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Květnové číslo přináší informace ze slav-
nostního vyhlášení výsledků soutěže MANA-
ŽER ROKU 2011. Hned v úvodu mi dovolte 
zmínit velice pozitivní zprávu – předseda 
družstva DŘEVOJAS Svitavy Ing. Zdeněk 
Blažek získal páté místo v absolutním žebříč-
ku TOP 10 nejlepších manažerů. Současně 
se stal manažerem odvětví v oboru „Výroba 
nábytku“. Blahopřejeme spolu s poděko-
váním za skvělou reprezentaci výrobního 
družstevnictví.

Z veletržního dění přinášíme zprávu 
z významného veletrhu TECHAGRO v Brně, 
kde SČMVD připravil družstevní expozici. 
Své výrobky zde představila VD BRISK Je-
žov u Kyjova, KOVODRUŽSTVO Olomouc, 
KOVO Konice a KOVOBEL Domažlice.

Na veletrhu FOR KIDS mohli malí i velcí 
návštěvníci obdivovat kromě hraček také po-
třeby pro děti. Vystavovalo zde samostatně 
družstvo DITA Tábor, který předvedlo jako 
obvykle svou značku Little Angel® a výrobky 
s materiálem Outlast®.

Za reportáží jsme zajeli do Náchoda 
a do Třebechovic pod Orebem, kde sídlí 
družstvo SNĚŽKA. Můžete si přečíst o druž-
stvu spolupracujícím s významnými společ-
nostmi na poli automobilového průmyslu 
a které je současně výrobcem luxusních dám-
ských kabelek a pánských kufrů. Rozhovory 
nám poskytli předseda družstva a projektový 
manažer.   

Na obálce tohoto čísla můžete vidět 
atraktivní předsíňovou stěnu Dřevotvaru Znoj-
mo. Jak titulka naznačuje, nábytek je ostatně 
tématem celého čísla. Představujeme dále 
výrobky družstev DŘEVOTVAR Jablonné nad 
Orlicí, DŘEVOJAS Svitavy, DŘEVODÍLO Rou-
sínov či nábytkové kování družstva KNK CZ 
Svratka. Zajímavostí bude pro vás, jak dou-
fám, anketa na téma bytových trendů.

První květnový den je již za námi - dou-
fám jen, že jste si včas vyhlédli v okolí roz-
kvetlou třešeň, pod kterou jste se stihli políbit 
se sobě milým protějškem. Já to nestihla, pro-
tože jsem psala časopis J 

Napravím to tedy alespoň opět prací 
a těším se, že se brzy uvidíme při nějaké 
příležitosti. Pokud máte ve Vašem družstvu 
zajímavý výrobek, novinku či máte zájem 
o reportáž či rozhovor, napište mi.  Těším se 
na spolupráci s Vámi a také na Vaše nápady 
týkající se obsahu časopisu.

Jana Henychová
šéfredaktorka
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MANAŽER ROKU 2011
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže MANAŽER ROKU 2011 se konalo 26. dubna na pražském 
Žofíně. Den úspěšných manažerů a firem doprovodila mezinárodní konference a panelová diskuze 
s politiky. Letos bylo v soutěži celkem 72 finalistů. Záštitu nad letošním ročníkem soutěže poskytl předseda 
vlády České republiky Petr Nečas.

Soutěž MANAŽER ROKU je nejprestižnější a systematicky 
nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem 
je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nej-

lepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody 
a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky.

Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Kon-
federace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká 
manažerská asociace. Do soutěže mohou být nominováni mana-
žeři/manažerky, včetně zahraničních, kteří pracují na manažerské 
pozici ve firmách na území ČR nejméně po dobu tří let. 

Předseda	 VD	 Dřevojas	 Svitavy	 získal	
ocenění	v	soutěži	Manažer	roku	2011

Ing. Zdeněk Blažek, předseda představenstva 
družstva Dřevojas, výrobní družstvo, se stal MA-
NAŽEREM ODVĚTVÍ v soutěži MANAŽER ROKU 

2011 v oboru „VÝROBA  
NÁBYTKU“. Dále se  
Ing. Zdeněk Blažek 
umístil na pátém místě 
v absolutním žebříčku 
TOP 10 nejlepších ma-
nažerů vybraných ze 
všech finalistů soutěže. 

Dřevojas, výrobní družstvo, 
v jejímž čele stojí předseda před-
stavenstva Ing. Zdeněk Blažek, 
má svůj výrobní závod ve Svita-
vách. Družstvo má zastoupení 
v Rusku, Švýcarsku a nyní zaklá-
dá filiálku ve Vietnamu. Dřevojas 
prodává své výrobky nejenom 
v České republice a na Sloven-
sku, ale i v Kazachstánu a na 
Ukrajině. Dalšími významnými 
trhy jsou Německo, Rakousko 
a Švédsko. Dřevojas, výrobní 
družstvo, se úspěšně pokouší 
pronikat také na čínský trh.

Jedná se o ryze českou firmu bez zahraničního kapitálu. 
Základem výrobního programu je koupelnový nábytek v mimo-
řádně vysoké kvalitě. Na moderním designu zde vyráběného 
nábytku se podílí významní designéři.

Pokrokový design koupelnového nábytku pod značkou „My 
Joys“ zaujal nejen v České republice, ale úspěchy slaví i ve Švý-
carsku. Největších prodejních úspěchů však dosahuje v Rusku. Dře-
vojas, výrobní družstvo, disponuje moderními technologiemi a do 
budoucna předpokládá dynamický rozvoj. Důkazem je sortiment 
vyvíjený tak, aby maximálně odpovídal potřebám zákazníků a rych-
lý promyšlený vývoj nových výrobků. Společnost dbá na to, aby 
nové výrobky vždy odpovídaly nejnovějším světovým trendům.

Do	finále	soutěže	se	probojovalo	dalších	šest	ma-
nažerů	výrobních	družstev.

Ing. Radek Brychta
manažer a předseda, Klastr českých nábytkářů, 
družstvo

Zásluhou vedení Ing. Radka Brychty se Klastr českých nábyt-
kářů stal leadrem klastrových aktivit v ČR  významně napomá-
hajícím českým výrobcům nábytku, především malým a středním 
podnikům, prosadit se na tuzemských i zahraničních trzích. KČN 
je rovněž významným hráčem na poli výzkumu a vývoje v oblasti 
inovace nábytkářských výrobků a v oblasti podpory bezpečnosti 
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nábytku a kvality života, jakož i v organizačním a ekonomickém 
poradenství nábytkářským subjektům v ČR. Zásluhou každodenní 
a intenzivní osvětové práce Ing. Brychty se KČN stal v ČR efek-
tivním prostředkem pro rozvoj spolupráce firem, vysokých škol a 
regionálních institucí.

Ing. Zdeněk Kunta
předseda KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo 
Uhlířské Janovice                           

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo se zaměřuje 
především na stavební kovovýrobu, zemědělskou kovovýrobu 
a sklářskou výrobu. Patří mezi největší výrobce ocelových stožá-
rů a ocelových zárubní v ČR a dále mezi kvalitní výrobce tvaro-
vaného a dekorovaného skla. V posledních třech letech získalo 
družstvo výrazné postavení na trhu ocelových stožárů pro veřej-
né osvětlení. Díky efektivnímu a prozíravému vedení se družstvo 
prosazuje nejen na domácím trhu, ale i na trzích zahraničních 
(Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Holandsko, Anglie, 
Korea a Řecko). 

Ing. Blahoslav Dobeš
obchodní a marketingový ředitel, Moravská ústřed-
na Brno, DUV

Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby je nej-
větším výrobcem textilních a plyšových hraček v ČR. I přes sil-
nou konkurenci má dobrou pozici ve svém oboru na tuzemském 
i zahraničním trhu. Obchodní strategie, tvorba sortimentu, výběr 
partnerů, využití potenciálu licenčních motivů jsou řízeny a pro-
jednávány přímo obchodním a marketingovým ředitelem Blaho-
slavem Dobešem. Dokázal formou vhodné a cílené propagace 
posunout typicky český produkt až na světovou úroveň a tím pre-
zentovat nejen družstvo se svými výrobky, ale i ČR. Výsledkem je 
dostatečné odbytové zajištění i v době celosvětové hospodářské 
krize. Ve funkci místopředsedy družstva se osobně podílí na sta-
bilizaci a dlouhodobém rozvoji družstva.

Ing. Petr Kostohryz
předseda OTAVA, výrobní družstvo

OTAVA, výrobní družstvo je podnikatelským subjektem 
s dlouholetou tradicí nabízející široké spektrum zboží a slu-

žeb (kabelové svazky pro auto-moto, bovdeny pro moto a za-
hradní techniku, textilní výrobky, navíjení cívek transformátorů, 
kooperační práce, atp.). V duchu svého poslání vybudovalo 
družstvo za dobu své existence pět chráněných dílen, kde pra-
cuje přes 370 zdravotně postižených osob z celkového počtu 
500 zaměstnanců. Pod vedením předsedy se družstvu daří 
nejen podporovat  a zviditelňovat práci osob se zdravotním 
postižením a přispívat k odstranění bariér mezi zdravými a po-
stiženými spoluobčany, ale současně je i dynamicky se rozví-
jejícím se subjektem co do vnitřní struktury, tak  i z obchodního 
hlediska.  

RNDr. Roman Hrnčíř, CSc. 
předseda Severochemy, družstva pro chemickou vý-
robu, Liberec

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec patří 
mezi významné výrobce vysoce kvalitních chemických výrobků 
v České republice. Mezi zákazníky družstva patří jak koneční 
spotřebitelé, tak profesionální uživatelé a průmyslové podniky. 
Díky vlastnímu vývojovému pracovišti je družstvo schopno neu-
stále držet krok s moderními trendy v oblasti chemické výroby 
a souvisejících služeb. Pod vedením RNDr. Romana Hrnčíře, CSc. 
se družstvo dobře prosazuje nejen na domácím trhu, ale i na 
zahraničních trzích.

Ing. Pavel Migota
předseda výrobního družstva VELOS 

Velos Nový Hrádek je výrobní družstvo, jehož výrobní pro-
gram se specializuje na kovovýrobu a povrchovou úpravu práš-
kovou barvou. Mezi stěžejní výrobky výrobního družstva patří 
kovové bytové doplňky a díly pro automobilový průmysl. Pod 
vedením předsedy družstva Ing. Migoty se družstvu daří neustá-
le zvyšovat kvalitu svých výrobků. Maximální soustředění se na 
kvalitu výrobků, její sledování a vyhodnocování patří k prioritám 
Ing. Migoty. Výsledkem je vysoká kvality výrobků a mnoho spo-
kojených zákazníků.

Krize konce první dekády 21. století odstartova-
la úsilí o velkou přeměnu dnešní globální společnosti 
a stala se výzvou k provedení podstatné změny cho-
vání všech společenských institucí, včetně podnikatel-
ských subjektů. Konference si kladla za cíl
a/ jak uplatnit výhody kapitalistického konceptu  

ekonomiky k reakci na výzvy k velké přeměně 
společnosti

b/  jak využít zkušeností úspěšných manažerů (laure-
átů soutěže Manažer roku) k uskutečnění potřeb-
ných inovativních změn v chování českých institucí 
a podnikatelských subjektů.

Z vystoupení účastníků uvádíme několik postřehů…

Ing. Senta Čermáková
Customer Advocasy Hewlett-Packard

„Loni získaný titul jsem se rozhodla brát jako výzvu,“ říká Sen-
ta Čermáková, držitelka loňského titulu Manažer roku a moderá-

torka konference. Jak dále uvedla, díky titulu manažera byla „na-
jednou více vidět než ostatní“, měla možnost dostat se na různá 
setkání, díky nimž se seznámila s dalšími zajímavými osobnostmi 
či se mohla zúčastňovat podobných konferencí. „Napadlo mi, že 
by bylo skvělé, ty méně viditelné, co nejvíce podpořit a možná 
je i hledat,“ vyjádřila se.  Žijeme v době, kdy lidé jsou naštvaní, 
rozzlobení, lidem se nevede dobře, mají chuť s tím i něco dělat. 
Byla by ale škoda, kdyby se z toho stala převládající společen-
ská nálada, protože podle ní je tato doba nejlepší v historii. „Kdo 
tvrdí, že se máme špatně, zapomíná se dívat jinam,“ řekla s do-
poručením zaměřit se na západní civilizace, porovnat podmínky 
jinde. „Úsměv je lepší než zamračený pohled, naděje je lepší než 
skepse. Kdybych měla říci, jak se pozná dobrý manažer, řeknu – 
žije pro své sny a pro sny svého týmu. Vyjádřila dále své potěšení 
nad tím, že se dnes na konferenci sešli velmi rozdílné osobnosti, 
nejen co se profesí týče. „Když jsem jim ale zaslala svých 17 
otázek, získala jsem hodně podobné odpovědi,“ zareagovala 
s úsměvem. Dobré manažery podle jejích slov spojuje především 
pozitivní energie – když se setkají s problémy, přijdou s řešením.

Mezinárodní	konference	ČMA,	26.	4.	2012,	Praha,	Žofín

Zajímavostí je, že grafické zpracování diplomů soutěže Manažer roku je 
z autorské dílny výrobního družstva Do & Do Orlová.



