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Tento měsíc byl doslova nabitý ve-
letrhy. Přichystali jsme pro Vás zprávy 
z veletrhů EMBAX, REKLAMA-POLYGRAF, 
AMPER, FOR FURNITURE a WORLD of 
BEAUTY. 

Titulka prozrazuje, že jedna z repor-
táží tohoto měsíce je o AUTODRUŽSTVU 
PRAHA. Kdo má rád české vozy, může si 
vybrat z široké nabídky tohoto autorizova-
ného prodejce nebo využít jejich autorizo-
vaného servisu. Podívali jsme se také do 
Strážova, kde sídlí KOVODRUŽSTVO, vy-
rábějící ventilátory, vzduchotechniku, prů-
myslovou filtraci a mnoho dalšího. Třetím 
družstvem, které jsme tentokrát zvolili, byla 
textilní výroba – navštivte s námi klatovský 
VKUS, kde vznikají výrobky pro řadu pres-
tižních značek a butiků. U českých výrob-
ků zůstáváme a máme pro vás tip – pokud 
preferujete české výrobky a chcete si je 
koupit na jednom místě, navštivte družstev-
ní e-shop KLASA VD.  Členové členských 
VD mají zároveň možnost se do tohoto 
e-shopu svými výrobky zapojit.

Koncem dubna se bude konat vyhláše-
ní vítězů 19. ročníku nejprestižnější soutěže 
MANAŽER ROKU, které se uskuteční na 
pražském Žofíně. Přinášíme aktuálně rozho-
vor s předsedou KZPS Janem Wiesnerem. 
U manažerů a šéfů ještě chvíli zůstaneme 
– připravili jsme totiž pro ně anketu. Předse-
dové družstev odpovídají na aktuální téma 
a nenechte si určitě jejich názory ujít. 

Dvě družstva získala ocenění v soutě-
ži 100 nejobdivovanějších firem – i o této 
akci si můžete přečíst v tomto čísle.

Duben ještě tam budem – praví příslo-
ví a ten letošní aprílový měsíc je toho sku-
tečně důkazem. Ačkoliv to začátkem břez-
na vypadalo, že zima je pryč, často než 
vyrazíme ven, váháme, co si vzít na sebe.  
To nejdůležitější ale je, vzít si pro každou 
příležitost dobrou náladu. Tu vám přeji při 
vašich pracovních i soukromých aktivitách 
nejvíce, protože úsměv je základ všeho, 
s úsměvem jde totiž všechno líp! J

Jana Henychová
šéfredaktorka
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EMBAX
Brno, 28. 2. – 2. 3. 2012

Obal hraje v prodejním procesu a v komunikaci výrobce 
se spotřebitelem jednu z klíčových roli. Představuje mar-
ketingový nástroj, kterým lze jasně diferencovat zboží, 

podpořit jeho prodej a odlišit se od konkurence.

společná expozice výrobních družstev byla organi-
zována pod patronací Svazu českých a moravských výrobních 
družstev a nacházela se v pavilonu F. Zúčastnila se jí členská 
družstva Brisk Ježov u Kyjova, Důbrava Valašské Klobouky,  Irisa 
Vsetín a Tvar Pardubice.       

Nabídka vystavovaných produktů výrobních družstev je velmi 
široká a pestrá, tvoří ji obaly jak spotřebitelské, tak přepravní. 
Jsou určeny pro potravinářství, kosmetiku, farmacii a pro reklam-
ní účely. Použité materiály jsou zejména papír, lepenka, dřevo 
a plasty. Součástí nabídky je samozřejmě i potisk obalů. Je jistě 
zajímavé zmínit, že pracovníci výrobních družstev dbají při výro-
bě na dodržování pravidel ochrany životního prostředí. 

BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova 
www.briskvd.cz 

Družstvo je výrobcem:   

l obalů z papíru a lepenek – výroba expedičních kartonů, 
výroba dárkových kazet a skládaček na 1 – 3 ks lahví pro 
vinaře, dárkové kazety na porcelán, reklamní odnosné tašky 
z netkané textilie, potisk sítotiskem

l  obalů z plastů -  vyfukování PET láhví a PET kanystrů o objemu 
od 0,25 - 10 l  

l vstřiko-vyfukovaných PET lahviček o objemu 10 – 215 ml se zá-
vitem G 18x3 mm v různém barevném provedení, pro farmacii, 
potravinářství, kosmetiku atd.

Letošní Mezinárodní veletrh obalů a obalových technologií Embax se konal od 28. února do 2. března  
v areálu Výstaviště - Brno. Umožnil oslovit kromě potravinářů také tradiční i nové cílové skupiny od-
borných návštěvníků z branží automobilového, strojírenského, elektrotechnického průmyslu, stavebních 
oborů, farmaceutického a kosmetického průmyslu. Na ploše 3524 metrů čtverečních představilo své 
expozice celkem 153 firem.
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l řady lahviček se 
závitem PCO 28 
mm 35 – 50 100 
– 150 ml, kte-
rá byla rozšíře-
na o nové dvě 
lahvičky o objemu 
200 a 250 ml. 
Tyto obaly mají 

široké uplatnění v ba-
lení tekutých, sypkých 
a granulovaných lá-
tek. PET lahvičky vyhovují požadavkům vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví č. 38/2001 Sb.

Družstvo bylo založeno v roce 1996, má 28 zaměstnanců. 
Družstvo zaměstnává více než 50 % osob se ZPS a může tedy 
poskytnout potvrzení o tzv. náhradním plnění (v souladu s § 24 
odst. 3 písm. b zákona č. 474/2001 Sb.).

Pro zkvalitnění řízení výroby, likvidace odpadu a ekologic-
kého přístupu k výrobě se Brisk rozhodl pro zavedení systémů: 
řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009, enviromentálního ma-
nagementu dle normy ISO 14001:2005, což je potvrzeno certifi-
kačním orgánem T Cert, který pravidelně provádí certifikaci. 

Důbrava chemické výrobní družstvo, Valašské Klobouky
www.dubrava.cz 

Družstvo působí na českém trhu od 1. 1. 1961. Výrobní 
družstvo orientované původně na výrobu pracích a namáče-
cích prostředků se postupně rozšířilo do dnešní podoby, kdy 
ve svých třech provozovnách vyrábí kartonáž, bytovou chemii 
a galanterii.

Kartonážní výroba je zaměřena na prodejní, skupinové 
a přepravní obaly různých konstrukcí podle katalogu FEFCO 
z lepenky vlnité 3 a 5ti vrstvé a lepenky plné v gramážích 
350 g/m2 až 1250 g/m2 . Dále kartonážní provozovna pro-
dukuje krabice na dorty, zákusky, pizzu a trvanlivé pečivo, 
Část produkce představuje nabídku reklamních a dárkových 
krabic na víno a lihoviny v široké škále druhů. 

Součástí vyráběných krabic může být provedení potisku jed-
nobarevným flexotiskem.

Družstvo zaměstnává celkem 86 pracovníků, z nichž více než 
50 % tvoří osoby zdravotně znevýhodněné. Z tohoto důvodu 
družstvo poskytuje svým obchodním partnerům Náhradní plnění 
dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 § 81 Sb. v platném 
znění a i po novelizaci platné od 1. 1. 2012 splňuje podmínky 
pro jeho poskytování.

Objem výroby závodu kartonáže činil v loňském roce 
15 mil. Kč.

NOVINKA
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IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
www.irisa.cz 

V současné době družstvo nabízí svým obchodním partne-
rům kartonážní výrobu dle individuálních požadavků zákazníka - 
krabice z lepenky s potiskem i bez, skládačky, přepravní krabice, 
dekorační i potahovanou kartonáž pro luxusní kazety a dárková 
balení. Sítotisk, tisk ofsetem a flexotisk umožňuje tisk tiskopisů, 
propagačních materiálů, krabic klopových i výrobků z vlnitých 
lepenek. Nyní se Irisa zaměřuje na rozšíření výroby o montážní 
práce. 

Družstvo si je vědomo, že zákazník vyžaduje vysoký stan-
dard jakosti, spolehlivost dodávek v požadovaném čase a přija-
telnou cenu obalů. O tom, že se toto daří družstvu zabezpečit, 
svědčí neustále narůstající objem výroby a rozšíření zákaznické 
klientely. Družstvo je držitelem certifikátu dle mezinárodních no-
rem ISO 9001 a ISO 14001. 

Zákazníkům družstvo na veletrhu nabídlo široký sortiment 
zboží a služeb:
l obaly (skládačky, šité krabice, potahovaná kartonáž, kartony 

z vlnitých lepenek a další)
l výsekové práce
l  sítotisk
l  výroba vysekávacích planžet
l knihařské práce
l montážní a kompletační práce.

Použité materiály tvoří hladké a vlnité lepenky. Součástí na-
bídky družstva je rovněž UV lakování. 

Irisa má vlastní nástrojárnu, která produkuje vlastní výrobky 
pro zákazníky, zejména formy pro vstřikování a vakuování plastů, 
střižné a ohybové nástroje.

Objem výroby kartonáže družstva činil v r. 2011 zhruba  
42 mil. Kč.     

Jedním z cílů výrobního družstva Irisa pro nejbližší období je 
nadále vytvářet pracovní místa pro zdravotně postižené spoluob-
čany. Družstvo poskytuje svým obchodním partnerům potvrzení 
o náhradním plnění.

Tvar výrobní družstvo Pardubice
www.tvar.cz 

Tvar výrobní družstvo Pardubice založené v roce 1945 na 
veletrhu prezentovalo širokou nabídku vysoce kvalitních  plasto-

vých obalů, jejichž moderní elegantní tvary plně splňují vysoké 
estetické i funkční požadavky uživatelů. 

Zákazníci oceňují nejen dlouhodobou užitnou hodnotu těch-
to obalů, ale i možnosti širokého použití barevných odstínů a po-
tisků dle přání spotřebitelů, kdy takto dekorovaný obal se stává 
i důležitým propagačním prostředkem. Všechny použité materi-
ály jsou recyklovatelné. Výroba obalů je realizována v souladu 
s požadavky ČSN EN ISO 9001 : 2009. Na veletrhu si zákaz-
ník mohl vybrat plastové dózy na kosmetické krémy o  objemech 
od 5 – 500 ml, a to jak v klasickém dvouplášťovém, tak i v jed-
noplášťovém provedení nebo i v módním provedení ovál a skelný 
efekt. Uplatnění najdou jistě i dózy o jednotném průměru, ale 
různém objemu, špachtličky i pouzdra na oční stíny. Pro zlatníky, 
klenotníky a výrobce medailí družstvo připravilo řadu plastových 
krabiček na šperky a hodinky, pro potravináře pak různé obaly 
na potraviny, pro výrobce lahví různé typy plastových uzávěrů. 
Mnohé z nabízených obalů lze použít i jako dárky na podporu 
prodeje a na promotion akce. 

O kvalitě a provedení těchto obalů svědčí dvojí prestižní oce-
nění Obal roku. V roce 2011 získalo družstvo již po třetí ocenění 
v prestižní soutěži Českých 100 nejlepších. 

Tvar Pardubice vyváží obaly do Švýcarska, Německa a na 
Slovensko.

Text, foto: Michaela Vostálová
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AMPER 2012
Mezinárodní veletrh elektroniky, 
elektroniky, automatizace a komunikace
Brno, 20. – 23. 3. 2012

Odborníci nejen ze světa elektrotechniky si jistě nenechali ujít v Brně konaný veletrh AMPER 2012, jehož 
jubilejní 20. ročník se konal ve dnech 20. – 23. března v prostorách BVV. V halách P, F a V vystavovalo 
605 vystavovatelů z České republiky, Běloruska, Číny, Francie, Holandska, Hong Kongu, Indie, Itálie, 
Jižní Korei, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Švýcarska, Taiwa-
nu, Turecka, USA a Velké Británie.21 zemí světa. Veletrh prezentovaly tradiční elektrotechnické obory 
– energetika, instalace, osvětlení, vodiče a dále z novějších oborů, jako je automatizace, komunikace 
a zabezpečení. Veletrh obsadil 30 tisíc metrů čtverečních hrubé výstavní plochy, čistá výstavní plocha 
představovala 13,8 tisíce metru čtverečních.

Družstevní expozice se nacházela v pavilonu 
P, kde vystavovala ve společně na ploše 45 metrů  
čtverečních členská výrobní družstva Kooperativa  
Uhlířské Janovice, Plzeňské dílo, Obzor Zlín a Ota-
va Písek. Ve stejné hale se nacházely samostatné  
expozice družstev Elektro Bečov a Lidokov Boskovice. 
Prezentoval se tu také doplňkově pivovar Poutník – 
VD DUP Pelhřimov.

Elektro, výrobní družstvo 
v Bečově nad Teplou
www.elektrobecov.cz

Družstvo je výrobcem elek-
trotechnického materiálu - řado-
vých svorek, svorkovnic atd.   

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

Výrobce ocelových stožárů nejen pro veřejné osvětlení. 
V sortimentu výrobků naleznete kromě veřejného osvětlení také 
stožáry dekorativní, železniční, trakční, vlajkové, kamerové, výš-
kové a atypické ocelové stožáry včetně příslušenství jako jsou 
výložníky či stožárová výzbroj. Součástí nabídky pro kompletní 
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řešení veřejného osvětlení jsou také svítidla jak klasická tak LED. 
Mezi novinky této expozice patřily stožáry s použitým materiálu 
na bázi hliníku, které kromě dokonalého designu představovaly 
také praktické použití – tento materiál je velmi odolný vzhledem 
k venkovnímu užití výrobků.

Lidokov, výrobní družstvo, Boskovice
www.lidokov.cz

Družstvo je výrobcem rozvaděčů a rozvaděčové techniky. 
Sortiment představuje systémy a mechanismy, vložky zámků 
a táhla, zámky, klíče, svítidla, transformátorové páječky, nářadí 
a mnoho dalšího. Výrobním programem firmy je výroba bytových 

svítidel, rozvaděčových zámků, zá-
věsů a klíčů pro použití zejména 
v energetice do rozvodových skříní, 
ale i v jiných odvětvích. Mezi další 
sortiment patří sudové čerpadlo pro 
čerpání hořlavých kapalin, trans-
formátorové páječky, ruční nářadí, 
potřeby pro motoristy a domácnost. 
Družstvo rovněž zajišťuje ve své 
nástrojárně výrobu nástrojů. Nabí-
zí kromě vlastních výrobků výrobu 
podle dokumentace na přání zá-
kazníka, s využitím dostupných tech-

nologií a montážních kapacit. Zájemci o výrobky Lidokovu měli 
možnost odnést si z veletrhu nabídkový katalog ve formě CD.
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Bc. Magda Heiderová
marketing
VD Obzor Zlín

Jaké vaše výrobky mohou  
návštěvníci vidět zde na vele-
trhu AMPER?

