci z oboru, nikoliv veřejnost ani
děti do 16 let. Zajímavým údajem je informace, že 41 procent
odborných návštěvníků nenavštěvuje žádný jiný veletrh v oboru.
S kladnou odezvou se setkal posun termínu konání veletrhu
o 1 den – tentokrát již od středy do pondělí. Smyslem úpravy
bylo získat a moci využít více pracovních dnů vcelku před víkendem.

Tvar Klatovy, který se zaměřuje na výrobu nábytku pro
mateřské školy, stánek vybavil nábytkem, který byl současně výstavním exponátem. Zástupci družstva na veletrhu každoročně
získávají poptávky pro rozhodující kapacitní využití výroby na následující období a setkávají se zde s většinou svých významných
partnerů.

březen 2012

Na Spielwarenmesse 2012 vystavovalo 2.776 vystavovatelů
ze 62 zemí světa. Veletrh zaujímal plochu 160 tisíc metrů čtverečních, do posledního metru bylo obsazeno všech 12 veletržních
hal. Celkově bylo nejvíce vystavovatelů z Německa (863), následovala Čína (235), Hong Kong (162), dále Velká Británie (153),
Itálie (149), Francie (136) a USA (134).
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Směr Praha je
taktéž tradičním vystavovatelem. I u něj jde
o nejdůležitější kontraktační akci ve svém
oboru. V jeho nabídce byly tradiční modely letadel a plastové
hračky.

Družstvo umělecké výroby Moravská ústředna Brno vystavovalo tradičně v samostatném sousedním stánku D-05. Pro svou
účast využilo taktéž dotaci z projektu SVV. Veletrh v Norimberku
je pro Moravskou ústřednu stěžejní akcí, na kterou přijíždějí její
pracovníci perfektně připraveni a předem mají dojednána setká-

březen 2012

Kovodružstvo Strážov využilo zařazení veletrhu do dotovaného projektu a i oni se zúčastnili.
Spielwarenmesse pro ně
sice není stěžejním veletrhem, ale pro odbyt dětského zahradního nářadí je
veletrhem důležitým. Toto
nářadí je certifikováno jako
hračka, je certifikováno
z hlediska zdravotní nezávadnosti použitých barev
a je vyrobeno v ČR – to
byly hlavní argumenty při
jednání se zákazníky.
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Lidová tvorba
Uherský
Brod vystavovala ve společném
stánku družstev na
veletrhu Spielwarenmesse po delší
době poprvé. Přestože sortiment krojovaných panenek
spadá spíše mezi
dárkové předměty,
družstvo se rozhodlo tento sortiment
nabídnout i na veletrhu hraček.

ní se svými zahraničními odběrateli. Na veletrhu nabízeli celý
svůj sortiment podpořený katalogem. Kromě plyšových hraček
nabídka obsahovala maňásky, kornouty, dále též polštáře, kapsáře, ale i dětské nádobí a další produkty.
V příštím roce se bude veletrh Spielwarenmesse konat opět v termínu od středy do pondělí, konkrétně 30. 1. – 4. 2. 2013. S cílem
zajistit výstavní plochu pro společný stánek družstev na stejném místě i pro příští rok byla na místě vyplněna a veletržní správě předána
přihláška k účasti. Na žádost vystavujících družstev navrhneme i pro
příští rok veletrh Spielwarenmesse do seznamu specializovaných výstav a veletrhů tak, aby účast byla pro vystavovatele opět dotovaná.
Přejme si, aby družstevní vystavovatelé zařadili na svých nabídek
mnoho nových výrobků, které zákazníky zaujmou.
Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

březen 2012
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STYL KABO - 39. mezinárodní veletrhy
módy, obuvi a koženého zboží
Brno – Výstaviště 12. – 14. 2. 2012

V areálu brněnského výstaviště se uskutečnily tradičně již 39. mezinárodní veletrhy módy, obuvi a koženého zboží STYL KABO.
Integra,
výrobní družstvo, Zlín
www.integrazlin.cz

březen 2012

Integra Zlín je výrobce dámských oděvů v nadměrných velikostech až do velikosti 66. Na
veletrhu STYL představila nové
modely pro jaro a léto.
Jedná se o širokou škálu triček, halenek, letních šatů, sukní,
kalhot a kabátků, které je možno i vzájemně kombinovat.
Všechny výrobky jsou ušité
z materiálů s příměsí elastanu
v módních vzorech a barevnosti. Střihy jsou přizpůsobeny
účelu použití. Kolekce zároveň
obsahuje několik modelů pro
podzim a zimu, družstvu jde
o včasné předzásobení stálých
zákaznic.
Novinkou je možnost objednání některých nabízených
vzorků i v menších velikostech.
Integra Zlín oděvy dodává
do maloobchodních prodejen
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hlavně v Praze, dále v Liberci,
Ústí nad Labem, České Třebové,
Rychvaldu, Valašských Kloboukách, Zlíně a Brně. Doposud se
jednalo víceméně o prodejny
s nadměrnými oděvy, proto
družstvo hledá nové odběratele i s menšími velikostmi.
Družstvo staví na první místo spolehlivost a dlouhodobější
spolupráci se zákazníky.

výrobní družstevnictví

S

polečná družstevní expozice na veletrhu STYL,
pod záštitou Svazu českých a moravských výrobních družstev, byla umístěna v pavilonu P. Zde přivítala své obchodní partnery družstva Integra Zlín, Modela Pardubice a Moděva
Konice. Na veletrhu KABO se v pavilonu F prezentovalo s kožedělnými výrobky družstvo Sněžka Náchod.
Tvorba výrobních družstev zabývajících se šitím oděvů má
dvě základní linie. První sleduje oblečení pro každý den, od halenek ke kostýmům, plášťům a malým večerním. Druhá se zaměřuje
na luxusní, unikátní oděvy společenské a večerní. Atraktivita nabízených kolekcí zahrnovala i zpracování oděvů tradiční krejčovskou technologií s důrazem na vysokou kvalitu. Neopomenutelnou roli zde hrají i ceny oděvů, díky kterým se mnohé zákaznice
k družstvům vracejí.
vách - fialová, modrá, bílá, žlutá a určeny
jsou pro každodenní nošení. Tyto modely
se vyznačují snadnou údržbou a v neposlední řadě i rozumnými cenami.
Oděvy Modely Pardubice jsou typické
svými jednoduchými a elegantními střihy
a jsou nabízeny za přijatelné ceny.
Modela má svou prodejnu v Chrudimi.
Družstvo dodává své oděvy do maloobchodů po celé republice.

Modela, výrobní družstvo Pardubice
www.modela.euweb.cz

březen 2012

Pro sezonu jaro - léto 2012 Modela připravila pro
své zákazníky novou kolekci modelů. Jedná se o letní
šaty, sukně, kalhoty, halenky, trika a saka. Použité materiály jsou bavlna, viskóza, polyester a len.
V kolekci jsou zastoupeny modely pro všechny věkové kategorie. Všechny modely jsou v módních bar-
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Moděva oděvní družstvo Konice
www.modeva.cz

Na únorovém veletrhu STYL A KABO družstvo tradičně nabídlo kolekci zimních vlněných plášťů, palet, pelerín a proševových
bund. Modely jsou vhodné pro každodenní nošení. Pro zvláštní
příležitosti jsou určeny modely v luxusnějším pojetí doplněné přírodní kožešinou.
Export družstva se převážně týká zemí EU, tj.
Stánek družstva Moděva navštívila i letos první dáma paní
Německo, Rakousko a menší podíl vývozu tvoří
Livie Klausová. Prohlédla si novou kolekci a měla možnost seznáŠvýcarsko, USA. Jedná se převážně o profesní
mit se s novinkami z nabídky družstva.
ošacení a dále o sportovní a volnočasové oděvy.

březen 2012

Výrobní program oděvního družstva Moděva Konice tvoří
dámské a pánské zimní pláště, paleta a bundy, saka, kalhoty,
vesty a sukně. Dále pak zajišťuje produkci profesního ošacení,
zejména uniforem pro personál leteckých společností, železnic
a cestovních kanceláří.
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Její zájem patřil zejména business kostýmu.

Hlavním
těžištěm doprovodného programu
veletrhu STYL byly
módní přehlídky,
které zájemci mohli zhlédnout v pavilonu P. Své modely
tu představilo také
družstvo Moděva
Konice.

výrobní družstevnictví

Sněžka výrobní družstvo Náchod
www.snezka-na.cz

Družstvo se tradičně zaměřuje na dámské kabelky z usně.
K vidění byla nově vyvzorovaná psaníčka ze semiše v barvách
černé, hnědé a šedé. Novinkou byly kabelky z vytlačované kůže
(tzv. gobelín) a několik dalších vzorů v kombinaci černo-hnědé
kůže. V letní kolekci koženkových kabelek převažovaly odstíny
barvy bílé, oranžové a světle šedé.

