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V listopadovém čísle si 
pojďme připomenout 
veletržní dění z akcí 
FOR ARCH, HODINY 
& KLENOTY a FOR 
TOYS, FOR BABIES, 
kde návštěvníci veletrhů 
mohli vidět expozice 
našich členských výrob-
ních družstev. 

DŘEVOTVAR Znojmo obdržel cenu Česká 
kvalita - nábytek za kancelářský nábytek „Šéf“. 
V soutěži FIRMA ROKU získala liberecká 
Severochema významná ocenění - stala 
se Firmou roku Libereckého kraje 2012 a 
současně získala titul Odpovědná firma roku 
2012 Libereckého kraje. Oceněným družstvům 
blahopřejeme!

S blížícími se Vánocemi se chystáme 
k nakupování dárků pro naše blízké. 
V tomto čísle proto přinášíme několik tipů
na vánoční dárky. Vybrali jsme pro vás 
ukázku z produkce výrobních družstev. 
Neváhejte proto navštívit stránky
www.scmvd.cz, kde najdete kompletní adresář 
na naše členská družstva včetně odkazů
na jejich internetové stránky. Pod český vánoční 
stromeček patří české výrobky a věříme, že Vás 
řada výrobků zaujme.

Jana Henychová

šéfredaktorka 
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For Arch
Praha, 18. – 22. 9. 2012

V pořadí již 23. ročník veletrhu FOR ARCH se konal ve výstavním areálu PVA v pražských Letňanech. 
Hlavním  tématem veletrhu byly novinky a  trendy z oblasti nízkoenergetického stavění. Veletrh přivítal 
téměř 70 tisíc návštěvníků, kteří mohli zhlédnout výstavní expozice 824 českých a 54 zahraničních firem 
z 19 států světa. Hrubá výstavní plocha dosáhla 36 tisíc čtverečních, z toho čistá výstavní plocha činila 
více než 18 325 metrů čtverečních. Veletrh nabídl bohatý doprovodný program, mimo jiné odborné 
přednášky, filmové projekce a workshopy. 

Návštěvníci se zajímali především o současné trendy a technologie ve stavebnictví. Počet vystavujících firem se oproti roku 2011 zvýšil 
o sedm procent. Jak uvedl Martin František Přívětivý, ředitel obchodního týmu veletrhu FOR ARCH, z dosavadních reakcí vystavovatelů 
je patrné, že se vyplatilo orientovat veletrh nejen na odbornou veřejnost, ale i na koncového zákazníka. Akce sice přilákala podle něj 
méně návštěvníků, avšak zvýšil se počet uzavřených obchodů v průběhu veletrhu. I přes nižší bilanci návštěvnosti si FOR ARCH stále 
drží pozici nejvýznamnější události ve stavebnictví v České republice. 

Na  veletrhu  měla  své  stánky  také  členská  výrobní  družstva  Dřevotvar  Jablonné  nad  Orlicí,  Detecha  Nové  Město 
nad Metují a Severochema Liberec. 
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Detecha, chemické výrobní družstvo, Nové Město nad Metují  
www.detecha.cz 

Družstvo Detecha představilo nátěrové hmoty z vlastní produkce – kromě nátěrů na dřevo, které vyrábí v široké škále barev a složení, 
nabídlo také barvy na údržbu a ochranu karoserií, nátěrové hmoty na kov – mimo jiné spodní i vrchní antikorozní nátěr vyráběný 
pod názvem „Superkov“, základní i vrchní antikorozní syntetickou nátěrovou hmotu „Superfest“ nebo impregnaci „Karbolineum“.

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí  
www.drevotvar.cz 

Dřevotvar družstvo předvedlo návštěvníkům veletrhu expozice nábytku z programu 
PORTE. Program nabízí variace knihovny, obývacího pokoje, jídelny, pracovny a 
ložnice. Nábytek je nabízen v 26 odstínech. Zákazník si může vybrat z volitelných 
prvků, jmenujme alespoň výběr úchytek a noh a dále skel v devíti barevných 
odstínech. 
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Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec  
www.severochema.cz 
 
Severochema vsadila ve své expozici na problém současné doby a sice – spreyery. Nabídla tak pod heslem „Natřete to sprejerům“ 
preventivní nátěry, kreré bráni vniknutí nástřiku graffiti do hloubky podkladu. Součástí antisprejerskéh oprogramu byly také přípravky 
na odstraňování nástřiků. Mezi další výrobky patřily čističe ploch, odstraňovač samolepek či stabilizátor koroze. Z tradičních výrobků 
byl vidět například podpalovač PE-PO, palivo do bio krbů či lampové oleje. 

V rámci souboru podzimních stavebních veletrhů se souběžně konaly také veletrhy FOR THERM, FOR ELEKTRO, BAZÉNY, 
SAUNY & SPA, FOR WASTE a FS Days. Příští ročník veletrhu FOR ARCH se uskuteční v termínu od 17. do 21. září 2013.

Autor textu: Jana Henychová
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Hodiny & Klenoty
Praha, 20. – 23. 9. 2012

Průmyslový palác v pražských Holešovicích přivítal letos v pořadí již 21. ročník mezinárodní specializované 
výstavy HODINY A KLENOTY. Téměř šest  tisíc návštěvníků shlédlo na  jednom místě kolekce šperků, 
hodinek a luxusních dárkových předmětů. Celkem 158 vystavovatelů, spoluvystavovatelů a zastoupených 
firem obsadilo výstavní plochu 1820 metrů čtverečních a nabídlo lákavou přehlídku exkluzivního zboží. 
Na výstavě měla své expozice tři výrobní družstva – Granát Turnov, Karat Brno a Podané ruce Zubří.

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov 
www.granat.eu

Družstvo Granát je tradičním a současně největším výrobcem 
zlatých a stříbrných šperků s českými granáty. Je majitelem 
ochranné známky a označení původu „Český granát“ a „Český 
granátový šperk“. Je i výlučným vlastníkem dolů, v nichž probíhá 
těžba českého granátu. Jako jediný subjekt v České republice 
má povolení od báňského úřadu těžit tuto surovinu. Provozuje 
síť vlastních prodejen v řadě českých měst, hlavně v Praze a 
spolupracuje s řadou obchodních partnerů v České republice i 
v zahraničí.

V široké nabídce zlatých a stříbrných šperků s českými granáty 
má družstvo řadu modelů navazujících na historickou tradici a 
oblíbenost těchto šperků. Družstvo dnes úzce spolupracuje se 
současnými designéry a nabízí ve své produkci také kolekci 
módních trendových modelů. Tím přibližuje tento specifický druh 
šperku širšímu a mladšímu spektru zákazníků. Český granátový 
šperk je velice oblíben i u zahraničních turistů, kteří si z návštěvy 
České republiky chtějí na památku odvézt hodnotný suvenýr a 
ryze český výrobek. 

V rámci doprovodného programu výstavy uspořádalo družstvo 
Granát přednášku na téma „Český granát – originál je jen 
jeden“. Aleš Hladík z Návštěvnického centra družstva seznámil 
návštěvníky s českým granátem, poskytl informace, jak ho poznat 
a jaké jsou jeho vlastnosti.
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K prezentaci družstva Granát na výstavě nepochybně přispěly i exkluzivní módní přehlídky. Show, jejíž nedílnou součástí 
byly blyštivé klenoty z dílen turnovských šperkařů, lahodila oku všech přihlížejících návštěvníků výstavy.