Naše expozice zahrnuje nabídku 
pro průmyslovou a domovní elektroin-
stalaci, která obsahuje širokou škálu vač-
kových spínačů, domovních vypínačů 

a zásuvek. Vačkové spínače vyrábíme v hodnotách 10 A – 150 A. 
Spínače firmy Kraus & Naimer, pro které jsme výhradním distributo-
rem na území České a Slovenské republiky, nabízíme v ampéráži  
4 A – 2400 A. Naše domovní vypínače nabízíme ve třech osobitých 
řadách Elegant, Variant a Decente. Naším nejnovějším sortimentem 
je LED osvětlení. 
Kde se dají vaše výrobky koupit?

Náš sortiment se dá zakoupit ve velkoobchodech s elektroinsta-
lačním materiálem. Dále nabízíme své výrobky prostřednictvím naše-
ho e-shopu, který naleznete na našich internetových stránkách

 www.obzor.cz.
Dá se zakoupit u vás i menší počet výrobků?

Ano, i toto je možné. Dodací lhůty máme do tří dnů nebo lze 
daný sortiment vyzvednout u nás na firmě.
Jste zaměstnavatelem tělesně postižených občanů. 
Kolik procent z celkového počtu vašich zaměstnanců 
tvoří?

U nás podíl tělesně postižených tvoří více jak 60 %, proto jsme 
oprávněni ze zákona poskytovat svým zákazníkům potvrzení o ná-
hradním plnění. Ke konci roku si formulář mohou vyžádat na emailo-
vé adrese odbyt@obzor.cz.
Na co byste zákazníky nalákala?

Naší výhodou je např. u vačkových spínačů výroba speciálního 
provedení. Co není v naší typizované nabídce, jsme schopni vyrobit 
vačkový spínač podle přání zákazníka opět v krátké dodací lhůtě.
Víte o nějakém zajímavém objektu, kde se nacháze-
jí vaše spínače?

Namátkou bych jmenovala elektrárnu Dukovany či jadernou 
elektrárnu Temelín, ale jsou využívány například do lokomotiv, před 
rokem 1989 byly instalovány do tanků. Využití těchto spínačů je sku-
tečně široké.
Vaše výrobky jsou na pohled velmi atraktivní. Máte 
vlastní vývojáře? 

Ano, vývoj máme vlastní. Pro technickou přípravu výroby je vyu-
žíváno CAD systému CATIA V5. Nebráníme se ani spolupráci s vy-
sokými školami.
K vidění ve vaší expozici jsou také LED světla – mů-
žete přiblížit čtenářům Vámi nabízený sortiment?

Naši expozici jsme nasvítili LED bodovými světly, trubicemi a LED 
lampou. Náš sortiment tedy zahrnuje osvětlení interiéru i exteriéru. 
Určitě bych zmínila LED trubice s bezpečným zapojením, které ke 
svému provozu nepotřebují startér, tlumivku ani žádný elektronický 
předřadník. Jsou také certifikovány německou společností DEKRA. 
Neopomněla bych také zmínit LED pouliční lampy, u kterých zpraco-
váváme zdarma návrhy osvětlení a výpočty návratnosti investice.
Kde se dají tato světla koupit?

LED osvětlení lze zakoupit v našem e-shopu nebo také ve zmíně-
ných velkoobchodech na objednávku.

     Zeptali jsme se… Plzeňské dílo, 
výrobní družstvo
www.plzenske-
dilo.cz

Družstvo je výrob-
cem polyesterových skříní 
řady CP, které jsou určeny 
pro vnitřní i vnější použití 
k ochraně zařízení před 
vnějšími vlivy prostředí při 
teplotách od -50 stupňů 
Celsia do + 130 stupňů 
Celsia. Materiál výrobků 
odolává také běžným 
chemikáliím.Z dalších 
výrobků představujeme 
elektroměrové a přístrojo-
vé desky, střešníkové hla-
vice a kryty jističů.Mezi 

používané technologie patří vstřikování termoplastů, včetně vstřikování 
pomocí dusíku, dvoukomponentní vstřikování (2K), lisování termosetů, 
montáž a kompletace a dále zajištění výroby forem včetně následné 
údržby a oprav.

OBZOR, výrobní družstvo Zlín
www.obzor.cz             

Český výrobce domovních spína-
čů a zásuvek ELEGANT, VARIANT, 
DECENTE, vačkových spínačů VSN, 
VSR 10 A – 150 A, mikrospínačů 10 
A – 16 A, stěracích kartáčků k elek-
tromagnetickým spojkám. Mezi jeho 
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další činnosti patří vstřikování plastů, kovolisování a kovoobrábění. Dále 
se zabývá prodejem spínačů Kraus & Naimer 6 A – 2400 A a LED 
svítidel pro domácnost, hal i pouličního osvětlení. V samostatné expozici 
přestavilo řadu novinek. Jejich vypínače a zásuvky nejen pro domácí 
použití se vyznačují velmi atraktivním vzhledem co se týče designu, ať 
již jde o tvar či širokou nabídku barev. Mezi designové zajímavosti mezi 
domovními vypínači a zásuvkami patřily například výrobky zhotovené 
ze skla.

OTAVA, výrobní družstvo, Písek
www.vdiotava.cz

Družstvo nabízí montáže a předmon-
táže pro elektrotechnický průmysl, kabelo-
vé svazky pro auto-moto, navíjení a kom-
pletaci cívek. Dále je výrobcem bovdenů 
pro moto a malou zahradní techniku. 
Spolupracuje s významnými firmami, pro 
které vyrábí zboží na základě dodané do-
kumentace. Družstvo je též výrobcem tex-
tilního zboží, oděvů a doplňků. Současně 
nabízí spolupráci i v jiných oborech. 

Ing. Lenka Formánková
vedoucí obchodního útvaru
VD Otava Písek

Jaké výrobky a služby nabízí-
te?

Jedná se převážně o montážní práce 
zejména pro elektrotechnický průmysl. Vy-
rábíme kabelové svazky, bovdeny, navíjíme 
cívky a kompletujeme malé transformátory. 
Dále se zabýváme výrobou textilního zboží 

– sportovního oblečení a doplňků. Všechny činnosti družstva jsou certi-
fikovány dle ISO 9001.
Jak probíhá spolupráce se zákazníkem?

Spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními firmami, vyrábíme 
produkty pro renomované koncerny, např. kabelové svazky do vněj-
ších zrcátek automobilů. Jedná se o kooperace, při kterých vyrábíme 
podle specifikace – dokumentace zákazníka, z části z jeho materiálu, 
aplikujeme často zákaznické postupy při výrobě či při zajišťování kvali-
ty. Moderní technologie a dlouholeté zkušenosti využíváme při nových 
projektech stávajících i nových zákazníků.
Poskytujete náhradní plnění?

Ano, poskytujeme náhradní plnění. V současné době máme asi 
490 zaměstnanců, z toho dvě třetiny jsou osoby zdravotně postižené. 
Zaměstnávání zdravotně postižených osob je posláním družstva už od 
počátku jeho existence.
Provádíte výrobu i v menších sériích?

Provádíme výrobu také v malých sériích, především se jedná o ka-
belové svazky nebo bovdeny. Zejména u bovdenů se na nás často ob-
rací zákazníci se specifickým požadavkem. Běžně vyrábíme v sériích 
tisíce až desítky tisíc kusů podle typu výrobku.
Na koho se mohou obrátit:

Zájemci se mohou obrátit na obchodní oddělení, resp. přímo na 
mě – Ing. Lenka Formánková, telefon 382 206 523, 733 735 
481, fax: 382 206 512, e-mail: lformankova@vdiotava.cz. 
Co nabízíte v oblasti výroby textilu?

V současné době vyrábíme pro české firmy, jedná se o výrobu 
sportovního oblečení, funkčního oblečení - mikiny, bundy, funkční prá-
dlo a cyklooblečení (kalhoty, dresy atd.).
Jste schopni šíti z tenkých materiálů?

Ano. Šijeme zejména z pletenin – technostreče či podobných ma-
teriálů, máme stroj na ploché švy.
Kolik máte provozoven?

Máme celkem šest provozoven, a to v Písku, Milevsku, Strakonicích, 
Prachaticích, Lhenicích a v Českém Krumlově. Kromě jedné se jedná 
o vlastní budovy družstva. Každá provozovna je zaměřena na určitou 
výrobní činnost či činnosti, existuje vzájemná kooperace mezi jednotli-
vými provozy.
Přijímat velké zakázky musí být určitě náročné na 
prostory a strojní vybavení…

Jistě, hodně jsme zainvestovali do stavebních úprav… Větší rekon-
strukce proběhla v minulém roce  v provozovně ve Lhenicích, kde se 
významně rozšířily výrobní plochy. Další investice byla do zateplení ob-
jektu a výměny oken v Písku, kde je sídlo družstva a současně jsou zde 
i výrobní prostory. Modernizovali jsme také strojní vybavení – například 
nákupem navíjecích strojů nebo bodové svářečky.
Spolupracujete s nějakým výrobním družstvem?

S družstvy jsme průběžně v kontaktu, snažíme se sledovat jejich čin-
nost, spolupráce je možná v případě nákupu materiálu nebo nabízíme 
jim možnost kooperací v našich výrobních prostorách.

 Autor textu: Jana Henychová
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Reklama – Polygraf
Praha, 20. – 22. 3. 2012

V pořadí 19. ročník veletrhu Reklama – Polygraf se konal ve dnech 20. – 23. břez-
na v pravém křídle Průmyslového paláce holešovického výstaviště. Ve společné 
družstevní expozici se představila výrobní družstva Brisk Ježov u Kyjova, Brněnská 
Drutěva Brno, Druchema Praha, Moravská ústředna Brno, Směr Praha, Templářské 
sklepy Čejkovice, Tvar Pardubice a Znak Malá Skála. Na veletrhu prezentovala 
vlastní produkty - dárkové a reklamní předměty, obaly, hračky, reklamní kostýmy 

a kvalitní odrůdové víno. Ve střední hale mohli návštěvníci veletrhu vidět expozici družstva Cyklos Cholti-
ce, jehož činností je výroba strojů pro úpravu dokumentů.

BRISK, výrobní družstvo,
 Ježov u Kyjova 
www.briskvd.cz 

Družstvo vyrábí spotřebitelské obaly z papíru a lepenek. Široký sorti-
ment zahrnuje výrobu expedičních kartonů, dárkových kazet a skládaček 
na 1 až 3 lahve pro vinaře. Vyrábí dále kazety na porcelán, reklamní 
odnosné tašky z netkané textilie a provádí potisk sítotiskem. Součástí výrob-
ního sortimentu družstva jsou plastové obaly – PET láhve a kanystry. Brisk 
je výrobcem široké nabídky vyfukovaných PET lahviček.

Brněnská Drutěva, 
výrobní družstvo, Brno 
www.druteva.cz      

Družstvo vyrábí potahovanou kartonáž, vyseká-
vané skládačky, obaly na zasílání knih, prostorové 
obálky, knihařské práce (vazby knih od brožur až 
po pevné vazby), tubusy, šanony, spirálové vazby, 
aquarelové bloky a knihy. Dále nabízí práce v hodi-
nové sazbě (řezání materiálu klienta, balení předmě-
tů do fólie, svařování PVC plastů a obaly). Velmi žá-
dané jsou dortové, zákuskové a potravinové krabice 
s průhledným víkem. Mezi použité materiály patří 
karton, papír, lepenky, knihařská plátna, koženky, 
satény, flokáž atd. Výrobky jsou určeny pro širokou 
klientelu od reklamních agentur po výrobní podniky, 
tiskárny. 
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Druchema, 
družstvo pro chemickou výrobu a služby
www.druchema.cz 

Družstvo využilo aktuálního termínu konání veletrhu 
a na veletrhu se představilo jako tradiční český výrobce 
barev na vajíčka, které vyrábí v produktové řadě OVO. 
Kromě tradičních práškových barev vystavovalo OVO bar-
vy v tabletách, tekuté barvy DUO, tekuté a gelové barvy 
s efektem mramoru, červené perleti a stříbrného třpytu. 
Nemohly zde chybět ani obtisky na vajíčka. Navzdory ak-
tuálnímu zdražení vajec byl stánek navštěvován s velkým 
zájmem návštěvníků, který podpořily předváděcí akce 
ukázky zdobení vajec. Stejně jako obaly barev a obtisků, 
i jiné obaly výrobků z produkce tohoto družstva lze na 
přání klienta opatřit firemním logem. Výrobek pak může 
být vhodným propagačním předmětem pro firemní part-
nery.

CYKLOS, výrobní družstvo, Choltice
www.cyklos.cz 

Do sortimentu družstva patří skládačky dokumentů, rýhovací 
a perforovací stroje, děrovací stroje a řezačky vizitek. Svým charakte-
rem jsou výrobky určeny zákazníkům, kteří zpracovávají menší nákla-
dy nebo tato zařízení využívají ke zpracování produkce digitálního 
tisku. Mezi zajímavosti expozice patřil jistě vysekávač na puzzle.
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Moravská ústředna 
Brno, 
družstvo 
umělecké výroby
www.mubrno.cz 

Hlavní nabídku družstva 
tvořily reklamní kostýmy a 
maskoti. Tyto „chodící plyšá-
ky“ je družstvo schopno ušít 
podle obrázku postavičky 
dodané klientem nebo zákaz-
níkovi nabídne vlastní návrh. 
Družstvo má vlastní vývojo-
vé pracoviště, které navrhne 
kompletně střih, látku, zapíná-
ní apod.

Družstvo je výrobcem textil-
ních hraček, prioritně českých 
pohádkových postaviček z ve-
černíčků, především tradičního 
pohádkového Krtečka. Jejich 
kompletní nabídku lze najít na 
internetových stránkách druž-
stva, kde je možno vidět celý 
sortiment v podobě maňásků, 
kornoutů, dětského nádobí 
atd. Na veletrhu se družstvo 
prezentovalo propagačními 
předměty, jako trička, polštář-
ky a další předměty s potis-
kem, které lze na přání klienta 
opatřit firemním logem. 

Směr, výrobní družstvo, Praha
www.smer.cz 

Výrobní družstvo Směr Praha vystavovalo plastové hračky, které jsou často klienty využívány jako 
reklamní předměty s možností potisku. Kromě tradičního sortimentu představilo též zajímavou dětskou 
stavebnici z cihel značky TEIFOC. Je výrobcem tradičních plastových hraček včetně hraček do vody.

Templářské sklepy 
Čejkovice, 
vinařské družstvo
www.templarske-
sklepy.cz 

Družstvo prezentovalo 
širokou nabídku kvalitních 
odrůdových vín Templář-
ských sklepů. Sortiment 
doplnily propagační vý-
robky s logem Templář-
ských sklepů, jako např. 
oblíbené keramické po-
háry, džbány a jiné.  Víno 
Templářských sklepů je 
již tradičně jak kvalitou, 
tak i netypickými láhvemi 
a dalším obalovým desi-
gnem (kartonáž, pečeti, 
zajímavý design vinět), 
jedním z nejkvalitnějších 
na českém trhu. Stává se 
tak mimo jiné i vhodným 
dárkem za příznivou cenu 
i pro řadu zahraničních 
obchodních partnerů.
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Znak Malá Skála, 
družstvo hodinářské 
a umělecké výroby
www.znakms.cz 

Expozici produktů a činností tohoto 
družstva tvořily medaile, řády, vyzname-
nání, starostenské řetězy, odznaky, přívěs-
ky, kravatové spony, knoflíky, brože, štítky, 
jmenovky, známky nebo třeba teploměry. 
Družstvo nabízelo i různé služby – jako 
sítotisk, tampontisk, eloxování hliníku, che-
mickou úpravu kovů, černění oceli, gravíro-
vání či strojní obrábění kovů.