V rámci veletrhu Styl se konala schůzka sdružení textilních, oděvních a kožedělných družstev. Projednána byla tématika týkající se této skupiny družstev – společná účast na veletrzích, pořádání
prodejních akcí v budově SČMVD, ochranná známka symbolů údržby, školení a semináře apod.
Družstvům byly předány i informace z jednání pracovního týmu pro obchod a marketing.

březen 2012

Sněžka Náchod pro své zákazníky připravila osm nových
vzorů pánských aktovek jak celokoženkových, tak v kombinaci textil-koženka. Tradiční nabídku tvořily kožené aktovky, etue,
spisovky a kufry ataché. Sortiment doplňovaly textilní kufry pro
běžné použití v barvách modré, červené, hnědé, khaki a černé.
Novinkou byly kufry v luxusnějším provedení pro manažery.
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Detecha, chemické výrobní družstvo,
Nové Město nad Metují
na veletrhu FOR WOOD

V pořadí již 7. ročník veletrhu dřevostaveb a využití
dřeva pro stavbu
FOR WOOD 2012 se uskutečnil ve dnech 8. - 11.
února v pražském areálu PVA Letňany. Hlavním tématem veletrhu byly masivní dřevostavby - sruby,
roubenky a vrstvené masivní dřevo. Veletrh FOR
WOOD byl do roku 2011 součástí veletrhu FOR
ARCH, ze kterého se letos vyčlenil. Letošním spojením s veletrhy STŘECHY PRAHA a SOLAR PRAHA tak vznikla specializovaná akce orientovaná
na využití dřeva ve stavebnictví. Centrem znalostí
veletrhu byl zejména doprovodný program, přednášky a semináře partnerů veletrhu FOR WOOD. Na
veletrhu FOR WOOD předvedlo své expozice celkem 104 vystavovatelů na výstavní ploše 4480 metrů
čtverečních. Veletrh, včetně souběžného veletrhu Střechy Praha, navštívilo celkem 18 642 zájemců.
Na veletrhu FOR WOOD vystavovalo chemické výrobní
družstvo Detecha z Nového Města nad Metují.

březen 2012

Expozice družstva obsahovala nátěry na dřevo – dobře známé pod značkou Karbolineum (impregnační přípravek s dekorativními vlastnostmi) a výrobky značky Ronseal, které dřevo ochrání
a zároveň mu dodají přirozený vzhled. Tato značka nabízí velmi
kvalitní venkovní i vnitřní vosky, laky, oleje a lazury.
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DIPRO, výrobní družstvo invalidů,
Proseč u Skutče
Na veletrhu AMBIENTE 2012

Získávání nových obchodních partnerů a udržování korektních vztahů se stávajícími zákazníky je vždy
složitý proces a ne vždy se to každé firmě daří. Obzvláště v dnešní době, která přináší rizika v obchodování, jsou tyto aspekty velice důležité. DIPRO vystavuje pravidelně vždy v únoru na největším evropském
veletrhu stolování, dekorací a kuchyňských potřeb Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem. V letošním
roce se tento veletrh konal od 10. do 14. února. Pro družstvo DIPRO je to prakticky jediná prezentační
akce v roce, na které vystavují nejen vlastní běžné zboží z katalogu, nýbrž i celou řadu novinek vyvzorovaných vyloženě pro Ambiente.
Veletrh
navštěvují
evropští a mimoevropští
zákazníci
družstva DIPRO, se kterými se zde
pracovníci
družstva setkávají a mají
tak velmi dobrou možnost
nové výrobky
představit. Pro
letošní rok družstvo připravilo kombinaci dřevěných prken s keramikou pro oblast gastro a dřevěné podtácky s porcelánovými
dózami. Jedná se o esteticky a designově velmi zdařilá provedení, jejichž některé modely si můžete prohlédnout na fotografiích.
Tyto výrobky se setkaly s pozitivní reakcí a řada firem velmi vážně uvažuje o jejich zařazení do nabídkových katalogů.
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Historie družstva DIPRO
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Historie družstva začíná v roce 1957, kdy malá skupina lidí
se zdravotním postižením založila „Lidové výrobní a opravářské
družstvo invalidů“. Výrobní program drobných dřevěných výrobků byl postupně rozšiřován a současně přibývaly nové druhy
výrob s jiným charakterem, včetně různých řemeslných služeb.
Tento vývoj v růstu družstva doznal zásadních změn ve druhé
polovině šedesátých let, kdy se postupně ustupovalo od činností,
které byly odlišné od základního charakteru výroby dřevozpracujícího družstva. Došlo k přesunu výroby z jednotlivých provozoven do Proseče, kde probíhalo postupně rozšiřování výrobních
prostor.
Trvalý růst družstva a zaměstnanosti ve družstvu, kde v první polovině osmdesátých let pracovalo již 300 pracovníků, byl
dalším impulsem k nové etapě rozvoje družstva. V letech 1980
- 1993 došlo postupně k celkové přestavbě, rozšíření a modernizaci všech objektů družstva a výrobní program se specializoval
jen na dřevařskou výrobu a výrobu kartonáže v Krouné, jediné
provozovně mimo Proseč.
V současnosti družstvo zaměstnává asi 120 zaměstnanců,
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z nichž asi 70 procent tvoří osoby se zdravotním postižením. Základním programem je dřevařská výroba doplněná o kartonážní
výrobu z hladkých a vlnitých lepenek. Když opět připomeneme
sortiment výrobků, lze v něm nalézt širokou škálu výrobků, mezi
něž patří šatní ramínka a napínáky na kalhoty. Důležité místo má
zde výroba doplňků do kuchyně - prkénka na maso a zeleninu,
stojánky na hrnečky a na ubrousky, podnosy, příborníky, poličky
na kořenky, chlebníky, paličky na maso a další. Družstvo vyrábí
také zubní párátka, soustružené výrobky, komponenty k dřevěným hračkám, hůlky kulatého průřezu v různých délkách, nábytkářské kolíčky a uzenářské štěpky. Dalším výrobním segmentem
je pilařská výroba, tj. výroba stavebního řeziva, výroba střešních
vazeb na zakázku, výroba latí a prken a výroba kvalitního truhlářského řeziva z různých druhů dřevin. DIPRO disponuje velkou
kapacitou v sušení dřeva. Tu využívá nejenom pro své vlastní účely, nýbrž i jako službu pro cizí subjekty.
DIPRO se neustále zaměřuje na modernizaci technologie zajišťující vysokou kvalitu produkce. Poslední investice směřovaly do
oblasti ekologie, kde družstvo splňuje podmínky stanovené v zákonných normách k životnímu prostředí. Všechny tyto skutečnosti
napomáhají tomu, že se o výrobky družstva zvyšuje zájem nejen
na tuzemském trhu, ale i v zahraničí. DIPRO exportuje nejenom
do zemí Evropské unie, ale i mimo ni. Strategii družstva lze shrnout do tří základních bodů - kvalita výrobků, respektování přání
zákazníka a ekologie výroby.
http://www.dipro-prosec.cz

AMBIENTE 2012
Největší světový veletrh spotřebního zboží a designu v sobě ukrýval
hned tři unikátní veletrhy pod jednou
střechou - Dining, Giving a Living, které svým rozsahem a kvantitou výrobků
představili světově unikátní platformou
pro prezentaci mimořádně pestré palety spotřebního zboží.
Dining je nejvýznamnějším veletrhem v oblasti stolování, kuchyňských
potřeb, potřeb pro domácnost a kultury bydlení. Zde prezentují
výrobci skla, porcelánu, keramiky, příborů a zboží pro domácnost, ale i drobných elektrických spotřebičů své nejnovější designové trendy a špičkové produkce pro nadcházející rok – počínaje prototypy, přes sériové výrobky až po nové obchodní a POS
koncepce.
Giving – zde nalezli zájemci ty nejkrásnější dárkové nápady. Světová výstava dárkových předmětů byla přehledně strukturovaná se širokým záběrem produktů – od rychloobrátkového
zboží až po vzácné unikáty.
Living – Žít a bydlet podle svých představ – to je motto veletrhu Living, který byl na Ambiente místem setkání designérů interiérů - nábytku, bytových doplňků, bytových textilií i avantgardního
designu.
http://ambiente.messefrankfurt.com

KDS Sedlčany, nožířské
výrobní družstvo, Sedlčany

Předkládací vidlice – pomocník do vaší kuchyně
vidličku oblíbili prodavači grilovaných kuřat a klobás. Dokáží
s ní jednoduše, rychle a hlavně hygienicky pracovat s pečenými výrobky a uchovat si přitom čisté ruce pro manipulaci
s penězi.
Vidlice se vyrábí ve dvou velikostech a je možné ji objednat
v E-shopu na adrese www.kds.cz. Kompletní sortiment výrobků se prodává v podnikových prodejnách KDS v Sedlčanech,
nám. TGM, v Příbrami v OC Skalka a v Benešově ul. Na Bezděkově.
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V

elmi užitečným výrobkem firmy KDS Sedlčany, tradičního
českého výrobce nožů a nůžek, je předkládací vidlice.
Vidlice má shrnovací mechanismus, jehož autorem je
ASV výrobní družstvo. Tento mechanismus se ovládá pouze palcem. Umožňuje snadné napíchnutí kousků teplých a studených
potravin bez dotyku prstů.
Vidlice je vhodná pro domácí použití při grilování a servírování klobás a různých druhů mas. Pomáhá však také
profesionálním kuchařům a prodavačům lahůdek. Nejvíce si
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Dřevojas, výrobní družstvo, Svitavy
Koupelnový nábytek IMAGE

březen 2012
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oupelna je místo, kam se
mnozí z nás uchylují jako
k prvnímu navštívenému
místu domova, po celodenním
působení v zaměstnání… Přináší
totiž alespoň kousek prostoru,
který v tu chvíli patří jen nám.
Zejména u nových staveb je na
koupelny kladen velký důraz a
současně i ve starších domech se
jejich majitelé či nájemci snaží při
rekonstrukcích vytvořit z koupelny
příjemné zázemí. Barevných variant, typů obkladů a celkového
ztvárnění interiéru je bezpočet.
Máme pro vás tip – vytvořte si
ve vaší koupelně alespoň kousek
přírody. Ptáte se jak? Nechte se
inspirovat motivy, které družstvo
Dřevojas připravilo pro aktuální
kolekci koupelnového nábytku
IMAGE. Ať si již vyberete květinový motiv, geometrické fantazie
či motiv kamenů, vaše koupelna
přestane mít status pouhé umývárny a přetvoří se v luxusní
část vašeho bytu, kde kromě
soukromí získáte také příjemnou
náladu. Pusťte proto přírodu do
vašich koupelen – vrátí se vám
v podobě pozitivní nálady pro
celý den.
l exkluzivní řada nábytku s barevnými dekory
l praktická skleněná čelní plocha nábytku
l závěsné provedení bez možnosti instalace nožiček
l spodní skříně s umyvadlem
dostupné v šíři 60, 75, 90
a 120 cm
l galerky
s oboustranným
zrcadlem a s LED osvětlením ve
stejném rozměru
l jedinečný design a styl nábytku
l volba individuálního motivu
dle přání zákazníka
l možnost kombinace s vysokou
skříní v bílém provedením vysoký lesk (Senosan)
DŘEVOJAS, v. d.
Pražská 50, Svitavy 568 02
Czech Republic

www.drevojas.cz
www.myjoys.cz
www.dreja.sk
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3 0 % na sedací soupravu
SLEVA Rádius Plus
DOPRAVA A MONTÁŽ ZDARMA