ČESKÝ GRANÁT (též pyrop) – je průhledný až průsvitný minerál, 
drahokam drobných rozměrů (od 0,2 do 0,8 cm), ohnivé až krvavě 
červené barvy (zbarvený železem s příměsí chrómu). Jeho název je 
odvozen z řec. Pyropos, pyr =oheň, ops = oko, z lat. Carbunculus 
= oharek uhlí, granatus = zrnkovitý, angl. Bohemian garnet, něm. 
bohmisches Granat, staročesky podle Klareta zrnakoč. Má stupeň 
tvrdosti 6,5 až 7,5. Je výjimečně barevně stálý, odolává žáru 
i kyselinám
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KARAT, družstvo, Brno 
www.karat-brno.cz 

Družstvo Karat se řadí mezi české výrobce zlatých a 
stříbrných šperků s dlouholetou tradicí - družstvo vzniklo již 
v roce 1945. Mnohaleté zkušenosti spojené s tradiční 
zručností moravských zlatníků jsou zárukou trvalé kvality. 
Vedle tradiční ruční výroby šperků družstvo využívá také 
moderní výrobní metody a technologie. Neustále doplňovaná 
kolekce šperků obsahuje velké množství různých modelů jak 
klasických šperků, tak i těch dle nejnovějších módních trendů.

Družstvo vyrábí snubní prsteny, a to buď celozlaté nebo 
s drahými kameny – velmi žádané jsou dnes brilianty. Prsteny 
jsou povrchově nebo reliéfně ryté, zhotovené ze zlata žlutého, 
bílého nebo kombinace obojího, povrchově upravené matováním 
nebo vysokým leskem. V sortimentu nechybějí náušnice, přívěsky, 
řetízky, náramky, brože, kravatové spony a další šperky. 

Výstavní vitríně družstva Karat vévodila souprava šperků 
z bílého zlata se zlatým topasem původem z Brazílie doplněná 
zirkony. Kromě této soupravy návštěvníci obdivovali novou 
kolekci zásnubních prstenů se zirkony, topasem a perlami. 
Vedle hotových šperků zástupci družstva prezentovali možnost 
zakázkové výroby, klenotnických oprav šperků a devocionálních 
předmětů a služeb jako jsou zlacení, stříbření a rhodiování.

Nutno ještě dodat, že družstvo provozuje síť vlastních prodejen 
v Brně a dalších městech jižní Moravy. Katalog výrobků je 
k dispozici i na webových stránkách.
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Podané ruce, sociální družstvo, Zubří 
www.podane-ruce.estranky.cz 

Kromě poskytování sociálních služeb se družstvo Podané ruce zabývá výrobou skleněných šperků, hodin, skleněných kosmetických 
pilníků a zakázkovou výrobou vitráží a dekorativního skla. 

Produkty jsou zpracovávány technikou TIFFANY a technikou FUSING, uplatňována je taktéž povrchová úprava skla matováním. 
V současnosti družstvo nabízí skleněné výrobky z mramorového skla, které vlastními silami vyvinulo. Toto sklo je vhodné pro výrobu 
jak dekorativních produktů, tak i užitkových předmětů.

Autoři textu, foto: Ing. Lenka Bartoničková, Jana Henychová
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ŠPERK ROKU 2012 - CZECH OPEN

Sdružení klenotníků a hodinářů ČR uspořádalo soutěž ŠPERK ROKU 2012 – CZECH OPEN, kde se tradičně prezentovali designéři 
v oboru zlatnictví a klenotnictví. Soutěžilo se ve třech kategoriích – Studentský šperk, Umělecký šperk a Komerční šperk.
Granát Turnov získal ocenění za následující šperky:      

V kategorii Umělecký šperk získaly 2. místo designérka 
družstva Hana Stehlíková a brusička šperkového kamene 
Libuše Červinková za soupravu „VĚJÍŘ“, obsahující 
přívěšek a náušnice. Šperk byl vyroben ze stříbra 
(Ag 925), obsahuje syntetický alexandrit. 

V kategorii Komerční šperk patří 2. místo designérkám  
Haně Stehlíkové a Martině Cymbálové za granátovou 
soupravu „ELEGANCE“ sestávající z náhrdelníku, 
náramku, náušnic a prstenu. Pro výrobu těchto šperků bylo 
opět použito stříbro (Ag 925/1000) a české granáty.
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Blahopřejeme k vynikajícímu umístění a děkujeme družstvu Granát za skvělou propagaci výrobního družstevnictví.

V kategorii Komerční šperk 
obsadily 1. místo designérky 
družstva Hana Stehlíková a 
Martina Cymbálová za soupravu 
„3 ve 2“ (brož-závěs, náušnice), 
šperk byl vyroben ze stříbra 
(Ag 925/1000) za použití českých 
granátů a perly.
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For Toys, For Babies
Praha, 27. – 30. 9. 2012

V letňanském výstavním areálu PVA se ve dnech 27. – 30. září konal 3. veletrh hraček a her FOR TOYS, 
3. veletrh potřeb pro děti a kojence FOR BABIES a 1. veletrh počítačových her, videoher a interaktivní 
zábavy FOR GAMES. Souběžně probíhající akcí byl  již 21.  ročník modelářského a hobby veletrhu 
Model Hobby. Veletrhy byly již tradičně určeny jak odborné, tak i laické veřejnosti, což je předurčuje 
k tomu, že návštěvnost je vždy velká.

Na veletrzích FOR TOYS a FOR BABIES vystavovala také členská výrobní družstva Směr Praha a DITA 
Tábor.

Směr, výrobní družstvo, Praha 
www.smer.cz 

Družstvo Směr je výrobcem plastových hraček a plastových 
modelů letadel, aut, lodí a zbraní. Současně je dovozcem hraček 
a polytechnických stavebnic - zastupuje firmy Teifoc a Verve 
na českém trhu. 

Při tvorbě své výstavní expozice sází zástupci družstva na začlenění 
hrací plochy do stánku. Ta totiž přitáhne pozornost návštěvníků 
výstavy, protože si zde mohou hračky v reálu vyzkoušet. Jako 
dovozce stavebnic pro malé stavitele tu Směr nabízí i možnost zkusit 
si z malých cihliček a speciální kukuřičné malty postavit domeček či 
jinou stavbu. Zajímavostí na této stavebnici je, že když vás postavený 
objekt omrzí, jednoduše můžete slepené cihly rozpojit, maltu smýt 
a začít stavět znovu. Děti si tak mohou hrát na opravdové stavitele 
– mohou si tak samy postavit dům navržený výrobcem či vykouzlit 
z malých cihliček a malty nějakou originální stavbu podle své 
fantazie. Stavebnice je nabízena v několika variantách podle typu 
a velikosti stavby. Zájem o hračku ze strany dětí inspiruje i jejich 
rodiče, kteří výstavu využívají jako příležitost k zakoupení dárků pro 
své ratolesti.
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DITA výrobní družstvo invalidů, Tábor 
www.dita.cz

Družstvo na veletrhu nabídlo dětský textil a oblečení vyráběné pod vlastní značkou Little Angel®. Všechny používané materiály i 
výrobky jsou atestované akreditovanou laboratoří a jsou schváleny k užívání pro děti od narození do tří let. 

DITA je jediným výrobcem v České republice s licencí na 
používání speciálního funkčního termoregulačního materiálu 
Outlast® k výrobě dětského textilu a oblečení. Vědci z NASA 
vyvinuli Outlast® jako materiál, který umí akumulovat a následně 
pak uvolňovat teplo. Outlast® reaguje na změny teploty vnitřního 
i vnějšího prostředí, čímž se mezi pokožkou a vrstvou Outlast® 
vytváří příjemné mikroklima. Díky své schopnosti opakovaně 
akumulovat teplo a následně ho opět uvolňovat udržuje po 
celou dobu stabilní teplotu. Outlast funguje podle teploty těla 
- přejímá obratem jeho teplotu, čímž nedochází k přehřátí ani 
k pocitu chladu. Zatímco většina materiálu „redukujících“ pocení 
pracuje na principu rychlého a důkladného odvodu potu od 
těla, Outlast® redukuje přímo vznik potu. Děje se tak díky 
akumulačním kapslím Thermocules®. 