Družstvo vystavovalo ukázku z široké nabídky kva-
litních plastových obalů a atraktivní řadu dóz na kos-
metické krémy v objemu od  5 – 500 ml.  Předností 
plastových obalů je jejich dlouhodobá užitná hodnota, 

variabilita barev i potisků. Pro partnery jsou schopni 
opatřit jejich logy vybrané plastové nádoby, které tak 
plní i funkci propagační. Všechny použité materiály jsou 
recyklovatelné. 

Tvar výrobní družstvo Pardubice
www.tvar.cz 

Autoři textu a foto: Michaela Vostálová, 
Jana Henychová
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Ve dnech 2. – 3. března přivítal letňanský areál PVA v pořadí již 13. mezinárodní veletrh kosmetiky, 
kadeřnictví, wellnes & spa. Zúčastnila se ho také výrobní družstvo DETECHA z Nového Města nad 
Metují a VŘÍDLO Karlovy Vary. Veletrh představil současné trendy v kosmetických oborech, zkrášlování, 
modelaci obličeje i postavy, wellness, relaxaci a zdravého životního stylu. Zájemci se mohli seznámit s 
metodami péče o pleť, s novinkami v oblasti nehtové modeláže a zdobení, zahušťování a prodlužovní 
vlasů, tetování, permanentního make-upu, opalování, formování postavy za použití přístrojů, plastické 
chirurgie či lázeňství.

www.worldofbeauty.cz 

Detecha, chemické výrobní družstvo

Detecha tradičně vystavovala své výrobky vyráběné 
pod vlastní značkou Regina. Mezi aktuální výrobky pat-
ří kosmetická řada s rakytníkem, která zahrnuje výživný 
pleťový krém, krém na ruce, tělové mléko a jelení lůj. Za 
pozornost stojí také zvláčňující rtěnky s kolagenem a dále 
produkty se solí z mrtvého moře – sprchový gel s výbor-
nými revitalizačními a hydratačními vlastnostmi, a dále 
šampon s regeneračními schopnostmi. V nabídce dekora-
tivní kosmetiky byly make-upy, oční stíny, rtěnky, tvářenky, 
pudry, laky na nehty, konturovací tužky a mnoho dalšího. 
Připomínáme, že družstvo Detecha je výrobcem tradiční-
ho Jeleního loje, jehož značku má registrovánu. Družstvo 
v současné době Jelení lůj vyrábí v řadě typů s různými 
příměsemi a vůněmi zpravidla na bylinném základě. Kos-
metika REGINA kosmetika nabízí kvalitní a dostupnou péči 
pro pleť, pokožku, vlasy i nehty. Na českém i zahraničním 
trhu působí již více než 50 let.

www.detecha.cz     
www.reginakosmetika.cz  

 

Detecha a Vřídlo  
na veletrhu WORLD of BEAUTY 
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VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary

Toto družstvo je skutečným výrobcem karlovarské kos-
metiky a jediným oprávněným držitelem obchodní značky 
KARLOVARSKÁ KOSMETIKA®. Výrobky s obsahem vří-
delní soli jsou vyráběny ve striktních podmínkách nutných 
pro kvalitu výrobku. Nabídku tvoří koupelové soli, krémy, 
emulze na mazání včetně Opodeldoku, který je vyráběn 
v několika provedeních s bylinnými příměsemi. 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 ob-
líbené Karlovarské koupelové soli „Originál“ s obsahem 

pravé karlovarské vřídelní soli a rostlinných silic. Z čisticí 
a pracovní drogerie jmenujme alespoň 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 po-
lomastný s meruňkovým olejem, vitamíny A a E, koenzymem 
Q10 a karlovarskou vřídelní solí, a dále Karlovarské pleťo-
vé mléko, oba výrobky z řady Cosmetika Carolinum

www.vridlo.cz 

Autor textu: Jana Henychová
Foto: Ing. Jiří Viselka
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Dne 22. března se otevřely brány v letňanském výstavním areálu PVA, aby přivítaly v pořadí již  
2. ročník mezinárodního veletrhu nábytku a bytového Designu FOR FURNITURE.  Veletrh se konal až do  
25. března a prezentoval současný design, novinky a trendy v oblasti interiérů.  Souběžně probíhal ve-
letrh FOR OFFICE, který představil inspirativní přehlídku designových a technologických novinek českých  
i zahraničních společností zabývajících se kancelářským nábytkem.

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí
vystavovalo na veletrhu FOR FURNITURE

Na veletrhu vystavovalo Dřevotvar družstvo, Jablonné 
nad Orlicí. Představilo nábytkové programy PORTE 
a ENTRE v různých barevnostech a modifikacích. Mezi 

novinky na veletrhu pro oba programy patřila rozšířená škála 
moření a rozšířila se také výrazně nabídka úchytek. U programu 
PORTE jsou zajímavostí podbarvená skla, lesklá i matná, ve vý-
plni dveří. Družstvo nabízí také program SPRING, který je nově 
s dýhovanými čelními plochami v barvě přírodního ořechu. 

Celá expozice byla oproti minulým veletrhům zabývajícím 
se bydlením a interiérem laděna do světlejších barev moření 
a dala vzniknout velmi zajímavému designu, které doplňovaly 
barevně sladěné textilie na osvětlení ve fialovém tónu. Novinkou 
byla knihovna, kterou lze využít i jako zajímavou obývací stěnu. 
Kromě dokonalého designu je také velmi praktická – do velkého 
množství přihrádek se vejde opravdu vše, co je potřeba. Však 
to jistě znáte – většina z nás má doma spoustu drobností, které 
jsou mu z nějakého důvodu blízké a přemýšlí, kde je uskladnit. 
A právě nevyužité části knihovny jsou tím správným nápadem, 
kam různé drobné dekorace uschovat a vytvořit tak interiér, který 
se vztahuje právě k vám a k Vašim aktivitám. 

Rodiny jistě zaujal prostorný rozkládací stůl, který pojme 
opravdu početnou rodinu. Stůl lze roztáhnout podle potřeby, když 
se sejde více lidí… V běžném životě pak může být ve složeném 
stavu například jídelním stolem do kuchyně či kuchyňského koutu 
vašeho obývacího pokoje – řada moderních domácností sází na 
trendové záležitosti a kuchyň je často prostorově spojena s obý-

vacím pokojem. Tento stůl lze zabudovat i do kanceláře, kde 
může sloužit v případě potřeby účelně při pracovních poradách  
a setkáních s partnery a přitom trvale nezabírá polovinu místnosti 
– rozloží se jen, když je potřeba. Když jsme již u zaměstnání, řada 
z nás si jistě práci bere domů a obývací pokoje mají dnes ve velké 
části zabudovaný také pracovní kout. Právě jeden takový mohli 
vidět návštěvníci For Furniture v družstevní expozici Dřevotvaru. 
Seznamte se s ním i vy prostřednictví našich fotografií.

www.forfurniture.cz
www.dřevotvar.cz
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Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov

V průběhu naší návštěvy v družstvu jsme měli možnost nahlédnout do výrobních hal, kde nás provedl 
předseda družstva a vedoucí obchodního oddělení.

ROZHOVOR

Družstvo bylo založeno v roce 1945 a zabývá se výrobou radiálních ventilátorů, vzdu-
chotechniky, průmyslové filtrace, zakázkovou výrobou plechových dílů a ocelových kon-
strukcí. Mezi další výrobky patří sušárny obilí, zahradní nářadí, průmyslové chladiče a 
teplovodní kotle, které jsou vyráběné v licenci. Družstvo zaměstnává 110 pracovníků a 

65 % výrobků je určeno na export. Od roku 1997 je držitelem certifikátu ISO 9001 a mnoha dalších 
certifikátů EU pro kovovýrobu.

Ing. Václav Valter
předseda družstva

Pane předsedo, mohl 
byste nám představit 
výrobní program Kovo-
družstva?

V současné době, tvoří 
hlavní podíl obratu družstva 

výroba radiálních ventilátorů, vzduchotechniky, průmyslových 
filtrů, zahradního nářadí a v licenci vyráběné průmyslové chladi-
če a teplovodní kotle na dřevěné pelety. Zahradní nářadí, které 
v minulosti představovalo 45% obratu, tvoří po nástupu levného 
zboží z Asie pouze 5% podíl.
Vyrábíte ventilátory vysloveně na zakázku pro ur-
čitý provoz, nebo se jedná o typizované výrobky?

Jedná se o výrobky, které se vyrábějí v typizovaných řadách. 
O sériové výrobě však nemůžeme mluvit, každý ventilátor má mno-
ho možností provedení podle požadovaných technických paramet-
rů. Každému zákazníkovi sestavíme ventilátor přesně na míru podle 
požadovaného objemu, tlaku, teploty a chemického složení dopra-
vovaného média a prostředí  ve kterém ventilátor pracuje.
Kde všude mají vaše výrobky použití? 

Radiální ventilátory nacházejí uplatnění ve všech odvětvích 
průmyslu. Jednoduše řečeno, všude tam kde je třeba čistit nebo 
dopravovat vzduch, můžeme říct že radiální ventilátory jsou plíce 
technologických celků. V zemědělství se používají k provzdušňo-
vání obilních sil nebo k pneudopravě obilí. Radiální ventilátory 
dodáváme také do hutí, jaderných elektráren, mlýnů, pil, truh-
láren, nebo se používají jako součást výrobních linek k sušení 
kartonáže, fóliových obalů, stavebních bloků atd. Vyrábíme také 
speciální ventilátory z nerezové a žáruvzdorné oceli a ventiláto-
ry v ATEX provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Jakým způsobem testujete, že Váš výrobek oprav-
du takový nebezpečný prostor zvládne?

Ventilátory v ATEX provedení musí splňovat velmi náročné 
bezpečnostní normy a musí být certifikovány akreditovanou fir-
mou. Každý ventilátor, než opustí naší firmu je testován výstupní 
kontrolou při provozu se spuštěným elektromotorem. Ventilátor, 
který nesplňuje příslušné normy je vrácen zpět do výroby k opra-
vě. Ke každému ventilátoru je vystaven zkušební protokol, aby si 
mohl zákazník zkontrolovat dané parametry.
Co vše je nutné k vybudování průmyslové filtrace?

Na začátku se musí zpracovat vzduchotechnický projekt, 
buď si ho zákazník dodá sám ne mu ho zpracuje naše firma.  

V projektu s vypočítá velikost ventilátoru, VZT potrubí a filtru. Pod-
le odsávaného média se určí filtrační materiál.
Kde všude najdou vaše přístroje uplatnění?

Jak už název napovídá, průmyslová filtrace nachází uplatnění ve 
všech odvětvích průmyslu stejně jako radiální ventilátory. V posled-
ních letech jsme našli velmi dobré uplatnění při odfiltrování výrobních 
linek na výrobu pelet z biomasy a dřevního odpadu.
Jaké další výrobky jste schopni vyrobit?

V licenci vyrábíme pro anglického zákazníka průmyslové 
chladič , které se používají v energetice na chlazení generátorů. 
Největší chladič váží cca 12t. A pro rakouského zákazníka vyrá-
bíme teplovodní kotle.
Jakou technikou disponujete?

Pro výrobu používáme velmi moderní CNC technologie, kte-
ré jsou systémem CAD/CAM spojené s konstrukčním oddělením. 
Nejdůležitější stroj pro naši výrobu je CNC laser L3030 od firmy 
TRUMPF.
Spolupracujete s nějakým výrobním družstvem?

Pro výrobní družstvo Kovobel jsme vyráběli lisované a sva-
řované konstrukční díly k jejich technologiím pro chov slepic. 
Od kovodružstva Plzeň jsme nakupovali pružiny a od družstva  
ORLÍK-kompresory máme několik kompresorů.
Pokud vyrobíte takovouto speciální techniku, za-
býváte se také servisem?

Ano, provádíme montáže i servis našich výrobků, v České repub-
lice i v zahraničí. Vyrábíme také náhradní díly na dříve vyráběné 
ventilátory. Na přání zákazníka jsme schopni vyrobit i části ventiláto-
rů podle dodaných vzorků či podle výkresové dokumentace.

Ing. Václav Parlásek
vedoucí obchodního oddělení

Jak se dá definovat váš zákazník?
Defininice našeho zákazníka není jedno-

duchá, protože na jedné straně dodáváme 
velkým nadnárodním firmám jako Bosch, 
General Eletric nebo John Deere, na straně 
druhé malým firmám či soukromníkům. Hod-
ně našich výrobků směřuje i do zahraničí,  
k našim stálým zákazníkům, nebo jako sou-
část velkých investičních celků. Naše výrob-
ky tak putují do zemí celé Evropské unie 
východní a severní Evropy, ale třeba i do 
severní a jižní Ameriky.
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Jak se dostávají výrobky ke koncovému uživateli?
Výrobky dodáváme buď přímo zákazníkovi nebo do staveb-

ních či zprostředkovatelských firem.
Zúčastňujete se veletrhů?

Veletrhy jsou pro nás největším přínosem v získávání klientů. 
Pokud nebudeme na veletrzích, nebudeme jako firma vidět. Zají-
mavé jsou samozřejmě i aktivity Svazu českých a moravských vý-
robních družstev, který zajišťuje kromě družstevních expozic také 
informovanost o různých příspěvcích pro vystavovatele, atd. Vyu-
žíváme také možnosti účastnit se veletrhů dotovaných státem..
Co chystáte v nejbližší době?

Máme nové kontakty ve východní Evropě, které vznikly díky 
naší účasti na veletrhu v Moskvě. Pevně věříme, že i tam by moh-
la být cesta v dodávání našich výrobků na průmyslovou filtraci.

Děkuji za rozhovor…

Pokud mají zákazníci zájem o výrobky Kovodružstva, mohou 
využít následujícího kontaktu:

KOVODRUŽSTVO v. d.
340 24  Strážov na Šumavě

tel.: 00420/376 392 451, 376 392 454
fax: 00420/376 392 585, 376 382 100

www.kovostrazov.cz
e-mail: info@kovostrazov.cz

Rozhovory připravila Jana Henychová
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KOVODRUŽSTVO v.d. Strážov je 100% česká firma, která 
byla založená v roce 1945. Od vzniku firmy je hlavním předmě-
tem činnosti strojírenská výroba. V současné době zaměstnává 
firma 110 zaměstnanců. Podíl exportu je cca. 65% z celkového 
ročního obratu.  Hlavním exportními destinacemi jsou země EU, 
severní a východní Evropy, ale také USA a Kanada. Od roku 
1997 je držitelem certifikátu kontroly jakosti ISO 9001 od anglic-
ké certifikační firmy BSI.

Hlavním výrobním programem je výroba radiálních ventiláto-
rů, vzduchotechniky, průmyslových filtrů, sušáren obilí, zahradní-
ho nářadí a zakázková výroba ocelových konstrukcí, lisovaných 
a svařovaných plechových konstrukčních dílů z uhlíkové a nere-
zové oceli. 