Dřevotvar družstvo
Slezská 535
561 64 Jablonné nad Orlicí
www.drevotvar.cz

březen 2012

Akce platí 1. 2. - 31. 3. 2012.
Bližší informace na telefonním čísle 465 677 272.
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Druchema, družstvo
pro chemickou výrobu a služby, Praha
Aktuální dění…
Audit ISO
Ve dnech 13
a 14. února 2012
proběhl v družstvu
Druchema pravidelný
audit systému řízení
jakosti ISO 9001.
Výsledky auditu byly
nadmíru dobré. Druchema tímto krokem
opět potvrdila své úsilí ve zvyšování kvality
produktů a výrobních
procesů. Především
však je hlavním cílem
neustálá
podpora
a zlepšování kvality
ve spokojenosti zákazníků a uživatelů
konečných produktů.
Zřízení Aplikačního a vývojového střediska

březen 2012

V Druchemě byla dne 15. února 2012 dokončena první
část zřízení nově koncipovaného Vývojového a aplikačního
střediska.
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Základem je zcela nově vybudovaná laboratoř vybavená moderními
komponentami a zařízením. Hlavními úkoly bude vývoj a příprava nových produktů, doplňujících a rozšiřujících současné portfolio výrobků
firmy. Dále bude středisko analyzovat a kontrolovat jakost v průběhu
výrobního procesu i jako konečná
kontrola hotového produktu. Vývojové středisko bylo zřízeno za přispění programu MPO Podpora projektu
výzkumu a vývoje.

výrobní družstevnictví

Druchema na lyžařském závodu
„11. února jsme, jako Druchema
a Skivo, byli součástí sympatického
závodu 6. ročník Přeboru Univerzity JE Purkyně, který se odehrál
na Dlouhé Louce v Krušných horách,“
informoval nás Daniel Hartl, marketingový manažer družstva Druchema,
který se též osobně závodu zúčastnil.
Na vlastní kůži si tak vyzkoušel skvělou atmosféru celého závodu z pohledu soutěžících i diváků. Závod byl
určen všem, kteří mají rádi běhání na
lyžích a chtějí si změřit své schopnosti. Skivo se stalo hlavním partnerem závodu a prezentovalo se na
reklamních nosičích.

Rozsah závodu každý rok roste a již
nyní je předpoklad dalšího rozšiřování
v příštích letech. Fotografie a více informací naleznete na skivo.cz stránkách
http://www.skivo.cz/news/
prebor-ujep.
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Závodu se zúčastnilo kolem padesáti závodníků v osmi kategoriích,
za dobré divácké účasti. Akci přálo
počasí a vytvořilo všem přítomným
nádhernou soutěžní atmosféru, takže
i v mrazivém dni mohli závodníci předvést plnohodnotné sportovní výkony.
Pro nejlepší závodníky byly připraveny věcné ceny, mimo jiné sady vosků
Skivo, které pro vítěze připravil jejich
výrobce – družstvo Druchema.
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CZECH OFFICE,
výrobní družstvo, Hodonín
ROZHOVOR

ing. Tomáš Rumíšek
obchodní ředitel
Můžete nám v krátkosti představit Vaši společnost?
Společnost CZECH OFFICE, výrobní družstvo, je na trhu od
roku 1997. Od svého vzniku zaměstnává více než 60 procent
osob se zdravotním postižením. Jedná se prakticky o rodinnou
firmu, která se zabývá výrobou kancelářských potřeb zaměřenou
na oblast archivace.
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Vaše společnost je od roku 2010 držitelem ochranné známky Práce postižených. Jak vnímáte tento
projekt?
Pamatuji si, že první věc, která nás na projektu ochranné
známky Práce postižených oslovila, bylo její zaměření na konkrétní práci a přínos pro samotné osoby se zdravotním postižením. O její serióznosti svědčil i fakt, že známka je pod patronátem značky Česká kvalita. Žadatel
musí při hloubkovém vstupním auditu
nejenom jednoznačně prokázat, že
je skutečným zaměstnavatelem osob
se zdravotním postižením, ale rovněž
dokládá kvalitu svých výrobků nebo
poskytovaných služeb. Držitelem
ochranné známky Práce postižených
tedy nemůže být subjekt, který pouze
něco nakoupí a se ziskem prodá, ani
taková firma, která se chová v rozporu
s dobrými mravy ke svým zaměstnancům či zákazníkům. Ani firma která
produkuje výroby pochybné kvality.
Díky této ochranné známce se může
každý přesvědčit, že i tuzemská produkce, navíc přímo vyráběná osobami se zdravotním postižením,
zpravidla předčí pochybnou kvalitu laciných produktů, které jsou
k nám dováženy. Díky ní jsme rovněž získali jistou výhodu, která
znamenala zvýšený zájem o naše produkty i obecně vyšší zájem
o naši společnost.
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Dnes je aktuální téma novelizace zákona o zaměstnanosti. Jaký je Váš názor na tuto změnu?
Na podobnou otázku je složité objektivně reagovat, neboť
existuje řada možných úhlů pohledu. Pokud otázka směřuje čistě

k vlastním legislativním změnám, tyto hodnotíme velice pozitivně,
a to nikoliv z čistě obchodního hlediska. Ba naopak. Problematika
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen OZP), byla,
je a bohužel minimálně do února 2013 bude, díky chování řady
spekulantů, ale i firem, značně zdiskreditovaná. Nepochopitelně.
Honba za náhradním plněním, tedy způsobem, jak se vyhnout
odvodu invalidní daně, zcela zastínila jakékoliv morální aspekty
chráněného trhu práce. Firmy, které by dnes dobrovolně podporovaly skutečné zaměstnavatele OZP, bez ohledu na svůj vlastní
užitek, prakticky neexistují. Dokud budou existovat kapitálově silné
firmy, které se nestydí maskovat za skutečné zaměstnavatele OZP,
přičemž s minimálním navýšením jsou schopny nabídnout takové
ceny a služby, kterým lze jen těžko konkurovat a podporuje-li navíc
společnost takové chování, je těžké změny legislativy nevítat. Ti,
kteří jsou dnes proti těmto změnám, si neuvědomují, že přínos při
obcházení zákona různými triky je a byl pro všechny zúčastněné
strany minimální! Firmy, které mají povinnost zaměstnávat OZP, neodvádějí díky náhradnímu plnění státu daně. Proto jsou zaváděny
daně nové či jiná úsporná opatření, která musí zacelit díru ve státním rozpočtu. Ve finále tak stejně zaplatí, možná i více. Překupníci
mají shodné nabídky, jako by realizovali své vlastní obchody mimo
náhradní plnění, neboť pokud nabízí náhradní plnění kdokoliv,
rozdíl mezi těmito nabídkami je dán pouze rozdílem procentuálního navýšení, tedy výší provize pro prostředníky. A zaměstnavatelé

OZP, kteří se stali těmito prostředníky, nejsou k nabídkám těchto
firem konkurenceschopní a proto mají vážné problémy sami uspět.
Komu tedy dosavadní praxe prospěla? Jediným možným řešením
bylo proto zavedení limitu, který (sice uměle) vytváří jistý prostor
pro poctivé zaměstnavatele OZP. Do zavedení důsledných kontrol
či centrálního registru bude existovat i nadále obcházení zákona
a parazitování na této problematice. Věřím proto, že změny jsou
trvalého rázu. A věřím i v to, že dojde k zavedení takových kontrolních mechanismů, které popsaný jev dále minimalizují. Zkrátka
zřejmě jsem věřící člověk.

CZECH OFFICE, výrobní družstvo
Velkomoravská 3243/35, Hodonín 695 01  
www.czechoffice.cz
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Závod MOST - Rytectví
U stadionu 841, Most 434 01
tel.: 476 709 306
fax: 476 709 131
e-mail: rytectvi@mechatep.cz
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Provádíme GRAVÍROVÁNÍ
schématických panelů a informačních štítků do materiálů:
nerez ocel, elox hliník, mosaz,
PVC, plexisklo, barevné plasty
v široké škále barev.
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Setkání klastrů KČN, OMNIPAK a CLUTEX
se zástupci CzechInvest a CzechTrade
Největší společné setkání Klastrů České republiky se zástupci MPO a agentur CzechInvest
a CzechTrade se uskutečnilo 20. února v jihlavském školícím centru Klastru OMNIPAK. Workshop zorganizovali leadři klastrových iniciativ
v ČR Klastr českých nábytkářů, Klastr OMNIPAK
a Clutex – klastr technické textilie. Ústředním tématem setkání byly praktické informace týkající
se OPPI program podpory Spolupráce – klastry,
kde je v současnosti vyhlášeno prodloužení druhé výzvy programu s alokací 500 milionů korun
a přijímají se registrační žádosti do této výzvy.
Dále klastry KČN, OMNIPAK a Clutex prezentovaly své praktické zkušenosti s mezinárodními
projekty a s možnostmi čerpáním dotací na tyto
projekty z jiných programů OPPI a z programů zahraniční spolupráce Cornet a Leonardo
da Vinci. Agentura CzechTrade prezentovala
možnost klastrů České republiky expandovat se
svými produkty na rozvíjející se trhy Číny a Indie,
kde má CzechTrade a CzechInvest své zahraniční kanceláře. Více informací o Klastru českých
nábytkářů, družstvo, naleznete na
www.furniturecluster.cz.