Materiál je kromě dětského oblečení používán především 
do zavinovaček, fusaků, dek a přikrývek. Vzhledem ke svým 
mimořádným vlastnostem lze výrobky družstva DITA nabídnout 
i maminkám, jejichž děti trpí alergiemi či jiným typem kožních 
vyrážek. 

Potěšitelné je, že cestu k výrobkům družstva si nachází stále více 
zákaznic. Ty, které poznají kvalitu těchto výrobků, se obvykle 
vracejí při svých dalších nákupech opět na stánek či do obchodů 
s produkcí družstva DITA. Velmi využíván je i e-shop, který 
družstvo provozuje.

DITA získala ocenění GRAND PRIX FOR BABIES

V pátek 28. září se v rámci slavnostního večera uskutečnilo vyhlášení výsledků soutěží GRAND PRIX a TOP EXPO. 
Čestné uznání GRAND PRIX v rámci veletrhu FOR BABIES získalo družstvo DITA Tábor, a to za výrobek Little Angel - 
zavinovačka /deka Baby 2 v 1 Outlast.
Blahopřejeme k ocenění!

Autoři textu, foto: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková
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DŘEVOTVAR Znojmo získal ocenění Česká kvalita - nábytek

Pro oceněné výrobce a dodavatele služeb jde nepochybně o 
vynikající reklamu a českým spotřebitelům se rozšiřuje možnost 
nákupu produktů s nezávisle ověřenou nadstandardní kvalitou. 
Zatímco u potravin si po desítkách afér začínají spotřebitelé 
uvědomovat, že kromě ceny je třeba zařadit do kritérií výběru i 
otázku kvality, u spotřebního zboží toto uvědomění ještě není ani 
zdaleka tak silné. Většina zákazníků se domnívá, že nákupem 
nekvalitního výrobku riskuje jen jeho nižší funkčnost, popřípadě 
kratší životnost. Realita je ovšem úplně jiná. I spotřební zboží může 
- v případě chybné konstrukce nebo nevhodného materiálového 
složení - ohrozit zdraví či život spotřebitelů. Důkazem jsou varování 
evropského systému RAPEX, ve kterém je každoročně hlášeno 
kolem 2000 nepotravinářských výrobků, které jsou prokazatelně 
zdraví a životu nebezpečné. Jen zanedbatelné procento z nich 
je přitom vyrobeno v Evropě, 2/3 mají svůj původ v Asii. I to je 
však jen špička ledovce, protože není v silách kontrolních orgánů 
prověřit všechny, nebo alespoň většinu výrobků, které přicházejí 
na trh.

„Nekvalitní a nebezpečné výrobky jsou problémem, se kterým se 
potýká celá Evropa. Jejich dopady jsou přitom velmi negativní: 
způsobují úrazy i chronická onemocnění, následně zatěžují 

zdravotní a sociální systém a mnohdy znemožňují další uplatnění 
nemocných na trhu práce. Situace je o to horší, že jde velmi 
často o výrobky určené dětem. Krátký životní cyklus nekvalitních 
výrobků navíc produkuje nadměrné množství zbytečných, 
mnohdy i nebezpečných odpadů,“ uvedl Robert Szurman, 
předseda Rady kvality ČR. 

Spotřebitelé přitom sami mají jen minimum možností, jak před 
nákupem odhalit nekvalitní či nebezpečný výrobek. Vyžaduje 
to nejen odborné znalosti a zkušenosti, ale mnohdy i drahé 
laboratorní vybavení. Proto je lepší spolehnout se na předem 
odborníky prověřené a otestovaný výrobky a služby.

„Chceme dát spotřebitelům možnost výběru produktů, u kterých 
byla kvalita ověřena nezávislou institucí, a kde existuje garance, 
že je i průběžně kontrolováno dodržování kvality ve výrobě 
nebo při poskytování služby. Proto jsme připravili Programu 
Česká kvalita, který splnění všech těchto podmínek zaručuje,“ 
objasnil Zdeněk Juračka, předseda Řídícího výboru Programu 
Česká kvalita a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu 
ČR. Neseriózní výrobci a prodejci se často snaží vzbudit zdání, 
že jimi nabízené zboží splňuje vysoké nároky na kvalitu. Proto 

Dalších 20 výrobků a služeb může zákazníkům garantovat nezávisle ověřenou kvalitu.  Oznámení Rady 
kvality ČR a Řídícího výboru Programu Česká kvalita provázelo vyhlášení oceněných výrobků a služeb. 
Zástupci  oceněných  firem  převzali  oprávnění  užívat  některou  ze  značek  v  Programu  Česká  kvalita 
na slavnostním večeru konaném 6. listopadu pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby 
a 1. místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky. Ocenění „Česká kvalita – Nábytek“ převzal Ing. Václav 
Lazárek, ředitel družstva DŘEVOTVAR, v. d. Znojmo, za kancelářský nábytek „Šéf“.
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se spotřebitel může setkat s řadou značek různých programů 
kvality, certifikované kvality, ověřené kvality, kvalitními firmami 
apod., které jsou ale jen obchodním tahem a ve skutečnosti 
nic neznamenají. Chybí jim základní parametr důvěryhodného 
značení: nezávislé ověřování kvality třetí osobou - akreditovanou 
zkušebnou.

Česká kvalita naopak sdružuje pouze ty značky kvality, které 
splní náročná pravidla určená Řídícím výborem programu a 
dlouhodobě je dodržují. Spotřebitel se pak nemusí orientovat 
v desítkách značek. Stačí vědět, že symbol České kvality 
znamená automatickou garanci serióznosti a věrohodnosti a 
podle toho se rozhodnout.

Jedinou vadou na kráse celého programu je zatím malý počet 
oceněných produktů. Pokud se ovšem podnikatelé budou řídit 
přáním svých zákazníků, měla by i tato nevýhoda brzy zmizet. 
Podle průzkumu pořádaného letos ve spolupráci s Asociací 
malých a středních podniků a živnostníků ČR by 69 procent 
českých spotřebitelů uvítalo, kdyby se mohli při nákupu orientovat 
podle nezávislé značky kvality.

„Možnost výběru podle nezávislého značení by podle 
průzkumu uvítala naprostá většina spotřebitelů. Přitom Program 
Česká kvalita přesně splňuje všechny parametry, které občané 
od takového značení požadují,“ upřesnil Jan Taraba, ředitel 
Národního informačního střediska podpory kvality. „A co je pro 
naše podnikatele ještě zajímavější: již dnes považuje Českou 
kvalitu za důvěryhodnou 83 procent účastníků průzkumu a 
73 procent spotřebitelů by dalo takto označenému zboží při 
nákupu přednost,“ dodal Taraba.

Rozhodnutí, zda zvolit výrobek, jehož kvalita je garantována 
nezávislým ověřením nebo riskovat nákupem bez jakékoli 
garance je samozřejmě na spotřebitelích. Čeští podnikatelé 
jim jen mohou připravit dostatečně širokou nabídku ověřených 
produktů a Program Česká kvalita přísně střežit dodržování všech 
pravidel a parametrů. 

Po slavnostním večeru se nabídka produktů s ověřenou kvalitou 
opět rozšíří. Dvě desítky oprávnění užívat některou ze značek 
v Programu Česká kvalita na výrobky a služby převezali z rukou 
1. místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky, senátora Jiřího 

Oberfalzera, poslankyň Lenky Kohoutové a Soni Markové, 
poslance Jana Babora a řady dalších významných hostů zástupci 
oceněných firem.