 Radiální ventilátory jsou stroje poháněné elektromotorem, 
používané pro dopravu čisté nebo jemným prachem znečištěné 
vzdušiny a plynů. Také se používají pro pneudopravu nelepivých 
materiálů ve všech odvětvích průmyslu. Ventilátory mohou dopra-
vovat čisté vzdušiny bez abrazivních příměsí s teplotou -20°C 
až +70°C, ventilátory s chladícím kotoučem až +250°C. Ven-
tilátory vyhovují pro dopravu vzdušin a umístění v prostředí bez 

nebezpečí výbuchu (BNV-ČSN 332320) při teplotě okolí -20°C 
až +40°C. Ventilátory je také možné dodat v ATEX certifikova-
ném provedení. 

Vzduchotechnika obsahuje výrobu vzduchotechnického po-
trubí skupiny I., skupiny II. a III.,  klapek, žaluzií, cyklónů a zá-
sobníků. Vzduchotechnické potrubí skupiny I. je falcované a je  
určeno pro propojení jednotlivých elementů vzduchotechnických 
systémů, zejména pro větrání a klimatizaci.  Vyrábí se s kruhovým 
nebo čtyřhranným průřezem  z pozinkovaného nebo z černého 
plechu s povrchovou úpravou. VZT potrubí skupiny II. a III. je sva-
řované z ocelového plechu a je určeno zejména pro průmyslo-
vou filtraci a pneudopravu. Dodáváme širokou řadu potrubí sk. 
II. a III.  v příslušných rozměrech a parametrech odpovídajících 
vlastnostem dopravovaného média.

Odlučovač slouží k odlučování tuhých nehořlavých příměsí 
ze vzdušiny do teploty +300°C a pro podtlak max. 3000 Pa. 
Odlučovač jsou vhodné pro odlučování hrubých neabrazivních 
příměsí v dřevozpracujícím průmyslu - piliny, hobliny, štěpky. Dají 
se použít i pro odlučování vláknitých materiálů a prachů. Odlučo-
vač je možno použít jako první stupeň při průmyslové filtraci.

Průmyslová filtrace  zahrnuje komplexní řešení odprašování. 
Počínaje zpracováním  projektu, přes vlastní výrobu digestoří, 
VZT potrubí, ventilátoru, cyklónu, filtru a zásobníku, až po mon-
táž včetně elektroinstalace a řídící jednotky. Vše je možné také 
dodat v ATEX certifikovaném provedení.

Sušárny obilí jsou dodávané pouze na tuzemský trh a na Slo-
vensko, jsou určeny pro posklizňové ošetření zrnin v zemědělství. 
Typy sušáren se liší svojí kapacitou, vyrábějí se typy s výkonem 
od 1,5t/h do 40t/h. Jedná se o investiční celky, které se dodávají 
včetně montáže u zákazníka.

Zahradní nářadí zahrnuje výrobu malého 
ručního nářadí, které je určené pro hobby a vol-
ný čas. Firma vyrábí více než 180 druhů nářadí, 
část sortimentu se vyrábí jako dětské zahradní 
nářadí. Pracovní časti jsou lisované a svařované 
z plechu. Kovové části jsou povrchově uprave-
ny práškovou barvou,  násady jsou používané 
z jasanového nebo bukového dřeva. Použitím 
těchto materiálů je zaručená vysoká kvalita 
a design výrobků.

Další náplní je zakázková výroba podle dokumentace zákaz-
níka. Jedná se především o výrobu průmyslových chladičů, které 
jsou určeny pro chlazení generátorů v elektrárnách, výrobu teplo-
vodních kotlů,  výměníků tepla, ocelových konstrukcí atd. 

KOVODRUŽSTVO v.d. Strážov je moderní dynamická firma, 
která zakládá své úspěchy na kvalitě svých výrobků a služeb 
a seriózním jednání. S ohledem na požadavky svých zákazníků 
se intenzivně zabývá vývojem nových výrobků, které splňují přís-
ná ekonomická  i ekologická kritéria.

www.kovostrazov.cz
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VKUS, výrobní oděvní družstvo Klatovy

Družstvo disponuje dílnami, kde pracuje na pět desí-
tek zručných švadlen. Šijí se zde hlavně výrobky na 
zakázku pro klienty. Spolupráci zde mohou najít 

majitelé butiků, dodavatelé zboží pro velkoobchody, ale 

i distribuční firmy zdravotních pomůcek, mateřské školky 
či domovy důchodců. Při naší návštěvě ve Vkusu nás před-
sedkyně družstva ochotně seznámila s aktuální nabídkou 
služeb.     

Sháníte partnera, který ušije to, co potřebujete do vašeho butiku, prodejny či e-shopu? Obraťte se na 
klatovský Vkus. Toto družstvo sází v prvé řadě na spolehlivost vůči svým zákazníkům spojenou s tím, že 
žádnou zakázku neodříká – pokud je větší, než může samo zvládnout, má na to recept – pomůže si 
vzájemnou spoluprací s jinými družstvy. 

Paní předsedkyně, můžete ve zkratce představit 
činnost vašeho družstva?

V současné době se zabýváme převážně prací ve mzdě, 
máme čtyři hlavní partnery z Německa. Na objednávku pro 
ně zhotovujeme zdravotní potřeby, např. potahy na ortézy, 
matrace atd.  Vyrábíme také lehkou konfekci, hlavně halen-
ky, ale i jednodušší šaty, jak pro butiky po celém Německu, 
tak i typické německé krojové oblečení. Část výroby tvoří 
šití i pracovních oděvů, nejvíce fleecové bundy, vesty a vý-
stražné vesty. Pro tuzemský trh šijeme prádlo z tkanin, pře-
vážně pánská a dámská pyžama, noční košile  a pracovní 
zástěry.
Změnil se výrazně předmět činnosti družstva od 
dob jeho založení?

Družstvo oslavilo v roce 2010 již 60 let vzniku. Pod původ-
ním názvem Míroděv se od začátku vzniku prioritně zabýval  za-
kázkovým hotovením a opravami pánských a dámských oděvů 
a prádla, později vznikla malá dílna pro sériovou výrobu prádla. 
Začátkem 90. let došlo ke zrušení zakázkové výroby a veškerá 
činnost družstva se soustředila pouze na sériovou výrobu, což 
trvá dodnes.

Máte vlastní podnikovou prodejnu?
Prodejnu nemáme, jelikož charakter naší práce nenabízí 

vlastní modely.  Máme ale zajímavý vlastní sortiment tradičních  
pyžam a nočních košil a pracovních zástěr – zájemci, kteří naše 
výrobky znají, se čas od času ozvou, pošleme jim aktuální vzor-
níky látek a ušijeme pro ně sérii podle jejich požadavků. Pyžama 
a noční košile klasického střihu zhotovené z kvalitních bavlně-
ných materiálů mohou být zajímavou nabídkou například pro 
nemocnice, domovy důchodců, atd.
Jaké pro šití používáte látky? 

Pokud šijeme pro klienty na základě jejich objednávek, zá-
kazník si dodá vlastní střihy a materiál. Pro naše výrobky, resp. 
zmiňovaná pyžama, používáme k výrobě flanel a bavlněné tka-
niny vyrobené výhradně v České republice. Máme pro to vlast-
ního dodavatele -  upřednostňujeme kvalitu a tradici. Knoflíky 
kupujeme u výrobního družstva Styl ve Studené.
To je zajímavá informace – spolupracujete také 
s nějakým dalším výrobním družstvem?

Ano – například spolupracujeme s Kovodružstvem Strážov, 
pro které šijeme vaky pro filtry. Dále spolupracujeme také s VD 
Styl Plzeň nebo s družstvem MODA Horažďovice.

ROZHOVOR
Ing. Jitka Lukášová
předsedkyně družstva
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HIsTORIE DRUŽsTVA

VKUS, výrobní oděvní družstvo Klatovy, 
bylo založeno v roce 1950 na své ustavující 
schůzi  jako družstvo živnostníků s názvem 
Mírooděv. Od počátku byla činnost zaměře-
na na dámskou a pánskou zakázkovou výro-
bu konfekce a prádla a malosériovou výro-
bu.

V 60. letech se změnil název firmy na 
VKUS, výrobní oděvní družstvo Klatovy.

Družstvo za 60 let své existence prošlo 
řadou změn. Největší rozkvět zaznamena-
lo v 80. letech, kdy ve svých dílnách v Kla-
tovech, Sušici a Horažďovicích a v dalších 
menších provozovnách po celém klatovském 
okrese zaměstnávalo přes 200 zaměstnanců. 
V těchto letech se rozšířila i sériová výroba, 
prádlo i konfekční výrobky byly dodávány 
do velkoobchodů po celé republice. Družstvo 
mělo své vlastní učňovské středisko, kde si 
vychovávalo kvalifikované zaměstnance.

V roce 1992 prošlo družstvo transforma-
cí. Zrušila se zakázková výroby, provozovna 
v Sušici a malé provozovny skončily, poboč-
ka v Horažďovicích se osamostatnila. Mnoho 
šikovných vyučených krejčových odešlo pod-
nikat soukromě.

V uplynulých letech dolehla na družstvo 
stejně jako na jiné výrobní firmy světová 
krize, přesto se podařilo vše ustát  a pokra-
čovat v tradici.

V současné době má družstvo 52 zaměst-
nanců. Výroba probíhá v provozovně v Kla-
tovech a ve Strážově. Dlouholetá tradice 
družstva je založena na odbornosti zaměst-
nanců a vysoké kvalitě výrobků.

Můžete tu spolupráci přiblížit?
Jsme družstvo s celkem 52 zaměstnanci včetně kancelářských 

profesí. Neodříkáme žádné zakázky – v dnešní době boje o zá-
kazníka si to nemůže dovolit žádná firma, která se chce na trhu 
udržet. Pokud nás osloví zákazník se zakázkou na větší objem 
práce, než jsme schopni sami zhotovit, pak je například výrobní 
družstvo Styl Plzeň pro nás dobrou volbou pro spolupráci – o za-
kázku se s nimi podělíme, čímž jim zprostředkujeme práci a sou-
časně naše družstvo nepřijde o větší zakázku. 
Pokud by měl někdo zájem o vaše služby, na koho 
se může obrátit?

ing. Jitka Lukášová
VKUS, v.o.d. Klatovy

Randova 72/I
339 01 KLATOVY
tel. 376310009

mail: info@vkuskt.cz 
www.vkuskt.cz

Autor textu: Jana Henychová
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Internetový obchod zejména v posledních letech dosáhl neuvěřitel-
ného rozmachu. Důvodů, proč ho lidé tak rádi využívají, je hned 
několik. Za prvé je to především úspora času – nemusíte ztrácet 
čas obcházením po obchodech, projíždět benzin a ztrácet často 
neúspěšně čas tím, že se pokoušíte marně sehnat něco, co přesně 
hledáte. Druhá zásadní věc, proč volit právě internetový obchod, je 
cena výrobků – v e-shopech jsou totiž ceny zboží zpravidla nesrov-

natelně nižší oproti běžným kamenným obchodům. Ptáte se proč? Důvod je jednoduchý. Provozovatel interneto-
vého obchodu si může dovolit prodávat levně, neboť ušetří peníze, které by dal například za pronájem prodejny 
nebo prodavačky, které mnohdy v prodejně nečinně sedí, neboť příchod zákazníků může být nárazový.

Třetím důvodem, proč zákazníci často volí internetový obchod, 
je možnost vrácení zboží bez udání důvodu. Stejně tak po-
kud si například někdo objednává v určitém obchodu a má 

s ním dobré zkušenosti, obchod doporučí svým známým a ti se pak 
nebojí nakupovat právě v něm – nemají strach například nevhod-
ný nákup vrátit, že pak přijdou o své peníze. Seriozní prodejci se 
o své zákazníky totiž starají a v internetových obchodech je lákají 
často na speciální akce, jiní provozovatelé e-shopů zase dávají 
k vybranému zboží malý dáreček. Pokud již dojde k nutnosti rekla-
mace, pak se dobrý prodejce pozná právě při jejím řešení – není 
jiná možnost jak lépe zjistit serióznost prodejce tím, jak se staví k re-
klamaci, aby zákazníci nenakupovali v obavě, že za své peníze 
dostanou nefunkční či jiné zboží, což bývá často spojeno s obavou 
o vrácení peněz. Preferujte proto pouze seriozní a osvědčené či 
přáteli doporučené e-shopy.

Pokud se jedná například o oblečení nebo bytový design, pak 
tu máme navíc důvod čtvrtý – mnohdy totiž skutečné využití výrob-
ku lze poznat, až když si ho doneseme domů. Neboť určitý bytový 
prvek můžete teprve na místě posoudit, zda se do vašeho interiéru 
hodí, stejně jako například vybrané oblečení v e-shopu zkombi-
novat s jiným vaším oblíbeným oblečením či obuví, bez asistence 
zvědavých kolemjdoucích. Jednoduše v klidu domova se rozhod-

nete, zda si věc necháte či nikoliv. A že někdo namítá, že poštovné 
a balné prodraží zboží? Je jasné, že si v e-shopu asi nepůjdete 
koupit párátka za zuby či roličku toaletního papíru. Ale pokud si 
těch párátek koupíte z nějakého důvodu třeba 20 krabiček, pak se 
vám už vyplatí, protože jednak dostanete poštou zboží za původní 
ceny, bez přemrštěného cenového navýšení řadou prapodivných 
prodejců, a jednak je potřeba si uvědomit, že dáte sice řádově sto 
korun za poštovné, ale při cenách jízdného a benzínu je to jen  zlo-
mek ceny, který utratíte, když obíháte či objíždíte obchody, navíc 
s vidinou, že zamýšlenou věc vůbec nemusíte sehnat. 

Pokud preferujete kvalitu a tradiční české výrobky, 
máme pro vás tip – navštivte zásilkový obchod výrob-
ních družstev KLAsA VD. Obchod se nachází na adrese 
www.klasa-vd.cz/ a nabízí převážně tradiční české vý-
robky z produkce českých výrobních družstev. 

Můžete si vybrat z oblastí bydlení a domácnost, kuchyňských 
potřeb, hraček a dekorací, bytového textilu, zdraví a krásy, zahra-
dy a dílny či vína a dobrot. Můžete jen tak sedět doma a čekat, až 
zazvoní dopravní firma a přiveze vám váš balíček. Můžete získat 
zajímavé výrobky pro vás a vaše blízké, vaši domácnost, ale i dár-
ky, aniž byste překročili práh vašeho domova. Můžete získat čas, 
který využijete efektivněji. Můžete co chcete. Nemusíte si kupovat 
první věc, kterou ze zoufalství hodíte do košíku v supermarketu 
nebo kterou vám proti vaší vůli vnutí prodavačka a vám je trapné ji 
odmítnout. Nemusíte již obíhat nesmyslně obchody, utrácet peníze 
za dopravu a parkovné a dojet domů s prázdnou.