PROJEKT DODÁVKA MONTÁŽ

březen 2012

k03086

Nabízíme komplexní řešení odsávání
a filtraci vzduchu pro průmysl
dřevozpracující, strojírenský, stavební,
chemický, potravinářský a další.

20

KOVODRUŽSTVO, v.d. Strážov, 340 21 Strážov,
tel.: 376 392 451-4; fax: 376 392 585, e-mail: info@kovostrazov.cz
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Motorcentrum, výrobní družstvo Praha, nabízí

výrobní družstevnictví

Vaše auto
zůstane vaše
SHERLOG je to nejlepší, čím můžete své auto vybavit, pokud se chcete
spolehnout, že vám zůstane. Miniaturizovaná technologie nové
modelové řady ukrytá v útrobách vozu zajistí, že zloději nemají šanci.
Dokazuje to úspěšnost vyhledávání nad hranicí 98 % a fakt, že naše
pátrací akce obvykle netrvají déle než dvě hodiny. Do zásahů nasazujeme
vlastní rádiovou síť, speciální pátrací vozidla a letecký park. Naše
non-stop operační středisko spolupracuje s Policií ČR. Se systémem
SHERLOG je vaše auto prakticky neodcizitelné.

březen 2012

U N I K ÁTN Í R ÁD I OVÉ
V YH LE DÁVÁN Í VOZ I DE L
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Nominovaní v soutěži
MANAŽER ROKU
zvládají krizový management:
Vývoj krize opisuje dvojité W
Soutěž o nejlepšího manažera loňského roku se posunuje do svého finále. Končí období nominací, které
přineslo velký počet zajímavých tipů, silných manažerských příběhů i netradičních metod. Tato dnes nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž má v ČR již devatenáctiletou tradici.
Jejím cílem je objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší lídry českého managementu, špičky ve
svém oboru, významné osobnosti, jejichž metody jsou přínosem nejen pro rozvoj firem a ekonomiky, ale i
celé společnosti. Nejlepší manažeři České republiky budou pod záštitou premiéra vyhlášeni 26. dubna,
tradičně v pražském paláci Žofín.

A

kce vždy budila velkou pozornost a diskuze. V porovnání s dalšími soutěžemi, pořádanými v ČR, jako
jedna z mála lpí na systematicky rozpracovávaných
a neustále zpřesňovaných kritériích, na tvrdých podmínkách
nominací a ještě náročnějších podmínkách hodnocení a postupů do vyšších pater soutěže. Soustředí kolem sebe týmy
respektovaných odborníků z teorie i praxe managementu
i ekonomiky. Řídí činnost dvou nezávislých komisí, vypracovává na každého účastníka-finalistu obsáhlé hodnocení, jehož součástí je např. i manažerský audit přímo na pracovišti. Mnozí se ptají, proč tak sofistikované systémy, proč tolik
soustředěných informací, zkoumání a prověrek, když další
osobnostní i odborné soutěže u nás vybírají své vítěze např.
podle počtu přáteli či klientů odeslaných esemesek, počtu
hlasů členů komise nebo podle jediného exaktního kriteria či
doporučení agentury.
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O výběru a systému hodnocení kandidátů soutěže MANAŽER ROKU hovoříme
s Janem Preclíkem,
předsedou Hodnotitelské komise. Právě
ona garantuje výběr
elitní ligy, stojí za
kvalitou vybudovaného systému exaktního bodového hodnocení i manažerských auditů.

24

Která kriteria považujete při hodnocení manažerů-finalistů za nejdůležitější?
„Obecně hledáme osobní podíl manažera na prosperitě firmy
– specifikujeme jeho podíl osobních i manažerských dovedností,
jeho schopnost řídit a motivovat tým k definovaným cílům a výsledkům, to, zda určil správnou vizi i strategii firmy. Často se stává, že ten,
kdo vrátí firmu zpět do hry, z červených do černých čísel, je námi
ohodnocen lépe než manažer stabilizované firmy. Která kritéria jsou
tedy pro nás rozhodující? Tak za prvé to jsou hospodářské výsledky

firmy, pak její konkurenceschopnost a v poslední řadě její společenská odpovědnost.
U hospodářských výsledků sledujeme zisk, tržby, náklady, export a přidanou hodnotu. U konkurenceschopnosti nás zajímá, jak
je nastavena firmy vůči ostatním tuzemským výrobcům, vůči EU
a vůči světu. Přesněji - její srovnatelnost se špičkou v Evropě a ve
světě. A u kritéria společenská odpovědnost (CSR) sledujeme environmentální chování firmy, pracovně-sociální podmínky, regionální
a celospolečenský přístup.“
Kolik je zásadních, ostře sledovaných kritérií?
A jak definujete osobní podíl manažera na prosperitě firmy?
„Celkem zpracováváme u každého soutěžícího 30 kritérií. Ty
pak vyústí do zásadních šesti, které jsou dohromady ohodnoceny
do výše 100 bodů. Jsou to kriteria: Osobnost a způsobilost manažera, osobní přínosy manažera pro firmu, Podnikatelské výsledky
a konkurenční schopnosti firmy, Schopnost čelit krizi, Celospolečenské přínosy firmy, Pracovně-sociální a vzdělávací aktivity a poslední
Environmentální přístup.“
Můžete zaručit, že je hodnocení profesionální
a objektivní?
„Hodnotitelská komise má 20 nezávislých odborníků z teorie
i praxe managementu. A pracuje podle již zmíněných kritérií a zásad. Vítěze v jednotlivých kategoriích však vybírá Národní komise,
složena z 15 významných osobností českého managementu, a vychází z podrobného hodnocení Hodnotitelské komise. Každý účastník tak prochází cca sedmi stupni hodnocení.
V roce 2008 na konferenci Evropské manažerské konfederace (CEC) ve francouzském Tolouse byla naše soutěž a její kriteria
posouzena evropskými manažery. I oni ocenili její komplexnost,
systematičnost a hloubku zpracovávaných informací. Obdobné
manažerské soutěže se totiž konají i v jiných evropských zemích,
ovšem postrádají naši komplexnost. Proto se mnozí podivovali nad
možností kvantitativně zhodnotit všechna kriteria dohromady. Pro některé účastníky bylo srozumitelné hodnotit manažera podle zisku, exportu, tržeb, teritoriálního segmentu, počtu zaměstnanců nebo podle
ekologických dopadů. Jenže já tvrdím, že manažerská profese – to
je mix dovedností a mix výsledků – a obávám se zjednodušeného
pohledu na tuto profesi.“

výrobní družstevnictví
Odrážejí kritéria soutěže aktuální vývoj v ekonomice a ve společnosti?
„Kritéria se vyvíjela vždy, po celou dobu existence soutěže, rostla, zpřesňovala a modernizovala se spolu s ní. Řídicí výbor soutěže
vloni odsouhlasil tříletý upgrading, konkrétně od 18. do 20. ročníku.
Jeho cílem je optimalizovat komplex hodnotících kritérií tak, aby maximálně splňoval smysl a cíl soutěže a adaptoval ji na požadavky
současnosti. Zásadní podmínkou je, aby celé hodnocení bylo v nejvyšší míře profesionální a maximálně objektivní.“

řešíme a podporujeme naši konkurenceschopnost, začíná nabývat
na významu aktuální téma udržitelného rozvoje a my za čas „vplujeme“ ze současné strategie tzv. rudých oceánů, kde si subjekty
konkurují, do modrých, kde, aby se společnost udržela, subjekty
spolupracují. Je to daleká budoucnost a cesta k ní vede přes změnu
hodnot a myšlení lidí, tedy i manažerů. A jsem přesvědčen, že to
budou zase schopni manažeři - vizionáři, kteří nám jako první cestu
k udržitelnému rozvoji nejen ukážou, ale sami se na ni vydají.“
Rozhovor připravila Lýdie Procházková.