Program Česká kvalita

Problémy se stále vyšším množstvím nekvalitních výrobků 
na českém trhu a vzrůstající množství různých pseudoznaček 
kvality vedly v roce 2002 k vyhlášení vládního programu 
na podporu prodeje kvalitních výrobků a služeb - Programu 
Česká kvalita. Jeho hlavním cílem bylo zlepšit informovanost 
spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém 
trhu a umožnit jim orientaci při nákupu. 

Program byl od počátku koncipován jako otevřený. Umožňoval 
kterékoli organizaci, která se rozhodla udělovat některou 
ze značek kvality, aby svoji značku do programu přihlásila, 
pokud zvládne splnit přísná kritéria, stanovená a kontrolovaná 
Řídícím výborem programu.

Hlavním smyslem této strategie bylo „oddělit zrno od plev“ 
- poukázat na poctivé značky, které jsou udělovány jen 
po přísném a nezávislém ověřování kvality a podléhají pravidelné 
kontrole a odlišit je od značek, které nic neznamenají a které jsou 
jen grafickým prvkem na obalu sloužícím k matení zákazníků. 
Pokud konkrétní značka splní podmínky zásad programu, najdou 
spotřebitelé na obalu výrobku kromě původní značky i logo 
Česká kvalita, které dokladuje ověřenou kvalitu, a to nad rámec 
předpisů a zákonných požadavků na výrobek či službu. Program 
umožňuje zviditelnění značek kvality  různých oborů, odborných 
cechů a sdružení.

Do programu tak postupně každým rokem přibývají nové značky, 
takže v současné době můžou zákazníci najít logo Česká kvalita 
po boku 20 značek kvality různých oborů výroby a služeb. 
Program Česká kvalita však není jen vodítkem pro spotřebitele. 
Podnikatelům dává možnost, aby poskytli svým zákazníkům 
objektivní záruku kvality a odlišili se od konkurence. Obzvláště 
pro nové a menší firmy může být cestou k proniknutí na nové 
trhy bez nákladné reklamy. Uvažuje se, že v budoucnu bude 
držení značky v Programu Česká kvalita též zohledňováno ve 
výběrových řízeních.

www.ceskakvalita.cz

www.drevotvarznojmo.cz
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Novými jedničkami libereckého byznysu jsou družstvo 
pro chemickou výrobu Severochema a smržovský šperkař Vladimír 
Hejral. Vítězové sedmého ročníku soutěží Vodafone Firma roku 
2012 a Era Živnostník roku 2012 postupují do celorepublikového 
finále, kde budou reprezentovat Liberecký kraj.

Vítězné družstvo pro chemickou výrobu Severochema, Liberec 
uspělo v konkurenci 174 společností. Historie družstva sahá až 
do roku 1953. Dnes je lídrem českého trhu v oblasti ředidel, 
technických kapalin a podpalovačů. Stejně tak dominuje trhu 
na Slovensku a v Maďarsku. Další významné výrobní řady 
Severochemy představují čisticí a škrobicí prostředky nebo 
program antigraffiti. 

Severochema získala jako první výrobní družstvo v ČR certifikaci 
integrovaného systému řízení. Díky exportním aktivitám 
v posledních letech je významným hráčem na celoevropském 
trhu.

„Severochema je tradiční značka s historií. Jde cestou 
modernizace ve vztahu k životnímu prostředí. Oceňuji jejich 
filantropii a také vztah k zaměstnancům, jejichž nápady často 
realizují,“ uvedl porotce Jan Štěpánek, Partner Area Manager 
společnosti Vodafone Czech Republic.

V kategorii Odpovědná firma roku 2012 Libereckého kraje, 
kterou vyhlašuje společnost Vodafone, také zvítězilo družstvo pro 

chemickou výrobu  Severochema. Družstvo má propracovaný 
systém zapojování a motivace zaměstnanců - například v roce 
2011 bylo 85 procent nápadů zaměstnanců realizováno. 

Družstvo důsledně dbá na péči o životní prostředí, jako první 
ve střední Evropě uvedlo na trh lampové oleje vyrobené 
z obnovitelných zdrojů a rozvíjí principy udržitelnosti v podnikání 
včetně filantropie na Frýdlantsku.

Vyhlášení celostátních vítězů soutěží Vodafone Firma roku 2012 
a Era Živnostník roku 2012 proběhne 4. prosince v Praze a bude 
možné jej sledovat v přímém přenosu na ČT24.  Na slavnostním 
finále bude také vyhlášen vítěz samostatné kategorie Era Účetní 
roku 2012. 

Vyhlašovatelem podnikatelských soutěží je deník Hospodářské 
noviny vydavatelství Economia. Titulárním partnerem soutěže 
Firma roku v roce 2012 je společnost Vodafone Czech Republic. 
Titulárním partnerem soutěže Živnostník roku v roce 2012 je Era. 
Era a Poštovní spořitelna jsou obchodní značky Československé 
obchodní banky, a.s. Partnerem krajských kol soutěží je Skupina 
ČEZ. Mediálními partnery soutěží jsou Česká televize a ČRo 1 
– Radiožurnál. Záštitu a odborný́ dohled zajišťuje Hospodářská 
komora ČR. Záštitu projektu dále poskytli hejtmani všech krajů 
ČR.
 
www.firmaroku.cz

Severochema, Liberec se stala  Firmou roku Libereckého kraje 2012 
a současně získala titul Odpovědná firma roku 2012 Libereckého kraje
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Sdružení VD Kartonáž a balení – CAPA

Výjezdní zasedání slavnostně zahájil předseda družstva
p. Emil Zůbek. Čestným hostem zasedání byl p. JUDr. Rostislav 
Dvořák, předseda Svazu českých a moravských výrobních 
družstev.

Ve  dnech  11.  –  12.  října  2012  se  v  družstvu  Důbrava  chemické  výrobní  družstvo
ve Valašských Kloboukách uskutečnilo výjezdní zasedání Sdružení VD Kartonáž a balení 
– CAPA.

Autor textu: Michaela Vostálová, tajemnice sdružení

Sdružení VD Kartonáž a balení – CAPA v příštím roce slaví
20 let od svého založení. Jedná se o zájmové sdružení 
právnických osob, ustavené dle Občanského zákoníku. Sdružení 
je dobrovolné a uskupuje zájemce v oblasti výroby, výzkumu, 
vývoje a prodeje kartonáže a obalů.  

Výrobní činnost družstva Důbrava zahrnuje tři oblasti, konkrétně 
výrobu kartonáže, galanterie, bytové chemie a kosmetiky. 
Produkce kartonáže představuje vysekávané krabice, dortové 
a zákuskové krabice, krabice na pizzu, tvarové výseky, dárkové 
krabice, krabice na víno, skupinové a přepravní krabice s vnitřní 
výbavou.
     
Výjezdní zasedání pořádá sdružení každý rok, příští rok se bude 
konat v družstvu TVAR Pardubice. Zasedání jsou osvědčeným 
místem pro výměnu zkušeností a informací.
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Seminář představil metody moderního a efektivního marketingu

Ve dnech 2. - 3. října 2012 se Manažerském institutu COOP 
v Praze Klánovicích konal další z řady seminářů s marketingovou 
a obchodní tématikou, určených pro pracovníky obchodních 
a marketingových oddělení výrobních družstev a manažery 
výrobních družstev. Seminář pod názvem „Metody moderního 
a efektivního marketingu a jejich aplikace v praxi“ si kladl 
za cíl seznámit účastníky s budováním marketingu v malé 
a střední firmě, s marketingovými nástroji, s cenovou problematikou, 
politikou slev, propagací, marketingovými aktivitami a budováním 
vztahů se zákazníky. 