Poslední dobou náš trh zaplavila řada výrobků z Číny, které 
mají pouze ten klad, že jsou levné. Na druhou stranu platí to 
staré a dávné pravidlo – nejsme tak bohatí, abychom si mohli 
kupovat levné věci. Pokud si koupíte něco, co je extrém-
ně levné, pak to jednoduše dobré být nemůže. Ptáte se 
proč? Protože ten výrobek musel být vyroben z něja-
kého materiálu, musel ho vyrobit někdo, musel být 
vyroben někde a musel ho někdo někam dopravit. 
Pokud ho zakoupíte za cenu, která jen lehce navyšuje dopravu, 
pak je více než jasné, že je vyroben bůhví z čeho, kým a kde 
a nejspíš vám ani dlouho nevydrží, když pomineme skutečnost, 
že málokterý extrémně levný výrobek je designově vytvořen tak, 

Kupujte kvalitní 
české výrobky z vašeho domova!
Internetový obchod KLASA VD
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aby se na něj dalo i dívat s poci-
tem uspokojení. Levné věci jsou 
dobré pro určitou nárazovou 
akci, nekupujeme je s cílem, 
aby nám vydržely, ale pro-
tože například potřebujeme 
jednou za pět let něco, co 
druhý den hodláme stej-
ně vyhodit – ano, pak je 
vietnamská tržnice tím 
správným místem pro naše 
nákupy. Pokud ale chcete, 
aby vám výrobek dlouhá léta 
vydržel, pak si kupujte výrobky 
osvědčených značek, tedy vyšší 
kvalitativní řady. České výrobky 
jsou zpravidla zárukou kvality 
a jistoty. A vy si přece chcete 
být jistí tím, že si nekupujete například hrnec, který se vám při va-
ření polévky vyboulí na dnu či se na něj cosi napeče, co nesvede 
umýt myčka ani se sebedokonalejšími tabletami, či tričko, které se 
po jednom vyprání zmenší do velikosti z doby, kdy jste ještě bě-
hali se školní taškou na zádech. chtějte kvalitu, chtějte, aby 
vám výrobek vydržel, chtějte české výrobky, chtějte 
družstevní výrobky. Vydrží vám dlouhou řadu let a budete 
s nimi spokojeni. A právě ty můžete najít v našem družstevním 
obchodě KLASA VD. Člověk je na světě příliš krátkou dobu na 

INfORMACE PRO ČLENSKÁ DRUŽSTVA

Zásilkový  obchod výrobních družstev KLASA VD pokraču-
je v r. 2012 ve webové podobě.

Využijte výhodných podmínek a také se zapojte !

Katalog Zásilkového obchodu výrobních družstev KLASA 
VD v tištěné podobě nastartoval v roce 2010 projekt, který 
pokračoval v r. 2011 ve své webové formě a pokračuje také 
v r. 2012. Zveřejnění výrobků v katalogu mj. představuje účin-
nou propagaci výrobků s ohledem na fakt, že jsou v maximál-
ní možné míře zobrazovány nejnavštěvovanějšími webovými 
vyhledávači.

V roce 2012 se mohou zapojit další družstva do katalogu, 
aniž by platila zalistovací poplatek. Bližší podrobnosti získáte 
na níže uvedených kontaktech.

Kontaktní osoby pro přihlášení výrobku  
do katalogu: 
Jiří Daněk
Obchodní oddělení
Mob: 725 733 397
Tel.: 469 660 914
E-mail: danek.j@ergotep.cz
nebo
ERGOTEP 
Jiří Herynek ml. 
Vedoucí obchodního oddělení
Tel.: 469 321 139
Mob.: 602 467 008
E-mail: eobchod@ergotep.cz

to, aby svůj čas krátil zbytečnými činnostmi, mezi něž patří i bez-
úspěšné obíhání obchodů. Jestli se stále rozhodujete, pak 
existuje jediné řešení – prostě položte konečně už ten 
časopis, co právě držíte v ruce, zapněte si počítač, na-
jeďte na stránky 

www.klasa-vd.cz 

otevřete je - a uvidíte sami. J Nemůžete nic ztratit, mů-
žete pouze získat.

Autor textu: Jana Henychová
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Ing. Miloslav Čermák
předseda družstva
VD Sněžka Náchod
www.snezka-na.cz

1) Současná legislativa 
trpí přílišnou byrokracií a 
nízkou produktivitou státních 
úředníků a vlastně je obrazem 
kvalit těch, kteří nám vládnou.
Tím mám na mysli hlavně níz-
kou nebo neexistující odbor-
nost zodpovědných pracovní-

ků neboť při dosazování na tyto posty je hlavním ukazatelem 
politická příslušnost k dané straně a nikoliv odbornost a zna-
lost problematiky.Všichni víme, že reformy tak jak jsou dnes 
navrhovány se měly uskutečnit před deseti lety a jsou kom-
promisem směrem k opozici, protože správný ekonom by je 
musel udělat daleko tvrdší. Pořád děláme dluhy. Pak nezbývá 
než jít cestou potrestání těch pracovitých a schopných vyššími 
daněmi neboť je třeba umlčet ty, kteří jsou líní a pracovat se 
jim nechce.Je třeba se zamyslet, zda není čím dál více těch, 
kteří konzumují přidanou hodnotu, protože logicky těch, kteří 
ji tvoří bude čím dál méně. Tento základní problém se neřeší 
nebo řeší příliš pomalu.

2) Všichni víme, že učňovské školství umírá na úbytě a se-
hnat dobrého řemeslníka do výrobního procesu je čím dál vět-
ší problém. Řešením by bylo stanovit kvóty pro určité profese 
a v mantinelech těchto čísel povolit zaměstnání cizinců. Místo 
toho se zapracovaným pracovníkům - cizincům  neprodlou-
ží pracovní povolení a jediným řešením je přesunout výrobu 
jinam, kde požadované profese jsou. Znamená to také, při 
snížení počtu řemeslných zaměstnanců, kteří tvoří přidanou 
hodnotu, propustit celou řadu českých zaměstnanců v obsluž-
ných profesí. Takto jsme přímo donuceni přesouvat výrobu na 
Slovensko do našich dceřiných společností a počet zaměst-
nanců v Česku redukovat. Mylný je předpoklad, že propuštění 
zaměstnanci z třetích zemí pojedou domů a Českou republiku 
opustí a že na jejich místa nastoupí domácí pracovníci, kte-
rým se kvůli štědrému sociálnímu systému pracovat nechce. 
Byrokratická opatření ze strany našich ministerstev nejenom, 
že podnikání nepomáhají, ale nenapomáhají při řešení hlav-
ního problému naší společnosti, kterým je neustálé další za-
dlužování.

3) Jak z toho ven? Po  dvacetiletých zkušenostech s „čes-
kým demokratickým systémem“ nevidím jinou cestu než změ-
nu volebního systému, který by umožnil vítězné straně sestavit 
jednobarevnou vládu s jasným programem, jehož základem 
jsou jasná ekonomická pravidla. Není možné zvyšovat ná-
kladové položky rozpočtu, když je recese a ekonomika je v 
poklesu.Všichni musí pochopit, že v tomto případě se mzdy 

Anketa 
1) Jaký je váš názor na současnou legislativu v oblasti podnikání?
2) Má tato situace dopady na vaše družstvo? Jaké?
3) Jaké jsou podle vašeho názoru cesty ke zlepšení?

nenavyšují. Není možné si půjčovat peníze na štědrý sociální 
systém, když ekonomika na to nevydělá. Půjčovat si mohu v 
omezené míře na investice, které mohou ekonomiku nakop-
nout a vím, že se to brzy vrátí, abych mohl dluhy splatit. Zatím 
všechny pokusy o rychlou nápravu ztroskotávají a spíše než 
k rychlé prosperitě směřujeme k „řecké cestě“. Všechny další 
vlády budou mít čím dál více svázané ruce, neboť na obslu-
hu státního dluhu už nestačí 
50miliard ročně a každým 
rokem je to více.

Ing. Jiří Daněk
předseda 
představenstva
VD Druchema 
Praha
www.druchema.cz

1) Nás jako chemickou vý-
robní firmu především ovlivňují ustanovení chemického zákona, 
které z velké části vyplývají ze stávající evropské legislativy a 
rovněž různá nařízení, směrnice a pod. přicházející z Bruselu. 

2) Naplnění těchto (mnohdy velmi diskutabilních) požadavků 
je velmi časově a finančně náročné a zabírá značnou část časo-
vého fondu kompetentních lidí.  Rovněž celou situaci ztěžuje fakt, 
že legislativa v různých zemích unie vykazuje i podstatné odliš-
nosti (např. při našem vývozu na Slovensko) a to často znamená 
další nemalé finanční náklady (třeba různé znění etiket atd.).

3) Zastáváme názor, že tato legislativa je více šitá na míru 
velkým, finančně silným nadnárodním koncernům (viz. např. celá 
problematika REACH) a menší firmy musí mnohdy napnout veš-
keré své síly, aby se na trhu udržely. Což se nám zatím naštěstí 
poměrně úspěšně daří.

Ing. Tomáš Rumíšek 
obchodní ředitel
CZECH OFFICE, výrobní 
družstvo
www.czecgoffice.cz

1) Platná legislativa ani 
dnes sice není nejrůžovější, 
avšak daleko citlivěji vnímáme 
dopady ekonomické krize a ab-
senci kontrolních mechanismů 
ze strany státu nežli skutečné 
legislativní problémy. V oblasti 
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sociálního zaměstnávání sice došlo ke změnám, které velmi vítá-
me, ale stále jsou dramaticky zvýhodňovány především neserióz-
ní firmy na úkor poctivých zaměstnavatelů OZP. Silně rezonuje 
také míra korupce v ČR a 

2) Silně cítíme tlaky ze strany konkurenčního prostředí, orien-
taci zákazníků pouze na dosažení nejnižší ceny, i částečný pro-
pad zakázek, způsobený zřejmě další vlnou ekonomické krize či 
tuzemskými úspornými opatřeními.

3) Zavedení nezbytných kontrolních mechanismů. Všech fi-
rem a organizací. Lepší vymahatelnost práva.

Tomáš Andrs
ředitel společnosti
OK UNIVERZAL vd

1) V oblasti podnikání dlou-
hodobě schází vymahatelnost 
práva, zejména v oblasti finanč-
ních plnění ze strany objednate-
lů. Dále postrádáme legislativní 
rámec, který zjednodušoval 
procesní řízení v případě sporů. 
Rozhodčí doložku v návrzích 
smluv překládáme, 95 % firem 
ji odmítá podepsat. Následně 
nastávají absurdní situace, kdy 

odběratel po dokončení díla s naprostým klidem nedoplatí třeba 
50 % ceny za dílo i dalších 200 dnů po sjednané splatnosti.

2) Dopady jsou zásadní. V případě zásadního narušení cash 
flow, když odběratelé v souhrnu neuhradí 30-40% ročního obra-
tu se logicky ničí vybudované vztahy s našimi dodavateli, zpož-
ďují se realizace dalších následných zakázek pro jiné odběrate-
le, protože není finanční krytí prostávající závazky u dodavatelů 
a ti nechtějí nést tatáž rizika. Nehledě na značné náklady s vy-
máháním pohledávek, platby za právní služby, nebo dokonce 
penalizace z titulu námi nedodržených plateb, které nelze nikde 
uplatnit. 

3)  Zavedení statutu bankovního akreditivu, kam klient složí mi-
nimálně 90 % sjednané ceny za dílo a nebude moci tyto finanční 
prostředky použít pro jiné účely. Domoci se potom podpisu zjiš-
ťovacích či předávacích protokolů nebude již tak problematické, 
protože jejich nepodepsání nebude mít pro odběratele žádný 
finanční efekt, finanční prostředky budou vázány na zmíněném 
účtu.Za hlavní problém v současné době považujeme značné 
potíže ve financování provozu a zakázek právě z důvodu stále 
se opakujících prodlení ze strany odběratelů.

RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.
předseda VD Severochema 
Liberec
www.severochema.cz 

1) Legislativa je příliš složi-
tá, nejednoznačná (umožňuje 
různý výklad), v mnoha přípa-
dech i brání obchodu (odporu-
je pravidlům EU), neustále se 
mění, a to často dost zásadně. 

Přes všechny deklarace se neustále zvyšují požadavky na 
agendu, složitost, ať jsou to složitější formuláře, více výkazů, 
apod. V podstatě čím menší firma, tím je plnění legislativních 
požadavků náročnější, zvyšují se požadavky na poradce 
„čehokoliv“ protože ani drahý výcvik zaměstnanců nezaručí 
správnost, natož pochopení, co tím legislativec myslí. Jako 
příklady snad mohu uvést několik věcí: od roku 1990 bylo 
v zákoně o dani s příjmu provedeno přes 3000 změn, daňové 
přiznání je každý rok jiné, jen přečíst nové věci je nemožné, 
v zákonech jsou neuhlídatelné přílepky. Končí to nepředvída-
telným rozhodováním soudů, atd,

2) Ano, například nerealizované obchody. Mimo jiné 
již více jak dva roky bojujeme s MF o možnosti vyvážet ně-
které výrobky, které mohou být v režimu spotřební daně do 
zemí v EU. Přesto, že ani u nás ani například ve Slovenské 
republice není na výrobek spotřební daň, jediný způsob 
jak ho legálně vyvézt, je daň zaplatit a počkat, zda se 
odběratel nesplete při složité proceduře a pak si zaplace-
nou daň vyžádat zpět. Pokud by udělal chybu, nikdo nám 
daň nevrátí. Už uložit peníze u státu není například u lihu 
(přes 260,- Kč/l, tedy několik milionů za kamion) reálné. 
A pokud to odběratel může koupit jinde a nikdo po něm nic 
nechce, proč by to nakupoval, byť o něco levněji, u nás. 
Naše legislativa tak dokonce chrání ostatní státy před na-
šimi výrobci!

3) Dělat to dobře, tady jako v zemích, kde to funguje.  
Všechny návrhy už byly řečeny, jen je realizovat, například:

n zjednodušit zákony, prostě musí být srozumitelné tomu, 
kdo je má plnit,

n podstatně snížit množství legislativy,
n snížit množství úředníků, zejména odstranit ty, kteří vytvá-

řejí zákony, aby měli práci,
n zavést odpovědnost úředníků nejméně tak, jak je to ve fir-

mách (řada by odešla sama),
n zavést povinnost úředníků včetně kontrolních orgánů rych-

le (před uplatněním zákonů) firmám poradit a pomoci jim 
legislativu aplikovat a také přesunout na úředníky odpo-
vědnost, když rada nebude správná.  

n zamezit poslancům zasahovat do zákonů na poslední 
chvíli

n zajistit skutečné prosazení odborných připomínek, nikoliv 
formální projednání jak je to nyní, atd.

Anketu připravila Jana Henychová.

Zaujala vás naše anketa? 

Nemusí být poslední.. 
Těšíme se na vaše tipy 
a podněty 
na otázky, které položíme 
šéfům výrobních družstev.
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ROZHOVOR

s předsedou KZPS 
Janem Wiesnerem
Pane předsedo, jak 
byste čtenářům časopi-
su přiblížil soutěž Ma-
nažer roku?

