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První prázdninový měsíc si připo-
mínáme 21. valné shromáždění  
SČMVD, které se uskutečnilo  
18. června. Konalo se tradičně ve 
Sportovní centru Nymburk.

V rámci valného shromáždění se 
17. června uskutečnil sportovní den, 
zakončený společenským večerem, 
v jehož úvodu byla předána oce-
nění v kategorii DESIGN VD 2012 
a INOVACE VD 2012. Oceněným 
družstvům blahopřejeme!

Tentokrát jsme navštívili družstvo 
Karat v Brně, které je výrobcem za-
kázkově zpracovaných šperků.

Přijali jsme pozvání České manažerské 
asociace na setkání klubu, na němž 
vystoupil Ing. Zdeněk Blažek, předse-
da představenstva družstva Dřevojas 
Svitavy, společně se svými dvěma 
syny. Úvodní slovo pronesl předseda  
SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák.

Přinášíme rozhovor s předsedkyní 
družstva DITA Ing. Evou Samcovou. 
Povídat si budeme o oblečení pro 
nejmenší, vyráběné pod značkou 
Little Angel.

Čas dovolených nastal, na řadu z nás 
teprve čeká... Zejména poslední červ-
nový víkend dalo počasí vědět, že 
léto je nekompromisně tu. Nevíte stále, 
kam vyrazit? Máme pro vás tip. Zkuste  
rekreační chalupu Maleč. A až se z do-
volené vrátíte, nezapomeňte na náš ča-
sopis, bude na vás čekat další číslo.

Přeji krásné prožití prázdnin se vše-
mi, koho máte rádi :-) 

Jana Henychová
šéfredaktorka 
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21. valné shromáždění 
Svazu českých a moravských 
výrobních družstev

vÝroBní drUžsTvo 
roKU

Valné shromáždění bylo 
slavnostně zahájeno vyhlá-
šením výsledků 1. ročníku 
soutěže Výrobní družstvo 
roku. 

Svaz českých a moravských vý-
robních družstev je vyhlašovatelem 
a pořadatelem 1. ročníku soutěže 
Výrobní družstvo roku. Soutěžícími 
jsou výrobní družstva – členové 
Svazu českých a moravských vý-
robních družstev.

Družstva jsou v soutěži rozdělena 
do dvou skupin:   

skupina  - všechna členská  I. 
výrobní družstva se ziskem  
≥ 3 mil. Kč vyjma družstev zaměstnávající osoby se zdravotním 
postižením

skupina – výrobní družstva zaměstnávající osoby se zdravot-II. 
ním postižením se ziskem ≥  0 Kč

Umístění výrobních družstev v soutěži Výrobní 
družstvo roku 2012, dle stěžejních ekonomických ukaza-
telů hospodaření za rok 2011:

I.  skupina:
1. místo  sněžka, výrobní družstvo Náchod
2. místo KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
3. místo Noana, výrobní družstvo, Praha

II. skupina:
1. místo OBZOR, výrobní družstvo Zlín
2. místo OTAVA, výrobní družstvo, Písek
3. místo Integra, výrobní družstvo, Zlín.

Cílem soutěže je vyhledávat výrobní družstva s dobrými vý-
sledky a ocenit jejich přínos k rozvoji českého výrobního druž-
stevnictví. Současně má soutěž za cíl podpořit aktivitu a motivaci 
výrobních družstev v oblasti výroby, obchodu a poskytování slu-
žeb a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Důležitým 
faktorem soutěže je i zvýšení vzájemné informovanosti a posílení 
mezidružstevní kooperace.

Hodnotícími kritérii jsou  vybrané ukazatele členských 
družstev. Jedná se o ukazatele agregované a ukládané pro 
statistiku svazu, vztahující se k výsledku hospodaření jednot-

Dne 18. června se v Nymburku konalo 21. valné shromáždění Svazu českých a moravských výrobních 
družstev, které se mimo jiné neslo v duchu Mezinárodního roku družstev 2012.
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livých družstev k 31. 12. roku, za který je vyhlášena soutěž: 
ukazatel zisku, obratu, průměrného evidenčního přepočtené-
ho počtu pracovníků a objemu vzájemného obchodu mezi 
členskými výrobními družstvy z hlediska poskytovatele zboží 
či služeb.

Účastníci valného shromáždění zrekapitulovali aktivity v před-
chozím období. Členská základna SČMVD zahrnuje nejenom 
malé a střední výrobní podniky, ale i velké firmy, které mají více 
než 500 zaměstnanců. Výrobní družstva jsou významnou skupi-
nou zaměstnavatelů, a to i zaměst-
navatelů zdravotně postižených. 
Obraty výrobních družstev se pohy-
bují u malých družstev v řádu jedno-
tek miliónů, v poměru k velkým druž-
stvům se stamiliónovými a miliardo-
vými obraty. Výrobní družstva jsou 
významní exportéři, vlastní moderní 
technologie a strojové vybavení.

Členská družstva SČMVD se 
vyznačují zejména vysoce kvalifiko-
vanou řemeslnou výrobou a posky-
továním služeb. Jedná se o činnosti, 
které jsou náročné a mají nižší pro-
duktivitu, ale na druhé straně je o ně 
značný zájem jak v tuzemsku, tak 
i v zahraničí

Středem pozornosti účastníků 
bylo stanovení priorit činnosti Svazu 
českých a moravských výrobních 
družstev v dalším časovém hori-
zontu. Stav současné ekonomické 
situace v naší republice, ale i v celé 
Evropě, potvrzuje nutnost neustálé-
ho zvyšování konkurenceschopnosti 
firem.

V dalším období se svaz bude 
i nadále především zaměřovat na 
přímou pomoc členským družstvům, 
a to v oblasti podpory prodeje a mar-
ketingu, ekonomického a právního 
poradenství, vzdělávání a školení. 
Zvláštní pozornost bude věnována 
podpoře mezidružstevního obchodu 
a kooperacím, a to i v mezinárodním 
měřítku. Je třeba, aby se spolupráce 
v oblasti obchodu na mezinárodním 
poli zintenzivnila.

Za významné okruhy činnosti ve 

prospěch členských družstev považujeme posuzování návrhů práv-
ních předpisů v rámci meziresortního připomínkového řízení tak, aby 
byly prosazovány zájmy a potřeby družstev, lobování ve všech pří-
slušných oblastech legislativy přitom je nezbytná spolupráce s dal-
šími podnikatelskými svazy, sledování vývoje návrhu zákona o ob-
chodních korporacích po připomínkovém řízení tak, aby nedošlo 
v dalším legislativním procesu k nežádoucím změnám, a to zejména 
v právní úpravě družstva, zastupování zájmů ve prospěch družstev 
převážně zaměstnávajících zdravotně postižené.  
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V úvodu svého pro-
jevu podal předseda 
popis širšího hospodář-
sko-politického kontex-
tu, v němž se v rámci 
České republiky i celé 
Evropské unie realizu-
jí aktivity svazu, ale 
zejména podnikatel-
ská činnost členských 
družstev. Po stručném 
popisu zapojení svazu 
v pracovních týmech 
zřizovaných jednotli-
vými resorty (MPO, 
MMR, MPSV, MF, MŠ, 
MD) podal aktuální in-

formaci o dalších aktivitách, jejichž prostřednictvím svaz společ-
ně s dalšími zástupci podnikatelské sféry (KZPS ČR, SP ČR a HK 
ČR) prosazuje zájmy svých členů. 

Činnost představenstva SČMVD, úkoly a priority, kterými se 
představenstvo zabývalo v období od 20. valného shromáždění, 
shrnul v následujících bodech: 
l Prostřednictvím pracovních porad svolaných v druhé polo-

vině roku 2011 bylo s členskými družstvy projednáno jejich 
hodnocení práce svazu a požadavky na podporu a rozvoj 
služeb, které byly následně zařazeny k realizaci.

l Byly rozšířeny služby v oblasti právního poradenství, marke-
tingu, OBP a PO, byla aktualizována pravidla pro oblast po-
radenských služeb, služeb FDÚ a vystavovatelské činnosti. 

l Představenstvo uložilo vytvořit dlouhodobé předpoklady 
v racionalizaci nákladů a stabilizaci výnosů s cílem zajistit 
vyrovnaný rozpočet hospodaření. 

l Provádíme průběžně komplexní audit smluv uzavřených sva-
zem s dodavateli s cílem jejich obsahové aktualizace a ze-
jména objektivizace ceny. Výsledkem je významné snížení 
nákladových položek v činnosti svazu.

l Byly provedeny organizační změny vedoucí ke snížení stavu 
pracovníků o 2 osoby. 

l V tomto roce bylo zahájeno přehodnocování smluvních vzta-
hů s vytipovanými nájemníky v objektech v majetku svazu.

l Na základě pozitivních zkušeností s hromadným nákupem 
elektrické energie a plynu byla akce opakována v květnu le-
tošního roku na r. 2013 s dobrým výsledkem, tedy výsledkem 
o 12% lepší ceny než jsou ceny letošního roku. Znamená to 
pro naše družstva až statisícové a z hlediska celého svazu 
milionové úspory. Vzhledem k tomu, že dodatečně projevila 
zájem další družstva, budeme pořádat 2. kolo nákupu elek-
trické energie. Společný nákup plynu nebyl vzhledem k oče-
kávanému poklesu ceny prozatím realizován.

l Společné nákupy byly v tomto roce rozšířeny ve spolupráci 
s VD Mechanika Prostějov o nabídku nákupu osobních vozi-
del Škoda. V těchto záměrech chceme pokračovat.

l Byl přijat úkol vytvořit předpoklady pro zajištění zhodno-
cování majetkových podílů členských družstev ve formě 
podílů na HV 

l Významným úkolem bude v následujícím roce připravit kom-
plexní úpravu Stanov SČMVD. Předpokládám, že do konce 
února 2013 předložíme celé členské základně, tedy k celo-
svazové diskusi návrh, po jehož připomínkování rozhodně 
22. valné shromáždění o nových stanovách. 

l Významnou pozornost věnovali členové představenstva za-
jištění největší investice posledních let, tedy rekonstrukci ob-
jektu Bolzanova. Přes počáteční obavy se nám podařilo spl-
nit všechny realizační termíny, bylo dosaženo úspory oproti 
rozpočtu stavby a stavba byla předána smluvnímu nájemci 
v termínu. 

l Významné změny byly realizovány v souvislosti s Hotelem 
coop Kriváň s cílem zajistit konsolidaci hospodaření, odstra-
nění ztrátovosti a dosažení zisku. Hotel byl převeden do kate-
gorie 4*. Od 1. 1. 2012 je řízen přímo svazem.

l Podařilo se splnit rovněž úkol zabezpečit v roce 2011 zhod-
nocení volných finančních prostředků, a to výrazně nad úro-
veň oficiální inflace. 

l Na úrovni externích vztahů představenstvo nadále podporu-
je pozici svazu ve stěžejních institucích ČR a EU s cílem nadá-
le prosazovat zájmy družstev v legislativních procesech a ve 
vytváření podnikatelského prostředí a podmínek pro práci 
členských družstev

l Závěrem předseda konstatoval, že práce členů volených or-
gánů svazu přinesla za uplynulých 12 měsíců velmi dobré 
výsledky.

V další části svého projevu pak podal detailnější informaci 
k činnosti jednotlivých odborů. Mimo jiné uvedl: 

Odbor legislativně-právní směřuje svoje aktivity nejen 
do oblasti vnitřní a vnější legislativy a řešení právní problematiky 
svazu, ale jeho činnost byla od 1. ledna 2012 rozšířena také do 
oblasti přímého poradenství členským výrobním družstvům. Podle 
nové organizace se tedy odbor legislativně-právní bude věnovat, 
stejně jako v předcházejících letech, několika oblastem, konkrét-
ně vnější legislativě (s výjimkami úzce specializovaných oblastí, 
které zajišťují také další útvary svazu), vnitřní legislativě, majetko-
právním záležitostem svazu a také poradenské a konzultační čin-
nosti pro družstva. V této oblasti bude odbor legislativně-právní 
úzce spolupracovat s odborem poradenských a podnikatelských 
služeb a s Legislativní komisí představenstva SČMVD.