Toto byla převážná náplň prvého dne semináře a ve volbě 
lektora Mgr. Leoše Bárty vsadil odbor na šťastnou kartu. Zkušený 
lektor, který je znám svým pedagogickým působením na státních 
i soukromých vysokých školách, je tvůrcem marketingových 
strategií v řadě firem a je autorem bohaté publikační činnosti, 
zaujal posluchače, kteří zaplnili přednáškový sál Manažerského 
institutu do posledního místa, svým netradičním, ale účinným 
pojetím marketingové strategie a hlavně jejím využitím 
v každodenní praxi. Jeho výklad si posluchače velmi zaujal a 
v následné diskusi pak ocenili jeho konkrétnost a důraz na 
problémy každé firmy. 

Druhý den semináře proběhl ve znamení aplikace marketingu 
v praxi. O své zkušenosti se s posluchači podělil předseda 

představenstva a generální ředitel výrobního družstva Druchema 
Praha Ing. Jiří Daněk, který svým vystoupením ukázal, že i 
v době ekonomické krize a transformace v řadě firem je možné 
dosáhnout velice dobrých výsledků.

V závěru semináře vystoupil Ing. Dufek, ředitel 
makro-ekonomických analýz ČSOB. Ve svém příspěvku pod 
názvem „Vývoj světové ekonomiky na finančních trzích, srovnání 
s českou ekonomikou a výhled do budoucnosti“, velice poutavou 
a názornou formou nastínil vyhlídky české a evropské ekonomiky 
a možné varianty dalšího vývoje. 

Po oba dva dny semináře, o který byl mezi výrobními družstvy 
nebývalý zájem, se posluchači, v následné diskusi po každém 
přednášeném bloku, živě zajímali o danou  problematiku a 
z vyplněných  dotazníků spokojenosti pak vyplynul požadavek 
pokračovat v realizaci takovýchto seminářů a zapojit do účasti i 
další výrobní družstva. Při hodnocení semináře nelze opomenout 
pečlivou organizaci zázemí ze strany Manažerského institutu 
COOP, který se účastníkům akce snažil po oba dny vytvořit 
domácí prostředí.

Autor textu, foto: Ing. Jiří Viselka
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Konzultační setkání družstevníků na Jižní Moravě

V letošním Mezinárodním roku družstevnictví je mimořádně 
vhodné období pro vzájemnou výměnu zkušeností 
mezi jednotlivými družstvy.  Neustálé změny ve státem 
upravovaném  podnikatelském prostředí vyžadují pružnou 
reakci i v družstevním sektoru. Pro neformální pracovní setkání, 
které se konalo 17. září, bylo vybráno příjemné prostředí se 
skvěle zabezpečeným zázemím www.vinarstvipastorek.cz 
v Čejkovicích.

Účastníky konzultací družstevní problematiky byli zástupci 
družstev AKSTA, Brněnská Drutěva, Lidová Tvorba, Moděva 
Konice, Podané ruce a Templářské sklepy. Do užitečné diskuze 
se zapojilo všech 10 přítomných družstevníků a potvrdilo se, 
že v menších kolektivech se rozproudí komunikace konkrétně a 
otevřeně. Vzájemné podrobnější poznání činností a problematiky 
jednotlivých družstev přispělo k zamyšlením se nad svými úkoly 
a problémy z jiného úhlu pohledu. 

Na setkání vládlo ovzduší vzájemné podpory a porozumění. Dohodla se i konkrétní spolupráce, např. dodávky výrobků paní Šárky 
Dořičákové z Podaných rukou a Templářských sklepů od 15. října 2012 do nově otevírané vzorkové prodejny Brněnské Drutěvy.

Autor textu: Ing. Miloslav Janíček
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Přivítejte zimu bez obav s tekutými řetězy Tempo
Léto  je  už  definitivně  za  námi,  začíná  nový  školní  rok,  se  kterým  pomalu  přichází 
i  sychravé  počasí  symbolizující  podzimní  a  zimní  měsíce.  Pro  zimu  v  pohodě  
a  pro  bezpečné  přečkání  všech  nepříznivých  meteorologických  jevů  připravilo 
družstvo  Druchema  novinku  -  tekuté  řetězy  Tempo.  Tekuté  řetězy  z  řady  známé 
autokosmetiky  Tempo  ochrání  člověka  nejen  za  volantem,  ale  rovněž  při  chůzi  po  kluzké 
nebo  zledovatělé  komunikaci.  Vyzbrojit  se  na  zimu  je  možné  už  nyní,  tekuté  řetězy  jsou  
k  dostání  v  e-shopu  družstva  Druchema,  ale  také  v  obchodních  řetězcích  nebo  
v automobilových prodejnách.

Známá značka autokosmetiky Tempo představuje 
pro letošní rok novinku ve své řadě. Jsou jí tekuté 
řetězy, které ocení nejen motoristé, ale i běžní 
chodci. 

Tekuté řetězy od družstva Druchema výrazně 
snižují nebezpečí smyku a uklouznutí a zabrání 
i prokluzu. Nejčastěji je využiji právě motoristé 
vzhledem k tomu, že přípravek podporuje 
přilnavost pneumatik k vozovce na zasněženém 
nebo zledovatělém povrchu.  

Tekuté řetězy Tempo mají obsah 300 ml a jsou 
vyráběny ve spreji. Už nyní jsou k dostání za 
vynikající cenu 190 Kč, a to v e-shopu  nebo 
v obchodních řetězcích a automobilových 
prodejnách. Není nutné tak čekat na první 
nepříjemné počasí. Ideální je zakoupit tento 
přípravek a myslet na svoji bezpečnost už teď. 

Použití tekutých řetězů  - motorista 
Správná aplikace tekutých řetězů Tempo je 
základem bezpečí motoristy na silnici, jak 
vlastního, tak ostatních účastníků silničního 
provozu. Přípravek je nutné aplikovat na čisté 
pneumatiky, v tenké a souvislé vrstvě, zhruba 
ze vzdálenosti 20 cm. Po nanesení tekutých 
řetězů je třeba několik minut vyčkat, aby 
vrstva přípravku k pneumatice dobře přilnula,  
a po té se zvolna rozjet. Rozhodně není doporučen 
prudký rozjezd, při němž by se mohla nanesená 
vrstva z pneumatik strhnout.

Použití tekutých řetězů  - chodec
I chodec je účastníkem silničního provozu, proto 
je nutné, aby se na komunikaci cítil a pohyboval 
jistě a bezpečně, a neohrožoval sebe i ostatní 
účastníky provozu neočekávanými pády nebo 
uklouznutím a možným vniknutím do vozovky. 

Tekuté řetězy i u chodců, kteří jimi mohou ošetřit 
svoji obuv nebo hůl a zvýšit tak vlastní bezpeč-
nost na namrzlé či kluzké a neudržované komu-
nikaci. Stačí na obuv a hůl aplikovat souvislou 
vrstvu přípravku, opět zhruba ze vzdálenosti 20 
centimetrů. Potom už jen postačí nechat přípravek 
několik minut zaschnout. Tekuté řetězy poskytnou 
chodci rychlé řešení v akutních situacích. Jejich 
aplikaci je možné kdykoli opakovat.

Společnost DRUCHEMA - Družstvo pro chemickou 
výrobu patří k tradičním českým firmám, které  
se specializují na široké spektrum chemických 
výrobků pro každodenní využití. Jedná se zejména  
o produkty zaměřené na dům a zahradu, sport, 
hobby, autokosmetiku nebo speciální produkty  
a volnočasové aktivity.

DRUCHEMA byla založena již v roce 1951 a 
v průběhu let se stala největším českým chemickým 
družstvem a zavedeným výrobcem kvalitních 
českých produktů. Nejznámější produkty 
v portfoliu společnosti jsou barvy na vejce 
OVO, autokosmetika TEMPO, lepidlo na papír 
HERKULES či lyžařské vosky SKIVO.