Jak z pozice předsedy Hodnotitelské komise vidíte
české manažery?
„Všichni nominovaní v soutěži MANAŽER
ROKU pochopili, že vývoj krize opisuje dvojité
W a perfektně zvládají
moderní krizový management.
Pokud vím, 100 bodů
v celé historii soutěže ještě
nikdo nezískal. Hodnotitelská komise smí udělit maximálně 99 bodů. Proč?
Aby měli šanci noví Steve
Jobsové, Jack Welchové či
noví Edisonové. Je to princip převzatý z amerického
prostředí, kde má soutěživost hluboké kořeny. Jak
rozeznáme naše špičky
od slavných světových?
Do 50 bodů nepostupují
do finále, do 80 bodů
patří k tuzemské manažerské špičce, do 90 bodů
k evropské špičce, do 99
ke světové. Na každého
finalistu zpracovává Hodnotitelská komise obsáhlé
hodnocení (nejen to bodové), kde vše musí zanalyzovat, zdůvodnit a argumentovat.“

www.manazerroku.cz
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Zmínil jste, že se
průběžně
mění
komplex kritérií
soutěže, jaké jsou
tedy aktuální trendy v hodnocení
a vnímáni manažerské profese?
„Zvyšuje se podíl kritérií celospolečenské odpovědnosti jak firem, tak
jednotlivých manažerů.
Je to náznak cesty k udržitelnému rozvoji globální společnosti, která
vytváří sdílené hodnoty
a navyšuje společenský
prospěch. Zatímco nyní
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VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
Vážení zákazníci,

nová kolekce oděvů je pro Vás připravena v naší
firemní prodejně v Třešti.
Pozvání k nákupům je nově určeno i pro dámy,
které již netrpělivě očekávají příchod jara a hledají
originální kousek oblečení do svého šatníku.
Zahájen prodej dámské konfekce
a doplňků z italských materiálů!
Pro muže jsme již tradičně připravili
novou kolekci společenských košil,
kravat, obleků, sak, kalhot a plášťů za
velmi příznivé ceny včetně
možnosti ušití košile na míru.
Firma Vývoj Třešť Vám kromě
oděvů v běžných velikostech nabízí
i šití oděvů v měřenkovém programu.
Pokud však hledáte individuální střih
a klasické krejčovské
zpracování, je Vám k dispozici
zakázkové krejčovství.
Rovněž nabízíme dárkové poukazy

březen 2012

v hodnotě dle přání zákazníka.
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Kontakty:
Měřenky - ing. Šalanda 731 495 883,
Zakázka - p.Tůma 608 255 468
Prodejna - pí. Bartošová 567 215 221
Dárkové poukazy, informace p. Chládek 725 589 002
E-mail: vyvoj@vyvoj.cz
VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti,
Franze Kafky 13, Třešť

výrobní družstevnictví

KONTAKTY V ZAHRANIČÍ
NA DOSAH RUKY

Zeptali jsme se
na možnosti a průběh
spolupráce
paní Svatavy Novákové – specialistky odboru podpory
podnikání Enterprise Europe Network
a paní Ilony Babkové – PR manažerky
Enterprise Europe
Network.
Co konkrétně můžete pro naše družstva udělat?
Každému klientovi pomůžeme připravit profil, ve kterém je
vyspecifikováno, co klient poptává nebo nabízí, případně jaké
jsou jeho výrobní a technologické možnosti. Tento profil je prostřednictvím naší databáze distribuován na více než 600 míst na
celém světě. Naši zahraniční kolegové pak následně hledají pro
firmu vhodného obchodního partnera v konkrétních zemích. Rovněž v této databázi vyhledáváme potenciální partnery pro české
firmy v oblasti kooperace.
Jak vypadá spolupráce Enterprise Europe Network
s družstvem? Jak probíhá první jednání?
Jako první představíme klientovi naše služby
a nástroje, které používáme pro navázání zahraniční spolupráce. Náš pracovník zjistí, jaké jsou
potřeby příslušné firmy a jak my můžeme pomoci
a následně se domluvíme na dalších krocích –
zda klient chce například dovážet nebo vyvážet,
nebo zda hledá výrobní či technologickou spolupráci. Na základě zjištěných údajů připravíme
klientův profil a snažíme se vyhledat vhodné partnery v naší databázi. Potom začíná užší spolupráce na konkrétních případech. Také je možné

klientovi nabídnout účast na některých kooperačních jednáních
v České republice nebo v zahraničí, případně na zahraniční misi
firem.Samozřejmě jsou i klienti, kteří mají zájem více o informace.
Konzultace se většinou týkají problematiky evropské legislativy
a oblasti ochrany duševního vlastnictví.
Jak se Enterprise Europe Network za poslední rok
rozrostlo a do kterých teritorií je plánován další
růst?
Enterprise Europe Network v loňském roce dosáhlo počtu 50
členských států, takže jsme oslavili takové malé půlkulaté výročí.
Mezi státy, které přistoupily v loňském roce, je například Makedonie. Letos
se chystá vstup Brazílie,
Argentiny a jedná se také
o přistoupení Kazachstánu, Indie a Kanady. Síť už
dávno překročila hranice
Evropy a v dnešní době
pomáhá podnikatelům opravdu na celém světě.
Enterprise Europe Network působí i mimo Evropu?
Ano, můžeme konstatovat, že působnost Enterprise Europe
Network je dnes celosvětová. Firmy a instituce projevily zájem
o rozšíření a využívání služeb sítě i v dalších státech a po řadě
jednání došlo k tomuto rozšíření o další státy a Enterprise Europe Network se tak rozrostla za hranice Evropy.
Jaké akce v letošním roce chystá Enterprise Europe Network ČR?
V letošním roce patří mezi významné akce připravované mise
do Číny a Ruska. S oběma zeměmi máme velmi úzkou spolupráci a mezi českými podnikateli je o tyto trhy velký zájem. Mezi
další významné připravované akce určitě patří seminář na téma
Ochrana průmyslového designu pořádaný v dubnu. Dále plánujeme velký seminář při veletrhu FOR WASTE, který se bude
konat v září.
Na koho se mohou družstva v případě zájmu
o vaše služby obrátit?
Zájemci o spolupráci se mohou obracet na jednotlivé partnery sítě ve svém regionu, kteří jsou uvedeni na našich webových
stránkách www.een.cz, případně přímo na mě, na telefon
234 006 154 nebo e-mail novakovas@tc.cz.
Rozhovor připravila Ing. Věra Řeháčková.
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V

loňském roce jsme Vám představili
Enterprise Europe Network, mezinárodní síť, která pomáhá podnikatelům ve více než 50 zemích světa.
V České republice působí již 5. rokem
a své služby poskytuje v 7 městech (Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Mostě, Liberci
a Pardubicích). Síť je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce, pomáhá firmám hledat nové obchodní partnery, navázat
kontakty pro realizaci projektů a především pomáhá hledat nové
technologie pro české podnikatele nebo české technologie uplatňovat v zahraničí. Kromě těchto služeb síť poskytuje rozsáhlé poradenství v oblasti legislativy jednotného evropského trhu, ochrany duševního vlastnictví nebo také Evropských fondů. Všechny
služby sítě jsou klientům poskytovány zdarma díky
podpoře Evropské komise a Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR. V loňském roce využilo služeb Enterprise Europe Network
několik výrobních družstev - členů SČMVD a věříme, že se jejich
okruh bude nadále rozšiřovat.
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Litva, Lotyšsko a Estonsko
– tradiční trhy pro české zboží
a mosty do severských zemí a do Ruska
Obchodní komora na podporu obchodu s Pobaltím vznikla v roce 2004 na základě
rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu. Potřeba jejího vzniku vyplynula jaksi přirozeně
z požadavků podnikatelského prostředí. Podnikatelé často žádali, aby servis asistenčních služeb v tomto teritoriu měl širší portfolio, než jaké mohl nabídnout konzulát. Dotázali jsme se Petra
Rachunka – prezidenta Česko Pobaltské obchodní komory, jaké jsou možnosti spolupráce.
Pane prezidente co je předmětem činnosti Česko
Pobaltské obchodní komory?
Navazování a prohlubování obchodních a kulturních vztahů mezi Českou republikou na straně jedné a Litvou, Lotyšskem
a Estonskem na straně druhé. V minulosti jsme proto uspořádali
řadu setkání, seminářů a misí. Snažíme se o popularizaci tohoto
teritoria všemi možnými způsoby.
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Co nabízí vaše Komora podnikatelům?
Naše mise, které často doprovázely i politické delegace, byly
vždy zaměřené na navazování kontaktů (matchmaking) mezi
podnikatelskými subjekty,. Onomu matchmakingu předcházela
příprava zahrnující specifikaci hledaného subjektu, jeho vyhledání a následné vytvoření kontaktu. Nebylo to vždy jednoduché,
nicméně zatím se nám daří uspokojovat naše klienty. Komora
také nabízí teritoriální zastoupení, marketingový průzkum, průzkum trhu, ověření zájmu o výrobek či službu a další.
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Co zahrnuje teritoriální zastoupení?
Budeme otevírat v regionu Pobaltí své zastoupení, kde budou
místní zaměstnanci pod vedením zkušeného českého pracovníka,
znalého prostředí. Připravované služby zahrnují jednak zřízení
sídla, využití kanceláří k dočasnému firemnímu zázemí. To je
například pracovní místo, konferenční místnost či překladatelské
služby. Hlavním cílem ale je, abychom české firmy na trhu zastupovali. Konkrétně mám na mysli obchodní zastoupení, které ušetří firmám finanční prostředky při expanzi na zahraniční trh, které
jsou vždy nemalé a navíc díky našim zkušenostem v regionu se
úspěch stane jistějším.