5 

kv
ět

en
 2

01
2

výrobní družstevnictví

prof. Ing. Milan Zelený, M.S., Ph.D.
profesor ekonomie a systémů řízení
Fordham Univerzity, USA, Univerzita Tomáše Bati  
ve Zlíně

Každá inovace musí primárně nabízet společenský prospěch 
(shared value). Pro úspěch inovačních aktivit dnešních firem ne-
stačí pouze dobrý nápad k uspokojení aktuálních potřeb zákaz-
níků. Musí spolu s tím usilovat o vznik společenské infrastruktury, 
podporující další účelné a efektivní využití výsledků svých inovač-
ních řešení.  “Svobodný trh určuje hodnoty - bez fungujícího trhu 
neexistují spolehlivá ocenění a trpí rovná a spravedlivá směna 
zboží i služeb na základě přidané hodnoty,“ řekl. Svobodu trhu 
je podle něj třeba chránit, svobodný vstup do transakce zaručit 
a ochranu obou stran garantovat – stejně jako svobodu člověka 
a důstojnost jedince. Důležitá je i regulace trhu – k ochraně a za-
jištění svobody, což se děje formou dohledu státních, veřejných 
i soukromých institucí. „Úkolem státu není jen pomáhat, ale chrá-
nit a zajišťovat svobodu před korupcí, podvodem a zlodějnou. 
Pomáhat stát může jen preferováním jedné skupiny na úkor skupi-
ny jiné; na občany utratit pouze peníze, které občanům vezme,“ 
upřesnil.

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
předseda Mezinárodní obchodní komory a člen NERV

Zmínil období roku 2008, kdy byl dlouhá léta převis 
poptávky před nabídkou.  Svůj příspěvek zaměřil mj. na 
strategii mezinárodní konkurenceschopnosti a její nástro-
je, ekonomii globálních inovací, prostředí pro podnikání… 
Zmínil devět pilířů podmínek pro busines a současně nastínil 
nepříliš dobrou podporu podnikatelské sféře v oblasti veřej-
né správy. „Pokud bude veřejná správa tak nefunkční jako 
doposud, brzdí to veškeré vazby,“ vyjádřil se. „Jsme v situa-
ci, kdy jsme začali posuzovat dopady. Úředníci si nekladou 
otázky, proč zákony vznikají, nezkoumají dopady v tomto 
směru,“ dodal.

doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D, MBA
poslankyně PČR, předsedkyně Výboru pro vědu, 
vzdělání, kulturu, mláděž a tělovýchovu děkanka Fa-
kulty podnikatelské, Vysoké učení technické v Brně

Zmínila oblast hodnot podnikání. Podnikatelská každo-
denní činnost není eticky neutrální, obchodníci byli vždy od-
kazování na svoje mravní závazky.   Co znamená být lídrem? 
Je to vytvoření a sdělení vize budoucnosti. „Ukázat smysl dění 
kolem nás, aby dával naději do budoucna, umět kultivovat 
kulturu organizace a vzbuzovat důvěru,“ řekla.  „Vést zna-
mená měnit a vyvolávat nadšení. Vůdce musí mít velkorysost 
a vnitřní jistotu,“ zdůraznila.  Zmínila dále faktory úspěchu, 

mezi něž patří otevřenost a důvěra, týmová práce, dodržení 
termínů, včasnost, orientace na zákazníka. „Pozdržela bych 
se ale inovace a risku,“ vyjádřila se s tím, že inovace souvisí 
vždy s riskem, což může ohrozit chod podniku. „Důležitý je 
také leadership – věnovat se lidem, které máte pod sebou, 
a dále samozřejmě osobní a profesionální růst,“  upřesnila.  
Zdrůraznila nutnost mít kvalitní základní školství, od kterého 
se vše odvíjí.

Björn Stigson
President, World Business Council for Sustainable De-
velopment, Geneva, Swirzerland

Mj. zmínil podmínky v USA – svůj příspěvek zaměřil na vizi 
roku 2050, kdy devět miliard lidí bude žít dobře  v rámci mož-
nosti naší planety. Důležité je budování a transformace měst, 
infrastruktury, živobytí a životních stylů, dále zlepšování bioka-
pacity či řízení ekosystémů, atd.  Soukromý sektor musí hrát klí-
čovou úlohu poskytovatele řešení. Je velmi důležitá spolupráce 
mezi zeměmi v rámci průmyslových odvětví. „Podnikání nemůže 
být úspěšné ve společnosti, která úspěšná být nedokáže,“ řekl. 
Zaměřil se na nové nástroje, jejichž pomocí se podaří zajistit 
dlouhodobě udržitelný rozvoj v 21. století. Současný obchod 
musí mít zodpovědnost za větší návratnost investic, právě tak 
jako za zdravé životní prostředí a uspokojivý životní standard 
pro lidi.

PhDr. Michal Čakrt
sociolog, konzultant, lektor

Zmínil definici správného manažera – především jeho úkol 
vytvořit a udržovat nějaký celek… „Proto se lidé spojují, aby byli 
výkonnější, produktivnější,“ řekl. V poslední době se manage-
ment začal uplatňovat i ve školách, státních institucích, dokonce 
i v církevních organizacích. Podle jeho slov má management ne-
zapomenutelnou společenskou úlohu. Spojení společnosti a ma-
nažera vyjádřil nejlépe slovy: „Stejně jako dirigent musí slyšet, 
jak jeho orchestr hraje, tak i on musí naslouchat lidem, aby smě-
řovali k jednomu společenskému cíli,“ přirovnal. 

Ing. Zbyněk Frolík
jednatel a ředitel firmy Linet Group SE

Jak Frolík uvedl, po revoluci jsme vyhledávanou destinací 
pro zahraniční, převážně průmyslové investice. Často se ale 
jedná o investice se spíše sociálním významem, neboť přináší 
zaměstnanost, ale ne vysokou přidanou hodnotu a následnou 
daňovou výnosnost. Shrnul minulost od revoluce až po sou-
časnost v oblasti podnikání, s asistencí agentur CzechInvest 
a CzechTrade, v oblasti aktivit pro malé a střední podniky 
a podporu marketingu či prodeje v zahraničí. „Je logické, že 
stát by měl podporovat především exportní aktivity s velkým ino-
vačním a rozvojovým potenciálem,“ uvedl. Podle jeho slov ale 
z institucionálního hlediska stát na řadu klíčových aktivit zapo-
mněl. „Naše školství nedodává dostatek kvalitních absolventů 
technických oborů a ani k jejich studiu nemotivuje vhodnými 
prostředky veřejnost a školy. Je na podnicích, aby se často 
o profesní dovzdělání či přeškolení postaraly samy,“ řekl s tím, 
že neexistuje jasná strategie, jak v této oblasti zlepšit stav. Mimo 
jiné zmínil například formu snížení školného či jinou stimulaci 
potencionálních budoucích studentů technických oborů. Velkým 
problémem je podle něj i dostupnost v kvalitě i kvantitě absol-
ventů technických učilišť. „Zdá se, že stát očekává od podniků, 
že si to sami nějak zařídí. Sehnat dnes vyučeného nástrojaře je 
neřešitelný úkol,“ vyjádřil se.
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Pplk. MUDr. DrSc. Vladimír Beneš
Neurochirurgická klinika, Nemocnice Praha - Střešovice

„Je vedoucí pracovník, který vždy zodpovídá za chod dané 
organizace. Aby se člověk stal manažerem, musí mít příslušné 
znalosti a dovednosti. Tuto funkci může vykonávat jen určitý okruh 
lidí. Ne každý má v sobě přirozenou autoritu a dovednost vést 
ostatní,“ řekl. Podle jeho slov manažer pracuje prostřednictvím 
svých podřízených. Existují tři okruhy manažerských dovedností 
– lidské, technické a koncepční. Dobrý manažer by měl umět 
jasně vymezit cíle, aby lidé věděli, na čem mají vlastně pracovat. 
Měl by zřetelně vyjadřovat pokyny, jednat s různými typy lidí, 
rozumět pracovníkům a tolerovat je, rozhodovat se ve složitých 
problémech. Přijímat i poskytovat zpětnou vazbu, dobře organi-
zovat a kontrolovat práci a také být schopný se přizpůsobovat 
změnám. Manažerem nemůže být každý. Ke své práci potřebuje 
určité předpoklady a to získané (zkušenosti, znalosti, asertivita 
a komunikace) i vrozené (fantazie, temperament, empatie a inte-
lekt). Jak řekl, lidé často hledají problémy tam, kde nejsou. „Práce 
by měla být hobby, pokud to tak je, nežil zbytečně,“ vyjádřil se. 

Následovala panelová diskuze s politiky, která 
byla koncipována jako tematické i pragmatické vyús-
tění předchozí konference. Kulatého stolu se zúčast-
nili Jan Wiesner (předseda KZPS), Ing. Pavel Kafka, 
dr.h.c. (prezident ČMA), Ing. Jaroslav Hanák (prezi-
dent Svazu průmyslu a dopravy ČR), Dr. Ing. Jaromír 
Drábek (ministr práce a sociálních věcí ČR), Senta 
Čermáková (Customer Advocasy Hewlett-Packard)  
a Ing. Milan Urban (Hospodářský výbor PS).

Z	vystoupení…

Dr. Ing. Jaromír Drábek
ministr práce a sociálních věcí ČR

Uvedl mimo jiné, že není velkého rozdílu mezi řízením mana-
žera ve firmě a ve státu – podle jeho slov má každý nějaká plán 
a cíl, který je potřeba splnit. Je potřeba oddělovat každodenní 
manažerskou práci od nějakého cíle. Manažer se musí s okol-
nostmi vyrovnávat a současně aktuálně reagovat.

Jan Wiesner
předseda Konfederace zaměstnavatelských a podni-
katelských svazů ČR

„Zkušenosti jsou takové, že funkce ve státní správě se mění pod-
le stranické příslušnosti, nikoliv podle odbornosti, což představuje, že 
situace je čím dál horší,“ řekl. Jako příklad uvedl dosud nezpracova-
nou hospodářskou strategii země, která by pak měla určovat základní 

parametry strategií a koncepcí jednotlivých ministerstev a cílů.  Dílčím 
příkladem je také např. ucelený systém podpory exportu. Stále trvající 
spory o kompetenci mezi MPO a MZV a problémy v komunikaci mezi 
MZV a MPO mají negativní vliv na plnění cílů Exportní strategie a na 
efektivitu českého vývozu. „Státní správa spoléhá na to, že exportní 
procento roste díky úsilí a práci dobrých manažerů,“ řekl mimo jiné.

Ing. Jaroslav Hanák
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

„V politice se dělá chyba za chybou, omyly v řádu miliard, nic 
se nestane. My si chybu dovolit nemůžeme, politická reprezentace 
ano,“ řekl. Podle jeho slov tato tato země již několik měsíců potřebuje 
jasné a silné ministerstvo hospodářství, zato jsou zde jiná nepotřebná 
ministerstva. „Očekávali jsme od vlády, že nezvedne daně a bude 
lepší podnikatelské prostředí. Také nevím proč máme 14 krajů, když 
7 bohatě stačilo,“ vyjádřil se. Zdůraznil také, že export se bez účin-
né a systematické podpory státu neobejde. V oblasti školství je třeba 
posílit vzdělávání v technických oborech, neboť v současné době na 
trhu práce chybí kvalifikované technické síly, což nepřispívá k rozvoji 
konkurenceschopnosti ekonomiky státu.

Autor textu, foto: Jana Henychová

SP	ČR:	Manažeři	kritizují	stav	
společnosti,	ale	jsou	i	optimisté

Tuzemským manažerům nejvíce odebírá jejich energii 
společenská atmosféra a úpadek morálky a v důsledku toho 
lhostejnost a ignorance lidí a také dopady špatně řízeného 
státu, byrokracie a korupce. Současně valná většina z nich 
je přesvědčena o tom, že situace v České republice se do 
budoucna změní. Vyplývá to z prezentované sondy mezi fi-
nalisty 19. ročníku soutěže Manažer roku.

„Manažeři jsou nespokojeni s podprůměrnou 
úrovní řízení státu. Jsou to přitom oni, kdo jsou 
stabilizujícím faktorem této země a vytvářejí hod-
noty. Jsou sebevědomí, spoléhají především sami 
na sebe a na týmovou práci,“ řekl Jaroslav Ha-
nák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Touto soutěží se snažíme zvedat kvalitu ma-
nagementu v soukromé sféře. Nastavujeme však 
i kritické zrcadlo veřejné a státní správě. Na dru-
hé straně nabízíme pomocnou ruku i v jejím říze-
ní,“ uvedl Pavel Kafka, prezident asociace, která 
je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Na rozdíl od předchozích let, kdy se manažeři museli vy-
pořádávat s tlakem na produktivitu a snižování nákladů, nyní 
se největší část z nich soustřeďuje na kladné hospodářské 
výsledky a budování podniků na špici v oboru a budování 
kvalitních a motivovaných pracovních týmů.

Za klíčový faktor úspěchu loňského roku považují tuzem-
ští manažeři schopnost rychle a účinně přizpůsobit se novým 
podmínkám. Tuto schopnost ostatně potvrdilo i dřívější šetře-
ní Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE, 
podle něhož se právě díky flexibilitě našich manažerů po-
dařilo české ekonomice v rámci zemí EU nejlépe vypořádat 
s dopady krize let 2008 a 2009 podobně jako Němci, Ra-
kušané a Dánové. 

V otázce motivace svých zaměstnanců manažeři kladou 
značný důraz na osobní příklad, zakládající se na pracovitosti, 
slušném jednání a týmovosti a také na povzbuzování iniciativy 
zaměstnanců. Jen menší část manažerů, sotva čtvrtina, akcentu-
je finanční odměnu jako hlavní způsob motivace.
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TECHAGRO Brno
31. 3. – 4. 4. 2012

Výrobní družstva, pod záštitou Svazu českých a moravských výrobních družstev, tradičně vy-
stavovala na brněnském výstavišti v pavilonu D. Tento veletrh má dvouletou periodicitu a koná 
se současně s dalšími veletrhy SILVA REGINA, ANIMAL VETEX A BIOMASS.