Podrobnější popis činnosti odboru legislativně-právního byl 
součástí první části písemných materiálů pro dnešní jednání 
valného shromáždění. V návaznosti na tyto písemné materiály 
je třeba uvést, že v oblasti vnější legislativy je nadále zvýšená 
pozornost věnována rekodifikaci soukromého práva. Zejména 
v návaznosti na schválení nového občanského zákoníku a zá-
kona o obchodních společnostech a družstvech (se zkráceným 
názvem „zákon o obchodních korporacích“) bude zaměřena po-
zornost na metodickou pomoc svazu členským družstvům. 

Počítáme s tím, že začátkem roku 2013 bude zpracován 

Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření SČMVD  
přednesená předsedou představenstva JUDr. Rostislavem Dvořákem 
na 21. valném shromáždění dne 18. června 2012 v Nymburku
(zkráceno)
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a předán družstvům vzorový text úpravy stanov s variantními 
řešeními ve vazbě na možné odlišnosti u konkrétních družstev 
předvídané zákonem o obchodních korporacích. V rámci těchto 
činností bude vypracován také vzorový text úpravy stanov pro 
malé družstvo a pro sociální družstvo. Samozřejmě, podle ak-
tuální potřeby budou prováděny práce i na případných dalších 
metodických materiálech. V dalším období (tedy ve druhé polo-
vině roku 2013) se budou konat semináře pro členská družstva 
k nové právní úpravě družstva. Jejich konkrétní časové a místní 
rozvržení bude provedeno v návaznosti na průběh dalšího le-
gislativního procesu. S ohledem na dostupné informace lze totiž 
očekávat technickou novelizaci nového občanského zákoníku, 
budou muset být projednány a schváleny nové zákony (či nove-
lizace řady stávajících zákonů) navazujících na nový občanský 
zákoník a tudíž nelze zcela vyloučit také možnost novelizace zá-
kona o obchodních korporacích. Přesný vývoj těchto prací však 
není možné v současné době odhadnout. Další etapou metodic-
ké činnosti svazu ve vztahu k členským družstvům v oblasti nové 
právní úpravy družstva bude individuální konzultační činnost ke 
konkrétním návrhům úpravy stanov družstva podle jednotlivých 
požadavků. Konzultace by měly probíhat v závěru roku 2013 
a v prvním pololetí roku 2014 tak, aby družstva splnila povinnost 
danou zákonem k přizpůsobení svých stanov nové právní úpravě 
ve stanoveném termínu.

Naplňování rozpočtu a péči o majetek SČMVD zajišťuje 
odbor rozpočtu a správy majetku. Definitivní výsledky 
včetně výroku auditora Vám byly zaslány ve druhé části podkla-
dových materiálů. 

Péči o nemovitosti včetně nezbytných investic plánujeme tak, 
aby bylo možné je nadále plně využívat a účelně pronajímat 
v prostředí zvyšující se konkurence. Tento rok byly zahájeny po-
suzovací a přípravné práce na komplexní výměnu a zateplení 
fasádního pláště obchodně-administrativní budovy Václavské 
nám. 21, Praha 1.

Odbor rozpočtu a správy majetku je provozovatelem a správ-
cem informačních technologií svazu, což zahrnuje jak interní tech-
nologie potřebné k provozu svazu, tak technologie provozované 
směrem k jednotlivým členským družstvům, především tedy Extra-
netu SČMVD.  Využití internetových technologií jako komunikač-
ního prvku směrem k výrobním družstvům se ukázalo jako velice 
přínosné, efektivní a rychlé, informačně do něj přispívají všechny 
útvary svazu. Čerpat informace odtud mohou pracovníci výrob-
ních družstev ze všech oblastí, ať už se jedná o vedoucí pracov-
níky, ekonomická oddělení nebo obchodní útvary. Především pro 
obchodní oddělení výrobních družstev byla v tomto roce na ex-
tranetu zprovozněna sekce pro poptávky zboží a služeb a dále 
část, kam mohou poptávky a nabídky vkládat jednotlivá VD. 

V minulém roce byl v rámci svazu implementován nový ce-
lopodnikový informační systém, který výraznou měrou změnil 
některé zavedené postupy v administrativních činnostech svazu, 
zavedl elektronický oběh dokumentů, byly v něm vytvořeny elek-
tronické dokumentové sklady, sjednotily se databáze roztroušené 
po jednotlivých útvarech svazu, v systému byly zavedeny pevné 
způsoby řešení schvalovacích a potvrzovacích procesů.  

Pokud se týká činnosti odboru správy FDÚ, lze konsta-
tovat, že podmínky pro poskytování úvěrů i úrokové sazby jsou 
stabilní.

V souvislosti s poradenskou činností vztahující se k pomoci 
členským družstvům při využívání strukturálních fondů, rád bych 
uvedl několik informací. Za rok 2011 poskytl odbor správy FDÚ 
55 konzultací k problematice dotací, do poloviny května 2012 
bylo poskytnuto odborem správy FDÚ 24 konzultací. Dále ve 

spolupráci s družstvy zpracoval 2 Registrační žádosti a 1 Plnou 
žádost. Ve spolupráci s podnikatelským odborem a odborem 
VDI participuje na realizaci projektu Vzdělávání pracovníků 
ostrahy ve výrobních družstvech zaměstnávajících zdravotně 
postižené. Projektová žádost byla zpracována v roce 2009 se 
zaměřením na vzdělávání pracovníků ostrahy v souvislosti s legis-
lativními změnami. Vlastní realizace projektu byla zahájena až 
1. 1. 2011. Do projektu jsou zapojena 4 členská družstva, resp. 
jejich zaměstnanci. Do poloviny května 2012 byly zpracovány 
3 Registrační žádosti do programu Rozvoj. Odbor správy FDÚ 
bude i nadále poskytovat poradenskou činnost v oblasti evrop-
ských i národních dotací a pokračovat ve spolupráci při přípravě 
projektů družstev.  

Kromě poradenské činnosti se pracovníci odboru účastní 
řady výborů a hodnotitelských komisí souvisejících se strukturál-
ními fondy (hodnocení, úprava pravidel, přesun prostředků atd.). 
Rok 2012 je rozhodujícím obdobím pro přípravu budoucího roz-
počtového období 2014-2020, zástupci odboru se průběžně 
účastní vyjednávání podmínek a prosazují pro podnikatele za-
chování samostatného operačního programu v kompetenci MPO 
a zjednodušení administrativy při předkládání žádostí o dotaci. 
Poznatky z těchto jednání jsou potom využívány při konkrétní po-
moci členským družstvům. 

V souvislosti s činností odboru správy FDÚ bych rád připome-
nul společný postup při pojišťování majetku družstev, odpověd-
nosti za škodu a flotilového pojištění u pojišťovny Kooperativa. 
Jak víte, podmínky rámcových smluv jsou velmi výhodné a vyzý-
vám Ty z Vás, kteří tak ještě neučinili, aby se připojili.  

Činnost odboru poradenských a podnikatelských 
služeb je zaměřena na poskytování kvalitního servisu členským 
družstvům v oblasti právní, účetní, daňové, mzdové, životního 
prostředí, ale také na propagační a marketingové aktivity - ať 
již na veletrzích, výstavách či v médiích nebo v manažerských 
a podnikatelských soutěžích. Nově hledáme cesty k zajištění sle-
dování a poskytování informačního servisu o nových obchodních 
a výrobních příležitostech. 

Odbor se aktivně zapojuje do připomínkování aktuální da-
ňové a pracovněprávní legislativy a do legislativy v oblastech 
environmentu. V letošním roce nabyla účinnosti rozsáhlá novela 
zákoníku práce. Odborní pracovníci svazu pomáhají družstvům 
s promítnutím zásadních změn do praxe. 

V oblasti připomínkování zákonů tradičně oceňujeme spolu-
práci KZPS ČR, SP ČR a HK ČR. Společná stanoviska k návrhům 
novel vedou k větší úspěšnosti při jejich prosazování v jednotli-
vých pracovních skupinách Rady hospodářské a sociální dohody 
ČR a v připomínkových řízeních jednotlivých ministerstev.

Na časté změny legislativy musí bezprostředně navazovat 
osvětová činnost, jejímž cílem je v předstihu a kvalitně informo-
vat o věcném a časovém postupu novelizace příslušných zákonů. 
Pro aktuální přenos informací slouží zejména Informační přehled, 
který je v elektronické podobě umísťován i na svazovém extrane-
tu.  V roce 2011 a 1. pololetí 2012 bylo vydáno 17  čísel s 240 
příspěvky. Zprostředkování potřebných informací zajišťuje svaz 
i formou systému vzdělávání pracovníků družstev. Ve 2. pololetí 
2011 a v 1. pololetí 2012 se zatím uskutečnilo celkem 44 vzdě-
lávacích akcí, kterých se dosud zúčastnilo 2063 osob.

Členství ČR v Evropské unii vyžaduje i aktivní účast v legis-
lativním procesu a potřebu navázání přímých vazeb na struktu-
ry unie. Zde jako členská organizace zřizovatelských uskupení 
využíváme služeb České podnikatelské reprezentace v Bruselu 
- CEBRE. SČMVD má svého zástupce v organizaci Družstva Ev-
ropa, Evropském hospodářském a sociálním výboru, poradním 
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orgánu hlavních institucí EU, tj. Evropské komise, Rady a Evrop-
ského parlamentu.

V rámci členství svazu v mezinárodních družstevních organi-
zacích (Družstva Evropa, Evropská konfederace výrobních druž-
stev CECOP) jsem předložil návrhy na vytvoření systému, který 
by napomohl rozvoji vzájemných vztahů a kooperací družstev 
v celé Evropě. Přesto, že jejich prosazování se ukazuje být „bě-
hem na dlouhou trať“, jsem přesvědčen o jejich prospěšnosti pro 
rozšíření kontaktů družstev. 

K důležitým činnostem odboru poradenských a podnikatel-
ských služeb patří propagace výrobků a služeb výrobních druž-
stev a podpora podnikání. Minulý a letošní rok jsou ve znamení 
propagace Mezinárodního roku družstev 2012. Jedná se o šan-
ci zviditelnit družstevní hnutí, zdůraznit a propagovat odlišnosti 
a výhody družstevního modelu podnikání. 

Součástí činnosti odboru je účast na veletrzích a výstavách. 
Pro r. 2012 byly schváleny představenstvem svazu nové „Zása-
dy podpory družstev na obchodních a propagačních akcích“, 
které umožňují ve větší míře poskytování individuálních příspěvků 
na účast na veletrzích. V souvislosti s přijatými zásadami bych 
rád připomněl, že ke každé společné účasti členských družstev 
na veletrzích a výstavách je určen pracovník svazu jako garant, 
který bez ohledu na svoji následnou osobní účast na místě zajiš-
ťuje potřebné náležitosti. Pokud z vyjádření většiny zúčastněných 
družstev vyplyne i potřeba osobní účasti pracovníka svazu na 
veletrhu či výstavě, stanovené zásady umožňují tomuto požadav-
ku vyhovět. 

Důležitým přínosem přispívajícím ke zviditelnění výrobního 
družstevnictví a jeho manažerů je účast v prestižních podnikatel-
ských a manažerských soutěžích. Šest výrobních družstev získalo 
ocenění v soutěži ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2011 v oborové 
kategorii Výrobní družstevnictví. Ve velmi prestižní soutěži Mana-
žer roku 2011 se Ing. Zdeněk Blažek, předseda představenstva 
Dřevojas v. d., stal Manažerem odvětví v oboru Výroba nábytku 
a umístil se na pátém místě v absolutním  žebříčku TOP 10 nej-
lepších manažerů vybraných ze všech finalistů soutěže. V soutěži 
Manažer roku 2011 se rovněž šest manažerů z řad výrobních 
družstev probojovalo do finále. Do další soutěže – Marketér 
roku 2011, kterou vypisuje Česká marketingová společnost, svaz 
nominoval 2 kandidáty z řad manažerů výrobních družstev. 
Ocenění za komplexní projekt marketingové koncepce v oboru 
výrobního družstevnictví v této soutěži získal marketingový ředitel 
družstva Dřevojas, v.d. Svitavy, Ing. Zdeněk Blažek ml. 

Ocenit velmi dobře hospodařící výrobní družstva jsme se 
rozhodli (letos poprvé) i v rámci svazu. Dle stěžejních ekonomic-
kých ukazatelů získala ocenění tato družstva: 1. místo  Sněžka, 
výrobní družstvo Náchod, 2. místo KOVOBEL, výrobní družstvo 
Domažlice, 3. místo Noana, výrobní družstva Praha. V kategorii 

družstev zaměstnávajících zdravotně postižené získala ocenění 
tato družstva: 1. místo OBZOR, výrobní družstvo Zlín, 2. místo 
OTAVA, výrobní družstvo Písek, 3. místo Integra, výrobní druž-
stvo Zlín. V soutěži Výrobní družstvo roku budeme pokračovat 
i v následujících letech. 