O které české výrobky a služby je v Pobaltí zájem?
Tento trh je z evropského pohledu malý, ale to, co je obzvlášť
příjemné je skutečnost, že tu Čechy a české výrobky mají rádi.
Podstatný je také fakt , že tyto země nedisponují téměř žádnou
výrobou. Z tohoto důvodu jsou možnosti exportu českých výrobků na tento trh velmi rozsáhlé. Ostatně o významu trhu svědčí
i velká pozornost, kterou mu věnují např. Němci. Nemáme sice
takové zázemí jako oni, ale jsme přece šikovní. Ekonomické hledisko bylo často překážkou pro menší firmy při expanzi na tyto
trhy, díky teritoriálnímu zastoupení však tato překážka odpadá.
Chystáte nějakou misi v tomto roce?
Tento rok bude na akce bohatý. V dubnu pořádáme misi do
všech tří států. Jejím cílem bude nejen pomoci dalším firmám najít
partnery v Pobaltí, ale i ve větším rozsahu zmapovat možnosti,
jež se našim firmám zde nabízí. Využijeme toho, že na podzim
chce tyto země navštívit i premiér. No a my budeme tzv. předskokani. Vzhledem k tomu, že se podílíme rovněž na přípravách
i premiérské mise, můžeme tyto akce propojit. Oním pojítkem
bude právě mapování různých forem spolupráce. Během první
mise tak budou probíhat různá setkání s místními komorami, sdruženími, ministerstvy, agenturami a svazy. Rozhovory na těchto setkáních budou podkladem pro navázání spolupráce. V mezidobí
než přijede premiérská mise, která je vždy spíše oficiální, budou
probíhat jednání tak, aby ony „premiérské oficiality“ byly přesně
zaměřené na podporu konkrétních projektů.
Jsou ještě jiné možnosti na Pobaltských trzích?
Ano jsou. Blízkost Ruska a Běloruska je z mapy zřejmá. Co
ale není zřejmé je fakt, že většina byznysu je v ruských rukách,
tedy kromě Estonska. Tato okolnost přináší možnost expandovat
i na tyto trhy. Chce to samozřejmě nalézt spolehlivého partnera
a s ním pak na základě smluv vycházejících z právního prostředí
Evropské unie na tyto trhy exportovat. Také lze využít přítomnosti mnoha zahraničních firem ze severu. Tyto jsou zde už doma
a hledají partnery k navázání spolupráce i mimo pobaltský trh.
Informace o připravovaných akcích a kontakt na nás naleznete na našich webových stránkách
www.czechbaltic.cz
Rozhovor připravila Ing. Věra Řeháčková.
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Aktuální informace
Na veletrhu AMPER 3012 se ve dnech 20.
– 23. března v pavilonu P brněnského výstavního areálu na výstavní ploše 45 metrů
čtverečních představí členská výrobní družstva Obzor Zlín, Otava Písek, Kooperativa
Uhlířské Janovice a formou vitríny Plzeňské
dílo. Na veletrhu budou mít samostatné expozice výrobní družstva Lidokov Boskovice
a Elektro Bečov.
• Ve stejném termínu se uskuteční také veletrh REKLAMA,
v pravém křídle Průmyslového paláce holešovického výstaviště. Svoje výrobky představí družstva Brisk Ježov u Kyjova, Brněnská Drutěva Brno, Druchema Praha, Moravská
ústředna Brno, Směr Praha, Templářské sklepy Čejkovice,
Tvar Pardubice a Znak Malá Skála. Prezentovat budou své
produkty - dárkové a reklamní předměty, obaly, hračky, reklamní kostýmy a kvalitní odrůdové víno. Ve střední hale
bude vystavovat družstvo Cyklos Choltice.

21. a 22. března v pražském Hotelu Ambassador – Zlatá Husa.
Odbornou záštitu převzal premiér vlády ČR Petr Nečas, předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Fóra se zúčastní regulátoři z 9
zemí (Polsko, Slovensko, ČR, UK, Španělsko, Rakousko, Německo, Itálie, Maďarsko) jako speakeři, dále 11 CEO’s významných
energetik: ČEZ, RWE, Energetický a průmyslový holding, PRE/
EnBW, Czech Coal, MERO, ČEZ distribuce, RWE GASNET, NET4GAS, SPP Distribúcia, E.ON Distribuce, bývalý předseda vlády
Mirek Topolánek, náměstek ministra průmyslu a náměstek ministra životního prostředí. V loňském roce se Fóra zúčastnilo vice jak
260 energetických odborníků.
• V sobotu 4. února 2012 se konal v pražském TOP Hotelu Praha XIV. Národní krojový ples, který pořádalo Folklorní sdružení
ČR. Více než 400 krojovaných tanečníků, zpěvák a hudebníků
z předních domácích i zahraničních folklorních souborů a orchestrů předvedlo své umění ve čtyřech kongresových sálech a dalších
prostorách hotelu. Hosté mohli obdivovat umění folklorních souborů, z nichž jmenujme alespoň Čtyřlístek, Furiant, Jarošovci, Malá
česká muzika Jiřího Pospíšila, Moták, Rosénka, Slovácký krůžek
v Prahe či DLM Notičky. O kvalitní hudbu k poslechu i tanci se
postarala řada zvučných jmen souborů jako Brněnský rozhlasový
orchestr lidových nástrojů, Vojenský soubor Ondrá, Big Band Felixe Slováčka, Žižkovanka Petra Soviče i Puls Chlastáš Brno. Více
informací o folklorních akcích naleznete na stránkách Folklorního
sdružení www.foscr.cz.

• Úřad vlády uspořádal jednání k hospodářské reformní agendě Evropa 2020, za účasti zástupců SČMVD, KZPS, SP ČR
a dalších zainteresovaných subjektů. V rámci kulatých stolů byl
otevřen prostor pro připomínky zástupců zaměstnavatelské sféry
k připravovaným reformám. Projednání všech tematických okruhů
proběhlo za účasti zástupců svazu (sociální systém a trh práce;
podnikání a digitální trh; vzdělávání, konkurenceschopnost a produktivita práce; podpora vědy, výzkumu a inovací; daňová reforma jako příspěvek k fiskální konsolidaci; nízkouhlíkové ekonomiky
a jejich podpora; zlepšení dopravní infrastruktury).
• Jaké jsou nejnovější trendy a strategie v oblasti regulace evropských energetických trhů? Jak probíhá jejich konsolidace, jaké
nové akviziční příležitosti se na trzích střední a východní Evropy
objevují? Co všechno ovlivní vstup ruského kapitálu do evropské
energetiky? Jaký je aktuální stav státní energetické koncepce České republiky? Jaký bude vývoj cen a spotřeby energií? To jsou jen
některá z témat, která budou náplní osmého ročníku Mezinárodního energetického regulačního fóra. Akce se uskuteční ve dnech

inzerce
Nabízíme část výrobní kapacity na vstřikovacích lisech v ročním objemu cca 10.000 normohodin. Případná
spolupráce je možná téměř okamžitě za předpokladu předání vstřikovací formy. Vstřikováním se zabýváme
od roku 1970 z běžných vstřikovacích materiálů jako je PS, PP, PA (i se skelnými vlákny), PE.
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V roce 2010/2011 jsme provedli kompletní centrální rozvod chlazení vstřikolisů i forem, který zaručuje stabilní teplotu při vstřikování. Mimo již zastaralé vstřikolisy tuzemské výroby CS 88/63
(1x), 195/100 (6x), CS 371/160 (1x), (vstřikovaný objem/uzavírací síla-t) máme k dispozici vstřikovací stroje špičkové úrovně
v bezsloupovém provedení od firmy ENGEL :
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ES 500/100 HLS - objem zdvihu 251 cm3, US 1000 kN
ES 650/125 HLST - objem zdvihu 392 cm3, US 1250 kN
ES 500/110 HL-V - objem zdvihu 251 cm3, US 1100 kN
Victory 500/120 Tech - objem zdvihu 251 cm3, US 1200 kN
VC 330/120 Focus - objem zdvihu 251 cm3, US 1200 kN
V 1050/200 Tech - objem zdvihu 510 cm3, US 2000 kN
ES 500/100 HL - objem zdvihu 251 cm3, US 1100 kN
ES 1050/175 HL - objem zdvihu 511 cm3, US 1750 kN

Vstřikolisy jsou doplněny periferním zařízením - manipulátory ER-USP5, barvící jednotky, drtičky umělých hmot, nasávací zařízení, dopravníky, temperační jednotky a sušící zařízení na granulát.
Kontaktní informace – p. Šicner, tel 728 444 376, sicner@buttons.cz
STYL, výrobní družstvo knoflíkářů, Družstevní 181, 378 56 Studená

y a od

Odpověď:

TERMÍNY REGIONÁLNÍCH PORAD 2012

Dotaz:

Slyšeli jsme, že došlo ke změnám
zákona o zaměstnanosti – konkrétně v podmínkách, za jakých
je možno poskytovat tzv. „náhradní plnění“ povinného podílu
zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením. Co se změnilo?

Původně bylo uvažováno o zrušení této možnosti plnit povinný
podíl 4% zaměstnaných OZP podle §81 zákona 435/2004Sb.
odběrem výrobků nebo služeb od specializovaných zaměstnavatelů na tzv.“chráněném“ trhu práce. Výsledkem jednání je nakonec
zachování této možnosti po 1.1.2012. Protože je však zájem výrazně omezit tzv. přefakturace a jiné spekulace s tímto nástrojem,
je zákonem nově stanoven limit celkového objemu potvrzení, který
může zaměstnavatel více než 50% OZP vystavit svým odběratelům
za kalendářní rok (odpovídá hodnotě cca 850 tis. Kč na jednoho
zdravotně postiženého zaměstnance). Podrobnosti postupu obsahuje zákona vyhláška č.518/2004Sb. v platném znění.