Z hlediska rozsahu výstavní plochy i počtu vystavovatelů 
brněnské výstaviště dosáhlo rekordu. Celkově bylo pro-
najato 72 000 m2 výstavní plochy a zúčastnilo se ho  

760 vystavovatelů. Za zmínku stojí také počet zastoupených zemí, 
těch bylo celkem 20. Mimoevropské firmy pocházely z Číny  
a z Korejské republiky.

Naši vystavovatelé z řad výrobních družstev jsou výrobci 
výrobků určených pro zemědělství, zahradu a hobby. Společná 
expozice představovala prezentaci výrobních družstev BRISK Je-
žov u Kyjova, KOVO DRUŽSTVO Olomouc, KOVO Konice.

BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova, nejvíce zaujal ná-
vštěvníky svou produkcí PET lahví, lahviček a kanystrů. Zajímaly 
se o ně nejvíce minimlékárny a včelaři. 



9 

kv
ět

en
 2

01
2

výrobní družstevnictví

Družstvo je výrobcem:   
-  obalů z plastů -  vyfukování PET láhví a PET kanystrů o objemu 

od 0,25 - 10 l  
-  vstřiko-vyfukovaných PET lah- 

viček o objemu 10 – 215 ml 
se závitem G 18x3 mm v růz-
ném barevném provedení, 
pro farmacii, potravinářství, 
kosmetiku atd.

- řady lahviček se závitem 
PCO 28 mm 35 – 50 100 
– 150 ml, která byla rozší-
řena o nové dvě lahvičky 
o objemu 200 a 250 ml. 
Tyto obaly mají široké uplat-

nění v balení tekutých, sypkých 
a granulovaných látek. PET 
lahvičky vyhovují požadavkům 
Vyhlášky Ministerstva zdravot-
nictví č. 38/2001 Sb.

Součástí produkce druž-
stva jsou obaly z papíru a le-
penek, hlavně výroba expedič-

ních kartonů, dárkových kazet a skládaček na 1 – 3 ks lahví 
pro vinaře, dárkové kazety na porcelán, reklamní odnosné tašky 
z netkané textilie, potisk sítotiskem

Prezentace družstva KOVO DRUŽSTVO Olomouc představovala 
výrobu lapacího zařízení na malou a velkou škodnou zvěř. Jedná 
se o dřevěné a kovové pasti, které jsou rovněž exportovány do 
mnoha zemí Evropy, ale i dalších světadílů. V poslední době se 
zvyšuje podíl exportu firmy na téměř 80 % z produkce a výrobky 
se dodávají navíc i na Nový Zéland.

Družstvo je též výrobcem drobného zahradního nářadí.

Další část 
výroby družstva 
je zaměřena na 
komponenty pro 
ústřední vytápění. 
Družstvo vyrábí 
radioátory ocelo-
vé článkové v ně-
kolika rozměrech, 
upevňovací prv-
ky na radiátory 
a odvzdušňovací 

ventily. Produkci doplňují i součásti pro automobilový průmysl. 
Volné výrobní kapacity jsou využívány pro zakázkovou výrobu 
a kooperace s jinými zadavateli.
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Asi největší úspěch družstva KOVO Konice zaznamenaly me-
chanické váhy, které jsou určeny nejenom pro včelaře VBO 20, 
50-1, 50-2, 100 a 200-1, mechanické váhy pro pekaře VBJ 6 
a běhounové můstkové váhy VBM 200, tzv. decimálky.     

Ve výrobním progra-
mu družstva jsou dále 

ponorná čerpadla Nau-
tila - U. Družstvo rovněž 

provádí opravy ponorných, kalových 
a oběhových čerpadel. 

KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice mělo již tradičně svou 
expozici v pavilonu A. KOVOBEL je strojírenskou firmou, která se 
zabývá vývojem, výrobou a prodejem technologických zařízení 
pro chov drůbeže a skládacích skladovacích kontejnerů.

V expozici družstva byly návštěvníkům představeny technolo-
gická zařízení pro chov nosnic v obohacených klecích, což jsou 
moderní varianty tradičních více etážových technologických sys-
témů pro chov nosnic v klecích. V kleci je dle požadavků evrop-
ských směrnic instalováno hnízdo, popeliště, hřady a prostředky 
pro zkracování drápů. Zařízení je vyrobeno z odporově svařo-
vaných sít, pozinkovaného a nerezového plechu a plastových 
doplňků. Počet etáží a délka technologie se vyrábí podle přání 
zákazníka. Krmivo je dopravováno pomocí krmného řetězu nebo 

krmného portálového vozíku. Systém dále obsahuje niplové na-
pájecí linie, pásový odkliz trusu a sběr vajec čelním elevátorem 
nebo liftem. Všechny systémy jsou schopné fungovat v plně auto-
matickém režimu.

KOVOBEL v Brně prezentoval i voliérové systémy s integrova-
nými hnízdy, což jsou vícepodlažní technologická zařízení pro 
alternativní chov nosnic. Ve spojení s automatickými snáškový-
mi hnízdy představují alternativu vůči chovům v obohacených 
klecích a jsou určeny pro intenzivní chov nosnic volně na pode-
stýlce. Snáškové hnízdo je v tom to případě instalováno přímo 
v prostoru voliéry.

Dále bylo v expozici prezentováno laminátové silo, pásový 
dopravník na sypké hmoty a další doplňková zařízení k techno-
logickým systémům.

KOVOBEL vyváží svou produkci do celé Evropy, ale i dalších 
světadílů.

Během prvních čtyř dnů prošlo branami výstaviště 98 tisíc 
návštěvníků, celková návštěvnost tak o několik tisíc překročila 
skutečnost minulého ročníku (105 371 návštěvníků) a přesáhla 
hranici 110 tisíc osob. Dnem rekordní návštěvnosti byla neděle, 
kdy areálem prošlo téměř 28 tisíc osob, což zcela naplnilo jeho 
kapacitu.

Odborní návštěvníci na letošním ročníku oceňovali mimo-
řádný rozsah nabídky. Mezi vystavovateli nechyběl nikdo z líd-
rů  trhu ani významných prodejců, kteří se prezentovali velkým 
množstvím novinek.

Autor textu, foto: Michaela Vostálová



11 

kv
ět

en
 2

01
2

výrobní družstevnictví

České pasti na myši a krtky 
se v Rusku osvědčily

KOVO DRUŽSTVO Olomouc v loňském roce 
vyvezlo pasti za více než 3 miliony korun. Za 
první čtvrtletí letošního roku družstvo exportovalo 
tyto produkty již za 1 mil. Kč, což představuje 
více než 120 tisíc kusů.

Ruští zákazníci dávají přednost kovovým pas-
tím na myši a krysy v provedení leštěná mosaz, 
naopak pasti na krtky preferují v černé barvě.

Pasti jsou vyváženy do celé Evropy, ale i do 
Ameriky. Výroba má v družstvu více než 80letou 
tradici.

KOVO DRUŽSTVO Olomouc má ve svém vý-
robním sortimentu i další kovové a dřevěné pasti 
na škodnou, drobné zahradní nářadí a ocelové 
radiátory ústředního topení a příslušenství.

Družstvo využívá své volné kapacity pro za-
kázkovou výrobu při zpracování plechů na CNC 
strojích.

www.kovoolomouc.cz	

Ve dnech 24.– 25.4.2012 pořádal SČMVD v Manažerském 
institutu COOP v Klánovicích  seminář  pod názvem „ZÍSKÁNÍ 
OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ A JEJICH APLIKACE V PRAXI“. 
Seminář byl určen pro předsedy, obchodní a odbytové manaže-

ry a pracovníky obchodních a odbytových oddělení výrobních 
družstev. Cílem semináře bylo zdokonalit obchodní dovednosti 
účastníků a umění vyjednávat o podmínkách obchodu včetně 
ceny. Zkušený lektor Ing. Vlastimil Lisák přednášel na téma mo-
tivace kupujícího, metodiky rozboru nabídky, zásad komunikace 
s kupujícím, techniky uzavření obchodu a obchodního vyjednává-
ní. Ing. Jiří Daněk - předseda Druchemy, družstva pro chemickou 
výrobu a služby, předal k danému tématu řadu cenných zkuše-
ností, zaměřil se na chování  družstva v době krize a dal také 
doporučení, jak se dá v době krize ekonomicky a obchodně růst. 
Přednášky vhodně doplnili Ing. Petr Dufek - ředitel makroekono-
mických analýz ČSOB svou prezentací „Česká ekonomika ve víru 
evropské dluhové krize“ a Ing. Libor Dupal - předseda Sdružení 
českých spotřebitelů, který hovořil na téma podnikatelské etiky ve 
vztahu k vyřizování reklamací a spotřebitelských sporů. Semináře 
se zúčastnilo 30 zástupců výrobních družstev, kteří jeho průběh 
hodnotili velmi dobře a vyjádřili přání, aby svaz v pořádání po-
dobných akcí nadále pokračoval.

Autor textu: Ing. Věra Řeháčková
Foto: Ing. Jiří Viselka

Seminář „ZÍSKÁNÍ 
OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ 
A JEJICH APLIKACE V PRAXI“

K
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DITA výrobní družstvo invalidů
na veletrhu FOR KIDS

V pořadí 8. veletrh pro děti FOR KIDS a 1. veletrh volnočasových aktivit a vzdělávání pro náctileté 
FOR TEENS se konaly ve dnech 12. – 15. dubna v prostorách PVA EXPO PRAHA v Letňanech. 
Celkem 160 vystavovatelů nabídlo průřez vším, co se týká malých i větších dětí. Le-
tos novinkovým FOR TEENS chtěli pořadatelé posunout věkovou hranici dětských 
návštěvníků až do věku šestnácti let a nabídnout jim tak ucelený přehled zboží 
a volnočasových aktivit.

V rámci veletrhu FOR KIDS vystavovalo také družstvo DITA 
Tábor, které nabídlo tradičně přehlídku dětského oblečení 
a doplňků pod značkou Little Angel®. Mezi představova-

né novinky patřila například tzv. SoftShell bunda, která zaujala 
řadu přihlížejících maminek. 

Další obdivovanou novinkou veletrhu FOR KIDS se stal  
autofusak ANGEL Outlast® 5v1. Dá se použít do autosedaček 
pro podzimní, jarní i letní dny. Je velmi praktický, neboť se dá ro-
zepnout spodní část a dítěti lze vyndat nožičky s botičkami, aniž 
by se fusak ušpinil.  Samozřejmostí jsou praktické pětibodové ot-

vory pro provlečení 
popruhů autosedač-
ky nebo kočárku. 
Fusak je vyroben ze 
stoprocentní bavlny 
a při jeho výrobě byl 
použit termoregu-
lační materiál Out-
last®. Velkou výho-
dou výrobků z Dity 
je jejich víceúčelné 
použití, v případě 
tohoto fusaku ozna-
čeno jako 5v1. 
Kromě klasického 
použití fusaku se 
dá výrobek rozložit 
a použít jako deka 

či hrací podložka. Fusak lze vložit do 
nepromokavé tašky, která se prodává 
s výrobkem. V takovémto tvaru má 
fusak použití jako polštářek nebo 
podsedák proti prochladnutí. Taška 
současně slouží jako nepromokavý 
vrchní díl připnutý patenty k fusaku. 
Výrobek je vhodný pro děti do 2 let.

www.dita.cz

Autor textu, foto: 
Jana Henychová
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Vinaři z Čejkovic přicházejí 
s aplikací pro chytré telefony 

Na mezinárodní veletrh Víno&Delikatesy, který se konal ve dnech 25. – 27. dubna, přišlo 
vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice kromě vinařských specialit i s technolo-
gickou novinkou – mobilní aplikací Templářská vína. Jde o první multiplatformní vinařskou 
aplikaci s potenciálem oslovení více než 67 procent uživatelů chytrých telefonů v České 

republice. Aplikace, která vznikla ve spolupráci s CCV Informační systémy, je ke stažení zcela zdarma.

Tato technologická no-
vinka předpokládá 
usnadnění komunikace 

se zákazníky. Jedná se o vů-
bec první multiplatformní 
aplikaci pro chytré telefony 
v segmentu potravinářství. 
Pokrytím nejrozšířenějších 
a rychle rostoucích platforem 
operačních systémů pro chyt-
ré telefony, iOS a Android, 
vzniká prostor pro oslovení 
více než dvou třetin uživa-
telů v ČR. Podle aktuálních 
šetření StatCounter Global 
Stats pro Českou republiku 
z února letošního roku systém 

Android v Česku využívá více než 45 % uživatelů smartphonů, dru-
hý nejpoužívanější iOS pro iPhone  podílem 22 % předstihnul OS 
Symbian (20 %), který byl jedničkou ještě před rokem.

Aplikace Templářská vína slouží nejen 
jako kapesní průvodce vín s informacemi 
o charakteru, vinici a technologii výroby 
každého z vybraných vín. Pomáhá také pro 
snadnější nákup a rychlejší objednávku vína. 
Praktický vyhledávač vinoték, restaurací 
a dárkových prodejen pomůže uživateli ob-
jevit s využitím GPS navigace až 160 prodej-
ních míst po celé ČR s možností vyhledávání 
nejbližšího místa v okolí. Pro uživatele jsou 
připraveny také početné soutěže.  

„I  když  stavíme  na  tradici  templářských 
rytířů sahající až do středověku, nepřestává-
me  sledovat  nové  technologické  trendy  jak 
ve výrobě,  tak v komunikaci. Aplikace Tem-
plářská vína má pomoci zákazníkům zorien-
tovat se v naší nabídce a usnadnit jim nákup 
vín mimo  jiné,  i propojením na náš e-shop. 
Jsme otevřeni poskytovat zákazníkům maxi-
mum  informací  o  našich  produktech  a  pro-
to  i  touto  aplikací  nabízíme  pohled  až  do 
úrovně  skladových  zásob  vybraných  vín“, 
říká Lukáš Lukáš z Templářských sklepů 
Čejkovice.