V souladu s koncepcí propagace družstevní produkce a pod-
pory podnikatelských inovačních aktivit družstev vyhlásil svaz 
pro rok 2012 další ročník soutěží DESIGN VD a INOVACE VD. 
Do soutěží, jejichž výsledky byly vyhlášeny v rámci včerejšího 
společenského večera, bylo přihlášeno celkem 30 družstevních 
výrobků. 

Všem, kteří v soutěžích uspěli, bych rád ještě jednou pobla-
hopřál a poděkoval za dobrou reprezentaci výrobního družstev-
nictví. 

S cílem předávat v rozšířené míře obchodní a kooperační 
příležitosti výrobním družstvům a pomoci jim získat více informa-
cí o zakázkách byl na extranetu SČMVD vytvořen banner, na 
kterém jsou pro členská výrobní družstva pravidelně zveřejňo-
vány informace o těchto příležitostech doma i v zahraničí (o po-
ptávkách, výzvách k předkládání nabídek a nových obchodních 
a kooperačních kontaktech). Současně jsou informace o těchto 
příležitostech zasílány přímo jednotlivým družstvům. Měsíčně je 
jich předáváno okolo 120. Tato aktivita odboru se setkala se zvý-
šeným zájmem členských družstev. V současné době vytváříme 
na extranetu svazu další novou aplikaci, která umožní výrobním 
družstvům vzájemně si nabízet své produkty a služby, případně 
produkty a služby poptávat. 

Soustavnou pozornost věnuje svaz oblasti, která je v gesci 
odboru výrobních družstev invalidů. V návaznosti na 
informace obsažené v písemných podkladech bych Vás rád in-
formoval o aktuálním stavu jednání k některým problémům, které 
považujeme za zásadní. 

Na základě iniciativy svazu probíhají konstruktivní jedná-
ní k eliminaci dopadů zrušení výjimek z doplatků minimálních 
mezd, v pátek se uskutečnilo závěrečné jednání na úrovni ná-
městka ministra, které směřuje ke dvěma variantám řešení 
l k novele zákona o zaměstnanosti umožňující alternativní mo-

del příspěvku 
l k uplatnění cíleného programu MPSV, který by přechodně 

eliminoval dopady 
V této době vrcholí na úřadech práce vymezování chráně-

ných pracovních míst, družstvům byl zpracován a poskytnut po-
drobný metodický podklad, koordinujeme pomoc s ministerstvem 
a úřady práce. 

Intenzivně pracujeme na maximálním metodickém vyjasnění 
výkladu k obsahu prováděcí vyhlášky zákona o zaměstnanosti 
(2. část příspěvku dle §78).
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Uskutečnilo se jednání s vedením generálního ředitelství stát-
ního úřadu inspekce práce, na němž jsme dohodli vzájemné kon-
zultace, podporu prevence a ochrany před zbytečnými kontrol-
ními nálezy a případnými postihy VDI, které by měly dopad na 
vymezování chráněných pracovních míst, počítáme s vhodným 
seminářem ve druhé polovině roku. 

Současné období je však složité, nelze ještě plně odhadnout 
rozsah dopadů změn, které budeme schopni „přečíst“ až na kon-
ci roku. Skončil systémový projekt MPSV ČR „Analýza efektiv-
nosti nástrojů podpory…“, na jehož iniciování i řešení jsme se 
podíleli. Jeho výsledky a doporučení však bude možné využít až 
v kombinaci se zmapováním výsledků a dopadů legislativních 
změn za rok 2012. Zatím nebyla obnovena jednání s MPSV ČR 
na platformě Charty sociálního podnikání, na nichž se soustře-
díme kromě dílčích novel zákona na dořešení kategorie osob se 
zdravotním znevýhodněním a na důslednou a nezbytnou kont-
rolu dodržování nově stanovených limitů náhradního plnění po 
skončení roku 2012. 

Prosazování zájmů VDI svaz realizuje i prostřednictvím své ak-
tivní účasti v řadě orgánů včetně Vládního výboru pro zdravotně 
postižené, jehož členem je od roku 2012 i ředitel odboru. 

Vážené dámy, vážení pánové, 
vzhledem k obsažnosti podkladových materiálů, které jsme 

Vám s předstihem zaslali, jsem se ve svém vystoupení snažil sou-
středit spíše na aktuální informace, případně zamyšlení nad smě-
řováním svazu v jednotlivých oblastech činnosti.

Potřeby členských družstev a optimalizace forem jejich napl-
ňování jsou prioritou, z níž představenstvo vychází nejen při kon-
cipování služeb, které svaz poskytuje svým členům, ale i při pro-

sazování jejich společných zájmů v rámci jednání s  orgány státu. 
Mnohdy jen těžko předvídatelný vývoj plný zvratů nám prosa-
zování našich záměrů neusnadňuje. Přesto se společně s dalšími 
zástupci podnikatelské sféry, zejména Svazem průmyslu a dopra-
vy, Hospodářskou komorou a Konfederací zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů, snažíme neztrácet možnost ovlivňovat 
tvorbu pravidel pro podnikatelskou činnost v naší zemi. 

Jsem přesvědčen, že zapojení svazu jako aktivního účastníka 
jednání s vládou, jednotlivými ministerstvy i zástupci parlamentu 
je třeba posilovat právě v době, kdy se např. jednání na půdě 
tripartity ocitají ve zdánlivě neřešitelných situacích. 

Předpokladem toho, aby činnost svazu i v současných složi-
tých podmínkách naplňovala převažující potřeby členských druž-
stev, je vzájemná komunikace. Na jejím základě může svaz cíleně 
prosazovat zájmy svých členů a poskytovat jim širokou škálu po-
žadovaných služeb. Jak vyplývá z podrobné zprávy, která Vám 
byla v písemné podobě předložena, představenstvo věnuje těmto 
otázkám soustavnou pozornost. Vrcholnou příležitostí k zamyšle-
ní nad tím, jak lze potřeby družstev ještě těsněji promítnout do 
praktické činnosti svazu, je valné shromáždění. V této souvislosti 
očekávám i Vaše podněty přednesené v rámci diskuse. Usnese-
ní, které v závěru dnešního jednání přijmeme, bude východiskem 
pro činnost představenstva i odborný aparát svazu. 

Závěrem mi dovolte, abych jménem představenstva poděko-
val Vám a Vašim spolupracovníkům v družstvech za dobrou práci 
a reprezentaci výrobního družstevnictví. 

Přeji Vám hodně úspěchů v podnikání a zejména pevné zdraví.

Děkuji Vám za pozornost. 

Jednání 21. valného shromáždění SČMVD předcházela 
sportovní neděle 17. června ve Sportovním centru Nymburk 
a na golfovém hřišti v Poděbradech. Zástupci družstev se tra-
dičně zúčastnili vybraných sportovních odvětví, a sice golfu, 

minigolfu, nohejbalu, pétanque, plavání, tenisu a rybolovu. 
Zejména poslední jmenované sportovní odvětví již tradičně 
představuje kromě chytání ryb také příjemné odpolední po-
sezení.

GolF

TEnIs
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sportovní  
disciplína

Jméno a příjmení  
soutěžícího Umístění

Rybolov

Miloslav Meloun 1

Drahomír Březina 2

- 3

Plavání

Jan Palička 1

Petr Janů 2

Miluše Valdová 3

Pétanque

Lenka Bartoničková
1

Karel Rychtář

Pavel Zástava
2

Marie Lohniská

Olga Drozenová
3

Zdeněk Drozen

Nohejbal

Antonín Havlík
1

Vlastimil Zachoval

Václav Valter
2

Roman Machala

-
3

-

Tenis

Leoš Jiřele 1

Josef Prášek 2

Leo Doseděl 3

Minigolf

Jaroslav Veverka 1

Milan Kubiš, René Skrášek 2

Jaroslav Dočkal, Jana Vlková 3

Golf

Jindřich Zdráhal 1

Petr Janů 2

Ladislav Folk 3

Vítězové jednotlivých sportovních kategorií

Plavání

nohEjBal

PéTanqUE

mInIGolF
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Foto: Jana Henychová, Michaela Vostálová, Ing. Zdeňka Šopová, Mgr. Luděk Mazuch

Vyhlášení výsledků soutěží 

rYBolov

IndIvIdUální sPorTování

Po sportovním dnu následoval společenský večer, kde proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěží DESIGN VD 2012 a INOVACE VD 
2012. Dále byly vyhlášeny výsledky sportovních soutěží.
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Vyhlášení výsledků DESIGN VD 2012 a INOVACE VD 2012

dřevojas svitavy Brněnská drutěva

detecha nové město nad metují vývoj Třešť

dita Tábor obzor Zlín
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Vyhlášení výsledků sportovních soutěží
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Koupelnová souprava ImaGE
výrobce: dřevojas, výrobní družstvo 
autor: Ing. Zdeněk Blažek

Výrobek reprezentuje 
exkluzivní řadu nábytku se skle-
něnou čelní plochou a obrazo-
vým motivem. Výrobce skloubil 
vývojové trendy v oblasti 
materiálů a technologií tohoto 
typu nábytku v jedinečný 
design výrobku, což zaručuje 
originalitu a nadčasovost vý-
robku. Zákazníkovi dává volbu 
individuálního obrazového 
motivu dle jeho přání.

Svaz českých a moravských výrobních družstev, v souladu s koncepcí propagace družstevní pro-
dukce a podpory podnikatelských inovačních aktivit družstev, vyhlásil pro rok 2012 další ročník sou-
těže DESIGN VD 2012 a INOVACE VD 2012. Soutěž DESIGN VD 2012 se konala již 13. rokem. 
Soutěž INOVACE VD byla vyhlášena popáté, pro povzbuzení inovačních aktivit družstev. Výrobní 
družstva do soutěží přihlásila celkem 30 soutěžních prací. Odborná hodnotitelská porota udělila 3 
ocenění v soutěži  DESIGN VD 2012 a 3 ocenění v soutěži  INOVACE VD 2012 a 1 zvláštní oce-
nění v kategorii INOVACE VD. Diplomy za ocenění v soutěžích byly předány zástupcům výrobních 
družstev při příležitosti 21. valného shromáždění SČMVD v Nymburce. Všem oceněným výrobním 
družstvům srdečně gratulujeme.

Ocenění v kategorii DESIGN VD 2012 
a INOVACE VD 2012

Ocenění v kategorii DEsIGN VD 2012

souprava „Kapky“ 
(náhrdelník + náušnice + 
prsten)
výrobce: Granát, 
družstvo umělecké 
výroby, Turnov
autoři: martina 
Cymbálová a Karel merta

Souprava „Kapky“ s velmi 
kultivovaným designem navazuje 
na tradiční řemeslné zpracová-
ní ve vysoké řemeslné kvalitě 
s použitím originálních a unikát-
ních českých granátů. Výrazný 
náhrdelník, bohatě zdobený 
českými granáty je vhodný i pro 
slavnostní příležitosti zejména 
pro náročnou klientelu.

Pánský slavnostní oblek s vestou, 
kontrastní klopou s paspulí
výrobce: vÝvoj, 
oděvní družstvo 
v Třešti 
autor: jitka dietzo-
vá a michal Přibyl

Pánský slavnostní 
oblek s originálně řešenou 
fazonou je ukázkou 
dokonalého krejčovského 
zpracování. Noblesnost 
výrobku zdůrazňuje smě-
sová tkanina s ušlechtilým 
leskem.
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Ocenění v kategorii INOVACE VD 2012

nýtovací automat
výrobce: obzor, 
výrobní družstvo Zlín
autoři: Ing. Petr staněk 
a Ing. jiří Štach

Výrobek poskytuje významné užitné 
hodnoty, jako jsou minimální energetická 
náročnost, zrychlení výrobního procesu, 
snadnost obsluhy umožňující úsporu perso-
nálních nákladů, ale i uživatelský komfort 
s eliminací hlukové zátěže obsluhujícího 
personálu. Celý proces vývoje nýtovacího 
automatu byl řešen interně, což samo 
o sobě ukazuje na inovační potenciál 
výrobního družstva, stejně jako reálnou 
schopnost měnit nápady v realitu.

laboratorní topné hnízdo
výrobce: Brněnská drutěva, 
výrobní družstvo 
autoři: Ing. miloslav janíček 
a Ing. radek Půlpán

Výrobek navazuje na předchozí 
verzi a řadí se mezi moderní laborator-
ní topná hnízda, která poskytují veškeré 
požadované funkční vlastnosti, zejména 
pokud jde o regulaci a dobu ohřevu. 
Výrobek reaguje na marketingovým 
průzkumem zjištěné potřeby a požadav-
ky zákazníků jak samotným technickým 
řešením, tak i funkčním a moderním 
designem, kterým získal přidanou hod-
notu na zvýšení konkurenceschopnosti 
na trhu.