Novela zákona o zaměstnanosti údajně
zrušila podporu tradičních chráněných dílen
– jak u zaměstnavatelů – podnikatelů, tak
i u neziskových organizací. Jak to opravdu
je a čím bude tato podpora nahrazena?
Skutečně došlo od 1. ledna 2012 ke změně, ne však s tak
drastickými důsledky, jak je někdy interpretováno. Novela zákona je postavena na institutu „vymezeného“ chráněného pracovního místa, lze tedy zjednodušeně říci, že zákon umožňuje získat
příspěvky na zřízení nebo na provoz buď jednotlivého takového
pracovního místa obsazeného osobou se ZP, nebo na množinu
(skupinu) takových míst (de facto dřívější chráněnou pracovní dílnu). Jiné možnosti jsou u běžných zaměstnavatelů (volný trh práce), jiné u specializovaných zaměstnavatelů (chráněný trh práce).
Podstatnou změnou oproti dosavadnímu stavu je, že úřad práce
neposkytne podporu každému zaměstnavateli na každé pracovní místo OZP, ale jen v případě, že jej „vymezí“ v dohodě.
Ing. Karel Rychtář, odbor VDI, SČMVD

Výherci soutěže – Klíč mistrů
Proběhlo losování soutěže o tři knihy Klíč mistrů.
Vítěze vylosoval Daniel
Smrtka (Správa IT) se
zástupcem
mediální
agentury, která poskytla
ceny pro vítěze.
Knihy obdrží:
Marta Jelínková
(DDL Lukavec),
Jiří Hrdý
(Cyklos Choltice)
a Antonín Hlavín
(Kovodružstvo
Žebrák).
Vítězům blahopřejeme!

11. 4. (středa)
10.00 hodin – BRNO, budova SČMVD, Kozí 4 –
velká zasedací místnost ve 3. patře
12. 4. (čtvrtek)
13.00 hodin – HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Černigov,
Riegrovo nám. 1494, sál Panorama
16. 4. (pondělí)
8.00 hodin – PRAHA, velká zasedací místnost SČMVD,
3. patro, Václavské nám. 21, Praha 1
13.30 hodin – ÚSTÍ NAD LABEM, zasedací místnost
VD KARKO, Lesní cesta 5
17. 4. (úterý)
8.00 hodin - PLZEŇ, zasedací místnost VD Obzor,
Hřbitovní 19
14.00 hodin – ČESKÉ BUDĚJOVICE, zasedací místnost
VD Služba, Fr. Šrámka 2
18. 4. (středa)
14.00 hodin – OSTRAVA, zasedací místnost SČMVD,
Spartakovců 3, Ostrava – Poruba

DISTRIBUCE ČASOPISU
Pokud je pro vaši potřebu 10 kusů mnoho, prosím nahlašte nám tolik
kusů, který je pro vás dostatečný.

novinka

Pro členská družstva ZDARMA
Všechna členská výrobní družstva dostávají časopis
zdarma v počtu 10 kusů. Časopis Výrobní družstevnictví
je určen široké veřejnosti – kromě vedení družstva také
zaměstnancům družstev, návštěvníkům družstev či jednoduše všem, komu se časopis dostane do ruky a zajímá
se o české družstevní výrobky či specifické služby, které
naše družstva nabízejí. Lze ho také využít jako jako formu propagace družstevnictví v podnikových prodejnách
družstev nebo na recepcích k nahlédnutí návštěvníkům.
Pro některá družstva je to mnohdy jediný propagační
prostředek, který mají k dispozici. I když se v některém
čísle nepíše právě o vašem družstvu, společně tak můžeme pomoci vytvořit solidárně podporu družstevnictví na
více místech. Současně věřím, že také vaši zaměstnanci,
především pracovníci z dílen či vaši návštěvníci se rádi
seznámí s prezentací tvorby českých družstev. Pokud si
budete přát větší počet čísel, prosím napište na
henychova@scmvd.cz.
Předplatné časopisu pro nedružstevní firmy
a osoby
Časopis je možno si objednat formou předplatného.
1 výtisk stojí 20 Kč, cena předplatného na 12 měsíců
je 240 korun. V případě zájmu prosím pište na adresu
redakce@scmvd.cz .
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Aktuálně z Bruselu
Máte aktuální dotaz na téma EU?
Napište nám.      
Jednotný trh práv duševního

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD

vlastnictví

Evropské právní předpisy v oblasti práv
duševního vlastnictví musí zajistit odpovídající „rámec podpory“, který pobízí k investicím na základě odměňování tvorby,
stimuluje inovace v prostředí nenarušené
hospodářské soutěže a usnadňuje šíření
znalostí.
Správa rámce pro práva duševního vlastnictví v EU by měla
být modernizována s cílem:
n zejména snížit složitost nákladů a transakcí a zvýšit právní jistotu, především pro malé a střední podniky,
n dbát na pečlivé zajištění odpovídající rovnováhy mezi ochranou práv a přístupem k nim.
Konsolidace a racionalizace správy práv duševního vlastnictví
by měla jít ruku v ruce s posílením nástrojů prosazování jak na
úrovni EU, tak na mezinárodní úrovni.
Výbor doufá, že již brzy dojde k realizaci jednotné patentové
ochrany a naplnění možnosti sjednotit judikatury vnitrostátních soudů v rozsahu jednotného trhu a očekává od iniciativ Komise, že
výrazně sníží transakční náklady, zejména v souvislosti s patenty.
Budoucí harmonizovaná politika práv duševního vlastnictví
musí rovněž zohlednit obecný zájem a práva spotřebitelů, jakož
i účinné zapojení všech složek společnosti do úvah a procesu přípravy celkové a vyvážené strategie v této oblasti.
V souvislosti s případy porušování nehmotných práv by bylo
vhodné uvažovat o zvláštních postupech na jednotném trhu v celé
řadě oblastí. Odškodnění stěžovatelů by rovněž mělo být předmětem spolupráce mezi dotyčnými zeměmi, aby bylo zabezpečeno
odškodnění držitelů odpovídajících práv, a to co nejúměrněji skutečnému poškození (obecná zásada přiměřenosti).

Zaměstnanost

mladých lidí, odborné kvalifikace
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a mobilita
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Důsledky hospodářské krize ukazují, že trhy práce trpí strukturálními problémy. Zejména pro mladé lidi je obtížné uchytit se
na trhu práce, i když mají odpovídající kvalifikaci. Proto by měly
členské státy provést reformy, stanovené strategií Evropa 2020
a národními programy reforem pro obnovu růstu.
Nezaměstnanost mládeže přináší společnosti i samotným mladým lidem značné hospodářské a sociální nevýhody a omezuje
možnosti růstu. Konkurenceschopnost Evropy bude do velké míry
záviset na vysoce kvalifikovaných pracovnících, a je zde nebezpečí, že bude Evropa v souboji o odborníky a vysoce kvalifikované
pracovní síly zaostávat.
Nikdo doopravdy neví, jak budou vypadat budoucí pracovní místa, ale vzdělávání by mělo vycházet z potřeb trhu práce
a z úkolů, jež je skutečně zapotřebí řešit. Mělo by být posíleno
uznávání kvalifikací získaných mimo vzdělávací systémy. Učební

E-mail: zvolska @scmvd.cz.
osnovy by měly klást větší důraz na všeobecné a inovační schopnosti.
Měly by být odbourány překážky mezi
vzděláváním a trhem práce a měl by být
eliminován přílišný důraz na finanční faktory. Mělo by být prohloubeno partnerství mezi podniky a vzděláváním v oblasti vypracovávání učebních osnov a předjímání budoucích potřeb. Vzdělání by mělo přinášet zaměstnanost.
Ve vzdělávání by mělo přibýt duálního vzdělávání a praxe, a to
i v příslušném vysokoškolském a odborném vzdělávání. Součinnost
mezi praktickou činností, školením na pracovišti a teoretickou výukou
zvyšuje zaměstnatelnost mladých lidí, zajišťuje lepší vstup do pracovního procesu a poskytuje podněty pro rozvoj výuky.
Země, jež chtějí zavést duální vzdělávací systém, by měly dostávat příspěvky z Evropského sociálního fondu na pokrytí takto
vzniklých počátečních nákladů.
Otevřený a dynamický trh práce může podněcovat mobilitu
a vytvářet pracovní příležitosti zejména pro mladé lidi. V souladu
se strategií Evropa 2020 a národními programy reforem jsou členské státy povinny modernizovat své trhy práce, aby zvětšily jejich
absorpční schopnosti a zlepšily jejich fungování.
Aktivní politika trhu práce, jež motivuje jak ty, kdo práci hledají, tak i zaměstnané k celoživotnímu učení, přispívá k posilování
profesní a geografické mobility a otevírá tím více pracovních příležitostí.

Dohody se třetími zeměmi v oblasti energetiky
Návrh rozhodnutí byl zveřejněn společně se sdělením Evropské komise Energetická politika EU: jednání s partnery za našimi
hranicemi (KOM(2011) 539 v konečném znění), prvním komplexním strategickým dokumentem k vnějším vztahům EU v oblasti
energetiky. Sdělení určuje čtyři hlavní priority činnosti:
vybudovat vnější rozměr našeho vnitřního trhu s energií;
posílit partnerství pro zajištěnou, bezpečnou, udržitelnou
a konkurenceschopnou energetiku;
n zlepšit přístup rozvojových zemí k udržitelné energii;
n lépe prosazovat politiky EU za jejími hranicemi.
Záměrem rozhodnutí je zřídit nový mechanismus pro systematickou výměnu informací mezi Komisí a členskými státy o mezivládních dohodách se třetími zeměmi v oblasti energetiky. Komise považuje existující oznamovací nástroje za nedostatečné
pro zajištění souladu a soudržnosti rozmanitých vnějších vztahů
v oblasti energetiky existujících v EU, jakož i slučitelnosti vnějších
dohod jednotlivých členských států v oblasti energetiky s právem
Unie. Tyto dohody mohou mít v rostoucí míře dopad na vnitřní trh
s energií nebo na bezpečnost dodávek energie v Unii.
n
n
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EHSV vítá návrh Komise na zřízení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách v oblasti energetiky. Podle jeho
názoru měl takový systém přijít již dávno a plně podporuje aktivní
roli Komise tam, kde členské státy budou uzavírat mezivládní dohody s partnerskými zeměmi.
Podle názoru Výboru je zásadně důležité, aby Evropa postupovala jednotně k zajištění přiměřených, stabilních a zabezpečených dodávek energie a pokračovala v budování efektivního
jednotného energetického trhu.