Jan Škerle ze společnosti CCV Infor-
mační systémy, která se stala technologickým 
dodavatelem aplikace, dodává:  „Využili 
jsme mimo jiné zkušenosti s nedávnou reali-

zací úspěšné aplikace Sommelier ve spolupráci s Vinařským fon-
dem, která během prvních týdnů po uvolnění na AppStore získala 
přes 10 tisíc stažení. Templářské sklepy zašly o krok dále, orien- 
tací  na  podporu  konkrétních  produktů.  Navíc  nezůstaly  pouze 
u operačního  systému  iOS pro 
iPhone, ale  rozhodly  se nabíd-
nout zákazníkům multiplatform-
ní aplikaci, což dosud v České 
republice není zcela běžné.“

Aplikace Templářská vína 
byla na AppStore a Google 
Play oficiálně uvolněna 25. 
dubna. Zájemci měli příležitost 
vyzkoušet ji a získat podrob-
nější informace na veletrhu 
Víno&Delikatesy u stánku Tem-
plářských sklepů Čejkovice. Do 
první verze byla zařazena nej-
dříve vína z nejvyšší řady Sanc-
tus Victoria. Později se budou 

doplňovat i ostatní řady 
a přibývat budou také 
nová prodejní místa. Pro 
další verzi se připravuje 
rozsáhlejší soutěž, ve kte-
ré se účastníci zahrají na 
sommeliery a naučí se rozlišovat jemné odstíny barvy, vůně 
a chuti vín. Nejúspěšnější dokonce získá profesionální som-
melierský kurz.

www.templarske-sklepy.cz	
www.sanctus-victoria.cz	
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Sněžka, výrobní družstvo Náchod
Málokterá firma dovede zaměstnat několik set lidí a současně být předním výrobcem a partnerem vý-
znamných společností na poli automobilového průmyslu.  Náchodské družstvo Sněžka je důkazem 
toho, že když se chce, jde všechno. Lidé z okolí této velké firmy si rozhodně nemohou stěžovat na 
nezaměstnanost – pokud se jim chce skutečně pracovat a nejde jim pouze o razítko pro úřady práce, 
mají možnost zkusit to právě ve Sněžce. Hlavním kritériem pro výběr zaměstnanců je kromě minimálních 
znalostí oboru především chuť pracovat a vztah k firmě, která zajišťuje jejich živobytí. A to vedení Sněžky 
dovede zajistit opravdu velkému počtu pracovníků.  Do Sněžky jsme se po čase vydali, abychom zma-
povali současné výrobní možnosti a současně vás seznámili s jejím předsedou Ing. Miloslavem Čermá-
kem poněkud netradiční formou. Nuže, posuďte sami… 

Pane	 předsedo,	 můžete	 představit	 našim	 čtená-
řům	Sněžku?

Klasická Sněžka má necelých 700 zaměstnanců, 90 procent 
z toho, co vyrábí, je určeno pro automobilový průmysl. Rozrostli 
jsme se o dceřiné společnosti – od roku 2006 existuje na Sloven-
sku Autotex Snina, kde pracuje asi 200 lidí, vyrábějí se tam vyrá-
bějí hlavové opěrky a područky. O rok dříve jsme odkoupili akcie 
společnosti Bentex Automotive a.s., v Benešově nad Černou, kde 
se vyrábějí sedáky z kůže a vinylu a pracuje tam kolem dvou 
stovek lidí. Dále vlastníme Bentex v Žilině, kde pracuje 150 lidí, 
kteří vyrábějí sedáky, a Stival Automotive, kde se šijí též sedáky 
a výrobu zajišťuje dalších 150 lidí. Sněžka Group má potenciál, 
jak růst… Pokud se nám podaří vyhrát tendr, budeme plnit vý-
robní kapacity na Slovensku. Kromě toho vlastníme síť obchodů 
Stival, kterou ale současně rozprodáváme.

Co	je	toho	důvodem?
Obuv je, co se týče konkurence, téměř vždy ztrátová záleži-

tost. Nedělám si iluze, že se recese obrátí, neboť český národ, 
pokaždé když se něco děje, začne být o to spořivější. Takže Češi 
se vrátili k nejlevnějšímu typu obuvi. Obuv Stival se prodávala 
spíše pro střední vrstvy, tedy jsme se rozhodli tuto firmu prodat 
a tento business, pokud se to dá tím slovem nazvat, ukončit. 

Jak	jste	na	tom	s	hospodařením?
Obrat za loňský rok představoval necelou miliardu korun. 

Tento obrat držíme již čtyři roky po sobě. Obrat by byl větší, 
kdyby v roce 2008 nepřišla krize. Dceřiné společnosti mají obrat 
kolem 600 milionů korun, který je v posledních třech letech sta-
bilní. Protože Sněžka Group hospodaří s kladným hospodářským 
výsledkem, může si dovolit rozšiřovat a investovat.

Pokud	dobře	počítám,	celá	Sněžka	Group	má	téměř	
1,4	tisíce	zaměstnanců.	Musí	to	být	pro	vás	obrov-
ská	odpovědnost,	zajistit	pro	všechny	práci…

Každý vnímá spíše ty pozitivní stránky podnikání - když se 
vytvoří zisk, můžete vyplatit peníze… Nikdo to nevnímá tak, že 
vás v noci budí to, jestli budou mít všichni zaměstnanci práci. 
V automobilovém průmyslu stačí malé zakolísání a určité auto 
se neprodává… Což vede k nižším příjmům. Na druhou stranu 
jsou auta, která se i přes krizi prodávají dobře. Jsme závislí 

na tom, jak se auta prodávají, abychom mohli pro ně vyrábět 
komponenty. 

Pro	jaké	značky	vyrábíte?
Vyrábíme pro 70 procent aut, které se pohybují na evrop-

ských silnicích - Ford, Opel, Mercedes, BMV, Rover, Peugeot, 
Citroën, Volkswagen, Renault i českou Śkodu. Když se jedné au-
tomobilce nedaří, naše výroba bývá vyvážena jinou. Nicméně 
v období globální krize všechny automobilky zareagovaly stejně 
– začaly vyprodávat sklady a omezily výrobu. V to období jsme 
v některých provozech vyráběli jen čtyři dny v týdnu. Naštěstí se 
nám podařilo realizovat náhradní projekty. Menší firmy ale toto 
neustojí a celá řada firem začátkem roku 2009 zanikla.

Jaké	 strategické	 postupy	 jste	 si	 pro	 toto	 neper-
spektivní	období	stanovili?

Naše strategie už v minulosti byla - nebudeme si vše rozdě-
lovat, budeme kumulovat kapitál. To se rozhodně vyplatilo. Když 
nastane krizová situace, máme kde brát a nejsme tak závislí na 
výkyvech výroby. Proto jsme také toto období krize bez velkých 
výkyvů přežili.  Do Evropské unie přibývají nové země – nyní se 
hovoří o Srbsku, Chorvatsku, Albánii… Pracovní síla je tam ještě 
levnější a všechny nadnárodní firmy se stěhují za levnější pracov-
ní silou. Museli jsme se proto soustředit na složitější a výrobně 
náročnější výrobky s vyšší přidanou hodnotou a ty jednodušší 
začít vyrábět v dceřiné společnosti na Slovensku.

Ve	Sněžce	pracuje	hodně	zahraničních	zaměstnan-
ců…	Jak	se	potýkáte	se	spoluprací	s	úřady?

V současné době zaměstnáváme 140 cizinců, 60 z nich jsou 
agenturní pracovníci. Jejich počet ale bohužel soustavně klesá, 
neboť úřady práce nepovolují firmám zaměstnávat zahraniční 

ROZHOVOR
Ing. Miloslav Čermák 
předseda VD Sněžka Náchod
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pracovníky. Domnívám se, že je to krátkozraké opaření, neboť 
existují profese, kde Češi nikdy v dostatečné míře dělat nebudou 
a právě šička mezi tyto profese patří. Celá řada učilišť vymizela. 
Snažili jsme se s učilišti spolupracovat a nabízet jim podporu, 
aby to bylo pro ně zajímavé. Ale když nechtějí sami děti, pak 
s ním nelze nic nadělat. Děti jsou v rodinách od mala vedeni 
k tomu, že lepší práce je být bankovním či státním úředníkem, 
manažerem… Dělnická profese a řemeslo je v očích současné 
společnosti něco podřadného. Jednou tzv. zapláčeme, neboť 
řemeslníci obecně ubývají, a přitom je jich potřeba. Současní ře-
meslníci jsou již chlapci a děvčata v letech, za pár let odejdou 
do důchodu. Nová generace místo nich není. Čili to by mělo být 
výzvou pro naše učňovské školství, jak řemeslu a šikovným rukám 
znovu navrátit společenskou prestiž. Aby děti byly vychovávány 
k tomu, že když někdo umí dobře řemeslo, je to stejně důleži-
té, jako být třeba obchodní manažer. S tím souvisí i další věc 
– lidé podnikají, ale často nerozumí řemeslu. Vede to k tomu, že 
nadělají dluhy a zkrachují. Výhodnější je, když si živnost založí 
řemeslník, neboť té práci rozumí. Když se mu firma rozroste, na 
ekonomiku si může někoho najmout – a firma vydrží.

Jak	tedy	tuto	situaci	řešíte?
Těžce. Využíváme zahraniční pracovníky. Po skončení jejich 

pracovního pobytu podáváme žádost o jeho prodloužení.  Úřad 
práce nám vyhoví pouze částečně – z osmi žádostí nám pro-
dlouží maximálně čtyři. A řekne nám – zde máme pro vás české 
nezaměstnané. Jenže ti zpravidla nepotřebují práci, ale razítko. 
Většinou to skončí tak, že nastoupí, třetí den onemocní a pak to 
skončí buď oni nebo to ukončíme my. Problém je v tom, že spous-
ta nezaměstnaných nikdy prostě dělat nebude, protože dosta-
nou sociální dávky, přijedou si v mercedesu pro podporu, ale do 
práce je nikdo nedostane… A těm, co chodí na rozdíl od nich 
do práce, se vysmívají. Je potřeba v prvé řadě změnit sociální 
systém, aby vznikal tlak na to, aby lidi pracovali. Takové lidi nám 
jako nezaměstnané nabízejí úřady práce a odmítají povolovat 
vyškolené a zapracované zahraniční pracovníky. U nás pracují 
Mongolové, Vietnamci či Ukrajinci.

Co	když	má	někdo	zájem	pracovat,	ale	nikdy	šičku	
nedělal?

Přicházejí k nám například domácí švadleny s tím, že by chtě-
ly tuto práci zkusit. Pokud vidíme, že má takový člověk skutečně 
o práci zájem, dotujeme jeho výplatu 3 – 4 měsíce, než se tu 
práci naučí, neboť je to pro nás perspektivní člověk, se kterým 
počítáme. Sněžka proto sází i na zahraniční dceřiné společnosti, 
protože v Čechách není dostatek pracovní síly.

Pojďme	trochu	odbočit…	Pane	předsedo,	jak	rela-
xujete?

Každý člověk by měl mít nějakého koníčka, aby mohl relaxo-
vat a vyčistit si hlavu. Někdo preferuje sport, jiný umění. Už jako 
malý jsem chtěl být malířem, jenže přišli Beatles, a tak jsem chtěl 
být muzikantem. Nakonec jsem šel studovat elektrotechnickou 
průmyslovku. Muzika ale byla ve mně pořád, do svých 42 let 
jsem hrál aktivně zpočátku hlavně bigbít. Když později tehdejší 
režim zakázal vystupovat a „propagovat západní kulturu“, za-
čali jsme hrát alespoň v kavárně. Pak jsem ale začal pracovat 
ve Sněžce a na koníčky nebyl čas. S postupujícím věkem jsem 
si říkal, že je to špatně a že si musím vymezit také čas pro sebe. 
Začal jsem proto malovat  a zase hrát – více doma než na ve-
řejnosti. Ale když člověk hraje doma, vyplyne z toho logicky to, 
že je potřeba to, co dělá, někde alespoň občas předvést nebo si 
jít s někým zajamovat. I když mám stále plnou hlavu Sněžky, na 
chvíli „vypnu“ – když začnete hrát nebo malovat, hlava se vám 
vyčistí. V létě zase pracuji na zahradě , sekám trávu a stříhám 
stromy, ze kterých dělám také „umění“. Malování obrazů mě pro-
vází hlavně posledních 10 let.

Na	vaše	jméno	jsem	narazila	na	internetu	v	ency-
klopedii	českého	bigbítu…	Jak	se	jmenovala	vaše	
kapela?

To je klidně možné, protože já první bigbít založil v Pardu-
bicích, když mi bylo 15 let. Tehdy jsme si říkali LONGS, byla to 
vysloveně studentská kapela, hráli jsme písničky BEATLES, ROL-
LING STONES, CREAM. Hráli jsme hlavně na studentských večír-
cích. Později vznikla sestava v letech 1967 – 1973 podnázvem 
HELLS ANGELS. Tento původní název ovšem neměl dlouhého 
trvání – soudruzi nás donutili škrtnout slovo „hells“, později jsme 
museli škrtnout název „angels“… Takže jsme pak vymýšleli růz-
né názvy. Nějakou dobu jsme se jmenovali česky ANDĚLÉ, což 
se nám nelíbilo. Později jsme používali název L.O.V.E., což byly 
začáteční písmena členů kapely – znělo to anglicky, ale dal se 
vysvětlit česky, čímž jsme soudruhy obelstili. Do tohoto snažení 
ovšem vstoupily dva momenty – první byla vojenská služba – 
snažil jsem se ji odkládat co to šlo, ale neodložil. Kapela měla 
v tom období dost problémů, protože jsme hráli bigbít, takže jsme 
byli nežádoucí… Pak přišly nějaké pokyny, které kapely mohou 
a které nemohou hrát.