Fusak jarní 5v1 – little angel ®
výrobce: dita, výrobní družstvo invalidů
autor: kolektiv autorů – pracovníků 
dita, výrobní družstvo invalidů

Fusak kombinuje hned několik prvků zakládají-
cích jeho inovativnost. Využívá výhodnou kombinaci 
konstrukce a použití pokročilých materiálů umožňují-
cích výbornou regulaci tělesné teploty. Celková kon-
strukce výrobku spolu s použitím materiálu Outlast 
vyjadřuje pochopení potřeb dítěte. Výrobek řeší 
problém uživatele – malého dítěte – typický 
problém s termoregulací a reakcí na vnější 
teplotní změny. Díky konstrukci umožňu-
jící 5 různých druhů použití je zároveň 
výborným pomocníkem rodičů dítěte na 
cesty. Vzhledem k těmto funkčním přínosům pro celý 
řetězec zákazníků, originalitě a celkové moderní koncep-
ci se jedná o velmi výrazný inovační počin.

  

Kosmetika s rakytníkem – sada 4 
výrobků
výrobce: detecha, chemické výrobní 
družstvo
autor: andrea Borůvková

Výrobky uvedené řady využívají jako 
klíčovou složku rakytníkový olej, který díky svým 
unikátním obranným, výživným a regeneračním 
účinkům představuje přidanou hodnotu pro 
zákazníka a uživatele této kosmetiky. Přípravky 
vhodně zlepšují zdravotní stav uživatele kombi-
nací léčebného i kosmetického působení. 

 Autor textu: Ing. Věra Řeháčková

   Zvláštní ocenění v kategorii INOVACE VD 2012
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Druchema vyhrála v Polsku soud  
o značku autokosmetiky Tempo

„Autokosmetika Tempo, podobně jako lyžařské vosky Skivo, 
barvy na velikonoční vajíčka OVO nebo lepidla Herkules, 
patří mezi klíčové produkty Druchemy. Ačkoli šlo o soudní spor 
v zahraničí, což je pro tuzemský subjekt vždy komplikované, 
neváhali jsme se bránit. Od začátku jsme byli přesvědčeni, 
že právo je na naší straně. Jsme tedy velmi rádi, že nám 
polské úřady a soudy v tomto ohledu daly za pravdu, i když 
to nakonec trvalo sedm let,“ říká Jan Hušek „Polský trh je pro 
naši autokosmetiku zásadní, proto nám naše vítězství otvírá nové 
příležitosti po boku firmy PPH Parys, klíčového hráče na polském 
trhu v autokosmetice, se kterým nás dnes pojí již dlouhodobá 
spolupráce. Očekáváme, že se nám již v příštím roce podaří 
prodeje Tempa až ztrojnásobit,“ dodává Jiří Daněk, předseda 
představenstva Druchemy.

Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, dodávala 
autokosmetiku společnosti Inter Global Sp.z o.o. od roku 1993. 
V roce 2004 se však prokázalo, že tato polská firma již dva roky 
zneužívá ochrannou známku Tempo pro své vlastní produkty 
a dokonce ji pod svým jménem zaregistrovala na Patentovém 
úřadě Polska. V roce 2005 byla na tento úřad podána ze strany 
Druchemy žádost o výmaz této neoprávněné registrace a po 
prokázání vlastnických práv k ochranné známce byl v roce 2009 
výmaz odsouhlasen. Rozhodnutí bylo v roce 2010 ještě potvrzeno 
Vojvodským správním soudem ve Varšavě a nyní s definitivní 
platností také polským Nejvyšším správním soudem. 

„Se soudnímí spory v zahraničí jsme neměli dosud žádné 

Ing. JIří Daněk vystuDoval vysokou školu ekonomIckou v Pra-
ze, obor zahranIční obchoD. celou svou Profesní karIéru strávIl 
v oblastI chemIe a PetrochemIe, řaDu let PůsobIl na vysokých 
managerských PozIcích ve sPolečnostI chemaPol a násleDně 
alIachem. čtyřI roky Pracoval Jako obchoDní řeDItel ve fIrmě 
QualIchem a oD roku 2006 zastává PozIcI PřeDseDy PřeDstaven-
stva a ceo ve fIrmě Druchema. má zkušenostI s buDováním a 
rozvoJem tuzemské I zahranIční ProDeJní sítě, zaváDěním nových 
výrobků na trhy a s Prací v krIzovém managementu.

Nejvyšší správní soud ve Varšavě svým rozhodnutím ukončil mnohaletou kauzu 
a definitivně potvrdil oprávněnost Druchemy, družstva pro chemickou výrobu 
a služby, na používání ochranné známky autokosmetiky Tempo na polském trhu. 
Podpořil tak rozhodnutí Patentového úřadu Polska a Vojvodského správního sou-
du ve Varšavě, které se sporem mezi Druchemou a polskou firmou Inter Global 
Sp.z o.o., již dříve zabývaly. Předmětem sporu bylo porušení smluvních podmínek 

a protiprávní jednání ze strany společnosti Inter Global Sp.z o.o., která začala souběžně prodávat 
obdobnou pastu vlastní produkce rovněž pod označením Tempo. Došlo tak ke klamání spotřebitele 
a poškození práv a obchodních aktivit Druchemy.

zkušenosti, proto nám velkou pomocí byly rady a doporučení 
od českých firem, které podobné kauzy musely v minulosti 
absolvovat. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval i SČMVD 
za podporu a konzultace v rámci řešení tohoto vleklého sporu,“ 
dodává Jiří Daněk.

Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby, patří 
k tradičním českým firmám s širokým sortimentem kvalitních 
výrobků pro domácnost, zahradu, sport a volný čas. Od roku 
1994 je Druchema členem silné holdingové společnosti INEKON 
GROUP, a.s.. 

Autokosmetika značky Tempo obsahuje ucelenou řadu 
produktů pro dokonalé ošetření všech typů karoserií. Kromě 
mycích a leštících prostředků nabízí i přípravky k ochraně 
plastových či pryžových částí vozů a interiéru vozu.

www.druchema.cz
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K rásné letní dny sebou přinášejí spoustu ro-
mantiky – lidé vyměňují upnuté kabáty 
a oblečení za vzdušné oblečení….  V tomto 

teplém letním období také vzniká řada příležitos-
tí, které se v létě zkrátka dělají lépe…  Jednou ta-
kovou věcí, dá se říci pro život jednu z nejvíce zá-
sadních, je uzavření manželství… Řekněte sami, 
může být něco více romantického než krásná ne-
věsta v atraktivních šatech jako z pohádky a její 
pánský protějšek v dokonale padnoucím obleku, 
uzavírající sňatek se v letním  odpoledni, proží-
vající následně podvečer a noc plnou romantiky? 
Určitě ne. Že něco chybí? Ale jistě, máte pravdu, 
na něco jsme zapomněli. To, co nemůže chybět 
žádné nevěstě a ženichovi. Uhádli jste – jsou to 
snubní prsteny…. Naše obchody nabízejí opravdu 
nepřeberné množství tvarů a odstínů zlata, které 
je preferováno před stříbrem… Vzorů je opravdu 
hodně ale přece… může se stát, že svatební pár 
chce mít ten svůj den opravdu originální a nespo-
kojí se s tím, že ve zlatnictví sídlícím ve své obci 
zakoupí jeden z několika druhů snubních prstenů, 
které má prodavačka v nabídce. I ti, co vyrazí 
nakupovat do většího města, často váhají co vy-
brat a někdy si dokonce nevyberou vůbec. Proč? 
Protože mají jednoduše rádi originální věci. Pak 
je tu cesta – nechat si zhotovit „snubáky“ podle 
svých představ. Nevíte jaké a kde? Pojďte s námi  
navštívit brněnské družstvo Karat, výrobce šper-
ků na zakázku. 

Vstupuji do výrobních prostor družstva plna očekávání – 
mám ráda všechny ruční práce a cokoliv, kde něco pěkného 
vzniká. Mohu na vlastní oči vidět, jak ze zlatého prutu vzni-
ká tenčí drát, který posléze slouží jako polotovar pro výrobu 
zlatého šperku. Zjišťuji, že řadu věcí nevyrábí stroj, jak jsem 
se dosud mylně domnívala, ale jsou z rukou velice precizních 
pracovnic. Mám možnost vidět, jak šperky vznikají a současně 
mi předsedkyně družstva Zuzana Hanáková se svou kolegyní 
Zuzanou Záviškovou ochotně ukazuje již zhotovené luxusní 
šperky, zdobené pravými diamanty, dalšími drahými kameny 
či perlami. V souvislosti s návštěvou v družstvu vznikl s oběma 
dámami následující rozhovor.

jaké suroviny pro výrobu šperků používáte?

Zpracováváme zlato a stříbro.  Surovina k výrobě šperků se po-
užívá tzv. „lenko“ – jedná se o čtyřhranný drát, který po uzpůsobení 
slouží pro ruční výrobu šperků. Dále využíváme k výrobě granulát 
který lze použít pouze pro výrobky zhotovené odlíváním.

odlívané výrobky – to z ní zajímavě… jakým způ-
sobem se granulát dále zpracuje?

Granulát má podobu malinkých kuliček…. Při vlastní výrobě 
se ze sádrových forem vypustí vosk a teprve poté se do nich 
nalije roztavený granulát. Vznikne tak nahrubo šperk, který se 
dále opracovává  - dochází k ruční úpravě šperku, následně jeho 
povrchové úpravě, nejčastěji leštění.

jste schopni nabídnout zákazníkovi vše co chce? resp. 
vyrobit skutečně vše, co si zákazník navrhne?

Samozřejmě může být představa lidí jiná než skutečnost. 
Řada lidí nemá takovou představivost, když vidí šperk pouze 
na obrázku.  To může být problém. Můžeme zákazníkovi 
nastínit předem, jak bude hotový šperk vypadat, ať již se 

jedná o barvu, strukturu, různé tech-
nologie, barvy, využití povrchových 
úprav technologii atd… Také mu mů-
žeme ukázat předem naše výrobky 
a on si může zvolit zhruba podobný 
model šperku, který pak dále spo-
lečně navrhneme. Pokud on sám má 
konkrétní představu, tak samozřejmě 
výsledek může být odlišný, nicméně 
my se snažíme vyrábět podle jeho 
návrhu.

Pokud by zákazník nevěděl, jste schopni ukázat 
mu nějaké vzory prstenů?

Ano, snažíme se s ním dotvořit jeho představy. Společně na-
vrhneme či vybereme typově prsten, poté vybíráme pak barvy 
kamene, rytí, zvolíme příp.  typ povrchové úpravy šperku, např. 
pokovení, zda je povrch šperku matný či lesklý, příp. další strojo-
vé úpravy atd.

vaše řetízky v nabídce také vyrábíte, nebo se jed-
ná o nakupované zboží?

Tyto řetízky skutečně vyrábíme. Nabízíme velmi odolné ruční 
řetízky s letovanými očky, takže nedochází k jejich rozpojení jako 
u jiných výrobků často neidentifikovatelných výrobců. Tyto řetízky 
vykazují opravdu velmi vysokou pevnost. 

KARAT, družstvo, Brno
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vyrábíte také uzávěry?
Ne, tyto komponenty nakupujeme u jedné firmy v Jablonci 

nad Nisou.
jakým způsobem prodáváte svoje výrobky?