Geneticky modifikované potraviny
V EU je stále výraznější většina obyvatelstva velmi skeptická,
ne-li přímo odmítavá vůči GMO, zejména v oblasti potravin, krmiva pro zvířata a zemědělství, jak trvale vyplývá z mnoha průzkumů veřejného mínění, včetně těch prováděných Eurobarometrem,
a z akademické literatury. Rovněž vlády členských států zastupují
odlišné názory a politiky ohledně GMO. Proti přesvědčeným odpůrcům jako Rakousko, Maďarsko, Itálie, Řecko, Polsko a Lotyšsko stojí rozhodní zastánci jako Nizozemsko, Spojené království,
Švédsko, Španělsko, Portugalsko a Česká republika. Dále je mnoho členských států, které odmítají zaujmout postoj.
Kvůli této rozpolcenosti je proces rozhodování o GMO velmi
problematický a zdlouhavý. Evropská komise pravidelně jednostranně povoluje GMO jako důsledek neschopnosti členských
států rozhodnout postupem projednávání ve výborech kvalifikovanou většinou hlasů o udělení licencí GMO. Ačkoli mezi roky 1999
a 2004 bylo na GMO vyhlášeno faktické moratorium za účelem
přezkumu právních předpisů, nepodařilo se v tomto období vést
zásadní debatu směřující k přístupu ke GMO v EU, jenž by byl
více založen na konsenzu. V minulých letech vzrostl počet člen-

ských států, které zakázaly GMO na svém území. Poslední návrh
Komise ve prospěch svobody rozhodování na vnitrostátní a nižší
úrovni v oblasti zákazu geneticky modifikovaných plodin byl přijat
velmi kriticky členskými státy, EP, různými organizacemi občanské
společnosti i zástupci průmyslu. Různé organizace občanské společnosti a zainteresované strany proto vyjádřily ke GMO výhrady,
a to z rozdílných důvodů, k nimž patří životní prostředí, dobré životní podmínky zvířat, spotřebitelé, zemědělci, včelaři, rozvoj venkova a světový rozvoj, etika, náboženství apod. Také EP se často
vyslovoval kriticky vůči GMO a jejich regulaci, stejně jako EHSV,
vnitrostátní, regionální a místní orgány a nezávislí vědečtí pracovníci. K zastáncům patří zejména velké podniky vlastnící patenty
v oblasti GMO a jiné subjekty včetně některých zemědělců a vědců prosazujících GMO a mezinárodní obchodní partneři s velkým
ekonomickým zájmem na flexibilnější regulaci GMO v EU.
Také mimo EU panuje rozsáhlý (politický a společenský) odpor
vůči GMO v potravinách a životním prostředí, zejména v Japonsku, Švýcarsku, Koreji, na Novém Zélandě, v Mexiku, na Filipínách
a v různých afrických zemích. V některých zemích se však GMO
hojně pěstují: v roce 2010 geneticky modifikované plodiny pěstovalo
více než 15 milionů zemědělců na přibližně 150 milionech hektarů
půdy (hlavně sóju, kukuřici a bavlnu). Je však třeba připomenout, že
90 % z celkové kultivované plochy se nachází v pouhých pěti zemích:
ve Spojených státech, Kanadě, Argentině, Brazílii a Indii. I přes tento
nárůst nejsou GMO v těchto zemích zcela nekontroverzní, v poslední
době roste společenská kritika kvůli případům, při nichž došlo k nechtěnému šíření geneticky modifikovaných plodin, jako jsou kukuřice
a rýže, a kvůli soudním rozsudkům o koexistenci. Je přitom nutno podotknout, že v těchto zemích neexistuje povinnost označování, a proto spotřebitelé nejsou o přítomnosti GMO informováni, a nemohou se
tedy svobodně rozhodnout.

Vinařské družstvo Templářské
sklepy Čejkovice připravilo zajímavou akci – ochutnávku libanonských
vín. Akce se konala 22. února v prostorách Břevnovského kláštera v Praze. Hosté měli možnost ochutnat
vína Les Breteches 2008, Chateau
Kefraya Rouge 2005, Chateau Kefraya Rouge 2006 Chateau Kefraya
Rouge 2007, Comte De M 2006,
Domaine de Baal Blanc 2008, Domaine de Baal Rouge 2007, Petit Noir 2007, Syrah 2004, Syrah Cabernet 2004 a další. Všechna degustovaná vína bylo možno zakoupit si
za mimořádné ceny. Bylo možno se také
přihlásit na speciální vinařskou výpravu
do Libanonu, kterou dovozci vín, Templářské sklepy Čejkovice a společnost
Eden Way pravidelně organizují.
Degustaci vín si vzal na starost Ivo
Dvořák, vice prezident Asociace sommeliérů ČR a kromě vín se můžete těšit na
bohatý raut.
Víno patří k Libanonu neodmyslitelně

již od starověku. Většina vinic
se nachází
v úrodném
údolí Bekaa
mezi pohořími Lebanon
a Antilebanon. Říká se
dokonce, že
vína z této
oblasti jsou
výsledkem zázračných působení sil slunce, půdy a duše. Vinice leží v ideální nadmořské výšce na úpatí pohoří obráceném
na východ, což přináší hroznům velké množství slunečního svitu.
Také půda je pro pěstování vinné révy ideální a když přidáte
pracovitost místních vinařů a dohled Bakchuse přímo ze jeho nedalekého chrámu, výsledek je zaručen.
Vinice Cave Kouroum, Chateau Kefraya a Chateau Musar
jsou nedaleko od sebe, v okolí vesnice Kefraya. Mají zvuk po
celém světě. A vína z Domaine de Baal se jako jediná v Libanonu
pyšní označením bio a hrozny se pěstují na terasách nad malebným městečkem Zahlé v centru údolí Bekaa.
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Templářské sklepy připravily ochutnávku libanonských vín
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Výroba a prodej

zlatých a stříbrných šperků

Zakázková výroba

snubních prstenů a ostatních šperků,
včetně šperků s přírodními kameny

Klenotnické opravy šperků
a ostatních předmětů

Zlacení, stříbření a rhodiování
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KARAT, družstvo
Palackého 119, Brno
tel.: +420 549 523 327
fax: +420 549 212 621
e-mail: info@karat-brno.cz
www.karat-brno.cz
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Prodejny
Brno - Masarykova 2,
Kozí 4, Palackého 119
Prostějov - Hlaváčkovo nám. 1
Třebíč - Karlovo nám. 1
Znojmo - Obrokova 4
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Tel.: 603 851 925
grafti@severochema.cz
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PŘEDSTAVENÍ 1.SDZP
1.Severočeské družstvo zdravotně postižených je organizací, která se především věnuje zabezpečení a vytváření pracovních
příležitostí pro naše zdravotně postižené spoluobčany, kterých má ve svých řadách více jak 90% z celkově zaměstnaných osob. V současné
době zaměstnáváme více než 100 pracovníků, několik stálých externích spolupracovníků a příležitostně odborníky z jednotlivých oblastí naší
činnosti. Orientujeme se na obchod, služby, výrobu, ostrahu, vzdělávání.
Historie:
1.SDZP bylo založeno v létě roku 2003. U zrodu družstva stála skupina lékařů, lidí se zkušenostmi z práce s lidmi se zdravotním handicapem
a několik odborníků z oblasti informačních technologií.
• 2005 vítězství ve výběrovém řízení na celorepublikové objednávkové call centrum ﬁ rmy Oriﬂ ame ČR
• 2006 zahájení provozu vlastního call centra
• 2008 rozšíření provozu call centra o novou službu aktivní telemarketing
• 2010 otevření nového střediska 1.SDZP call centra v Ústí nad Labem
Spolupracujeme:
• s Národní radou zdravotně
postižených
• se Sdružením zdravotně
postižených ČR
• MPSV a Úřady práce
v jednotlivých regionech ČR
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KONTAKTNÍ INFORMACE
Þ`iÀÞ-"ää£\Óäää°
Vedoucí call centra:
ĊÛiÃÞÃÕÕÃÌ>Ûiâ?>
Marcela Tvrdoňová
Tel.: +420 415 930 468
Email: marcela.tvrdonova@1sdzp.cz
Web: www.1sdzp.cz
Kontaktní adresa:
Riegrova 909/5, 405 01 Děčín 1
Středisko Ústí nad Labem:
Masarykova 633,
(Rondel-Budova A, 3.patro),
400 01 Ústí nad Labem
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Jsme členy tématické sítě
V iÀ}>â>V]ÌiÀ?Ãi«ďi`iÛÄ
sociální «ÃÌãij
ekonomiku
ãÌÃÌ «À pro
>Äi â`À>ÛÌĉ
TESSEA
a
Svazu
českých
ä¯âViÛĉâ>ĉÃÌ>ßV ÃL°
a
moravských
výrobních
«À>VÛĐ] ĉ ÃÌ?ßV  iÝÌiÀV 
družstev.
ßV L>ÃÌ>ÄĕÃÌ°"ÀiÌÕii

Jsme držiteli certiﬁ kátu
systému řízení kvality dle
normy ISO 9001:2000.
`ÀÕãÃÌÛ>ÃÌ?>ÃÕ«>j>ďĐ]`Ãi
>«i>ĉ`LÀĐâL>ÃÌ
Na naše služby je poskytováno náhradní plnění ve
LÛjLi`?ÛÛj
smyslu ustanovení zákona
č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
LÕ>ÌÛÌii>ÀiÌ}
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