Tedy	jste	zažili	paradoxní	éru	přehrávek	a	zřizo-
vatelů…
Jasně, přišli jsme k přehrávkám, kde seděli různí lidé a rozhodo-
vali o hudbě, o které mnohdy neměli ani ponětí. Naším zřizo-
vatelem byla organizace 
ZK Mír Jaroměř. Nějakou 
dobu byl naším zřizovate-
lem Kulturní středisko v Ná-
chodě. Nakonec bylo čím 
dál obtížnější v českých 
podmínkách hrát, mít ke 
všemu povolení a respek-
tovat, různá nařízení typu 
– 75 procent repertoáru 
musí být skladby autorů ze 
socialistických zemí. Ode-
šel jsem na vojnu, tím se 
kapela rozpadla a už se 
později nikdy nepodařilo 
dát ji dohromady. Nor-
malizací zde tyto hudební 
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směry natolik zatuhly, že bylo vůbec těžké dát rockovou kapelu 
dohromady a hrát na veřejnosti. Při hraní po stodolách na černo 
zase hrozilo, že nás udá nějaký iniciativní soused.

Od	 bigbítu	 k	 plesovým	 kapelám,	 předpokládám,	
že	to	byl	asi	pro	vás	jako	pro	muzikanta	šok.

Chtěl jsem hrát, takže po vojně jsem se k hudbě vrátil coby 
kytarista a zpěvák s angažmá do kapel pro plesové akce a ka-
várenské zábavy. Hráli jsme po kavárnách tehdy populární pře-
vzaté skladby, takže se jednalo o tzv. „umění pro širokou cílovou 
obec“. V podobných kapelách jsem působil až do roku 1990. 
Nastoupil jsem do Sněžky a tím byly mé hudební aktivity zcela 
potlačeny.

Předpokládám,	že	převzít	vedení	velké	firmy	pro	
vás	 představovalo	 skutečnou	 změnu	 i	 v	 osobním	
životě.	Jakou	cestou	jste	se	hned	od	počátku	roz-
hodl	vydat?

Umanul jsem si, že podnik nesmí zaniknout. Že se musím 
postarat, aby se to nestalo. Že chci podnikat, ale pokud ne-
mám své vlastní dva až tři miliony do začátku, nemůžu podni-
kat sám. Půjčit si peníze představovalo velké riziko. Měl jsem 
najednou firmu, která má potenciál, ale také fůru dětských 
nemocí, které bylo potřeba vyléčit. Měl jsem možnost vyrazit 
na dva měsíce do Bruselu a spoustu věcí jsem se tam naučil 
– vrátil jsem se nabitý novými poznatky a začal jsem spoustu 
věcí předělávat. Vytvořil se transformační a privatizační pro-
jekt, stanovy jsem vytvořil podle svých představ a zkušeností 
z Bruselu. 

Co	vidíte	jako	základní	odrazový	můstek?
Když se vás někdo zeptá, proč podnikáte, začnete myslet na 

to, proč to vlastně děláte. Jestli je to proto, aby ostatní měli práci, 
tak na to rychle zapomeňte. Protože všichni ostatní kolem vás 
podnikají pro peníze. Takže je potřeba si vše v prvé řadě pro-
myslet a pokud něco děláte a na konci nejsou peníze ve formě 
kladného hospodářského výsledku, tak je to špatně. Ano, existu-
je skupina lidí, která podniká proto, aby lidé měli práci. Může si 
to dovolit, neboť žije z dotací. Sem patří firmy zaměstnávající lidi 
obtížně zaměstnavatelné, mj. VDI.

Vy	jste	se	ale	k	hudbě,	pokud	vím,	nedávno	zase	
vrátil.

Ano… V roce 2006 za mnou přišel bývalý bube-
ník ANGELS, který emigroval v roce 1976 do Němec-
ka. Navrhl mi, abychom si spolu zahráli na oslavě jeho  
60. narozenin. Jeho přáním bylo udělat koncert starých AN-
GELS. Řekl jsem mu: „Jsi blázen? 37 let jsme nehráli.“ A on: 
„Ne, to půjde.“ A já: „Ne, nepůjde. Nehrál jsem 15 let 
a struny mi zrezavěly.“ Za týden mi došel dárek – poslal 
mi balíček strun, abych se neměl na co vymlouvat. A tak 
jsme se znovu sešli a zjistili jsme, že jsme toho sice hodně 
zapomněli, ale ne úplně. Začali jsme zase cvičit. Pak jsem 
s i říkal – koupím si novou kytaru, a udělal jsem to. 

Apropo,	jakou	kytaru	jste	měl	coby	le-
gendární	český	bigbíťák?

Moje úplně první kytara byla historicky 
první česká kytara Jolana Grazioso licenční 
značky Resonet Futurama, na kterou hrál mj. Eric 

Clapton (poznámka redakce: tuto českou 
verzi kytary si na 
splátky v Liver-

poolu zakoupil také kytarista legendárních Beatles  
George Harrison, korpusy a krky pro hořovickou  
Delicii tehdy vyrábělo výrobní družstvo Dřevokov 
Blatná). Později jsem měl ještě další tři kytary, které jsem si vy-
robil sám – skamarádil jsem se v Pardubicích s houslařem a pře-
svědčil jsem ho, že když dovede vyrobit housle, dovede vyrobit 
i kytaru. Doma jsem pak ve svěráku dopilovával tělo i krk, šroubo-
val kytaru k sobě a montoval do ní snímače a mechaniku. Později 
jsem si koupil kopii Gibsona – českou Jolanu Diamant, která měla 
velmi dobré dřevo a zvuk, ale nepříliš dobré snímače. Pak jsem se 
dostal k zahraničnímu hudebnímu časopisu a tam jsem si přečetl, 
jaké snímače má na kytaře Frank Zappa. Na základě toho jsem 
kytaru osadil americkými snímači DiMarzio, které mě kamarádi 
hrající v zahraničí přivezli a které drží prvenství dodnes. Cena to 
byla tehdy nekřesťanská – dva snímače stály více než celá kytara, 
na každý z nich tehdy padla celá moje výplata. Měl jsem výhodu, 
že jsem vystudoval elektrotechnický obor, tedy jsem si mohl tyto 
úpravy zajistit sám – tehdy totiž neexistovaly zde v prodeji ani 
komponenty, ani servis. S touto kytarou jsem pak vydržel až do 
devadesátých let, kdy jsem ji odložil na dlouhé roky na půdu. No 
a v roce 2006 jsem ji zase snesl dolů, vyměnil na ní struny, pře-
brousil pražce a našel zpět svého dávného koníčka pro relax při 
každodenním pracovním vytížení. 

Dostal	jste	někdy	nabídku	k	profesionálnímu	an-
gažmá?

Je pravda, že když jsme několikrát hráli s ANGELS na festiva-
lech, na jednom krajském festivalu jsem obdržel  cenu jako zpěvák… 
A to byl přesně ten okamžik, který nastává v životě hudebníka – za-
čali mi „házet lana“ známější bigbítové kapely, abych s nimi šel zpí-
vat a hrát. Jenže já jsem chtěl hrát naši hudbu, tedy jsem vždy zůstal 
doma protože ve výjezdu do zahraničí mě tenkrát bránila nevykona-
ná základní vojenská služba.A tak jsem hrál ponejvíce v kavárnách 
až do doby kdy jsem upřednostnil práci před koníčky.

Kytaru	máme	–	 jaké	 jste	měl	aparát?	Existovalo	
v	té	době	již	lampové	zkreslení?

V té době se tu nedalo nic sehnat, pouze zn. Dynacord, 
Vermona, atd. Jelikož se na to nedalo hrát podle našich před-
stav, založili jsme za tím účelem výrobní družstvo STEZ a na-
ším původním nápadem bylo vyrábět právě hudební podiové 
aparatury. Prvním naším sestrojeným aparátem byl výrobek 
na základě získaného schema lampové legendy Marshall, vy-
šli jsme z něj, vyrobili první lampový aparát a kupodivu nám 
to zvukově hrálo jako našim americkým a anglickým hudeb-
ním kolegům. Jednalo se o léta 1967, 1968, vše vznikalo na 
koleni a bylo to nutností, pokud člověk chtěl hrát a zvukem 
se přiblížit zahraničním vzorům. Nic se zde nedalo zakoupit, 
když jsme chtěli držet se světem krok, museli jsme si vše vyro-
bit. Později ale opět zakročili soudruzi a nařízením shora nás 
sloučili s jiným výrobním družstvem, které vyrábělo mimo jiné 
kovovýrobky i krmítko pro prasata. 

A	co	vy	a	rodina?
V roce 1975 jsem se oženil… A s tím se datuje též můj 

vztah k obrazům. Šli jsme s manželkou na výstavu nábytku 
objednat si ložnici. Tehdy se nábytek nedal zakoupit rovnou 
v obchodě jako dnes. Jednu jsme si vybrali a prodavač nám 
sdělil,že tento rok je již vyprodán a že nás napíše na příští rok 
do záznamu. Nakonec jsme se z výstavy vrátili s obrazem. 
Tím začalo i mé aktivní sběratelství obrazů –  časem jsem si 
vybudoval menší sbírku krajinomalby. Občas zapůjčuji obra-
zy ze své sbírky na různé výstavy

Česká verze Futuramy
výrobce VD Dřevokov Blatná, 1958
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Součástí návštěvy Sněžky byla prohlídka dílen – provedl nás projekt manager Jan Zima. Měli jsme 
tak na vlastní možnost vidět, jak vznikají opěrky do téměř všech automobilů, které můžeme vidět na 
našich silnicích. 

ROZHOVOR
Jan Zima
Project Manager

A	jak	jste	se	dostal	k	malování?
Začalo to asi před deseti lety,kdy jsem si vzpomněl na zá-

klady kresby a malby které jsem získal v dorosteneckých letech 
v různých výtvarných kroužcích. Vzal jsem tužku a začal jsem 
kreslit. Docela mi to šlo – od rodiny jsem pak dostal pod vánoční 
stromeček olejové barvy a v zimě začal vznikat můj první obraz. 

Jelikož jsem už nějaké základy měl začal jsem to znova zkoušet 
a dostavily se už slibné výsledky. Svoje obrazy vytvářím pouze 
jako koníčka, zpravidla je pak rozdám přátelům. Dělá mi potě-
šení něco vytvářet a malování obrazů je skvělý relax po každo-
denním shonu.

Děkuji za rozhovor…

Můžete	 našim	 čtenářům	
přiblížit	zdejší	výrobní	čin-
nost?

Vyrábíme zde potahy na hla-
vové opěrky. Šijí se z látky, vinylu 
nebo kůže. Velmi často i kombi-
nace těchto materiálů. Poté dojde 
k předání zákazníkovi, který je plní 

pěnou. Tady v Náchodě šijeme kolem 15 tisíc potahů denně. 
Celá naše skupina pak šije denně kolem 45 – 50 tisíc potahů. 

Máte	 více	 provozů.	
I	 v	 nich	 provádíte	 tuto	
činnost?

Ano. Šijeme i v dalších pro-
vozech s tím, že veškerá logistika 
je řízena z Náchoda. Pokud se 
jedná o menší provozovnu, tak je 
výsek prováděn zde v Náchodě.  
Do provozovny jsou odeslány 
polotovary a po jejich zpraco-
vání jsou potahy odeslány do 
Náchoda. Zde v Náchodě se 
soustřeďujeme na těžší a jedno-
rázové práce. V rámci některých 
projektů odebíráme od našich 
partnerů již předsekané kůže, 
pro jiné projekty si i výsek z kůže 
provádíme sami.

Pracujete	ve	vícesměnném	provozu?
Ano, pracuje se zde na dvě směny, někdy dokonce na tři. 

Jakým	způsobem	dochází	k	výseku?
Usně je zkontrolována, zda neobsahuje vady. Děje se tak 

na základě tzv. souboru vad, což je katalog s vzorky kůže, 
podle kterého lze definovat zda je konkrétní vada přípustná 
nebo ne. Poté jsou na ni položeny výsekové nože. Operátor 
pokládá nože tak, aby se z usně dalo vysekat co nejvíce 
dílů.  Vzhledem k povaze výrobku – hlavových opěrek, které 
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jsou v autě na viditelném místě, jsou kvalitativní požadavky 
velmi přísné. 

Soubor	 vad	 –	 u	 kůže	 to	 lze	 jistě	 těžce	 definovat	
a	předpokládám,	že	to	může	být	i	věc	názoru…

Jistě. Dá se to ostatně poznat i z toho, že každá automobilka 
vydává svůj katalog vad. Za velmi zajímavé lze označit skuteč-
nost, že výrobci luxusnějších aut, jako např. BMV nebo Porsche, 
bývají k přírodním vadám tolerantnější. Je to způsobeno tím, že 
jejich zákazníci nespatřují v přírodních vadách nedostatek, ale 
jedinečnost.

Platí	společná	logistika	též	pro	slovenské	dceřiné	
společnosti?

Závod ve Snině na Slovensku patří k těm větším a provádí si 
výsek sám. Odesíláme jim proto požadovaný materiál a odebírá-
me ušité potahy. V závodě v Žilině se šijí potahy na sedáky.

Od	koho	odebíráte	kvalitní	kůže?
Kůže objednáváme rovnou od dodavatelů, nominuje si je 

konkrétní automobilka. Nemůžeme objednat zboží, od koho 
chceme, vše je určeno. Patří do toho například i balení výrobku. 
Na vše jsou daná specifika od našeho zákazníka. My v této spo-
lupráci fungujeme jako šicí dílna.

Zmínil	 jste	výsekové	nože	–	 jak	 lze	 takové	nože	
sehnat?