Máme šest prodejen – v Brně v Kozí ulici 4 v objektu SČM-
VD, Masarykové a Palackého třídě, pak ještě ve Znojmě, Třebíči 
a Prostějově.

nabízíte zboží také formou e-shopu?
Internetový obchod nemáme, ale pokud má někdo zá-

jem o zaslání šperku, který si vybral z našeho elektronické-
ho katalogu, který máme na našich internetových stránkách 
www.karat-brno.cz, samozřejmě mu jej na dobírku rádi 
pošleme.

máte klienty také v zahraničí?
Vyrábíme prioritně pro Českou republiku. Vyráběli jsme i pro 

zahraničí, ale nevyplatilo se nám to. Vesměs se jednalo o kom-
plikace s poštovným, nezaplacením zásilky atd. Naše cesta je 
především vyrábět zboží pro našich šest prodejen a tuzemské 
odběratele.

jakou další činností se vaše družstvo zabývá?
Kromě výroby šperků vyrábíme také reklamní předměty ze 

stříbra a mosazi, modely elektrických vláčků, odznaky, klíčenky 
a podobně. Provádíme také opravy šperků.

Co si kupují lidé víc, zlato nebo stříbro?
Naše družstvo vyrábí a prodává hlavně výrobky ze zlata, 

stříbro vyrábíme a tedy i prodáváme spíše okrajově.

Zkoušeli jste též prodávat šperky i z jiných trendo-
vých kovů?

Ano, byly to například výrobky z chirurgické oceli, o které již 
ale přestává být zájem. Zkoušeli jsme také prodej hodinek, ale 
upustili jsme od toho, neboť na tyto výrobky nemáme servis. Mezi 
doplňkový sortiment patřily dále dárkové věci, orientální tematika 
či stříbrné šperky Swarovski. 

jakým způsobem získáváte pravé kameny?
Máme svého dodavatele. Jedná se o velmi seriozního ob-

chodního partnera, který současně jistí pravost kamenů certifiká-
tem. Sami si kameny nedovážíme, neboť se to nevyplatí. Je také 
potřeba zmínit, že tyto činnosti musí provádět skutečně člověk 
zběhlý, znalý místních poměrů. To samé se týká i zákupu zlata - je 
potřeba nakupovat pouze od seriózních dodavatelů, kterých je 
v České republice naštěstí několik.

jakým způsobem se na výrobky dávají puncy?
Máme jednak svůj vlastní punc a dále šperky necháváme 

puncovat ve státní zkušebně. Státní punc musí mít každý výrobek, 
u stříbra je to nad tři gramy, u zlata nad půl gramu. Výrobky s niž-
ší gramáží mají pouze náš punc.

jakým způsobem se opracovávají kameny pro 
konkrétní šperk?

Spolupracujeme s dodavatelem, který je brousí podle našich 
požadavků. V případě specifického požadavku si necháme ká-
men dobrousit.

dělali jste někdy šperk pro speciální akci či cele-
britu?

Ano, například výtvarník a sochař Ing. Jaromír Gargulák 

vyrobil pro papeže bronzový kalich, patenu a pektorální kří-
že. Konečnou podobu - zlacení devocionálií provádělo naše 
družstvo.

PřeDmětem výroby 
Družstva karat 
Jsou snubní Prsteny 
(celozlaté, s DrahýmI 
kameny – v souDobé 
sPolečnostI tolIk 
žáDané brIlIanty, 
relIéfně nebo Povrcho-
vě ryté, ze žlutého, 
bílého nebo kombI-
nací oboJího zlata, 
Povrchově uPravené 
matováním, s vysokým 
leskem), náušnIce, Pří-
věsky, řetízky, náram-
ky, brože, kravatové 

sPony a JIné šPerky. mezI naše významné služby 
Poskytované zákazníkům Patří zlacení, stříbření, 
rhoDIování, oDlívání Drahých a obecných kovů, za-
kázková výroba, rytecké Práce, klenotnIcké oPravy 
a renovace DevocIálních PřeDmětů. výrobní Druž-
stvo karat se Pyšní zastouPením ProDeJen v brně, 
ProstěJově, třebíčI a znoJmě.
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Prodejny, kde lze zakoupit šperky VD Karat Brno

Karat Brno Brno Palackého 119
Karat Brno Brno Kozí 4
Karat Brno Znojmo Obrokova 4
Karat Brno Třebíč Karlovo nám. 1
Karat Brno Prostějov Hlaváčkovo náměstí 1 (ATRIUM)
Karat Brno Brno Masarykova 2

Zlacení a renovace monstrancí a jiných devocionál-
ních předmětů – to je nevšední výrobní činnost ?

Naše  zaměstnankyně paní Jana Pešová má bohaté zkuše-
nosti  s opravami, doděláním chybějících částí, zlacením a stříb-
řením těchto velmi starých a cenných předmětů. Zákazníci větši-
nou z řad duchovních nebo pracovníci muzeí se k nám stále rádi 
s důvěrou vracejí.

Děkuji za rozhovor…

KaraT, družstvo 
Palackého 119 

612 00 Brno
tel. + 420 549 523 337

info@karat-brno.cz  
www.karat-brno.cz 

Autor textu: Jana Henychová
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Ing. Zdeněk Blažek 
předseda představenstva
Dřevojas, výrobní družstvo, 
Svitavy

Ing. Blažek je absolventem ČVUT. 
Vybudoval jednoho z nejlepších výrob-
ců koupelnového nábytku ve střední 
Evropě. V r. 2002 vstoupil do bankrotu-
jícího Dřevojasu Svitavy. Družstvo, které 
před jeho příchodem bylo zadlužené 
a mělo pouze dva zákazníky, prošlo 
učebnicovým „Turnaroundem“, rychle, 

účelně a úspěšně. Ing. Blažek v současnosti družstvo řídí a je 
jeho 70 procentním vlastníkem. Zavedl nové moderní konkuren-
ceschopné technologie, zorientoval se na zahraničních trzích 
a zavedl týmovou práci. Dřevojas založil samostatné obchod-
ní firmy v Rusku, na Ukrajině a ve Švýcarsku. V rámci žebříčku 
sdružení CZECH TOP 100 se Dřevojas zásluhou Ing. Blažka 
v prestižní anketě Českých 100 Nejlepších umístil v roce 2011 
v kategorii „výrobní družstevnictví“ na 1. místě. Ing. Blažek při 
práci využívá poznatky, které nabyl u světových výrobců Laufen 
- Švýcarsko, Roca – Španělsko, pro které 12 let jako vrcholový 
manažer pracoval a z odborných stáží, např. stáž na univerzitě 
v San Galen u prof. Barfuse. Jako člen představenstva SČMVD 
a prokurista Klastru českých nábytkářů využívá svých zkušenos-
tí a znalostí nezištně ve prospěch nábytkářů v ČR. Je typickým 
představitelem „businessmana, který globálně myslí a i globálně 
jedná“.

V rámci podvečera ing. Blažek představil své syny – nejbližší 
spolupracovníky v družstvu.  Ve svém projevu zmínil vývoj druž-
stva Dřevojas. Nastínil dobu, kdy družstvo nemělo vlastní výrobní 
značku, výrobní řady a výrobky vznikaly pouze pro jiné firmy/
zákazníky. Podle jeho slov je důležitým klíčem k úspěchu kvalitní 
design a neustálé inovace – družstvo Dřevojas ze zhruba sto-
milionového obratu investuje 8 milionů korun právě do rozvoje 
a inovačních procesů a to nejen výrobků. Pro snažší komunika-
ci vznikla značka „dreja“, která je určena pro český, slovenský 
a ruský trh. Další značka v portfoliu družstva BMF byla založena 
pro západní trhy – jak zmínil, název „Dřevojas“ či „dreja“ je 
pro světovou komunikaci špatně vyslovitelné. Pro nejvyšší seg-
ment koupelnového nábytku vznikla značka MYJOYS, která je 
synonymem pro švýcarský design a prvotřídní kvalitu zpracování. 

Tato značka je určena pro luxusní koupelnové řady nábytku, je 
používána na všech trzích včetně Číny, kde pod touto značkou 
Dřevojas v loňském roce také vystavoval. 

Jak ing. Blažek zmínil, bylo nutno vyvinout značku, najít zá-
kazníky a prodávat výrobky. V začátku firma oslovila české, ale 
také ruské zákazníky. Několikrát během svého projevu zdůraznil, 
že je potřeba rozlišit, jakou cestou se chce firma ubírat. Pokud 
vyrábí pouze pro jiné značky, je veškeré marketingová komuni-
kace stavěna na jiném základu. “Je rozdíl, pokud firma staví na 
vlastních výrobcích, své image, svojí značce,“ uvedl. Jak v této 
věci dodal, český trh není nekonečný a proto je potřeba zaměřit 
se na zahraniční obchodování, nestavět své úspěchy na jednom 
zdroji prodeje. „Business se dělá především na základě dobrých 
obchodních vztahů a kontaktů. Je potřeba mít samozřejmě dobrý 
výrobek a dobrou cenu, ale stejně tak důležité je právě stavění 
obchodu na známostech a vlastních zkušenostech, na obchod-
ním partnerovi v konkrétní zemi,“ vyjádřil se. Zdůraznil také nut-
nost oddělit osobní přátelství či rodinné vztahy od businessu.

Dále předseda představenstva Dřevojasu Z. Blažek připo-
mněl své obchodní aktivity ve Švýcarsku, kde vstoupil kapitálo-
vě do výroby luxusního nábytku a získal tím nutné zkušenosti ve 
svém oboru včetně znalostí nových technologií. Tyto technologie 
využívá pouze malé procento firem a Dřevojas je v tomto jeden 
z nejvýznamnějších výrobců.

Ve svém projevu zmínil také obchodní vazby Dřevojasu na 
Čínu – je velmi důležité nechat si v první řadě zaregistrovat ob-
chodní značku. „To se nám samozřejmě před vstupem na trh po-
dařilo,“ uvedl. Při komunikaci a nabídce zboží je v Číně žádaná 
především kvalita – paradoxně Čína, která sama okopíruje prak-
ticky cokoliv, si žádá kvalitní zboží a evropské/světové značky 
s významnou historií. Sami Číňané totiž chtějí vlastnit originál.

Předseda Blažek dále zmínil založení Klastru českých nábyt-
kářů na podporu českých nábytkářů a podporu při pronikání 
českých značek na západní trhy. „Nejde jen o to znát jazyk, jde 
především o seznámení se s mentalitou lidí a vše je pouze o kon-
taktech a spolehlivé předchozí spolupráci. „Pokud se nebudete 
s obchodním partnerem osobně znát, neuděláte dobrý obchod. 
Je určitě dobré zejména v Číně či ve Vietnamu mít svého obchod-
ního zástupce a prostřednictvím něj upevnit veškeré obchodní 
vztahy v zahraničí.

„Výrobní firma by měla být chápána jako obchodní firma, 
která vyrábí a prodává své výrobky,“ vyjádřil se.

Setkání manažerského klubu
196. MANAŽERSKÝ KLUB se konal 21. června v pražském 
klubu Golem. Téma setkání bylo představení TOP 10 soutě-
že Manažer roku 2011. V rámci podvečera vystoupil mimo 
jiné předseda představenstva 
družstva Dřevojas Svitavy Ing. 
Zdeněk Blažek se svými dvě-
ma syny a předseda SČMVD  
JUDr. Rostislav Dvořák. Svaz 

českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) je dlouholetým 
kolektivním členem České manažerské asociace a úzce s ní spolu-
pracuje.
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V rámci podtitulu „moje výhry a pohry“ uvádí-
me otázky, které byly kladeny účastníkům soutěže. 
Pojďme si ještě jednou zpětně připomenout soutěž 
Manažer roku – seznamte se s odpověďmi předsedy 
představenstva družstva Dřevojas Ing. Z. Blažka.

moje krédo: 
Věřím ve své vize a ony se stávají s pomocí dobrého řídícího 

týmu skutečností.
Co považujete za svůj největší manažerský 
úspěch? 

V době propadu trhu jsme vložili volné zdroje do vývoje no-
vých výrobků a do vstupu na nové trhy. Dobré výsledky se začí-
nají dostavovat.
Existuje něco, co vás dnes (ve veřejném prostoru) 
naplňuje optimismem?

Pomalu začíná boj s korupcí a byrokracií.
jak svůj tým motivujete?

Úspěšní pracovníci mají možnost dalšího postupu, dalšího 
vzdělávání a poznávání především světové konkurence a zahra-
ničních trhů.
Existuje podobná soutěž ve vaší společnosti, kte-
rá oceňuje nejlepší zaměstnance - manažery, ob-
chodníky, projektanty atd.?

Ano. Máme soutěž pro nejlepší obchodní zástupce, pro nej-
lepší manažery, ale i pro nejlepší obchodní partnery.
na čem v posledních třech letech nejvíce závisel 
úspěch vaší společnosti?