Soutěž Manažer roku 
byla před 19 lety vyhlášena 
na podporu a ocenění mana-
žerských schopností původně 
jen u českých manažerů, kte-

ří se rychle zorientovali v podmínkách řízení podniků a institucí 
v nových tržních podmínkách, realizovali úspěšně nové výrob-
ní programy a celkově rozvíjeli metody řízení se strategickým 
a inovačním myšlením. Postupem dalších let byly podmínky účasti 

v soutěži rozšířeny i na manažerské funkce vykonávané v České 
republice nejméně po tři roky, čili manažeři nemusí být občanem 
České republiky.

Co je podle vás rozhodující pro získání tohoto 
prestižního ocenění?

Jsem rád, že zejména v současné velice složité době 
v Evropě a ve světě je řada velice schopných manažerek 
a manažerů, kteří dokazují řídit jím svěřené podniky a insti-
tuce tak, aby nejen na trzích obstály, ale i zvyšovaly svou 
konkurenceschopnost po všech stránkách, dokázali odhado-
vat svou situaci, myslet a realizovat potřebné kroky do bu-
doucího období, cítit i společenskou odpovědnost za svěře-

19. ročník soutěže 
manažerských osobností
MANAŽER ROKU 2011
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Vyhlašovatelé:

CHCETE-LI USPĚT, SPOLUPRACUJTE!

INSTITUCE – INOVACE – INFRASTRUKTURA

Soutěž MANAŽER ROKU je dnes nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější 
manažerská soutěž v České republice. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle 
vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody 
a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnava-
telských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace. Do soutěže mohou 
být nominováni manažeři/manažerky, včetně zahraničních, kteří pracují na manažerské 
pozici ve firmách na území ČR nejméně po dobu tři let. 

                 www.manazerroku.cz           www.cma.cz

Vyhlášení výsledků nejprestižnější manažerské soutěže MANAŽER ROKU se uskuteční 26. dubna  
na pražském Žofíně. Den úspěšných manažerů a firem doprovodí mezinárodní konference i panelová 
diskuze s politiky.

né spolupracovníky a firmy – prostě být mezi nejlepšími. Při 
hodnocení je přihlíženo také k celospolečenským přínosům 
firmy, pracovně – sociálnímu a vzdělávacím aktivitám a envi-
romentálnímu přístupu.

Pokud firma obdrží ocenění, jak dalece je prospěš-
né jejich každodenní práci?

Je jistě přínosem pro firmu, jestliže některý z jejích manažerů 
získal toto prestižní ocenění, což může být pozitivním prvkem při 
propagaci firmy a především kontaktu s klienty. Současně může 
být toto ocenění tím nejmenším, čím můžeme vyjádřit poděkování 
za jejich celoroční práci, zhodnotit jejich činnost včetně podě-

kování i jejich kolektivům spolupracovníků, bez kterých by jistě 
těchto výsledků nedocílili.

Co byste vzkázal  všem, kdo v soutěži Manažer 
roku usiluje o ocenění?

Přeji všem, aby i v budoucnu byli úspěšní, měli i tu potřebnou 
kapičku štěstí v jejich složité manažerské činnosti a hlavně k tomu 
tolik potřebné zdraví.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravila Jana Henychová
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AUTODRUŽSTVO PRAHA
Přenechte své problémy s vozem servisnímu technikovi!

Udělala jsem to i já – moje několik let staré autíčko se 
bohužel rozhodlo dělat problémy a otevírat a zavírat 
si dveře, kdy se mu zachce. Jak jinak, než nejlépe v mé 

nepřítomnosti. Vidina nezamčeného auta stojícího celý den na 
parkovišti či uvězněný nákup v kufru mě dohnala k tomu zavézt 
ho do servisu. A tak mám možnost na vlastní oči vidět, jak takový 
proces probíhá. 

Každá operace tu má svou historii – stejně jako u lékaře má 
pacient svou kartu, i zde jde jakási pomyslná karta činností prová-
zející každou zakázku… U stálých klientů evidují vše na jednom 
místě, takže zákazník 
při komunikaci nemu-
sí vždy vědět vše – 
jeho servisní technik 
to ví za něj. Toto jsem 
ocenila zejména 
v mém případě – jeli-
kož mám obětavého 
manžela, řeší zpravi-
dla všechny tyto věci 
za mně, protože z auta poznám jen volant a kola. J A když jsem 
již musela s autem vyrazit za opravářem sama, servisní technik 
věděl vše ze své evidence. No řekněte sami, není to skvělé?

Servisní technik s vámi sepíše závadu, zaznamená vše do 
programu a stanoví i předběžnou cenu včetně náhradních dílů. 
V jiné části objektu je tato informace doručena opraváři, který 
bude vaše auto opravovat. Mezitím, než servisní technik převeze 
auto do dílny, si již opravář vyfasuje potřebné náhradní díly – 
vše opět prostřednictvím jednoho komplexního programu, tedy 
vše je řádně zaevidováno včetně osob, které s opravou přišly 
do styku. Tyto zdánlivě „úřední“ věci mají jeden zásadní klad 

– vytvoří dokonalou evidenci o vašem vozidle, která se může 
hodit i při budoucích opravách či reklamacích. Současně vytváří 
ve firmě dokonalou evidenci skladových zásob – je prakticky 
nemožné vyzvednout věc ze skladu, aniž by neprošla příslušným 
programovým procesem. Každý proces a každý komponent nut-
ný k opravě má své místo v systému, stejně jako jméno pracovní-
ka, který příslušnou dílčí činnost provedl.

Přiznám se, že poté, 
co jsem se dozvěděla 
o možnosti reportáže 
právě v mém oblíbe-
ném Autodružstvu, jsem 
využila té možnosti, 
vyzkoušet si na vlastní 
kůži, jak zde vše probí-
há. Povedlo se – a tak 
mám to štěstí a zatím, 
co s panem předsedou 
Ing. Dunovským prochá-
zíme jednotlivými částmi 
areálu, máme možnost 
s programem sledovat, 
v jaké fázi opravy se automobil nachází. 

Mezitím se dozvídám i zajímavou věc – areál disponuje 
velkou rozlohou. Autodružstvo se rozhodlo podělit se o ní 
se svými zákazníky - nabízí řidičům službu v podobě usklad-
nění pneumatik. Majitelům domků zabírají zpravidla polovi-
nu zahradního domku, obyvatelům nájemních bytů zaberou 
místo ve sklepě, no a těm, kdo sklep nemají, se nabízí slavná 

Stává se téměř pravidlem, že auto zpravidla vypoví službu ve chvíli, kdy to nejméně čekáme, ať se již 
jedná o havárii nebo výpadek některé z jeho funkcí. Stejně tak majitelé svých čtyřnohých miláčků pečují 
o svá vozidla formou pravidelných servisních prohlídek. Pokud máte auto, na kterém vám záleží – pak 
vám doporučíme jediné – obrátit se vždy na autorizovaný servis. Jen tak totiž můžete získat perfektní služ-
by a především jistotu, že do vašeho auta vám při výměně zamontují nové součástky a při té příležitosti 
nevymontují něco jiného. Pokud chcete mít stoprocentní jistotu, osobní přístup v komunikaci a získat nikoliv 
pouze opraváře, ale partnera, který bude průběžně řešit potřeby vašeho automobilu, ušetří vám spoustu 
času a nervů a je vždy při ruce, jednoduše někdo, kdo vyřeší rychle váš problém, pak zvolte seriozní 
firmu. V Praze a okolí mohou zákazníci využít služeb Autodružstva Praha. Nabízí prodej nových vozů 
a také jejich autorizovaný servis.

Servisní technici

předseda AUTODRUŽSTVA PRAHA 
Ing. Jaroslav Dunovský, CSc.
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Nerudova otázka: Kam s ním? V tomto případě s nimi. Pokud 
je ale jejich servisním partnerem Autodružstvo, pak nemusí 
nic řešit a za vcelku nízký finanční obnos mají pneumatiky 
uskladněny do doby, než budou své auto opět v další roční 
sezoně přezouvat.

Přicházíme do dílny a tam již mám možnost vidět tým lidí, 
kteří se opravou zabývají. Dozvídám se také, kolik oprava bude 
stát a co bylo příčinou závady. A také pozitivní zprávu – že si 
auto budu moci za necelé dvě hodiny odvézt. 

Přemísťujeme se do jiné části servisu, kde mě odborný pra-
covník seznamuje se speciálním diagnostickým zařízením, které 
je schopno bezdrátově na několik metrů zjistit diagnostické  hod-
noty vozidla.

Přecházíme na další pracoviště, kde se provádí kontrola 
brzd. Další významnou službou je provádění STK a měření emisí. 
Nutno dodat, že veškeré činnosti související se servisem, se dějí 
pod pečlivým drobnohledem firmy ŠKODA. Je pozitivní vědět, že 
vaše auto i vy jako zákazník jste v těch nejlepších rukou.

A protože oprava ješ-
tě nějakou chvíli potrvá, 
pojďme si mezitím po-
vědět něco o aktuálních 
nabídkách Autodružstva, 
které připravilo pro své 
zákazníky.

Prodej vozů

Současnou nabídku můžete zhlédnout v Autodružstvu, které 
má sídlo na adrese Ve Spojovací 41, Praha 9. Mezi nejžhavější 
auta sezony patří tyto modely:

Řada ŠKODA Champion

- fabia Champion
- fabia Combi Champion
- Roomster Champion.

V každém akčním modelu Champion najdete klimatizaci, 
centrální zamykání, autorádio Blues a dále výbavu dle modelu 
Active nebo Ambition. Pro věrné zákazníky, kteří již alespoň 6 
měsíců vlastní vůz Škoda starší 4 roky, je připravena věrnostní 
akce, při které zákazník může získat zajímavou slevu, z již tak vý-
hodných cen akčních modelů Champion. Pro náročné zákazníky 

Diagnostické zařízení
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je zde připraveno originální příslušenství Škoda, kterým si mohou 
svůj nový, nebo stávající vůz vylepšit. Věrnost k značce Škoda se 
zkrátka vyplácí .

ŠKODA CITIGO
Tuto novinku, třídveřové a pětidveřové roztomilé autíčko při-

pomínající berušku, či dá se říci, plechovou kabelku na čtyřech 
kolech, jistě ocení zejména dámy. ŠKODA přišla s malým autem, 
které dosud v její nabídce nebylo. Ženy, ale i muži, řešící parko-
vání u supermarketů, v ranním návalu u školek a škol, ale i jed-

noduše při běžných úkonech spojených s rodinou, jistě ocení, že 
s tímto vozem zaparkuje opravdu každý. Svými rozměry a snad-
nou ovladatelností je Citigo samozřejmě jako doma v městských 
ulicích, ale jeho možnosti jsou daleko širší. Nabízí totiž obratnost 
v kombinaci s velkým vnitřním prostorem. Spolehlivost a jeho níz-
ké provozní náklady jsou při dnešních cenách pohonných hmot 
jistě dalším faktorem nutným k rozhodování, jaké auto zvolit. Zís-
káte s ním zábavného společníka pro volný čas a dopravíte se 
s ním všude, kam je potřeba. Na to, jak je auto malé, disponuje 
zavazadlovým prostorem o objemu 251 litrů, čímž patří v dané 
automobilové třídě k nadprůměrným v tomto směru.

Jarní servisní prohlídka

Až do konce dubna 2012 mohou zájemci využít možnosti 
jarní servisní prohlídky. Zjištěné závady jsou opraveny výhradně 
za použití originálních dílů a příslušenství značky ŠKODA. 

Jarní servisní prohlídka neslouží jen k tomu, aby zákazník zjis-
til stav vozu. Po zjištění nutných oprav se může rozhodnout, kde 
si své vozidlo nechá opravit. Je samozřejmě výhodou pro něj, 
pokud zvolí právě autorizovaný servis – Autodružstvo Praha. Vše 
navíc může získat za akční cenu. V té souvislosti u vozů starších 4 
let může využít „Šekové knížky plné slev 2012“.
Úkony servisní prohlídky:
- platnost emisí a STK, lékárničky a povinné výbavy
- kontrola stavu pneumatik včetně rezervy
- kontrola podvozku (výfuková soustava, brzdové trubičky, 

ochrana proti korozi)
- kontrola těsnosti a stavu chladicí soustavy
- kontrola množství a koncentrace kapaliny v chladicí soustavě, 

příp. doplnění

- kontrola množství motorového oleje, příp. doplnění
- kontrola množství brzdové kapaliny, příp. doplnění
- kontrola stavu akumulátoru, očištění pólových vývodů
- kontrola funkce osvětlení
- kontrola stavu čelního skla
- kontrola funkce ostřikovačů, příp. seřízení a doplnění kapali-

ny s přípravkem pro čištění
- promazání závěsů a zámků dveří
- kontrola funkcí (řízení, spojky, elektrické výbavy), příp. zku-

šební jízda.
 (doplnění všech kapalin hradí zákazník).

Máte problém? Je tu nonstop služba ŠKODA Assistance.
Stane-li se vaše vozidlo z jakýchkoliv důvodů nepojízdným, 

volejte kdykoliv (24 hodin denně 365 dnů v roce) centrálu ŠKO-
DA Assistance.

V České republice:      800 120 000
V zahraničí:        +420 236 090 002

Doživotní záruka mobility

K tomu, aby jízda s Vaším vozem byla vždy bezpečná a pří-
jemná, přispívá mimo jiné i životní záruka mobility. V případě zá-
vady na Vašem vozidle je Vám v rámci záruky mobility prostřed-
nictvím centrály ŠKODA Assistance poskytnut bezplatně příjezd 
servisního vozidla na místo poruchy, případný odtah k nejbližší-
mu autorizovanému servisnímu partnerovi a v případě potřeby 
i další služby pro posádku vozidla, například přenocování v ho-
telu, náhradní vozidlo či náhradní doprava. Veškeré podrobnosti 
o rozsahu a platnosti záruky jsou uvedeny v palubní literatuře, 
která je součástí každého vozu.

ŠKODA Finance

Chtěli byste si koupit nový vůz, ale nemáte na něj peníze? 
Pokud máte trvalý měsíční příjem, pak nezoufejte a obraťte se 
s dotazem na prodejce. Vybere pro vás nejvhodnější typ splát-
kového systému.

Opravy a servis

Autodružstvo ve spojovací 41, Praha 9

standardní nabídka služeb:
1) Servisní prohlídky a běžné opravy včetně výměny olejů Cast-

rol (plně syntetické) družstvo provádí vesměs v průběhu jed-
noho dne.

2) Klempířské (rovnací rám Celette) a lakýrnické práce (barva 
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HISTORIE
AUTODRUŽSTVO PRAHA bylo založeno v červenci 

1919, původně jako Dopravní a výrobní družstvo řidičů a vý-
robců automobilů v Praze. O 10 let později se změnil název 
podniku na Autodružstvo pro opravy automobilů a dopravu 
v Praze. Jeho základem se stala dílna postavená na pozemku 
pražské obce na Libeňském ostrově v letech 1932 až 1933. 
Tvrdá a poctivá práce ve velkém konkurenčním boji za první 
republiky i v době druhé světové války vytvořila dobré před-
poklady pro další rozvoj Autodružstva.