Tyto nástroje vyrábíme ve vlastní nástrojárně v Náchodě a částeč-
ně i v Třebechovicích pod Orebem v našem vývojovém pracovišti.

Kdo	určuje	způsob	výseku	na	materiálu?
Je to práce technologa. U rolového materiálu (látka, vinyl) 

určí technolog počet vrstev, ze kterých se bude sekat. Jak jsem již 
zmínil, dále určuje polohu nožů při výseku, tak aby se vysekalo 
co nejvíce dílů. Je to důležité, aby nevznikl zbytečný odpad. Část 
materiálů se používá pro více výrobků. Je zde proto velký důraz 
na plánování a logistiku, aby nedošlo k tomu, že je materiál pou-
žit na výrobek, který zákazník nepožaduje.

Zavedli	jste	nějakou	novou	technologii?
Poslední novinkou Sněžky je proces laminace. Jedná se další 

proces zpracování kůže. Na kůži se připevňuje lepidlem tenouč-
ká vrstva molitanu a za pomoci horkého vzduchu je docíleno 
dokonalého připevnění bez defektu. 

Jakým	způsobem	probíhá	kontrola?
Abychom si práci udrželi musíme stále zlepšovat své procesy. 

Velký důraz v poslední době klademe na zlepšení kvality a udr-
žení vysokého standardu, na který byl náš zákazník zvyklí. S kaž-
dým polotovarem jde od výseku průvodní list s čárovým kódem. 
Každý pracovník, který se na daném výrobků podílí, označí na 
listu svoji činnost svým kódem a vše přenese do systému. Dle čísla 
průvodního listu dohledáme jednotlivé operace od výseku až po 
expedici. Někdy se na výrobě jednoho potahu podílí třeba až 
šest švadlen. 

Děkuji za rozhovor.

Od aut k módě
Nezbytným módním prvkem každé ženy, ale i příručním 

doplňkem její osobnosti, je kabelka. Stejně tak téměř každý 
muž vlastní oblíbené zavazadlo – zejména pro kancelářské 
profese je to pánský kufr. A právě tyto doplňky, šité ve vět-
šině případů z pravé kůže, vznikají ve vývojovém pracovišti 
v Třebechovicích pod Orebem. Sněžka zde zaměstnává ko-
lem desítky zručných pracovnic, které zde navrhují vlastní 
modely. Stejně tak se Sněžkou spolupracují butiky či módní 
návrháři, kteří osloví 
Sněžku buď s vlast-
ním střihem či alespoň 
s představou, podle 
které pak pracovnice 
Sněžky pro ně vytvo-
ří konečnou podo-
bu výrobku. Máme 
možnost prohlédnout 
si dílnu a vidíme, jak 
tyto luxusní modely 
kabelek a kufrů vzni-
kají. K dispozici má 
Sněžka české i za-
hraniční materiály. Je 
až neuvěřitelné, co 
vše pracovnice dove-
dou navrhnout a ušít. 
Místní návrhářky 
sledují módní trendy 
a Sněžka nakupuje 
módní materiály, což 
umožňuje držet krok 
se současnými tren-
dy.

Pánské taška a kufříky vyrábí Sněžka ve více tvarech 
a velikostech. Samozřejmostí je pak nabídka barevných ver-
zí. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních kůží.

Sněžka dále nabízí cestovní kufry a peněženky, stejně 
jako další galanterní výrobky.

Pokud se chcete spojit s vývojovým pracovištěm Sněžka 
za účelem výroby kolekce či většího počtu kabelek pro vaši 
firmu, prosím použijte následujícího kontaktu:
tel.: 495 593 665 
e-mail: snezka.trebechovice@email.cz

Autor textu, foto: Jana Henychová, 
Ing. Lenka Bartoničková
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Přímo	u	vchodu	do	areálu	Sněžky	v	Náchodě	se	nachází	vzorkovna	
a	podniková	prodejna	kožené	galanterie.	

Kontakt:
Sněžka,	v.	d.
Jugoslávská	260
547	48	Náchod
Tel.:				491	409	224	
e-mail:	info@silvercase.cz	
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Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí
Novinka – knihovna PORTE plus

l Je to dílcový systém o šířkovém modulu 60 cm.
l Knihovna je vhodná do pracoven, do ložnic, do předsíní a do 

obývacích pokojů.
l Variabilně lze vytvořit mělký šatník s výsuvným držákem ramí-

nek.
l Police jsou výškově stavitelné, základní rastr vyhovuje ukládá-

ní vysokých knížek a šanonů.

l Zákazník si může zvolit umístění zásuvek a dvířek.
l Dvířka jsou dýhovaná či hliníková s pískovaným sklem, popří-

padě se sklem podbarveným (9 odstínů).
l Knihovna je vyrobena z desek dýhovaných bukem. Nabídka 

obsahuje 25 odstínů moření!
l Základní rozměry knihovny PORTE plus: šířka - násobky  

60 cm; hloubka 35 cm; výška 220 cm. 

Knihovna PORTE plus doplňuje úspěšný nábytkový program PORTE.
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Anketa 
1) Jaké trendy jsou v současné době v oblasti bydlení? 
2) Ve vaší nabídce reagujete na trendy, nebo raději sázíte na osvědčený design, o který mají zákazníci 

zájem?
3) Jaký je váš názor na veletrhy týkající se bydlení? Ať již z pohledu vystavovatele či návštěvníka.
4) Co byste doporučili z vaší aktuální nabídky a kde si mohou zákazníci tyto věci zakoupit? 

Ing. Jan Sedláček
architekt, designer
Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

1) Stále trvá trend minimalizmu. Upouští se od velkých „obý-
vákových stěn“, tak jak jsme je znali z druhé poloviny 20. století. 
Spojují se jednotlivé funkční zóny. Obývací pokoj, jídelna, kuchy-
ně i pracovna často vytvářejí jeden prostor. Nábytek se často 
stává soliterní záležitostí.

2) Je otázkou, co je trend. Samozřejmě se snažíme používat 
nové materiály (v našem případě variabilní čelní plochy). Sázíme 
na jednoduché tvarosloví a vysokou míru užitnosti nábytku. Dává-
me zákazníkovi „volnou ruku“ v umístění zásuvek, dvířek, polic, 
otevřených nik atd. Snažíme se reagovat na požadavky zákazní-
ků. Důkazem toho je i nová knihovna PORTE plus.

3) Na tak malou zemi jako je Česká republika je veletrhů tý-
kajících se bydlení příliš. Pořadatelé se přetahují o vystavovatele. 
Je to bohužel neovlivnitelné. Časem by se  měly výstavy zredu-
kovat. Slovensko šlo jinou cestou. Nitranská výstava Nábytok 
a bývanie je toho svědkem. Zde se prezentuje prakticky celá 
nabídka tamního trhu s nábytkem.

4) Doporučuji Vám návštěvu našich internetových stránek 
www.drevotvar.cz, kde se dozvíte vše o našich firemních pro-
dejnách, obchodních zástupcích a hlavně o nabízeném sortimen-
tu nábytku. Vedle osvědčeného programu PORTE a ENTRE zde 
najdete i program SPRING a JALBA. Program Jalba nabízíme 
v internetovém obchodě. Pokud chcete vidět ucelenou expozici 
našeho nábytku, navštivte nás ve firemních prodejnách v Jab-
lonném nad Orlicí, v Ostravě či v Praze. 

www.drevotvar.cz

Radek Brychta
Klastr českých nábytkářů

1) V současné době se v ob-
lasti bydlení stále více uplatňuje 
používání netradičních trvanli-
vých materiálů, jako jsou např. 
kompozitní materiály, arodýhy, 

sklo, plasty a nerez. Do výroby nábytku stále více zasahuje 
elektronika a to ať už se jedná o různé zdvihací mechanizmy 
zabudované v nábytku, nebo o rafinované způsoby osvětlení in-
teriérů a provázání audio a video systémů s interiérem. Začínají 
se používat povrchové úpravy ve vysokém lesku velmi odolnými 
laky i na interiérové dveře a kuchyně a další extrémně namáhané 

plochy, což bylo před nedávnem nemyslitelné.  Předpokládám, 
že tento trend bude pokračovat i v dalších letech.  

2) Členům KČN doporučuji, aby sázeli na inovativní design, 
který je nutné vzhledem k zahraniční konkurenci a dovozu nábyt-
ku z jihovýchodní Asie neustále aktualizovat. Uvádí se, že design 
výrobku v nábytkářství zastarává už po třech letech. Asijští vý-
robci jsou schopni zajímavý design zkopírovat a neautorizované 
vyrábět v průměru po dvou letech výrobku na trhu. Nábytkářům 
proto doporučujeme, aby se zaměřili na průběžnou inovaci de-
signu vlastních výrobků, jak to např. realizuje Dřevojas výrobní 
družstvo.

3) KČN se účastnil letošního mezinárodního veletrhu bydlení 
MOBITEX, kde propagoval všechny své členy. Navštěvuji i ná-
bytkářské veletrhy v Praze na PVA. V podstatě mohu konstatovat, 
že přestože se v českém nábytkářství projevuje také v letošním 
roce krize, tak čeští nábytkáři investují do výstavnictví nemalé 
částky a návštěvníci veletrhy stále navštěvují. Co je potřeba ale 
zdůraznit je to, že se veletrhy bez zásadní inovace ve vztahu 
přístupu k návštěvníkům a vystavovatelům neobejdou a pouze 
tak je možné zastavit pokles návštěvnosti nábytkářských veletrhů. 
Jedním z řešen je zaměřit se na větší kreativnost veletrhů a na 
a nabídnout jak návštěvníkům, tak vystavovatelům multimediální 
mix služeb, jako jsou například moderované diskuze, soutěže, 
oceňované ankety a propojení dění veletrhů na internetové te-
levize YouTube a Stream.cz s proklikem na weby vystavovatelů 
a propagace veletrhů na facebooku,  které by znovu přitáhly na 
výstaviště návštěvníky i vystavovatele. 

4) Doporučuji všem zájemcům o kvalitní český nábytek, aby 
navštívili informační portál KČN, jehož součástí je také e-shop, 
kde se nabízejí produkty členů KČN. e-shop naleznete na:  
http://eshop.furniturecluster.cz/
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IMAGE…stvořena pro vaše představy

Toužíte po světě, kde bude vše přesně podle vašich před-
stav? Pak se koupelnový nábytek řady IMAGE stává vaším 
jednoznačným favoritem. Exkluzivní kolekce disponuje skle-
něnou čelní plochou, která je tvořena atraktivním motivem 
– v tomto případě něžně svěžím lotosovým květem. „Dů-
raz na originalitu a variabilitu, to jsou aspekty, které stály 

u zrodu této hravé kolekce IMAGE. Její design byl navržen 
s jasným cílem: líbit se, zaujmout a splnit všechny nároky 
na kvalitu a praktičnost,“ uvádí Ing. Zdeněk Blažek, ma-
nager marketingu společnosti Dřevojas, tradičního českého 
výrobce koupelnového nábytku. V základním provedení lze 
vybírat z pěti originálních motivů, je ovšem možné zvolit si 
vlastní dekor, a to z databáze na stránkách výrobce, kte-
rá čítá několik milionů obrázků. „Aby toho nebylo málo, 

propůjčili jsme kolekci IMAGE 
řadu technických vylepšení, 
které posunou koupelnový ná-
bytek do těch nejvyšších kvali-
tativních tříd. Řeč je například 
o (plnovýsuvných) zásuvkách 
se soft closingem (tlumeným 
dotahem zásuvek) té nejvyšší 
kvality od světového výrobce 
Hettich,“ uvádí závěrem Ing. 
Zdeněk Blažek.

Doporučujeme	
letošní	novinku	-		

IMAGE,	
TOP,	

INFINITY,	
Q	MONO.

	

Není lesk, jako 
lesk… některý 
je Senosan!

Pokud se pro tento atraktiv-
ní materiál skutečně rozhod-
nete, volte vysoký lesk v mate-
riálu Senosan. O co se jedná? 
„Častým způsobem, jak opat-
řit nábytek vysokým leskem, je 
lakování. Tady ovšem přichá-
zí potíž s udržováním těchto 
ploch a s mechanickou odol-
ností vůči běžným mechanic-
kým poškozením. Novinkou 
v této oblasti je proto mate- 
riál Senosan – speciální folie 
s nejvyšším stupněm vysokého 
lesku, který je srovnatelný s la-
kem a dokonce i sklem, “uvá-
dí Ing. Zdeněk Blažek, mar-
keting manager společnosti 
Dřevojas, tradičního českého 
výrobce koupelnového ná-
bytku. Kromě dokonalého de-
signu pro váš interiér získáte 
i kvalitního přítele, který drží 
i pohyb velké rodiny. A odolá 
dokonce i otiskům prstů!

Dřevojas, výrobní družstvo, Svitavy
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„Povrchovou úpravu vysoký lesk nabízíme v barevném 
provedení červená, černá, bílá a pro letošní rok také an-
tracit. Exkluzivnímu povrchu však musí odpovídat i tvary 
nábytku či umyvadla! Tato úprava proto skvěle vynikne na 
moderním koupelnovém nábytku řady Q MONO, Q MAX 
a ASTON. Ten v sobě kombinuje hranaté plochy se zakula-
cenými prvky – např. umyvadla či úchytek,“ říká dále Ing. 
Zdeněk Blažek.

Vrhněte se do lesku i vy, rozhodně nebudete litovat… 
Nemusíte se jej bát použít ani do skutečně malých či pa-

n e l á ko v ý c h 
k o u p e l e n . 
Skříňky ve 
vysokém les-
ku, materiá-
lu Senosan, 
budou půso-
bit podobně 
jako zrcadlo 
a prostor op-
ticky zvětší. 