Veškeré výrobky jsou vysoce účinné, laboratorně 
zkoušené a atestované, plně vyhovují platným 
ekologickým předpisům a evropským normám. 
DRUCHEMA vyváží své výrobky i do zemí 
Evropské Unie a dále do východní Evropy.

  

Autor textu: Lenka Netušilová

www.druchema.cz                                                     
www.facebook.com/druchema    
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Česká  manažerská asociace se 
stala patronem knihy s názvem 
„Svobodný řád – Úvod do umění si 
vládnout“. Autorem knihy je profesor 
Ing. Luděk Rychetník, CSc. Křest 
knihy proběhl 10. října na půdě 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
pod záštitou předsedkyně výboru 
pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež 
a tělovýchovu, doc. RNDr. Anny 
Putnové, PhD., MBA, s patronací 
České manažerské asociace a 
Společnosti pro etiku v ekonomice. 

Profesor Rychetník v současné době působí na Fakultě sociálních 
věd Univerzity Karlovy a využívá bohaté zkušenosti ze svého 
angažmá ve Velké Británii. Zmiňovanou knihu vydal letos u 
nakladatelství Vyšehrad.

Ing. Pavel Kafka, prezident ČMA, v úvodním slovu zdůraznil: 
„Jsem rád, že se můžeme společně věnovat tématu Svobodný 
řád – umění si vládnout. Ten konflikt svobody a řádu je denním 
konfliktem každého manažera. On totiž ze své pozice musí 
zajistit tolik řádu, aby organizace fungovala a takové maximum 
svobody, aby v organizaci zůstal kreativní duch a iniciativa. Výše 
zmiňované se stává největší konkurenční výhodou v dnešním 
konkurenčním světě.

Nekvalita českého institucionálního prostředí – absence řádu – 
je pak největším balvanem v konkurenceschopnosti. Business je 
denně konfrontován s jinými kulturami – a to je alfou a omegou 

úspěchu. Politika, na rozdíl od businessu, je nesnášenlivá. Světu 
stále chybí průřezová, oborová svorka v komunikaci. Vítám další 
příspěvek v umění, jak si vládnout,“ uvedl Kafka.

Jak to, že Češi selhávají ve veřejném životě? Jaké jsou vnitřní 
příčiny vratkosti našeho státu, proč se opakují selhání našich 
politických elit tváří v tvář kritickým situacím 20. století? Proč 
trpíme „národní nesamozřejmostí“ Kdo je viník? Kdo vlastně 
pečuje o český stát? Kdo vytváří řád? Co můžeme my, občané, 
dělat s nízkou úrovní politiky a správy veřejné? Tyto otázky položil 
autor knihy publiku v úvodu představení své knihy. 

Jednotlivé kapitoly knihy naznačují čtenářům odpovědi na tyto a 
další otázky. V nich se prof. Rychetník opírá o výzkum provedený 
ve více než 150 zemích světa a zohledňuje úroveň řádu a svobody 
v nich. Svoboda totiž vždy souvisí s řádem, právě země s tradicí 
pevného a spravedlivého řádu se těší největší svobodě a stabilitě. 
 
Úspěšnost fungování pravidel podmiňuje úspěšnost dané 
společnosti a kvalitu života v ní. „Demokracie stojí a padá 
s důvěrou občanů v politické elity a ve férovost politického 
procesu. Stát musí chránit občany před zvůlí mocných, musí 
zajišťovat spravedlnost, chránit před ohrožením zvenčí a vytvářet 
dobrou vnitřní infrastrukturu - ve školství, dopravě, veřejné 
správě, financích, sociálním a zdravotním zabezpečení občanů. 
Pokud to není zajištěno, ohrožuje to stabilitu státu,“ zdůraznil 
prof. Rychetník.

www.cma.cz

Zaměstnavatel se ZP roku 2012

Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění vítězů v kategoriích „Volný trh práce“ a „Chráněný trh práce“ se konalo dne 23. října 
v Brožíkově sále na pražské Staroměstské radnici.  Vítězem v kategorii „Volný trh práce“ se stala vozíčkářka Jana Novotná, vědecká 
pracovnice jedné z pražských univerzit.

Do kategorie „Chráněný trh práce“ patří mimo jiné naše členská výrobní družstva. Mezi dvacítku finalistů se probojovali čtyři zástupci 
tří našich členských družstev. V této kategorii zvítězila Marie Strnadová, vedoucí střediska Automotive družstva SOLEA CZ (člen AZZP 
ČR). Blahopřejeme paní Strnadové ke skvělému ocenění a děkujeme jí i všem zúčastněným družstvům za účast v této soutěži.

ČMA se stala patronem knihy o umění si vládnout

www.nfozp.cz

pí. Marie Strnadová (SOLEA CZ)
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AKTUÁLNÍ INFORMACE

Až do konce ledna 2013 mohou výrobci a distributoři 
přihlašovat své novinky do 13. ročníku marketingového 
programu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka, který oceňuje 
nové a inovované produkty v oblasti rychloobrátkového 
zboží. Do programu se mohou přihlásit výrobci a distributoři, 
kteří své novinky uvedli či uvedou na český trh v období 
od 1. září 2011 do 31. prosince 2012. Registrace je otevřena 
do konce ledna 2013. Oceněné společnosti mohou po 
dobu jednoho roku využít logo Volba spotřebitelů - Nejlepší 
novinka při propagaci vítězných výrobků, a to jak na obalech, 
tak v marketingových kampaních. Více informací naleznete 
na odkazu http://www.volba-spotrebitelu.cz.

12. 10. se uskutečnil pracovní seminář k nové aplikaci 
příspěvku VDI dle § 78 zákona o zaměstnanosti.

Sdružení VD Kartonáž a balení CAPA uspořádala 24. – 
27. 9.  odborný zájezd na obalářský veletrh Fach Pack  
v Norimberku, který organizoval svaz. Zájezdu se zúčastnili 
členové z řad  VD. Dále se ve dnech 11. – 12. 10. konalo 
výjezdní zasedání Sdružení VD Kartonáž a balení – CAPA 
ve VD Důbrava Valašské Klobouky (více informací naleznete 
na straně 12 v tomto časopisu).

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jaká jsou pravidla pro práci přesčas, pokud se družstvo 
ocitne v situaci, kdy má náhlý nadbytek zakázek?

Pro výkon práce přesčas platí tato základní pravidla:

 - k práci přesčas, která přesáhne 150 hodin ročně, je 
nutná dohoda se zaměstnancem (do tohoto limitu ji lze nařídit 
z vážných provozních důvodů);

 - celkový rozsah práce přesčas (tedy „nařízené“ 
i dohodnuté) nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně – 
tím průměrem se myslí období 26 týdnů (nejlépe si ho vymezit 
jako kalendářní půlrok, ale může to být např. i období půl roku 
poté, co byla poprvé konána práce přesčas);

 - délka jedné směny obecně (tedy bez přesčasů) 
nesmí přesáhnout 12 hodin;

 - u zaměstnance mladšího 18 let nesmí délka směny 
v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více základních 
pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní 
doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně;

 - zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní 
dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné (včetně 
případného přesčasu) a začátkem druhé směny nepřetržitý 
odpočinek alespoň 12 hodin;

 - pokud je nařízen přesčas, je možné dobu odpočinku 
zkrátit na 8 hodin (tzn. 16 hodin práce, 8 hodin odpočinek), 
avšak následující odpočinek musí být prodloužen o dobu 
zkrácení předchozího odpočinku (příklad: 16 hodin práce, 
8 hodin odpočinek, 8 hodin práce, 16 hodin odpočinek); 
měla by to být výjimka;

 - to samé platí např. v nepřetržitých provozech, 
při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a v některých 
dalších případech;

 - poté je třeba dodržet ještě nepřetržitý odpočinek 
v týdnu: tento odpočinek jednou za 7 dní musí činit 35 
hodin (u mladistvého 48 hodin); v případech popsaných 
výše (přesčasy atd.) lze odpočinek zkrátit na 24 hodin s tím, 
že v období dvou týdnů bude celkově činit délka dvou 
odpočinků v týdnu alespoň 70 hodin;

 - nezapomeňte na přestávky v práci po 6 hodinách 
(u mladistvého po 4,5).