Na inovaci výrobků, na rozšiřování obchodní sítě a na neu-
stálém zlepšování kvality a služeb zákazníkům.
Která osobnost ovlivnila váš profesní život?

Na škole pan profesor Hrkal a v rozvoji firmy pan profesor 
Souček.
Co vám nejvíce bere energii?

Boj s lidskou hloupostí a často boj s arogantními úředníky.

Ing. Zdeněk Blažek, jr. 
marketingový ředitel
Dřevojas, výrobní družstvo, 
Svitavy

Ing. Zdeněk Blažek, jr. vytvořil kom-
plexní marketingovou koncepci družstva 
Dřevojas. Je  zaměřena jak na domácí, 
tak i na zahraniční trhy. Důležitým mo-
mentem bylo prosadit koncepci v rámci 
obchodní strategie družstva, sjednoce-
ní celkové komunikace značky „dreja“ 
jako hlavní obchodní ochranné známky 
(registrované pro celou EU) v portfoliu 

společnosti Dřevojas a vytvoření jednotné propagace směrem na 
domácí i západní trhy, kde byla uvedena na trh nová ochranná 
známka, prezentující českou kvalitu pro evropské zákazníky. Sou-
částí této strategie bylo na český i slovenský trh uvedení nového 
e-shopu s nabídkou koupelnového nábytku Dřevojasu. Byly vy-
tvořeny jazykové mutace i microsites. Byl vyvinut nový CRM por-
tál pro komunikaci se zákazníky, kde spolu s Facebookem byla 
vytvořena kompletní databáze komunikace s každým zákazní-
kem. Ing. Blažek klade velký důraz na internetovou komunikaci 
zejména prostřednictvím sociálních sítí, která je účinným prostřed-
kem marketingové komunikace a reklamy a současně je nutná 
k získávání zpětné reakce ze strany zákazníka. Bez zákazníka se 
neobejde žádná firma.

Ve svém projevu Ing. Blažek z mínil nutnost propagace moder-

ní formou, 
komunikaci 
formou so-
ciálních sítí 
a operativní 
ko m u n i ka -
ce se zá-
ka z n í ke m . 
Např ík lad 
F a c e b o o k 
je jeden 
z dalších ko-

munikačních kanálů, který se těší v současné době velké oblibě 
odborné i laické veřejnosti. “Tato forma komunikace je pro nás 
nesmírně důležitá, neboť mapuje zpětnou vazbu ze strany zá-
kazníka. Naopak ale, musíme velmi pečlivě volit marketingové 
strategie pro různé trhy. Co funguje v jedné zemi, nemusí fungo-
vat ve druhé,“ řekl.  „Bez kvalitního chytrého marketingu a efek-
tivní podpory prodeje a viditelného PR, podnikání nefunguje na 
žádném trhu,“ vyjádřil se. Připomněl účast družstva Dřevojas na 
všech důležitých výstavách a veletrzích, konaných jak v České 
republice, tak v zahraničí.

Zpětná reakce zákazníků je pro nás velmi důležitá – zpětnou 
vazbu družstvo Dřevojas využívá k úpravám nejen svých budou-
cích výrobků ale i služeb. „Vše děláme pro zákazníka,“ dodal 
Ing. Zdeněk Blažek jr.

Ing. Petr Blažek  
ředitel družstva
Dřevojas, výrobní družstvo, 
Svitavy               

Ing. Petr Blažek, od 1. června 2012 
nový ředitel družstva Dřevojas, ve svém 
projevu zmínil oblast obchodování spo-
lečnosti, způsoby nabídky zboží, spe-
cifikaci prodejních mechanismů, speci-
fikaci výrobních procesů a pracovních 
kontaktů s lidmi.

Seznámil všechny přítomné se svojí vizí vedení společnosti 
s cílem udělat z Dřevojasu vedoucího lídra ve výrobě koupelno-
vého nábytku v celé Evropě.

Zdůraznil nutnost obklopovat se především pracovitými a po-
zitivními lidmi ochotnými se učit novým věcem. Je potřeba hledat 
inspirace u funkčních firem.

Největším problémem firem je absence kvalitních pracovníků, 
mezi něž patří vlastnosti jako chtít se učit novým věcem, být pozi-
tivní vůči svému okolí, preferovat daný cíl a pro něj být schopen 
se obětovat.

Pro zpestření večera zmínil podrobnosti své studijní stáže 
v Rusku, kdy v rámci speciálního programu Erasmus měl možnost 
vycestovat do této země na delší dobu.

Závěrečné slovo pronesl ředitel 
projektové kanceláře Rastislav Lukovič, 
který mimo jiné zdůraznil nadstandard-
ní kvalitu pana Ing. Blažka i jeho synů 
a především definoval  p. Ing. Blažka 
jako významnou osobnost českých ná-
bytkářů.

www.cma.cz

Autor textu: Jana Henychová 
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Na golfovém turnaji
Dne 7. června se uskutečnil 3. ročník golfového turnaje, kte-

rý pořádala Asociace českých nábytkářů a Česká manažerské 
asociace. Turnaje se mimo jiné zúčastnil také Zdeněk Blažek jr., 
marketingový ředitel svitavského výrobního družstva Dřevojas. 
Akce proběhla za účasti stovky golfistů a dalších hostů.

www.drevojas.cz 
www.cma.cz 

Velorexy ovládly Solnici
Jak jsme informovali v čísle 6/2012 časopisu Výrobní druž-

stevnictví, v Solnici se konal 16. června sraz velorexů. Akci po-
řádalo výrobní družstvo ASV Solnice. Kromě velorexů mohli 
návštěvníci obdivovat také vojenskou techniku, RC modely či 
nabídku družstva ASV včetně upomínkových předmětů. V areálu 
bývalého Velodružstva se konal Den otevřených dveří, který při-
lákal mnoho zájemců. Akci zakončila předváděcí jízda Velorexů 
Solnicí. 

www.asv-solnice.cz
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Dne 12. června 2012 se v prostorách Slovenské obchodní 
a průmyslové komory v Žilině konalo obchodní a koope-
rační setkání slovenských a českých výrobních družstev 

spolu s vybranými firmami na Slovensku.

Spolu se  Svazem českých a moravských výrobních družstev 
toto setkání organizovala SOPK Žilina, 
OEÚ ZÚ ČR v Bratislavě a COOP Pro-
dukt Slovensko. Setkání se zúčastnily čty-
ři firmy ze Slovenska,  čtyři česká a mo-
ravská výrobní družstva (KDS, Portáš, 
Obzor Zlín, Severochema) a šest sloven-
ských výrobních družstev.

 
Oficiální část setkání zahájil ředitel 

SOPK Žilina Ján Mišura (tato obchodní 
a průmyslová komora je největší a nejvý-
znamnější na Slovensku), který krátce po-
hovořil o významu setkání a jeho cílech. 
Poté vedoucí OEÚ ZÚ ČR na Slovensku 
Ing. Buchta seznámil přítomné účastníky 
s aktuálním stavem česko-slovenských ob-
chodních vztahů. Dále kooperační setkání 
pokračovalo prezentací zástupců SČMVD 
a COOP Produktu Slovensko (zastupoval 
místopředseda COOP Produktu a předse-
da VD Pokrok Žilina Ing. Koleják) a jednot-
livých slovenských firem. 

Po oficiální části pak následovala dvoustranná jednání. 
Z těchto jednání významná pro naše výrobní družstva byla účast 
velkoobchodu Kinekus Žilina, který se zabývá prodejem výrob-
ků pro zahradu a byt, domácích potřeb, železářských potřeb 
a stavebních prvků Rovněž byly předány informativní materiály 
o výrobních družstvech – členech svazu.  Část materiálů bude 
mít k dispozici SOPK Žilina a bude je předávat slovenským zá-
jemcům.  

Při dvoustranném jednání zástupce SČMVD a COOP Produkt 
Slovensko se hovořilo o možnosti účasti COOP Produktu a vybra-
ných slovenských výrobních družstev na některém obchodním se-
mináři pořádaném svazem. Během jednání byly také diskutovány 
organizační záležitosti nejbližšího setkání slovenských a českých 
výrobních družstev, které se uskuteční v srpnu 2012  na veletrhu 
COOPEXPO v Nitře (z české strany se tohoto prodejně-kontrak-
tačního veletrhu zúčastní devět výrobních družstev).

Podobná setkání jako je Business Kaleidoskop mají svůj vý-
znam jak z obchodního, tak marketingového hlediska. V budouc-
nu bude určitě prospěšné se k tomuto tématu se vrátit a zapojit do 
podobného projektu i další slovenské asociace, komory, sdružení 
a jiné instituce.

Autor textu, foto: Ing. Jiří Viselka

Business kaleidoskop
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Aplikace pro chytré telefony 
učí rozlišovat barvu, vůni a chuť vína

Templářské sklepy Čejkovice dají možnost milovníkům vína přiučit se somme-
lierským dovednostem prostřednictvím soutěže v mobilní aplikaci Templářská 
vína. Nejúspěšnější soutěžící získá příležitost účastnit se kurzu a stát se profe-
sionálním sommelierem.

Nová verze aplikace Templářská vína přináší soutěž, ve které se 
uživatelé budou učit sommelierským dovednostem se sklenkou vína 
v jedné ruce a chytrým telefonem ve druhé. Jemné odstíny barvy, 
vůně a chutě vína budou rozlišovat u 8 odrůd přívlastkových vín 
z řady Sanctus Victoria ročníku 2010. Pro každou odrůdu je připra-
ven sommelierský kvíz s 10 otázkami. Aplikace zpětně vyhodnotí 
správnost odpovědí. Uživatel, který za své odpovědi nasbírá nej-
vyšší počet bodů, získá možnost účastnit se profesionálního kurzu 
s vicepresidentem Asociace sommelierů Ivo Dvořákem, což je nej-
prestižnější sommelierské vzdělání v České republice. Po zdárném 
absolvování zkoušek může obdržet titul „CERTIFIKOVANÝ SOM-
MELIER“. Pro dalších 10 úspěšných soutěžících je připravena dvou-
denní Templářská škola vína.

Tato první multiplatformní vinařská aplikace má za cíl zábavnou 
formou šířit vinařskou kulturu. „Uživatelé se například dozvědí, že 
víno může mít barvu lněného plátna, vonět po křídě a v chuti mohou 
dominovat robustní cukry. To jsou jen ukázky standardní vinařské 
terminologie,“ informuje Jakub Šamšula, sommelier Templářských 
sklepů Čejkovice, který sestavoval otázky do soutěže.

Aplikace Templářská vína slouží také jako kapesní průvodce vín 
z řady Sanctus Victoria a praktický vyhledávač vinoték, restaurací 
a prodejen s dárkovým zbožím. S využitím GPS navigace může uži-
vatel objevit až 160 prodejních míst po celé ČR s možností vyhledá-
vání nejbližšího místa v okolí. Pomáhá zákazníkům zorientovat se 
v nabídce Templářských sklepů a usnadňuje nákup vín, mimo jiné 
i propojením na e-shop. 

Aplikace byla vyvinuta pro nejrozšířenější a rychle rostoucí plat-
formy operačních systémů pro chytré telefony –  iOS a Android. Ke 
stažení je zcela zdarma. Technologickým dodavatelem je společ-
nost CCV Informační systémy, na vzniku aplikace se podílely také 
společnosti Inflex a Promo Planet. Nová verze je k dispozici na Ap-
pStore a Google Play od 15. června.

www.templarske-sklepy.cz
www.sanctus-victoria.cz 

Staňte se našim klientem a neplaťte poplatky za příchozí 
Europlatby!
Nabízíme komplexní řešení zahraničního platebního styku:
• individuální směnné kurzy cizích měn
• nízké poplatky za platby do / ze zahraničí
• možnost zajištění aktuálního kurzu do budoucna pro-

střednictvím forwardových obchodů
• rychlé zpracování platebních operací, jistotu a bezpe-

čí platební instituce dozorované ČNB
• profesionální přístup

• tradici ověřenou 15letým působením na trhu a více 
než 19 tisíci spokojených klientů

• moderní technologie pro snadné uzavření obchodů 
a přehled o Vašich transakcích
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

aKCEnTa CZ a. s.
obchodní partner: vlasta Šnajdrová

e-mail: vlastimila.snajdrova@ext.akcenta.eu
tel: 605 299 890

www.fx.akcenta.eu

AKCENTA CZ a. s. – partner na poli devizových operací 
aktuálně přináší speciální akční nabídku pro členy SČMVD
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DITA výrobní družstvo invalidů, Tábor 
Značka LittleAngel® slaví úspěchy

Letošní rok se družstvo Dita znovu zúčastnila soutěže INOVACE roce, stejně jako již v předchozím roční-
ku, a opět zvítězila. Přinášíme rozhovor s předsedkyní družstva Ing. Evou Samcovou.

s čím šla dita do boje letos?
Zájem zákazníků o náš jarní fusak nás při-

vedl na myšlenku vytvořit odlehčený fusak pro 
teplejší počasí, který bude zároveň vícestran-
ně použitelný. Proto jsme vytvořili fusak 5 v 1, 
který jsme uvedli na trh v březnu 2012. Fusak 
jarní Outlast®5 v 1 lze použít jako podložku 
do kočárku, je vhodný také do autosedaček 
pro podzimní, jarní i letní dny. Je velmi praktický 

v tom, že se dá rozepnout spodní část a dítě může vyndat nožičky 
v botičkách, aniž by se fusak ušpinil. Samozřejmostí jsou pětibodové 
otvory pro provlečení popruhů autosedačky nebo kočárku. 