V budově SČMVD se 18. dub-
na konala prodejní akce českých 
výrobců textilu, oděvů a kosmetiky. 
Svůj sortiment zde představilo cel-
kem sedm výrobních družstev.

Zájemci si mohli zakoupit dám-
ské kostýmy a pánské obleky z na-
bídky VD MODĚVA Konice. Druž-
stvo MODELA Pardubice prodávalo 
dámské šaty, halenky, trika, sukně 
a kalhoty. Pánské a dámské sportov-
ní soft-shellové bundy a vesty, dám-
ská trička a tuniky bylo možno vidět 
v nabídce VD STYL Plzeň. DITA Tá-
bor představila svůj bytový textil – 

přikrývky, polštáře, deky, sedací polštáře či utěrky z mikrovlákna. 
Tradičně přivezla kojenecký textil zn. Little Angel a jejich novou 
kolekci s materiálem Outlast®. FROTEX Žiželice je znám výrobou 

froté ručníků a osušek – také do Prahy družstvo přivezlo širší 
nabídku ručníků a utěrek. K módě patří kosmetika – DETECHA 
Nové město nad Metují představila dekorativní a tělovou kosme-
tiku zn. Regina – v její nabídce se objevila nová řada očních stínů 
a kuličkových pudrů. VŘÍDLO Karlovy Vary dovezlo karlovarskou 
kosmetiku s vřídelní solí.

Autor textu, foto: Jana Henychová

Prodejní akce českých výrobců 
textilu, oděvů a kosmetiky
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DŘEVODÍLO  Rousínov,  
výrobní družstvo 
Příklady zakázek, které družstvo realizovalo 
za poslední období

Družstvo vyrábí atypické interiéry – vybavení restaurací, hote-
lového zařízení, kancelářských prostor, prodejny zlatnictví. Jedná 
se vždy o dodávku tzv. na klíč od zpracování projektu po  montáž. 
Dodávka zařízení je zajišťována včetně čalounických, pasířských 

a dalších řemeslných prací. Vždy je kladen velký důraz na kvali-
tu výrobků od výběru materiálu -  převážně se jedná o dýhovaný 
nábytek s použitím masivních prvků – po dokonalou povrchovou 
úpravu v některých případech včetně vysokého lesku.
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KONTAKT:

DŘEVODÍLO		Rousínov,		výrobní	družstvo
Sušilovo	nám.	49/27,	683	01		Rousínov
Tel.:	517	384	193,		517	384	194
E-mail:	drevodilo.rousinov@seznam.cz
www.drevodilo-rousinov.cz	
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KNK CZ výrobně spotřební družstvo
představuje prostředek v boji 
proti přenosu infekčních nemocí

Je všeobecně známo, že nejefektivnějším způsobem zachová-
ní zdraví je prevence. Tuto skutečnost si v posledních letech 
uvědomuje stále větší část populace a s přispěním mediální 

podpory nejeden kuřák zanevřel na svoji vášeň, mnohý gurmán 
se přeškolil z vepřového na zeleninu či plody moře a většina z nás 
se pohody těla i ducha snaží dosáhnout aktivním pohybem.

Poněkud jiným směrem se ubírá prevence před nakažlivými 
chorobami. Je skutečností, že se neustále zvyšuje povědomost lidí 
o dodržování hygienických pravidel, že neustále stoupá účinnost 
běžně dostupných čistících a dezinfekčních prostředků a zpřís-
ňují se hygienické předpisy všude tam, kde lze přenos bakterií 
předpokládat. Skutečností je ale rovněž fakt, že zvýšená migrace 
obyvatel hraje v tomto směru určitou negativní roli.

Nesporně významným zdrojem možného přenosu nákazy 
jsou místa, předurčená k doteku lidských rukou, jako dveřní kliky 
a nábytkové úchytky v prostorách, kde se vyskytuje zvýšená kon-
centrace lidí a kde lze zvýšený výskyt choroboplodných zárodků 
předpokládat. Tyto předpoklady naplňují například kuchyně či 
sociální zařízení restaurací a jídelen, sociální zázemí kulturních či 
sportovních objektů, škol, ale především převážná část nemocnic, 
poliklinik a jiných zdravotnických zařízení, kde není možné po 
každém dotyku tato místa dezinfikovat.

Tuto skutečnost si uvědomili a začali řešit američtí majitelé, ve 
spolupráci s odborníky ve svém polském závodě, produkujícím 

kování a výsledkem je kolekce dveřních klik a nábytkových úchy-
tek, vyráběná pod ochranným názvem „ASEPTIC LINE“. Spe-
ciální složení povrchové úpravy těchto výrobků likviduje velice 
účinně bakterie, které na něm ulpí. Po úspěšných testech, kterými 
toto kování prošlo v renomovaných laboratořích v USA, stvrze-
ných příslušnými certifikáty a výsledcích z polských zkušeben, 
je možno konstatovat, že aseptický povrch vykazuje maximální 
účinnost. Vizuálně se kování nijak neliší od běžně používaného, 
ať už v provedení lesklých, či matných galvanických povrchů. 
Dalším pozitivem, podloženým provedenými testy je skutečnost, 
že použitá povrchová úprava nevyvolává alergické reakce u ros-
toucího počtu lidí citlivých na kontakt s chromen či niklem. Velice 
zajímavá je i předpokládaná cena, za kterou bude kování ASEP-
TIC LINE dodáváno. Převážná část produkce je od loňského roku 
exportována do USA, kde se setkává s mimořádným ohlasem.

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s uvedeným americko-
polským výrobcem bylo zastoupením pro distribuci kování ASEP-
TIC LINE v České republice pověřeno družstvo KNK CZ Svrat-
ka, jehož prvořadou snahou bude, co nejrychlejším zavedením 
této převratné noviny všude tam, kde bude plnit svůj účel, přispět 
k prevenci proti šíření nakažlivých nemocí.

www.knk.cz
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Franchising je šancí 
pro vlastní byznys

O tom, jak se v České republice franchisingu daří jsme si povídali s Ing. Barborou Štanglovou,  šéfredak-
torkou nového magazínu Vlastní firma FRANCHISING.

Můžete	 našim	 čtenářům	 přiblížit	 podnikání	 na	
bázi	franchisingu?

Franchising je způsob obchodní činnosti a marketing výrob-
ků nebo služeb, který je používán v různých odvětvích průmyslu 
a obchodu. Jedná se o poskytnutí práva užívat obchodní známku 
a know how vlastněné nějakou korporací pro své vlastní podniká-
ní. Když slyšíme někoho mluvit o franchisingu nebo franchisových 
řetězcích, nejčastěji je spojujeme s řetězci rychlého občerstvení 
typu McDonald´s nebo Subway. Je třeba si však uvědomit, že 
expanzi formou franchisingu využívá řada společností i z jiných 
oblastí ať už jsou to firmy z oblasti obchodu nebo služeb. Pro-
střednictvím franchisových poboček své sítě rozšiřují například 
značky jako Bushman, Yves Rocher, Cross Café, Planet Sushi 
nebo Potrefená Husa a mnoho dalších.
Jaký	 je	 o	 franchising	 v	 České	 republice	 zájem?	
Jaké	oblasti	jsou	nejpopulárnější?

Zájem o podnikání pod cizí značkou je v České republice 
značný. Potvrzují to i výsledky šetření, které naše společnost 
provedla při tvorbě studie „Franchising Report Česká republika 
2011“. Loňský rok zaznamenal z historického hlediska nejvyšší 
počet nově otevřených franchisových systémů za celou dvacetile-
tou historii franchisingu u ČR, když jich na tuzemský trh vstoupilo 
18. Ke konci loňského roku tak u nás působilo zhruba 170 fran-
chisových konceptů. Zájem o franchising ze strany podnikatelů 
nebo těch, co teprve chtějí začít podnikat, zcela logický. Podni-
kání pod známou značkou v rámci již zavedeného konceptu je 
méně rizikové než rozjetí vlastního byznysu.

A	jaké	oblasti	nejvíce	lákají	začínající	podnikate-
le?	

Dlouhodobě jsou to jistě gastronomické koncepty, kterých 
je na českém trhu opravdu velká nabídka. Stále větší popularitě 
se však těší oblast péče o zdraví, tělo a krásu. Zde se můžeme 
setkat s koncepty nabízejícími poradenství pro zdravou výživu 
nebo s fitness centry. 
Vaše	společnost	se	rozhodla	začít	vydávat	maga-
zín	o	podnikání	a	franchisingu.	Proč	jste	k	tomuto	
kroku	přistoupili?

Společnost Profit system® provozuje již více než čtyři roky 
portál FranchisingINFO.cz, který denně přináší zprávy a zajíma-
vosti z oblasti podnikání a franchisingu. Po této dlouhé době jsme 
se po vzoru polských kolegů rozhodli přijít na trh i s tištěným mé-
diem zabývajícím se tímto tématem. Cítili jsme, že časopis, který 
by lidem v České republice představil franchising jako jednu z al-
ternativ vlastního podnikání, na našem trhu chybí.  Nechtěli jsme 
však být magazínem pouze pro „uzavřenou“ skupinu lidí, kteří 
se v oblasti franchisingu pohybují. Časopis Vlastní firma FRAN-
CHISING se tak nevěnuje jen této formě podnikání. Čtenářům 
nabízí mimo jiné zajímavé rozhovory, užitečné tipy a rady, jak 
podnikat, a představí i světové trendy nejen z oblasti franchisin-
gu. Cílem magazínu je nejen informovat o novinkách na trhu, 
ale také představit veřejnosti samotný franchising a rozšířit tak 
povědomí o tomto způsobu podnikání.

Magazín je v České republice k dostání v síti prodejen tisku 
Relay, Inmedio, Peal a M-Trafik. Zájemci si jej mohou zakoupit 
také online prostřednictvím portálu FranchisingINFO.cz.
Zaznamenali	 jste	 již	 nějaké	 ohlasy	 na	 Váš	 časo-
pis?

Ano, ohlasy již máme. Naštěstí se nám potvrdilo přesvědčení, 
že takový magazín na českém trhu chyběl. Podobný typ časopisu 
vychází ve všech zemích, kde se franchisingu daří. K těm, jak 
jsem již zmínila, patří i Česká republika. Nejvíce mediální po-
zornosti je na franchising upřeno v jeho kolébce v USA, ale také 
například ve Francii nebo Velké Británii, kde dokonce vysílají i in-
ternetové televizní stanice věnující se všemu kolem franchisingu.

http://franchisinginfo.cz	
www.profitsystem.cz

Vyhrajte první číslo magazínu Vlastní firma FRANCHISING !
Stačí odpovědět na jednoduchou otázku.
Které značky rozšiřují svou síť pomocí franchisingu?
a) McDonald´s, Yves Rocher, Billa
b) Bushman, Potrefená Husa, Planet Sushi
c) Planet Sushi, Yves Rocher, dm drogerie
Ze správných odpovědí vylosujeme 3 soutěžící, kteří obdrží časopis.  
Svoje odpovědi zasílejte do 31. 5. 2012 na adresu redakce@scmvd.cz.So

ut
ěž
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Aktuální informace 

• 21. Valné shromáždění SČMVD se bude ko-
nat 18. června 2012 od 9:30 hod. ve Spor-
tovním centrum Nymburk. 

• Novým předsedou družstva ELEKTRO, v.d. v Bečově 
nad Teplou, je Karel Čížek. Místopředsedou družstva 
se stal Ladislav Lokajíček. Oba jmenovaní byli zvoleni 
na výroční členské schůzi družstva.

• Jednání sdružení KOVO se konalo 15. března. Ve 
funkci předsedy nahradil Ing. Takse Ing. Meloun.  Vy-
jádřil přesvědčení, že ve své další činnosti bude sdru-
žení přispívat k posílení vzájemné kooperace družstev 
a v prosazování družstevních zájmů. 

• Valná hromada Klastru českých nábytkářů se uskuteč-
nila 30. března v Brně. 

• SČMVD organizuje v rámci Mezinárodního roku 
družstev, ve spolupráci se slovenským svazem COOP 
PRODUKT SLOVENSKO, Slovenskou obchodní komo-
rou a Velvyslanectvím ČR na Slovensku  matchmakin-
gové setkání českých a slovenských firem za účelem 
navázání obchodních kontaktů či kontaktů v oblasti 
kooperace. Více podrobností mohou členská družstva 
najít na extranetu SČMVD.

• Ve Sbírce zákonů byly uveřejněny zákony tvořící reko-
difikaci soukromého práva, konkrétně občanský záko-
ník, zákon o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích) a dále zákon 
o mezinárodním právu soukromém. 

• Prezident Václav Klaus jmenoval 2. května ministrem 
školství, mládeže a tělovýchovy nestraníka Petra Fia-
lu. Prorektor brněnské Masarykovy univerzity střídá 
v čele ministerstva Josefa Dobeše (VV), který z funkce 
odešel na konci března. Fiala mimo jiné uvedl, že škol-
ství v současnosti čelí mnoha výzvám a problémům. 
„Jsem poslední, kdo by si myslel, že může všechny 
vyřešit, ale slibuji, že funkci budu vykonávat z plných 
sil,“ řekl. 

DOTAZ:
Dobrý den, jsme členem SČMVD. 
Je možné se stále přihlásit na vý-
stavu Země živitelka do Českých 
Budějovic??O

tá

zk
y a odpov

ěd
i

ODPOVĚď: 
Ano. Až do konce května se mohou členská výrobní družstva 

přihlásit k účasti na tuto prestižní výstavu. Svaz českých a morav-
ských výrobních družstev chystá tradičně pro své členy společnou 
družstevní expozici. Agrosalón Země živitelka se koná od 30. 8.  do 
4. 9. 2012.