Související právní úprava: zákoník práce, §§ 90-99. V případě 
nejasností nebo pochybností doporučuji nás kontaktovat.

Mgr. Luděk Mazuch
Odbor poradenských a podnikatelských služeb SČMVD

I
N
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E

R
C

E Nabízíme volná místa 
na hlídaných parkovištích v Praze
 Mazurská ulice v Bohnicích
 Petržílkova ulice ve Stodůlkách
 Na Mlejnku v Braníku
 Dvorecké náměstí v Podolí.
www.autodispo.cz

Tel.: 224 933 105
DISPO Družstvo invalidů, Praha

S politováním oznamujeme, že 3. listopadu 2012 
ve věku 63 let zemřel 

p. František Křivka, 
dlouholetý předseda VD Cyklos Choltice.

Všichni členové i zaměstnanci Cyklosu mu vyslovují 
hlubokou úctu a stálou vzpomínku.

SČMVD se připojuje s projevem upřímné soustrasti
rodinným příslušníkům i jeho kolegům.
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Prodej areálu v Horoměřicích
Družstvo DRUPOL Praha prodává provozní objekty (kanceláře, 
skladové a výrobní haly) v Horoměřicích v ulici Za Drupolem, 
v okresu Praha západ. 

Areál se nachází v obci Horoměřice – okres Praha západ, v ulici 
Za Drupolem.  V objektu je ústřední plynové topení, teplá voda 
a sociální zařízení. Objekt je ve velmi dobrém stavu, má novou 
fasádu včetně zateplení celého objektu, novou střechu, plastová 
okna a žaluzie.  Objekt se dá využít jako prodejna, kanceláře, 
sklady, výrobu, velkoobchod, maloobchod atd.

Další výhody objektu:
• zabezpečovací zařízení s napojením na PCO + kamerový 
systém

• areál se nachází cca 5km od mezinárodního letiště 
   Ruzyně a Prahy

• výborné dopravní spojení, nedaleko plánován Pražský okruh 

• možný příjezd nákladními auty

• celý objekt je oplocen

• pohodné parkování

Cena: 15.950.000 Kč (včetně všech poplatků, 

provize realitní kanceláře a právních služeb) 

 - cena k jednání.

Máte zájem o tento objekt? Kontaktujte 
společnost AVEREAL.

KONTAKT: AVE REAL, http://www.avereal.cz/ 
+420 271 961 757 
+420 602 386 783 
+420 608 454 510 
info@avereal.cz 
ICQ: 63492769 
SKYPE: averealpraha

I N Z E R C E
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AKTUÁLNĚ Z BRUSELU

Máte aktuální dotaz na téma EU? Napište nám.

Zaměstnávání mladých 
Vzhledem k přetrvávající 21% míře nezaměstnanosti mezi 
mladými lidmi Komise naléhavě žádá členské státy a zástupce 
zaměstnanců a podniků, aby společně podnikli kroky v boji 
proti nezaměstnanosti mladých lidí. Iniciativa „Příležitosti pro 
mladé“ vyzývá členské státy, aby se zaměřily na prevenci 
předčasného ukončování školní docházky, umožnily mladým 
lidem rozvíjet dovednosti požadované na trhu práce, 
zajistily dostupnost pracovní zkušenosti a profesní přípravy
na pracovišti a pomáhaly mladým lidem s hledáním prvního 
dobrého zaměstnání. Dále Komise naléhá na členské státy, aby 
lépe využívaly Evropského sociálního fondu, který disponuje 
dosud nepřidělenou částkou ve výši 30 miliard eur. Kromě toho 
předložila Komise soubor konkrétních opatření, která mají být 
financována přímo z fondů EU.

Hlavní opatření financovaná přímo Komisí v rámci iniciativy 
„Příležitosti pro mladé“ jsou tato:

 - použije se částka ve výši 4 milionů eur na pomoc 
členským státům se zřizováním systémů „záruk pro mladé 
lidi“, aby se zajistilo, že mladí lidé naleznou do čtyř měsíců 
po opuštění školy zaměstnání, nebo že se budou vzdělávat či 
odborně připravovat na zaměstnání;

 - z Evropského sociálního fondu bude vyčleněna 
částka ve výši 1,3 milionu eur na podporu učňovského 
vzdělávání. 10% nárůst do konce roku 2013 by znamenal 
370 000 nových učňovských míst;

 - z Evropského sociálního fondu budou poskytnuty
3 miliony eur na technickou pomoc členským státům
se zřizováním podpůrných programů pro mladé začínající 
podnikatele a podnikatele v sociální oblasti;

 - co nejvíce dostupných prostředků bude zaměřeno 
na umisťování mladých lidí v podnicích; v roce 2012 by se 
mělo dosáhnout alespoň 130 000 umístění v rámci programů 
ERASMUS a Leonardo da Vinci;

 - v období 2012 – 2013 obdrží 5 000 mladých 
lidí prostřednictvím iniciativy „Tvoje první práce přes EURES“ 

finanční podporu na nalezení zaměstnání v jiném členském 
státě;

 navýší se rozpočtové prostředky pro Evropskou 
dobrovolnou službu, aby se v roce 2012 v tomto sektoru 
vytvořilo alespoň 10 000 pracovních příležitostí;

 - v roce 2012 bude představen rámec pro vysoce 
kvalitní programy stáží v EU;

 - v roce 2012 bude zajištěno přibližně 600 dalších 
výměn v rámci programu Erasmus pro mladé podnikatele.

Tyto akce navržené Komisí usnadní členským státům rozvoj 
dalších opatření zaměřených na mladé lidi, která budou 
součástí budoucí generace programů Evropského sociálního 
fondu a rozpočtu EU na období 2014 – 2020.

Shrnutí stanoviska
EHSV vyzdvihuje užitečnost iniciativy Komise pod názvem 
„Příležitosti pro mladé“, která jednak poukazuje na současné 
problémy a jednak klade důraz na cíle sdělení „Mládež 
v pohybu“. Výbor je připraven zapojit se do provádění 
iniciativy tím, že bude spolupracovat se sociálními partnery 
a organizacemi občanské společnosti a činit společná opatření 
se zainteresovanými stranami pro propagaci této iniciativy.

Politika úsporných opatření EU může ohrozit úspěšnost 
iniciativy „Příležitosti pro mladé“, proto je nezbytné vytvoření 
odpovídajících hospodářských a finančních podmínek.

Zásadní význam má zachování či pokud možno navýšení 
zdrojů, jež mají členské státy k dispozici na předcházení 
předčasnému ukončování školní docházky.

EHSV zdůrazňuje význam náležitého vzdělávání, odborné 
přípravy a profesního poradenství, které musí mladé lidi 
podporovat jak při získávání lepšího vzdělání, kvalifikací 
a dovedností, tak při výběru školy, která by jim zaručila nalezení 
odpovídajícího zaměstnání.

EHSV podporuje rozvoj dovedností, které odpovídají potřebám 

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD
e-mail: zvolska@scmvd.cz
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trhu práce, za aktivní součinnosti podniků a vzdělávacích 
institucí.