Proč 5 v 1?
Název vyjadřuje multifunkčnost fusaku. Lze 

ho použít jako fusak, nebo ho rozložit a použít 
jako deku nebo hrací podložku. Složený fusak 
vložený do nepromokavé tašky (prodává se 
s fusakem) využijete jako polštářek nebo pod-
sedák třeba při svačině na lavičce v parku, taš-
ka připnutá patenty k fusaku slouží jako nepro-
mokavý vrchní díl.

Spočítejte si s námi: zakoupením fusaku získáte nejen samotný 
fusak, ale i deku, tašku, podsedák (nebo polštářek) a nepromokavý 
vrchní díl fusaku.

Čím fusak 5 v 1 zaujal mezi ostatnímy výrobky?
Svojí multifunkčností a použitým materiálem Outlast®. Jelikož 

jsme jediní v ČR s licencí na materiál Outlast® pro dětský textil, tento 
fusak je bezkonkurenční použitými materiály.

v čem je materiál outlast® tak výjmečný?
Je výjimečný svojí chytrostí. Vědci z NASA vyvinuli Outlast® jako 

materiál, který umí akumulovat a uvolňovat teplo. Použitím v textilním 
průmyslu pomáhá vytvářet stabilní mikroklima mezi pokožkou a tex-
tilií. Outlast® reaguje na změny teploty vnitřního i vnějšího prostředí 
čímž se mezi pokožkou a vrstvou Outlast® vytváří příjemné mikrokli-
ma. Díky své schopnosti opakovaně akumulovat teplo a následně ho 
opět uvolňovat, udržuje po celou dobu stabilní teplotu. Outlast® fun-

guje podle teploty Vašeho těla a ví, zda potřebujete ochladit nebo 
zahřát. Jednoduché, ne?

Chápu to dobře? outlast® tedy odvádí pot od těla?
Tak to není. Zatímco většina materiálu „redukující“ pocení pracu-

je na principu rychlého a důkladného odvodu potu od těla, Outlast® 
redukuje přímo vznik potu. 

jak je to možné? 
Připomeňme si, jak pot vzniká. Potíme se tehdy, když náš mo-

zek vyhodnotí situaci a zjistí, že tělu je příliš teplo. Pak pošle signál 
k ochlazení. V tu chvíli nám začnou vyskakovat kapičky potu. Ovšem 
Outlast® tomu předchází – teplo od těla okamžitě odebírá a akumu-
luje v kapslích Thermocules®. Mozek tak při vyhodnocování situace 
zjistí, že teplota těla je v pořádku a není třeba ochlazovat. Proto se 
potíte mnohem méně.          

Gratuluji tedy k výhře, za co přesně jste cenu obdr-
želi?

Porota zdůvodnila své rozhodnutí takto: fusak kombinuje hned 
několik prvků zakládajících jeho inovativnost. Využívá výhodnou 
kombinaci konstrukce a použití funkčních materiálů umožňujících 
výbornou regulaci tělesné teploty. K tomu je sice využit nakupovaný 
materiál Outlast, ale ve spojení s celkovou konstrukcí značící pocho-
pení potřeb dítěte a modularitou výrobku je zřejmé, že jde o znač-
nou inovaci. 

Výrobek řeší problém uživatele – malého dítěte – s termoregu-
lací a reakci na vnější teplotní změny. Díky konstrukci umožňující 
5 různých druhů použití je zároveň výborným pomocníkem rodičů 
dítěte na cesty – takto mohou snížit nároky na přepravu zavazadel, 
a být připraveni na změny počasí. 

Děkuji za rozhovor a přeji mnohodalších úspěchů.  
Rozhovor připravila Jana Šonková.

www.dita.cz

náš tip
Navštivte prodejnu 
v objektu družstva DITA 
(viz foto).   
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Chalupa se nachází v malebném prostředí šumavské-
ho podhůří nedaleko Vacova na samotě patřící do 
obce Maleč. Doprava – autem.

Rekreační chalupa má kapacitu 14 lůžek. Jsou zde dva 
čtyřlůžkové a dva třílůžkové pokoje, které jsou vybaveny 
ložními polštáři a prošívanými přikrývkami, nutné s sebou 
vzít vlastní povlečení. Proto je nutné s sebou vzít vlastní 
povlečení. Dvě plně vybavené kuchyně umožní příležitost 
fantazii pro vlastní kuchařské umění. Chalupa má dále dvě 
WC a dva sprchové kouty. Pro odpočinkové nebo večerní 
posezení poslouží buď prosklená veranda s kapacitou do 
10 míst nebo klubovna s krbem a televizí, kam se pohodl-
ně vejdou všichni zúčastnění. Pro zábavu a sportovní vyžití 
nabízíme v garáži vybavení pro stolní tenis a v zahradě 
hřiště na nohejbal nebo odbíjenou. Večer lze opékat buř-
ty na ohništi v oploceném objektu, který je v těsném sou-
sedství lesa a kterým protéká potok. Rekreační zařízení je 
v zimě centrálně vytápěno vlastním automatickým plyno-
vým topením.

Nejen v létě, ale i v zimě je na nedalekém Javorníku 
a v jeho okolí možnost turistiky, cykloturistiky, v blízkosti 
koupání, rozhledna v zimě možnost lyžování (sjezd i běh). 
Především můžete relaxovat v překrásné přírodě. Na vrcho-
lu Javorníku (1.089 m) stojí rozhledna v podobě symbolic-
ké obranné věže postavená již v roce 1938, na níž byla 
v roce 2003 vybudována nástavba. Kruhový výhled umož-
ňuje na jihozápad pohled na šumavský hřeben s Pancířem, 
dvouvrcholovým Ostrým, Velkým Javorem a Roklanem. 
Jižním směrem se otevírá výhled na Stašsko a Churáňov, 
severovýchodně je vidět Libín nad Prachaticemi a část Čes-
kobudějovické pánve. Na severovýchodním svahu Javorní-
ka se rozkládá kamenné moře. V obci se nachází několik 
horských roubených stavení, v parčíku pomník šumavské-
ho spisovatele Karla Klostermanna a na svahu nad obcí 
rotundová kaplička z roku 1939. Na vrchu u rozhledny 
začíná stejnojmenná okružní naučná stezka vedoucí také 
přes sousední vrch Královský kámen. Přístup na vrchol je po 
žluté a modré turistické značce z obce Javorník (asi 2 km). 
Pro další kulturní vyžití se v okruhu několika málo kilometrů 

nabízí hned několik historických památek – 
(Na západ od Malče to jsou zříceniny hradů 
Kašperk 1356 a Pustý Hrádek 15. stol., a po 
směru hodinových ručiček – zámek Žihobce 
1688, tvrz Bílenice 14. stol., tvrz Želenov 16. 
stol., hrad Frymburk 14. stol,. zámek Tažovi-
ce 1360, zámek Němčice 1696, zámek Dře-
šínek 18. stol., tvrz Dobš 13. stol. a konečně 
na jihu zámek Přečín 1362 a zámek Zuklín 
z konce 19. století).

Poplatek za osobu a den:  200,- Kč.

Kontakt:
Zdena matyšová

tel.: +420 381 479 230
dita@dita.cz 

Tip na dovolenou

Rekreační 
chalupa 

Maleč
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Většina lidí dává v letních měsících přednost grilování, ne-
boť tato tradice představuje pohodu a společné posezení 
v každodenním shonu. Ať již dáváte přednost grilování na 

ohni, grilu plynovému či grilu na klasické dřevěné uhlí, výsledek 
bude pokaždé podobný. Je pryč doba, kdy se grilovaly pouze 
klobásy a přírodní maso – vaření se stává díky širokému sorti-
mentu potravin, ochucovadel a dostupnosti masa velmi populár-
ní, jako koníček ho mají ženy i muži. Máme pro vás dva grilovací 
tipy – zbývá jen svolat rodinu a přátele, zakoupit suroviny a mů-
žete začít…

Kořeněné fazolové karbanátky 

- 2x400g konzervy míchaných luštěnin - nechat okapat
- 1 malá  cibule, pokrájená  nahrubo
- 1 stroužek česneku
- 1 červená chilli - bez semínek
- 1 svazek čerstvých, míchaných bylinek - např. petržel, 
     pažitka, koriandr
- 2 lžíce hladké mouky
- 3 lžíce slunečnicového oleje
- sůl a čerstvě mletý pepř 
- čerstvé housky, salát, rajčatové a okurkové plátky

Luštěniny, cibuli, česnek, chilli a bylinky dejte do mixeru. Zpra-
cujte v hrubou pastu a dejte do mísy. Ochuťte solí, pepřem a vy-
tvarujte karbanátky. Posypte karbanátky moukou a dejte chladit 
na 30 min. do lednice. Grilujte po obou stranách na předem 
rozehřátém grilovacím tácu za použití oleje. Podávejte v housce 
se salátem, rajčetem a okurkou.

Indonéský kebab
- 1,2 kg vykostěných kuřecích prsíček bez kůže

Marináda
- 3 jemně nasekané šalotky
- 2 jemně nasekané stroužky česneku
- 1/2 lžičky chilli
- 2 lžičky mletého koriandru
- 2 lžičky mletého zázvoru
- 45 ml sojové omáčky
- 30 ml vinného octa
- 30 ml rostlinného oleje

Filety pokrájejte podélně na tenké proužky a stejným způ-
sobem nakrájejte i maso z prsíček. Přísady na marinádu dejte 
do mísy a dobře promíchejte. Do mísy přidejte proužky kuřecí-
ho masa a důkladně je promíchejte s marinádou. Mísu zakryjte 
průhlednou fólií a dejte nejméně na 3 hodiny do chladu. Maso 
napíchejte na předem namočené, špejle, na každou počítejte se 
3 kousky, každý mírně zakruťte. Špízy grilujte 5-7 cm od zdroje 
tepla po dobu 2-3 minut, až maso zhnědne. Pak špízy otočte a 
grilujte další 2-3 minuty. Kebab podávejte se zeleninovým salá-
tem a kečupem nebo koriandrovou nebo jinou omáčkou.

Recepty poskytl server www.elisting.cz. 

náš tIP
kuchyňská chňaPka

váš Pomocník v kuchynI I PřI grIlování…
zakouPIt sI JI můžete v e-shoPu na aDrese 
httP://www.artePJbc.cz/ProDukty-chnaPka-kuchynska-502-DetaIl-108

výrobce: 
arTEP, výrobní družstvo
jablonec nad nisou 
www.artepjbc.cz 

Grilování je zábavou
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Zkušeností není nikdy dost
aneb společné zájmy neznají hranice 

Jednání se zúčastnila předsedkyně COOP Produkt Slovensko 
ing. Iveta Chmelová a místopředseda slovenského svazu ing. 
Ján  Koleják, vedení SČMVD zastupoval první místopředse-

da SČMVD Jaroslav Procházka, celkem bylo přítomno okolo 30 
účastníků.  

Na programu byla výměna zkušeností o legislativních pod-
mínkách podpory zaměstnavatelů OZP i o jejich celkové situaci, 
přítomní byli informováni i o prvních výsledcích analýzy dokon-
čované v České republice, včetně porovnání některých systémů 
zahraničních. Shodli se na systematičtější výměně zkušeností 
a na potřebě kontaktů včetně obchodních.  