Pokud máte zájem se akce zúčastnit, využijte, prosím, následující-
ho kontaktu: tel.: 224 109 203, e-mail: vostalova@scmvd.cz

Michaela Vostálová, odbor poradenských 
a podnikatelských služeb, SČMVD

Kovos patří k největším a nejznámějším výrobcům kovového 
nábytku v České republice. S výrobou kovového nábytku má 
dlouholeté zkušenosti již od roku 1951. Individuální a vstřícný 
přístup je základem obchodní strategie družstva. Systém řízení 
kvality je certifikován dle ISO 9001.

KOVOS 
vyrábí

n Dílenský 
 nábytek
n Kancelářský 

nábytek
n Vybavení 

šaten
n Vybavení 

provozu 
 a příslušenství 

KOVOS 
družstvo Teplice

www.kovos.cz
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Sociální odpovědnoSt podniků

25. října 2011 zveřejnila Evropská komi-
se nové sdělení pod názvem Obnovená stra-
tegie EU pro sociální odpovědnost podniků 
na období 2011–2014. Tato strategie nasti-
ňuje akční plán s cíli, jichž má být dosaženo 
v období 2011–2014.

Pro obnovení politiky v oblasti sociální 
odpovědnosti podniků si toto sdělení klade za cíl:
l formulovat novou definici sociální odpovědnosti podniků;
l obnovit důvěru spotřebitelů a občanů v evropský podnikatelský 

sektor;
l podpořit sociálně odpovědné jednání podniků prostřednictvím 

výhod a tím, že bude zohledňováno trhem;
l vylepšit regulační rámec;
l dále začlenit sociální odpovědnost podniků do vzdělávání, od-

borné přípravy a výzkumu;
l lépe sladit evropské a celosvětové přístupy k sociální odpověd-

nosti podniků
l podpořit sociální dialog a transparentnost.

Navrhovaná nová definice sociální odpovědnosti podniků zní 
takto: „odpovědnost podniků za dopad jejich činnosti na společ-
nost“. Aktualizuje tuto dřívější definici: „koncepce, podle které podni-
ky začleňují sociální otázky a otázky týkající se životního prostředí do 
podnikatelské činnosti a do vztahů se zúčastněnými subjekty na bázi 
dobrovolnosti“.

Komise chce i nadále stavět na mezinárodně uznávaných zása-
dách a pokynech, a to tak, že bude spolupracovat s členskými státy, 
partnerskými zeměmi a příslušnými mezinárodními fóry a bude podni-
kům ukládat povinnost více se angažovat při naplňování těchto rámců.

družStva a reStrukturalizace

V Evropě existuje 160 000 družstevních podniků, které jsou vlast-
něny 123 miliony členů a které poskytují pracovní místa pro 5,4 mi-
lionu osob.

Družstevní podniky, s ohledem na svůj specifický obchodní mo-
del, předvídají a zvládají změny v průmyslu a službách za současné 
krize. Stanovisko je zaměřeno na zvýšení povědomí o úloze družstev 
jako typu podniku

Model družstevního podnikání je zaměřený na lidi. Mezinárodní 
družstevní svaz (ICA) definoval družstevní podnik jako „samosprávné 
sdružení osob, které se za účelem uspokojení svých společných eko-
nomických, sociálních a kulturních potřeb a tužeb dobrovolně sdružu-
jí do podniků se společným vlastnictvím a demokratickou kontrolou“ 
a různé mezinárodní instituce (OSN, MOP, EU) tuto definici uznaly.

Družstevní identitu posilují hodnoty demokracie, rovnosti, sprave-
dlnosti, solidarity, transparentnosti a sociální odpovědnosti. ICA sta-
novil sedm zásad, jimiž se družstva mají řídit: „dobrovolné a otevřené 
členství; demokratická kontrola prováděná členy; ekonomická spolu-
účast členů; autonomie a nezávislost; vzdělávání, odborná příprava 
a informovanost; spolupráce mezi družstvy; a zájem o komunitu“.

Model družstevního podnikání je plně v souladu s hodnotami 
Smlouvy o EU a s cíli strategie Evropa 2020. Družstva jsou díky tomu, 
že usilují jak o ekonomické, tak sociální cíle, nepostradatelnou součás-
tí sociálně tržního hospodářství.

Flexibilita a tvořivost družstevní metody umožnila družstvům fun-
govat ve všech odvětvích hospodářství, jak tradičních, tak nových.
Doporučení pro politiky členských států

Členské státy by měly v souladu s doporučením MOP č. 
193/2002 o podpoře družstev vytvořit příznivé prostředí pro uzná-
ní a rozvoj družstev ve všech oblastech a odvětvích a přijmout kom-
plexní strategii za účelem podpory modelu družstevního podnikání. 
Zejména by měly napomáhat vzdělávání a odborné přípravě o pro-
blematice družstev jak studentů, tak pracovníků, zlepšovat statistiky 
s cílem rozpoznat a zviditelnit družstevní sektor, modernizovat legis-
lativu týkající se družstev, zavést vhodné finanční nástroje a uznat roli 
družstev ve vnitrostátním sociálním dialogu. 
Doporučení pro politiky EU 

Družstva by proto měla být zohledněna ve všech politikách EU 
přispívajících k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu za-
členění a také v příslušných stěžejních iniciativách strategie Evropa 
2020. Pro družstva stejně jako pro jiné formy podniků musí být za-
jištěny rovné podmínky, aniž by došlo k narušení cílů a pracovních 
metod družstev.

Evropská komise by měla zajistit, že finanční mechanismy na úrov-
ni EU budou přístupné i pro družstevní podniky.

Nová pravidla pro státní podpory a pro zadávání veřejných za-
kázek (balíček Almunia) by měla vstoupit v platnost co nejdříve. Mělo 
by dojít ke zjednodušení těchto pravidel a jejich provádění v člen-
ských státech a tato pravidla by měla zahrnovat konkrétní opatření ke 
zlepšení příležitostí pro sociální družstva, jež zaměstnávají zdravotně 
postižené osoby nebo jiné znevýhodněné skupiny. 

Programy a fondy ustavené pro nadcházející rozpočtové období 
EU 2014–2020 se musí stát významnými nástroji podpory družstev, 
zejména strukturální fondy. Při formulování operačních programů by 
se priority a opatření měly zaměřit na podporu udržitelného rozvoje 
podniků a odpovědné restrukturalizace a zahrnovat opatření, jako 
jsou převody podniků na zaměstnance, sociální družstva, místní roz-
voj a sociální inovace za použití globálních grantů a dalších finanč-
ních nástrojů.

EHSV požaduje, aby bylo v průběhu roku 2012 přijato zjedno-
dušené nařízení o Evropské družstevní společnosti. To by mělo dopl-
něno aktualizací způsobu, jak jsou družstevní zásady realizovány ve 
vnitrostátních zákonech.

Aktuálně z Bruselu

E-mail:	zvolska	@scmvd.cz.

Máte	aktuální	dotaz	na	téma	EU?	

Napište	nám.						

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD
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POZVÁNKA NA AUTOMOBILOVÉ 
VELETRHY DO LIPSKA

AMI                                       
Auto Mobil International
(2. až 10. června 2012)

AMICOM
veletrh mobilní zábavy, komuni-
kace a navigace 
(2. až 6. června 2012)

AMITEC    
odborný veletrh náhradních dílů, 
vybavení dílen a služeb
(2. až 6. června 2012)

V rámci trojice veletrhů AMI, AMICOM a AMITEC se v Lip-
sku představí celkem 450 vystavovatelů. S jedinou vstupenkou 
mohou návštěvníci vidět nejnovější auta, informovat se o inova-
cích v automobilové elektronice a zažít rozmanitý rámcový pro-

gram. Odborné publikum pak očekávají na veletrhu AMITEC 
navíc produkty a služby pro oblasti péče, údržba, servis a opra-
vy osobních a užitkových vozů. Trojice veletrhů pokrývá různé 
oblasti automobilového průmyslu a vytváří tak pro vystavovatele 
a návštěvníky rozmanité synergické efekty.   

Veletrh AMI Auto Mobil International je v roce 2012 jediným 
mezinárodním veletrhem osobních automobilů v Německu. Tomu 
odpovídá i pozitivní zpětná vazba celé automobilové branže. 
Všichni němečtí a většina mezinárodních výrobců budou v Lipsku 
prezentovat své nejnovější modely, mezi nimi také poprvé brit-
ská luxusní značka Rolls Royce Motor Cars a americký prodejce 
luxusních limuzín s elektrickým pohonem Fisker Automotive. Cel-
kem se v Lipsku představí 12 značek, které nebyly na AMI v roce 
2010, mimo jiné Jaguár, Lada, Lexus, Nissan, Seat, SsangYong, 
Suzuki a Volvo. Také v oblasti tuningu a zušlechťování, náhrad-
ních dílů a příslušenství, péče o vozidla, transportéry a služby 
pro automobilovou branži očekává návštěvníky zajímavá nabíd-
ka renomovaných vystavovatelů a četné inovace. Velký prostor 

Začátkem června se uskuteční v Lipsku  
automobilové veletrhy AMI, AMICOM a AMITEC...
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budou na veletrhu zaujímat témata alternativní pohony a trvalá 
mobilita v silniční dopravě. Atraktivní rámcový program ve skle-
něné hale a na venkovní ploše doplní s četnými akcemi nabídku 
pro návštěvníky.  

Veletrh AMI se stane automobilovým vrcholem roku. A to 
nejen proto, že je garantován kompletní přehled branže, nýbrž 
také proto, že v letošním roce představí Lipsku výrobci i taková 
vozidla, která ještě nepatří ke každodennímu obrázku na našich 
silnicích. O vhodná vozidla do terénu se jedná u výrobce Ssan-
gYong, který se specializuje na vozy s pohonem 4x4. Tento ko-
rejský podnik představí v Lipsku nový model Korando. Společnost 
Fisker Automotive Inc. z Kalifornie předvede svůj hybridní model 
Karma, který patří k nejrychlejším své třídy. Česká manufaktura 
na výrobu vozidel KAIPAN ukáže sportovní kabriolet KAIPAN 
57 s motorem Audi 1,8 l Turbo 20V Audi. Také v ostatních ob-
lastech nabídky budou přítomni renomovaní noví vystavovatelé, 
mimo jiné Sonax, Thule, Bruxsafol Folien a FOX-Sportauspuffan-
lagen.

Veletrh AMI Auto Mobil International slibuje v roce 2012 
mnoho zajímavých akcí. V celé Evropě jedinečná je rozsáhlá 
nabídka zkušebních jízd v silničním provozu, při nichž si mohou 
návštěvníci poprvé vyzkoušet také elektromobily různých vysta-
vovatelů. O perfektní infrastrukturu se postarají stanice rychlého 
nabíjení a certifikovaný ekologický proud od Lipských městských 
služeb. Jezdí se na okresních a spolkových silnicích, na dálnici 
i ve městě.  

Veletrh AMICOM rozvíjí své postavení jako přední evropský 
veletrh branže mobilní zábavy, komunikace a navigace v autě 
a kolem auta. Od své premiéry v roce 2010 se těší u meziná-
rodních návštěvníků i vystavovatelů stoupající oblibě. Jako vy-
stavovatelé se přihlásily podniky z celého světa. Velká většina 
předních firem v branži elektroniky pro vozidla představí v Lipsku 
své inovace. 

Přední výrobci jako ACR, AIV, Alpine, Audio Design, Audio 
System Europe, Clarion, German Maestro, Ground Zero, Hama, 
JVC, Kenwood, Magnat, MOHAWK a Pioneer slibují návštěv-
níkům četné inovace a kompletní přehled o všech oblastech au-
tomobilové elektroniky. Nejprominentnější nový vystavovatel na 
seznamu vystavovatelů je HARMAN se svými dvěma značkami 
Infinity a JBL. 

Tematické těžiště veletrhu AMICOM leží v propojení moderní 
zábavní elektroniky s vlastním automobilem.  Při tom se jedná 
mimo jiné o otázku, jak je možné připojit efektivně k autu no-

tebooky, smartphone, GPS zařízení a další elektronická média. 
Velkou roli navíc bude hrát na veletrhu digitální rádio. 

Veletrh AMITEC bude vynikající platformou pro podniky z ob-
lastí péče, údržba, servis a opravy osobních a užitkových vozů. 
Nejdůležitější oblasti nabídky budou náhradní díly, vybavení 
dílen, služby pro automobilovou branži a také péče a údržba 
vozidel, v nichž návštěvníky očekává rozsáhlá nabídka.  

K předním podnikům již tradičně zastoupeným na veletrhu 
patří mimo jiné ad AUGROS, EDER, Theo Förch, HAWEKA, 
MAHA, Ravaglioli, Sherpa, Snap-On Tools, Technolit a Adolf 
Würth. Poprvé se s velkým vystoupením představí v Lipsku přední 
obchodní skupina CARAT, která spojuje četné dodavatele z ob-
lasti vybavení dílen. 

Vzhledem k blízkosti Lipska a stále se zlepšujícímu dopravní-
mu spojení z České republiky je na veletrzích očekáváno mini-
málně 15 tisíc návštěvníků z ČR. 

Vstupenky se slevou je možné zakoupit prostřed-
nictvím SČMVD v předprodeji v ČR. Jednodenní vstupenka 
v tom případě vyjde na Kč 235,- (pro studenty Kč 190,-) + jed-
norázový poplatek za dobírku ve výši Kč 72,-. Tato vstupenka 
umožňuje současně i bezplatné využití MHD v Lipsku. Kontaktuj-
te Ing. Bartoničkovou, e-mail: bartonickova@scmvd.cz

Vstupenky lze objednat též v online předprodeji při platbě 
kartou - www.ami-leipzig.de/ticket. Cena vstupenky je v tom pří-
padě EUR 9,-

Cena jednodenní vstupenky zakoupené na pokladně v Lip-
sku bude EUR 11,-

Ing. Lenka Bartoničková
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