Po válce se rozšířil závod na Libeňském ostrově o výrobu 
náhradních dílů pro osobní a nákladní vozy, což umožnilo 
zachránit národnímu hospodářství cenné hodnoty v pojízd-
nosti automobilového parku, značně poškozeného válečnými 
útrapami. V padesátých letech došlo k začleňování drobných 
provozoven do družstva a ke slučování s jinými družstvy (nej-
prve se Startem v roce 1951, v roce 1960 s družstvem Auto-
karoserium a v roce 1961 s VDA). Začalo se hodně investovat 
do dalších strojů a zařízení.

Na konci padesátých let padlo zásadní rozhodnutí. Auto-
družstvo ukončilo opravárenskou činnost nákladních automo-
bilů a společně se svým partnerem ČSAO Praha si rozdělilo 
sféry činnosti a území na výstavbu nových opraven v Praze 
s tím, že se bude věnovat pouze opravám osobních vozidel 
a zahájí výstavbu základního závodu ve Vysočanech na Spo-
jovací ulici. Moderní závod byl dán do provozu v roce 1961 
jako první opravna svého druhu v Československu. Zpočátku 
poskytoval komplexní opravárenské služby pro vozy Škoda 
a Wartburg. Po vymizení vozidel s dvoudobými motory je na-
hradil pozáruční servis japonských vozů Toyota.

Celá doba padesátých a šedesátých let je pro Autodruž-
stvo Praha charakteristická uskutečňováním nových moder-
ních postupů v autoopravárenství, do té doby u nás nevyzkou-
šených. Čas však prokázal, že tato koncepce byla správná 
a značně ovlivnila nejen opravárenství v Praze, ale i některé 
další resorty.

Po listopadu 1989 došlo v Autodružstvu Praha ke změnám 
vlastnických vztahů. Na základě transformačního projektu 
bylo v roce 1992 rozděleno do několika samostatných druž-
stev. V roce 1993 došlo k transformaci základního závodu 
Autodružstva za vzniku samostatného podniku Autodružstvo 
Praha. V polovině devadesátých let se jeho nových předsedou 
a ředitelem stal Ing. Jaroslav Dunovský, CSc. Autoservis, který 
patří mezi největší podniky tohoto druhu v Praze, byl vybaven 
nejmodernější technikou a nyní dokáže poskytnout motoristické 
veřejnosti komplexní služby pod jednou střechou. Byla pode-
psána exkluzivní smlouva na dealerství pro vozy Škoda. Došlo 
k rekonstrukci autoservisu, klempírny a lakovny. Vznikl také mo-
derní autosalon a krytá stání pro nové i ojeté vozy. 

AUTODRUŽSTVO PRAHA 
Komplexní služby pod jednou střechou

Sídlo firmy, prodej nových vozů a autoservis:
Spojovací 41

190 00 Praha 9 
Telefon: 

284828387
284828305
266311406
284828903
284828299

fax:
284828340

www.adpraha.cz 
e-mail: 

info@adpraha.cz           servis@adpraha.cz
www.adpraha.cz

Spies Hecker) provádí v termínech dle rozsahu poškození vo-
zidla (míchání barevných odstínů).

3) Vyzvednutí a vrácení vozidla může zajistit po vzájemné do-
hodě.

4) Poskytuje přistavení vozu do objektu servisu-nonstop (převzetí 
vozidla ostrahou).

5) Mytí vozidla, včetně vyčistění interiéru a motoru.
6) Pneu servis s možností uložení letních a zimních pneumatik 

(event. kompletních kol).
7) Měření geomet-

rie.
8) Provádí měření 

a diagnostiku 
vozů Škoda (VAS 
5051 a 5052A).

9) Měření emisí (zá-
žehové a vzněto-
vé motory i jiné 
značky než Ško-
da).

10) Prohlídky STK 
(v objektu servi-
su).

11) Smlouvy s pojiš-
ťovnami a prohlíd-
ky havarovaných 
vozidel (včetně 
krycích dopisů).

12) Montáže veške-
rého příslušenství, ochranné nástřiky podvozků a dutin.

13) Testy tlumičů a měření hodnot geometrie vozu.
14) Výměna a opravy čelních skel.
15) Dlouhodobou ochranu laku (100+).

AUTODRUŽSTVO PRAHA nabízí opravdu široké spektrum 
služeb. O dokonalém servisu jsem se přesvědčila i já a tak za-
tímco vznikají poslední fotografie, můj opravený vůz technici pře-
vážejí k servisnímu technikovi, se kterým jsem závady vyřizovala. 
Je to skvělé, vše funguje jak má! Loučím se s předsedou družstva 
panem Ing. Jaroslavem Dunovským, CSc., který mi byl ochotným 
společníkem při provádění celým areálem spolu s průběžným po-
skytováním informací. Zbývá jen zaplatit a odjet. Zjišťuji, že tolik 
peněz v hotovosti nemám, ale platit se tu dá i kartou, takže po-
hodička. Co dodat závěrem – usnadněte si starosti se servisem 
stejně jako já. Využijte služeb AUTODRUŽSTVA PRAHA.

Autor textu, foto: Jana Henychová
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na jednotném trhu

Dvojí zdanění vede k právní nejistotě, 
jež občanům a podnikům brání v ekono-
mické činnosti. Vede ke zvýšení celkové 
daňové zátěže, vyšším ztrátám a zby-
tečně vysoké administrativní zátěži a má 
negativní dopad na investice a fungování 
jednotného trhu, což zase poškozuje kon-
kurenceschopnost a zaměstnanost. Konzultace Komise odhalu-
je rozsah problému dvojího zdanění: více než 20 % nahláše-
ných případů u daňových poplatníků z řad právnických osob 
se týká částky vyšší než 1 milion EUR a více než 35 % případů 
u fyzických osob částky vyšší než 100 000 EUR.Sdělení Komi-
se zdůrazňuje, že je důležité řešit dvojí zdanění jako způsob, 
jak zajistit účinnost jednotného trhu a naplnění cílů strategie 
Evropa 2020. Sdělení žádá o vyšší koordinaci zdanění jako 
prostředek zajištění pevnějšího rámce hospodářské politiky 
v eurozóně. To je popsáno v Aktu o jednotném trhu, v němž 
je zdůrazněn význam odstranění přeshraničních překážek pro 
občany EU a vysoké administrativní zátěže spojené se zdaně-
ním pro podniky. Problém této zátěže nyní řeší návrh týkající 
se společného konsolidovaného základu daně z příjmů práv-
nických osob (CCCTB), jejž předložila Komise. Komise rovněž 
zmiňuje, že je třeba vytvořit účinnou síť úmluv mezi členskými 
státy o zamezení dvojího zdanění a že je důležité řešit otázky 
dvojího zdanění dědictví.

Sdělení  
n Se zaměřuje na řešení překážek souvisejících s dvojím zda-

něním s tím, že tento problém je ještě důležitější v období 
hospodářské krize. Ve sdělení se uvádí, že odstranění dvojí-
ho zdanění a zaměření se na dvojí nezdanění by z hlediska 
dalšího vývoje mohlo být zdrojem daňových příjmů vlád.

n poukazuje na to, že několik členských států již sice otázku 
dvojího zdanění řeší prostřednictvím jednostranných, dvou-
stranných a mnohostranných dohod, Smlouva o EU jim však 
neukládá povinnost toto zdanění odstranit. 

n Uvádí  výčet oblastí, které již Komise v rámci řešení dvojího 
zdanění prozkoumala. Výsledkem je směrnice o zdanění 
mateřských a dceřiných společností, směrnice o zdanění 
úroků a licenčních poplatků, Arbitrážní úmluva, Společné 
fórum EU pro vnitropodnikové oceňování (JTPF – EU Joint 
Transfer Pricing Forum), doporučení o postupech při posky-
tování úlevy ze srážkové daně a návrh týkající se společ-
ného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických 
osob (CCCTB).

Sdělení uvádí následující možná řešení:
n posílení stávajících nástrojů, zejména směrnice o zdanění 

úroků a licenčních poplatků. Komise navrhla přepracované 
znění této směrnice zároveň se sdělením COM(2011) 712 

a navrhla úpravu srážkové daně za účelem omezení dvojí-
ho zdanění těchto plateb. EHSV nyní vypracovává stanovis-
ko k přepracovanému znění směrnice

n rozšíření rozsahu a oblasti působnosti úmluv o zamezení 
dvojího zdanění: přezkoumání způsobů řešení trojstranných 
situací, a to, jak zacházet se subjekty a daněmi, na něž se 
v rámci EU nevztahují úmluvy o zamezení dvojího zdanění, 
a podpora dialogu mezi členskými státy v případě sporu;

n opatření, která mají zajistit jednotnější výklad a uplatňování 
ustanovení úmluv o zamezení dvojího zdanění mezi člen-
skými státy. To se týká případného zřízení Fóra EU pro dvojí 
zdanění, na němž by se vypracoval kodex chování, pomocí 
něhož by se řešily rozpory při výkladu pojmů obsažených 
v úmluvách o zamezení dvojího zdanění, které platí mezi 
členskými státy;

n Jako nápravu neexistence obecného závazného mecha-
nismu řešení sporů navrhuje Komise řešení, které je obsa-
ženo v nejnovější verzi článku 25 vzorové úmluvy OECD 
o daních (2008), který se týká řízení vedoucí k vzájemné 
dohodě se závazným postupem řešení sporů u všech nevy-
řešených případů dvojího zdanění. 

Na závěr jsou ve sdělení uvedeny další plánované kroky:
n nadále se zabývat rozvíjením možností uvedených v tomto 

sdělení: zejména zřízením Fóra pro dvojí zdanění, vypraco-
váním kodexu chování v oblasti dvojího zdanění a provedi-
telností účinného mechanismu řešení sporů;

n představit možná řešení k odstranění přeshraničních překá-
žek týkajících se dědické daně v rámci EU, která Komise 
nedávno zveřejnila

n při řešení záležitostí týkajících se dvojího zdanění v souvis-
losti s vnitropodnikovým oceňováním nadále využívat ne-
dávno obnovené Společné fórum EU pro vnitropodnikové 
oceňování;

n během roku představit řešení v oblasti přeshraničního dvo-
jího zdanění dividend vyplácených portfoliovým investo-
rům;

n zahájit šetření s cílem zjistit rozsah dvojího zdanění.

Budoucnost Fondu solidarity evropské unie

FSEU byl založen v roce 2002 za účelem vytvořit nástroj 
EU, který bude reagovat na velké přírodní katastrofy. 

Původní nařízení z roku 2002 obsahovalo zmínku o budou-
cí revizi, jež se měla uskutečnit do konce roku 2006. Za tímto 

Aktuálně z Bruselu

E-mail: zvolska @scmvd.cz.

Máte aktuální dotaz na téma EU? 

Napište nám.      

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD
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účelem v roce 2005 Komise provedla první revizi FSEU. EHSV 
se vyjádřil k výslednému návrhu Komise v roce 2005. EHSV 
předložil několik návrhů – především rozšířit oblast působnos-
ti fondu na období sucha, snížit hranici pro vznik nároku na 
využití prostředků a poskytnout Komisi větší rozhodovací pra-
vomoc.

Rada nakonec odmítla změny navržené Komisí, které Ev-
ropský parlament velmi uvítal (EP). Zakládaly se na praktické 
zkušenosti s nařízením a týkaly se rozšíření oblasti působnosti 
fondu mimo přírodní katastrofy, větší konkrétnosti a transparent-
nosti kritérií pro podání žádosti a úpravy byrokratických a ča-
sově náročných postupů, které poškozují včasnou schopnost 
reakce a viditelnost.

V roce 2011 se Komise rozhodla představit sdělení o bu-
doucnosti FSEU s cílem znovu zahájit obecnou diskuzi o tomto 
fondu. Nynější stanovisko EHSV se vyjadřuje právě k tomuto 
sdělení.

S ohledem na časově náročnou byrokracii v rámci procedur 
spojených s FSEU je dobré zmínit, že Komise nejedná na zákla-
dě vlastní iniciativy, ale pouze na základě formálních žádostí 
členských států, což vyžaduje čas. Po každé žádosti následuje 
náročná procedura, která zahrnuje Komisi, EP a Radu, jejímž 
cílem je schválit rozpočet. Poté žadatelský členský stát doloží 
žádost o finanční podporu.

Komise uzavírá, že „to vede ke kumulovanému účinku, v je-
hož důsledku lze finanční prostředky vyplatit až 9–12 měsíců 
po katastrofě, někdy i déle“.

Pokračující nedůvěra a nesouhlas pocházely ze strachu 
z dopadů na rozpočet. „Subsidiarita“ zůstává v případě „ka-
tastrofy“ hlavní zásadou. Nesouhlas velké části členských států 
se zásadními změnami právního základu a fungování fondu 
solidarity byl opětovně potvrzen v roce 2010.

Je nutno ocenit snahu Komise rozšířit fungování FSEU, je-
likož hodnocení dokazuje, že tam, kde byl použit, byl velmi 
úspěšný. 

Připomínky EHsV k návrhům Komise
EHSV sdílí názor, že v současných podmínkách, musí být 

jakákoliv změna FSEU omezena na vyjasnění nařízení z roku 
2002 a jeho lepší funkčnost. Vyjasnění týkající se fungování 
fondu by měla rozhodně usilovat o zlepšení jeho viditelnosti.

Podrobnější definice, která by stanovovala, že pomoc z fon-
du je možná jen v případě přírodní katastrofy, by mohla pomoci 
odstranit nežádoucí právní překážky, jak uvádí Komise. To by 
bylo rovněž v souladu s kritikou mnoha členských států a ome-
zilo by to zbytečná zklamání postižených členských států.

na cestě k politice eu v oBlasti trestního práva

Lisabonská smlouva dává EU pravomoc v oblasti jak trest-
ního řízení, tak trestního práva hmotného. I když není úlohou 
EU nahrazovat vnitrostátní trestní zákoníky, mohou trestněpráv-
ní předpisy EU, v mezích pravomocí EU, přinést významnou 
přidanou hodnotu stávajícím vnitrostátním systémům trestního 
práva. 
• Trestní právo EU pomocí efektivního boje proti zločinu 

a přijetím minimálních standardů u procesních práv v trest-
ním řízení a pro oběti trestných činů, posiluje důvěru ob-
čanů ve vztahu k výkonu jejich práva na svobodný pohyb  
a koupi zboží nebo služeb od poskytovatelů z jiných člen-
ských států. 

• Dnes se mnoho závažných trestných činů, včetně porušo-
vání harmonizovaných právních předpisů EU, uskutečňuje 
přes hranice. Existuje tedy motivace a možnost pro pacha-
tele trestných činů vybírat si členský stát s nejshovívavějším 
systémem trestů pro určitou trestnou činnost, nebude-li sblí-
žením vnitrostátních právních předpisů zabráněno existenci 
takových „bezpečných útočišť“. 