Druhý den využili účastníci pozvání družstva OBZOR Zlín, 
kde účastníky provedl a seznámil s činností a výsledky družstva 
jeho předseda Václav Pšeja.

Závěrem jednání vyjádřili účastníci zájem a rozhodnutí orga-
nizovat podobná tematicky zaměřená setkání pravidelně i v dal-
ších sektorech činnosti a zájmů obou svazů.  

Autor textu: Ing. Karel Rychtář
Foto: Ing. Karel Rychtář, Bc. Zuzana Cáková (CPS)

 

V rámci mezinárodního roku družstev 2012 se iniciativou SČMVD uskutečnilo na přelomu května a červ-
na v Lázních Kostelec u Zlína plánované setkání českých a slovenských družstev, zaměstnávajících pře-
vážně osoby se zdravotním postižením. 
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DOTAZ:

DOBRý DEN, MOHl ZísKAT U Vás INFORMACE OHlEDNě PRůKAZU 
ENERGETICKé NáROčNOsTI BUDOVy??O

tá

zk
y a odpov

ěd
i

ODPOVěď: 
Od roku 2009 jsou v ČR zaváděny průkazy energetické 

náročnosti budov. Podle tehdy novelizovaného zákona č. 
406/2000 Sb. jej doposud musí mít každá nová či rekonstruovaná 
budova s podlahovou plochou větší než 1000 m2. V případě 
rekonstrukcí se povinnost vztahuje pouze na takové, které mají 
dopad na celkovou energetickou náročnost budovy. Podle 
zákona se tím rozumí zásahy na více než 25 % celkové plochy 
obvodového pláště budovy, nebo taková změna technických 
zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí součet 
ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 25 % celkové spotřeby 
energie. Energetickou náročnost budovy lze totiž významně 
ovlivnit pouze při její stavbě nebo při rekonstrukci 

Při stanovení energetické náročnosti budovy se uvádí 
celková roční spotřeba kWh na m2, a ta přitom bere v potaz 
nejenom vytápění, ale i spotřebu energie na ohřev vody, na 
větrání, chlazení, osvětlení a také na pohon podpůrných 
systémů, jako jsou čerpadla, motory a ventilátory. Naopak 
provoz elektrospotřebičů se nezohledňuje. Nutno dodat, že 
ani např. klimatické podmínky oblasti, v níž budova stojí, 
samozřejmě ani počet obyvatel, kteří budovu užívají, druh 
energie spotřebované na výrobu tepla atd., průkaz prostě 
uvádí energetickou náročnost budovy (podobně jako výrobku) 
za standardních podmínek. 

Od povinnosti zpracování průkazu jsou osvobozeny jen samostatné 
budovy do 50 m2, budovy užívané občasně, dále nevytápěné 
zemědělské stavby, výrobní haly a další podobné výjimky uvedené 
v prováděcí vyhlášce č. 148/2007 Sb. Tato vyhláška stanovuje nejen 
požadavky na energetickou náročnost budov, ale i porovnávací 
ukazatele, metodu výpočtu energetické náročnosti budov a podrobnosti 
vztahující se ke splnění těchto požadavků.

Měření a vystavení průkazu provádějí autorizované osoby, 
přičemž energetická certifikace platí po dobu 10 let. Seznam 
těchto osob naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu 
a obchodu www.mpo-enex.cz/experti.

Dlouhodobým cílem zavedení průkazů energetické náročnosti 
je omezovat ekologický dopad provozu budov, s nimiž je 
spojena energetická spotřeba po desítky let. Proto se tvůrci 
tuzemských předpisů rozhodli zasáhnout nejprve u nových staveb 
a u rekonstrukcí velkých budov. Doposud platná tuzemská úprava 
však nebyla zcela v souladu s evropskou směrnicí 2002/91/ES 
o energetické náročnosti budov. Směrnice vyžaduje striktně nevázat 
povinnost zpracování průkazu při prodeji nebo pronájmu budovy 
nebo její ucelené části na žádné další podmínky. 

Podle aktuálně navržené úpravy legislativy, která je v procesu 
schvalování, má proto dojít k rozšíření povinnosti zajistit si průkaz 
energetické náročnosti i na ostatní budovy v přesně stanoveném 
harmonogramu v letech 2015-2019. Každá budova tak bude 
opatřena „štítkem“ tak, aby její majitel, nájemce, případný kupec 
atp. měl k dispozici transparentní informaci o jejích energetických 
vlastnostech. Požadavky na nové i stávající budovy se přitom 
budou zpřísňovat a od roku 2020 by všechny nově postavené 
budovy v EU měly mít minimální energetickou spotřebu.

O veškerých změnách a zejména s nimi souvisejících 
povinnostech budeme členská družstva včas informovat na 
stránkách Informačního přehledu a školeních pořádaných 
pravidelně odborem poradenských a podnikatelských služeb.

Mgr. Luděk Mazuch, odbor poradenských  
a podnikatelských služeb

• Setkání manažerů roku se uskutečnilo 29. května v Pardubi-
cích. V rámci stručné informace o průběhu předseda připo-
mněl, že mezi pozvanými účastníky byl i Ing. Zdeněk Bla-
žek, předseda družstva Dřevojas, výrobní družstvo Svitavy, 
který získal titul Manažer odvětví 2011 a 5. místo v celko-
vém hodnocení, a předseda družstva Sněžka Náchod Ing. 
Miloslav Čermák, Manažer odvětví roku 2006. 

• Zasedání organizace Družstva Evropa proběhlo 5. června 
v Bruselu.

• Jednání sdružení KOVO se uskutečnilo 7. června v družstvu 
Kooperativa Uhlířské Janovice. Zástupci sdružení se sešli 
v počtu 14 osob. Mj. vyjádřili potřebu spolupráce se sdru-

žením výrobců obalů, v budoucnu by se měli na setkáních 
objevovat též špičkoví odborníci. Za užitečný aspekt své 
činnosti považují spolupráci s VDI při řešení problémů s ná-
hradním plněním. 

•  Kulatý stůl s policejním prezidentem proběhl za účasti před-
sedy svazu 13. června.

• Zasedání tripartity v rámci kraje Vysočina se vedle organi-
začních záležitostí zabývalo otázkami financování, dopa-
dy změn na rozpočet kraje, sociální politikou, granty atd. 
Zvláštní pozornost byla věnována problematice čerpání 
evropských fondů a dopadům negativních jevů spojených 
s jejich spravováním na pověst ČR v rámci EU. 

Aktuální informace 
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VEŘEJNé ZAKáZKy

Vytvářet příznivé prostředí pro Veřejné 
orgány každoročně vynaloží 18 % HDP na 
výrobky, služby a práce. Vzhledem k obje-
mu nákupů lze zadávání veřejných zaká-
zek použít jako účinný nástroj pro dosažení 
jednotného trhu. 

V době rozpočtových omezení musí politika v oblasti zadává-
ní veřejných zakázek zajistit optimální využívání těchto fondů, aby 
podpořila růst a vytvořila pracovní místa, a přispěla tak ke splnění 
cílů strategie Evropa 2020. 

Reforma právních předpisů o veřejných zakázkách představu-
je jedno z dvanácti prioritních opatření uvedených v Aktu o jednot-
ném trhu, který byl přijat v dubnu 2011. 

Cílem návrhu směrnice je zevrubně modernizovat stávající 
prostředky a nástroje, zejména prostřednictvím zjednodušení 
a zpružnění pravidel a postupů, zjednodušení přístu-
pu malých a středních podniků na trh veřejných za-
kázek a umožnění kvalitnějšího využívání veřejných 
zakázek.

Tento návrh má dva vzájemně se doplňující cíle:
• zvýšit účinnost veřejných výdajů, aby se zajistily nejlepší mož-

né výsledky zadávání zakázek z hlediska efektivnosti vynalo-
žených prostředků;

• umožnit veřejným zadavatelům, aby zadávání zakázek lépe 
využívali k podpoře společných cílů celé společnosti (ochrana 
životního prostředí, účinnější využívání zdrojů a energií, boj 
proti změně klimatu, podpora inovací, zaměstnanosti a soci-
álního začleňování a zajištění nejlepších možných podmínek 
pro poskytování kvalitních sociálních služeb).

PřístuP malých a střeDních PoDnIků k fInancování 
Hospodářský úspěch Evropy z velké části závisí na růstu ma-

lých a středních podniků (MSP) plně uplatňujících svůj potenciál.
Malé a střední podniky přispívají více než polovinou z celko-

vé přidané hodnoty v nefinančním sektoru hospodářství a během 
posledních pěti let vytvořily 80 % všech nových pracovních příle-
žitostí v Evropě.

V tomto akčním plánu předkládá Komise různé politiky, jejichž 
provádění má usnadnit 23 milionům malých a středních podni-
ků v Evropě přístup k financování a významně přispět k růstu.

Navrhovaná regulační a finanční opatření mají za cíl udržovat 
tok úvěrů pro malé a střední podniky. Rovněž je nezbytné zlepšit 
jejich přístup na kapitálové trhy tím, že se zviditelní malé a střední 
podniky a jejich akcie pro investory na trzích malých a středních 
podniků a že se sníží regulační a administrativní zátěž.

Program COsME (2014–2020) bude hrát důležitou roli 
v tomto přístupu k financování tím, že navrhne nástroje riziko-
vého kapitálu a finančních záruk.

Evropská investiční banka za-
chová svou úvěrovou činnost zaměřenou 
na malé a střední podniky v rozsahu zhru-
ba na úrovni roku 2011, což odpovídá 10 
miliardám eur.

evroPské fonDy socIálního PoDnIkání

Návrhem nařízení Komise pokládá základy silnému evrop-
skému trhu sociálních investičních fondů.

Jsou-li totiž fondy často podporované z veřejných prostředků, jsou in-
vestice do sociální oblasti spíše vzácné nebo nedostatečné. Navíc je pře-
shraniční investování do těchto fondů zbytečně komplikované a drahé.

Mezi hlavní body návrhu Komise patří těchto pět:
• Uznávaná značka EU označující fondy pro sociální 

podnikání: Pro investory může být v současné době obtížné 
rozpoznat fondy, které investují do sociálních podniků, což může 
narušit důvěru v trh těchto podniků. 

• lepší informace pro investory: Kromě toho, že může být 
pro investory obtížné rozpoznat fondy investující do sociálních 
podniků, může být obtížné srovnávat a používat informace 
o těchto fondech a o tom, čím se zabývají. Je proto zcela nezbyt-
né vytvořit pro tyto informace společný evropský rámec. 

• lepší opatření v oblasti výkonnosti: Pro investory je důle-
žitým faktorem při výběru z různých sociálních investičních fondů 
předpokládaný dopad investic. Navrhovaná opatření ukládají 
fondům jasný požadavek informovat investory o tom, jak budou 
postupovat při sledovánía vykazování dopadů. 

• Odstranění překážek bránících získávání finančních 
prostředků v celé Evropě: Pravidla zaměřená na sociální 
investiční fondy se v jednotlivých členských státech liší a jsou často 
svazující a složitá. Z tohoto důvodu nový návrh tato pravidla zjed-
noduší. Například možnost získávat finanční prostředky v celé 
Evropě by fondům pro sociální podnikání zajistil evropský pas. 

• Dostupnost pro investory: Protože investování do sociálních 
podniků může být riskantní, bude označení „evropské fondy pro 
sociální podnikání“ zpočátku k dispozici jen profesionálním inves-
torům. Po zavedení rámce Komise přezkoumá možná opatření, 
která by tyto investice zpřístupnila i maloobchodním zákazníkům

EHSV vítá návrh nařízení o evropských fondech sociálního podni-
kání, který předložila Evropská komise za účelem regulace zakládání 
tohoto typu fondů prostřednictvím vytvoření jasných a spolehlivých 
podmínek pro všechny zainteresované strany, přičemž toto nařízení 
může zároveň usnadnit přeshraniční získávání finančních prostředků.

Prioritou je zajistit sociálním podnikům lepší přístup ke vhodnému 
kapitálu. EHSV by však rád zdůraznil, že tato iniciativa by měla být po-
važována pouze za jeden z mnoha mimořádně potřebných speciálně 
uzpůsobených finančních nástrojů, jejž je nadále třeba zdokonalovat.

Aktuálně z Bruselu

E-mail: zvolska @scmvd.cz.

máte aktuální dotaz na téma EU? 

napište nám.      

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD
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