• Společná pravidla posilují vzájemnou důvěru mezi sou-
dy a donucovacími orgány členských států. To usnadňuje 
vzájemné uznávání soudních opatření, neboť vnitrostátní 
orgány jsou ochotnější uznávat rozhodnutí přijatá v jiném 
členském státě, jsou-li vymezení trestných činů slučitelná 
a existuje-li minimální sblížení úrovně trestů. Společná pra-
vidla rovněž usnadňují spolupráci ohledně užití zvláštních 
vyšetřovacích opatření v přeshraničních případech. 

• Trestní právo EU pomáhá předcházet a trestat páchání zá-
važných trestných činů porušujících právo EU v důležitých 
oblastech politik, jako jsou ochrana životního prostředí či 
nezákonné zaměstnávání.

EU může na základě článku 83 Smlouvy o fungování Ev-
ropské unie (SFEU) přijmout směrnice obsahující minimální pra-
vidla trestního práva EU pro různé trestné činy. 

Jednak mohou být přijata opatření týkající se seznamu vý-
slovně uvedených deseti trestných činů (tzv. „eurozločiny“), 
kterými jsou terorismus, obchod s lidmi, sexuální vykořisťování 
žen a dětí, nedovolený obchod s drogami, nedovolený ob-
chod se zbraněmi, praní peněz, korupce, padělání plateb-
ních prostředků, trestná činnost v oblasti výpočetní techniky 
a organizovaná trestná činnost. Tyto trestné činy si z podstaty 
zasluhují podle samotné Smlouvy přístup na úrovni EU vzhle-
dem k jejich zvláštní závažnosti a přeshraničnímu rozměru. 
Většina oblastí trestné činnosti je již předmětem právních 
předpisů z doby před Lisabonskou smlouvou a jsou v procesu 
aktualizace. Dodatečné „eurozločiny“ mohou být definová-
ny pouze Radou, a to jednomyslně se souhlasem Evropského 
parlamentu. 

Dále je možno stanovit „minimální pravidla pro vymezení 
trestních činů a sankcí, ukáže-li se, že sbližování trestněpráv-
ních předpisů členských států je nezbytné pro zajištění účin-
ného provádění politiky Unie v oblasti, která byla předmětem 
harmonizačního opatření“. Toto ustanovení nevyjmenovává 
konkrétní trestné činy, ale stanovuje podmínku pro přijetí opat-
ření v oblasti trestního práva na úrovni EU v podobě určitých 
právních kritérií. Nejdůležitější je, že právě v této oblasti musí 
orgány EU činit politická rozhodnutí, zda použijí, či ne trest-
ní právo (namísto jiných opatření, jako jsou správní postihy) 
coby vynucovací nástroj, a dále musí určit, které politiky EU 
vyžadují užití trestního práva jako dodatečného vynucovacího 
nástroje. 

Kromě toho jsou stanoveny konkrétní možnost, jak přijí-
mat opatření v oblasti prevence a boje proti podvodům 
ohrožujícím finanční zájmy Unie, tj. oblasti, kde již exis-
tují právní předpisy z doby před Lisabonskou smlouvou. Je to 
velmi důležitá oblast pro daňové poplatníky v EU, kteří přispí-
vají do rozpočtu EU a kteří oprávněně očekávají, že budou 
existovat účinná opatření v boji proti nezákonným činnostem 
namířeným proti veřejným prostředkům EU, například v souvis-
losti se zemědělskými a regionálními fondy EU nebo rozvojo-
vou pomocí EU. 
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Aktuální informace 

• Ve dnech 23.-27. února proběhlo v Lichtenštejnském palá-
ci  druhé kolo diskusí k aktualizaci Národnímu programu 
reforem pro rok 2012. Jednotlivých tematických kapitol 
se zúčastnili zástupci odboru poradenských a podnikatel-
ských služeb. 

• 6.března proběhl v Praze seminář k dani z příjmů právnic-
kých osob – příprava na přiznání za rok 2011, kterého se 
zúčastnilo 49 osob, přednáška byla hodnocena kladně.

• Vzhledem k významným změnám v poskytování cestov-
ních náhrad v roce 2012 se v Praze uskutečnil 23. března 
seminář na toto téma, lektorkou bude pracovnice MPSV.

• V přípravě je setkání s představiteli státní správy a samo-
správy v rámci podzimní celorepublikové porady SČMVD 
16. 11. 2012. Téma: družstevnictví ve světě, Evropě, České 
republice. V rámci jednotlivých akcí se předpokládá spolu-
práce s ostatními svazy DA ČR. 

• Česká marketingová společnost vyhlásila v pořadí již sed-
mý ročník soutěže Marketér roku, který bude tentokrát za-
měřen na inovativní marketing. Kandidáty lze přihlásit do 
10. dubna, vítěz soutěže bude vyhlášen na slavnostním 
galavečeru 16. května 2012. 

• Od neděle 1. dubna v ČR platí nová pravidla pro veřej-
né zakázky. Vláda si od novely zákona slibuje omezení 
korupce a transparentnější vynakládání peněz daňových 
poplatníků. Vítězné firmy budou muset mj. zveřejnit sub-
dodavatele, kteří dostanou přes 10 procent z ceny za-
kázky. Ruší se takzvané losovačky, mají zmizet výběrová 
řízení šitá na míru konkrétní firmě. Změny se dále týkají 
například snížení hranice pro postup podle zákona o ve-
řejných zakázkách. Veřejnou zakázku na stavební práce 
musí zadavatelé vypsat na dodávky služby nad milion 
korun bez daně z přidané hodnoty, u stavebních prací 
činí tato hranice tři miliony korun. Dosud byly tyto limity 
dvojnásobné. 

V Čelákovicích vzniká 
nový vědeckotechnický park

• Výstavba vědeckotechnického parku za 130 miliónů ko-
run byla nedávno zahájena v Čelákovicích. Investorem je 
výzkumný ústav SVÚM a.s., který se věnuje výzkumu ma-
teriálů a sídlí v Praze-Běchovicích. Park vznikne na rozloze 
4,5 tisíce čtverečních metrů, a to v sousedství podniku TOS 
Čelákovice.

• „Potřebujeme modernizovat český průmysl pomocí inova-
cí. Musíme postavit naši ekonomiku na podobných projek-
tech,“ upozornil na význam investice viceprezident Svazu 
průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Podle předsedy 
představenstva SVÚM a.s. Ivo Haina ústav získal na vý-
stavbu dotaci 70 milionů od Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR v rámci programu Inovace a podnikání. Zbýva-
jící část financí pochází z bankovního úvěru a z vlastních 
zdrojů. Kromě sídla SVÚM a.s. budou v novém vědecko-
technickém parku dva inkubátory, kde budou sídlit čtyři 
nové firmy.

• V České republice nyní existuje devět akreditovaných a 34 
ostatních vědeckotechnických parků. Akreditaci může zís-
kat park s rozlohou nad tři tisíce čtverečních metrů užitné 
plochy. Udílí ji Společnost vědeckotechnických parků ČR. 

Jaro se blíží a krtci míří 

do našich zahrádek... 

nechcete mít trávník 

plný hromádek? 

zbývá Jediná 

možnost. 

UděleJte to Jako my 

- pochyteJte Je, 

vysvětlete Jim, 

že se to nedělá a slibte Jim, 

že se s nimi za odměnU vyfotíte 

do časopisU!

Výrobce krtečka je Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby. 
Veškerý sortiment naleznete na www.mubrno.cz.
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DOTAZ:
Dobrý den, sháním klobouk pro 
slavnostní příležitosti a slyšela 
jsem, že jedno vaše družstvo 
vyrábí klobouky na míru. Mohli 
byste mi dát kontakt, nejlépe na 
nějakou pražskou prodejnu?

?O
tá

zk
y a odpov

ěd
i

ODPOVěď: 
Výrobcem luxusních klo-

bouků, prioritně dámských, je 
výrobní družstvo Model  Pra-
ha. V Praze můžete navštívit 
prodejnu na adrese Milady 
Horákové 30, Praha 7. Zde se 
nachází dílna – pokud si bude-
te přát klobouk na míru, odbor-
né pracovnice zjistí vaše míry a 
současně se můžete stát spolu-
návrhářem vašeho klobouku – 
společně vyberete vhodný typ 
pro určitou příležitost, materiál, 
barvu, atd.  Mimo jiné Model 
Praha nabízí speciální službu - 
klobouk můžete mít dokonale 
sladěn s Vaším oblečením – 
pokud si donesete šaty, které 
budete ke klobouku nosit, v ideálním případě ponecháte v prodejně 
kousek látky, klobouk bude vyroben v barevném odstínu a podle va-
šich představ. Pokud spěcháte, pak si jistě vyberete z nepřeberného 
množství typů, barev i velikostí i v dalších prodejnách. V centru do-
poručujeme například prodejnu v pasáži Černá růže.  V prodejnách 
lze získat také doplňky k oblečení, jako rukavice, šátky, šály, textilní 
květiny apod. Kontakty na všechny prodejny včetně dalších informa-
cí naleznete na stránkách www.modelpraha.cz .. 

Letecká 2, 796 86 Prostějov
e-mail: mechanika@mechanikapv.cz 
telefon: +420 582 345 611 
fax: +420 582 342 431 
www.mechanikapv.cz

Foto: realizovaná zakázka ZIMNÍ STADION CHOMUTOV.

Naše produkce 
se zaměřuje 
především na:

Hliníkové výrobky - fasádní a okenní systémy, 
fixní stěny, střešní světlíky, zimní zahrady ve stan-
dardním i protipožárním provedení

Plastové výrobky  - okna, dveře, zimní zahrady, 
fixní stěny v širokém barevném provedení

Dřevěné výrobky  - okna, fixní stěny a dveře, 
s různým typem prosklení, výplní, zárubní a barev-
ným provedením

Zámečnické prvky – schodiště, zábradlí, madla 
různé zámečnické prvky dle požadavku zákazníka

Provětrávané fasády - z alucobondu, keramiky 
apod.

Protipožární výrobky – v hliníkovém a ocelovém 
provedení

Doplňky - žaluzie,rolety,markýzy, garážová a prů-
myslová vrata, sítě proti hmyzu, parapety apod.
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Veletrh FOR ARCH probíhá 
souběžně s veletrhem FOR 
THERM, který se specializuje 

v oboru vytápění, větrání a alter-
nativních zdrojů, či veletrhem FOR 
ELEKTRO zaměřený na osvětlovací 
techniku a elektrotechniku. Každý 
z veletrhů doprovází bohatý dopro-
vodný program složený s předná-
šek, seminářů a workshopů. 

Doprovodné programy mají kaž-
doročně zvýrazněno jedno oborové 
téma. Pro veletrh FOR ARCH bylo 
v letošním roce vybráno nízkoener-
getické stavění, základním pilířem 
programu veletrhu FOR THERM se 
stalo ekologické vytápění – pele-
ty, dřevo a biomasa a veletrh FOR 
ELEKTRO zdůrazní LED osvětlení. 
Na veletrhu se bude konat finále 
16. ročníku celorepublikové soutě-
že učňů stavebních řemesel SUSO. 

V roce 2011 se 
v rámci veletrhu FOR 
ARCH představil na 
ploše 100 m2 v silné 
sestavě i Svaz čes-
kých a moravských 
družstev ČR. Ve spo-
lečné expozici se pre-
zentovali například 
družstva: Dřevojas, 
Družstvo cementářů, 
Detecha či KOO-
PERATIVA. I pro rok 
2012 připravil svaz 
ve spolupráci s orga-
nizátorem veletrhu vel-
mi výhodné podmínky 
pro zájemce ze strany 
členů. Pro bližší infor-
mace se lze obrátit 
na Ing. Jiřího Viselku  
(viselka@scmvd.cz, 
tel.: 224 109 421). 

V pořadí již 23. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH pro-
běhne v termínu 18. - 22. září 2012 v PVA EXPO Praha v Letňanech. 
Předchozího ročníku se zúčastnilo 769 vystavovatelů z patnácti zemí celého 

světa, kteří představili své expozice celkem na 17 076 m2 čisté výstavní plochy. Během pěti veletržních 
dnů prošlo branami výstaviště 78 645 návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. O prestiži celé akce 
vypovídá i velký zájem médií – na veletrhu se akreditovalo 234 novinářů z celé řady odborných i celo-
plošných médií.

Vyražte v září na FOR ARCH
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Výsledky 14. ročníku prestižního žebříčku 100 nejobdivo-
vanějších firem ČR zveřejnilo sdružení CZECH TOP 100  
13. března v pražském Obecním domě. Pořadí určili hla-

sováním manažeři významných firem, finanční analytici, 
zástupci odborových svazů, sdružení a profesních aso-
ciací a další odborníci nezávisle podle vlastního po-
souzení, které z firem české ekonomiky zaslouží obdiv. 
Posuzovali dlouhodobou hodnotu firmy, kvalitu výrobků, 
schopnost přilákat a udržet talentované zaměstnance, 
odpovědnost k životnímu prostředí, vztah ke společnosti, 
podporu veřejně prospěšných prospektů a další ne vždy 
čísly vyjádřitelná kritéria.

V kategorii „Dřevozpracující, papírenský a polygra-
fický průmysl, vydavatelská činnost“ třetí místo obsadilo 
Dřevozpracující družstvo Lukavec. Čtvrté místo v kate-
gorii „Průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních 
hmot“ získalo Vánoční ozdoby, DUV – družstvo ze 
Dvora Králové nad Labem.  

Dřevozpracující družstvo Lukavec

Patří mezi největší družstevní exportéry. 
Ročně prodá do zahraničí nábytkářské díly 
za více než miliardu korun. Podnik s pade-
sátiletou tradicí spolupracuje například i se 
švédským řetězcem IKEA.

Vánoční ozdoby, DUV – družstvo 
ze Dvora Králové nad Labem

Patří mezi největší tuzemské výrobce a vý-
vozce vánočních ozdob.

Oceněným družstvům blahopřejeme a děkujeme 
za skvělou reprezentaci výrobního družstevnictví.

Sdružení CZECH TOP 100 vzniklo již v roce 1993 s cí-
lem sestavit přehled nejvýznamnějších subjektů českého hos-
podářství podle ekonomických údajů. V roce 1994 CZECH 
TOP 100 zveřejnilo první žebříček „100 nejvýznamnějších 
firem ČR”. Postupně se CZECH TOP 100 stalo vyhledávaným 
zdrojem informaci a důležitým ukazatelem jak pro media 
a tuzemské obchodní partnery, tak pro zahraniční investory 
a dodavatele. Umístění firem v žebříčcích a jejich partnerství 
a spolupráce se Sdružením CZECH TOP 100 se stále častěji 
objevuje jako pravidelný odkaz v jejich komunikačních a pre-
zentačních materiálech. CZECH TOP 100 se nadále věnuje 
podpoře principů podnikatelské etiky a zdravé soutěživosti 
při porovnávání objektivních ekonomických kritérií. CZECH 
TOP 100 v současnosti publikuje každoročně pět hlavních 
žebříčkových projektů. Hlavni žebříček Nejvýznamnějších 
firem doplňuji žebříčky Obdivovaných firem, TOP 100 ICT 
firem, soutěž nejlepších výročních zprav a hodnocení TOP 
Firemní Filantrop.

Dvě družstva získala ocenění 
v soutěži 100 nejobdivovanějších 
firem ČR
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