EHSV se domnívá, že je správné podporovat první pracovní 
zkušenosti a zvyšování kvalifikace na pracovišti a souhlasí s tím, 
že učňovská příprava, odborná praxe a stáže jsou důležitým 
nástrojem, který mladým lidem umožňuje získat dovednosti 
a pracovní zkušenosti. EHSV zdůrazňuje význam potřebných 
norem kvality u učňovské přípravy, odborné praxe a stáží. 
EHSV poukazuje na význam zapojení sociálních partnerů 
do výměny osvědčených postupů a do plánování, zavádění 
a monitorování systémů učňovského vzdělávání.

EHSV pokládá za správné, že byly navýšeny rozpočtové 
prostředky, jež Komise vyhradila na Evropskou dobrovolnou 
službu.

V prvním zaměstnání by měly být zaručeny minimální pracovní 
normy, které se nesmí lišit od norem uplatňovaných u starších 
pracovníků. EHSV upozorňuje na zásadní význam opatření, jež 
pomáhají zajišťovat mladým lidem kvalitní, stabilní a přiměřeně 
placená pracovní místa se sociálním zabezpečením již na 
samém začátku profesní dráhy.

Iniciativa „záruka pro mladé lidi“ musí být podpořena aktivní 
politikou trhu práce, aby se snížily rozdíly mezi systémem 
vzdělávání a odborné přípravy a trhem práce, a to stejnou 
měrou pro mladé ženy i muže.

K řešení situace mladých lidí na trhu práce, jež se v mnoha 
členských státech v období krize katastrofálně zhoršila, EHSV 
navrhuje:

 - důsledného uplatňování „záruky pro mladé lidi“  
ve všech členských státech EU;

 - poskytnutí většího množství unijních prostředků 
a snazšího přístupu k prostředkům ve výrazně zasažených 
státech;
 - navýšení prostředků v novém rozpočtu EU určených 
na boj proti nezaměstnanosti mládeže;

 - lepšího přístupu mladých lidí k podpoře 
v nezaměstnanosti;

 - boje proti nejistým pracovním podmínkám 
a neregulovaným formám v učňovském vzdělávání a při 
odborných stážích;

 - prosazení duálního systému učňovského vzdělávání 
jako vzoru v EU.

Při plánování příštího finančního výhledu je třeba zvlášť dbát 
na to, aby byly v rámci Evropského sociálního fondu k dispozici 
prostředky pro mladé lidi.

Prioritou musí být i nadále vytváření nových, vysoce kvalitních 
pracovních míst. EHSV navrhuje, aby bylo zohledněno přijetí 
evropské strategie zaměstnanosti mladých lidí (European Youth 
Employment Strategy).

Za velmi důležitou je třeba považovat skutečnost, že je Komise 
připravena uvolnit prostředky na technickou pomoc s cílem 
podpořit členské státy při využívání finančních prostředků EU, 
jež jsou ještě stále k dispozici. 
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Vánoce  se  blíží  a  s  ním  i  štědrý  večer,  kdy  si 
dáváme  dárky  s  našimi  nejbližšími…    Každým 
rokem někteří z nás marně přemýšlejí, co komu 
koupit a čím svým příbuzným či přátelům udělat 
největší radost. Někdy to není vůbec lehká věc, 
obzvláště  jestliže  obdarovávaného  známe 
delší  dobu  a  za  dlouhá  léta  jsme  vyčerpali 
zásobu dárků, které by ho mohli potěšit. Kromě 
plánovaných  dárků  často  lidé  nakupují  také 
drobnosti během roku, pokud je něco vhodného 
zaujme.  Možná  ale  patříte  mezi  ty,  kdo  na 
poslední  chvíli  obíhají  obchody  a  těsně  před 
Štědrým  dnem  nakupují  vše,  co  lze  jen  trochu 
nazvat vánočním dárkem. Zatím  je  ještě čas a 
tak pokud máte zájem, seznamte se s tipy našich 
členských výrobních družstev a jejími výrobky.

Jestli nemáte nápad, co manželce koupit, nechte jí, aby si vybrala 
dárek sama. Ušetřete si stres při vybírání vhodného dárku. Máme 
pro vás fotografie z módní přehlídky v rámci veletrhu STYL KABO. 
Přinášíme vybrané modely dámských plášťů jako tip – vaše 
manželka si určitě vybere a vy budete zcela jistě jako manžel 
pochválen. Výrobce: Moděva Konice, www.modeva.cz .

Něco pro manželku

Jestli má vaše manželka ráda klobouky, pak máme ještě jeden tip: 
zakupte jí dárkovou poukázku na nákup klobouku v družstvu 
Model Praha. Družstvo vyrábí klobouky na míru a dovede vyrobit 
prakticky cokoliv, ať již se jedná o tvar klobouku či barevné a 
materiálové provedení. Více na www.modelpraha.cz.
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A co manželovi?

Vaši ženu můžete také potěšit dárkem z galanterie – vyberte 
jí manikůru či šperkovnici z DUP Pelhřimov. Je jen na vás, 
jestli ve šperkovnici nalezne další překvapení… Širokou nabídku 
manikůr, šperkovnic ale také kosmetických kufříků naleznete 
v e-shopu na www.dup.cz.

Má váš manžel počítač? Kupte mu vozík pod PC či podložku 
pod notebook. Notebooky je dobré nemít stát přímo na 
stole a právě podložka zajistí jejich lepší větrání. Vozík 
naopak zpříjemní manipulaci s počítačem, například při 
časté manipulaci s kabely v zadní části počítače. Výrobce: 
ASV Solnice www.asv-solnice.cz   

Manžel jistě uvítá dobré víno z produkce Templářských sklepů 
Čejkovice, www.templarskesklepy.cz.
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Pro děti se kupuje nejlépe

Začátek školního roku je sice dávno za námi, avšak pokud vaše 
děti mají rádi tvůrčí činnost, dárkem pro ně může být školní 
kufřík z VD Druchema Praha. Ideálním dárkem bude zejména 
pro budoucí prvňáčky – mohou se tak zvolna seznamovat se 
školními pomůckami a rozvíjet tak svou kreativitu a fantazii. 
Graficky je kufřík laděn do svěží modré barvy s motivem louky, 
květin, včel a motýlků. Obsahuje pouze komponenty českého 
původu. Uvnitř se nachází stíratelná tabulka, popisovač, šest kusů 
pastelek, lepidlo Herkules 30 gramů, guma, 6 kusů voskovek, 
tužka č. 2, nůžky a pravítko 20 centimetrů. Pro zájemce z řad 
členských výrobních družstev je kufřík možno zakoupit za 
zvýhodněnou cenu 139 Kč. Více na www.druchema.cz.

Děti jistě potěší pod vánočním stromečkem dárek, na kterém 
mohou prozkoumávat své okolí. Co takhle koloběžka či 
tříkolka? Klasická česká dětská vozítka pro děti od 3 let mají 
masivní, stabilní a odolnou trubkovou konstrukci. Povrchová 
úprava je nezávadnými práškovými barvami v odstínech modré, 
červené a zelené. Tříkolka „Berta“ stojí 1 656,- Kč, koloběžky 
BÁRA jsou ve dvou provedeních – s rovnými řídítky za 886 
Korun a s prohlými řídítky za 900 korun. Nosnost výrobků je 
30 kg. Tříkolky a koloběžky vyrábí Kovodružstvo Žebrák – více 
naleznete na www.kovodruzstvo.cz.
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Mamince a tatínkovi

Mladší i starší rodiče jistě uvítají zajímavé doplňky pro 
domácnost a do interiéru. První z našich tipů je sada mlýnků 
Klasik - s keramickým mlecím mechanismem, na sůl, všechny 
druhy koření a sušených bylin.

Maminku můžete potěšit také kosmetikou z produkce družstva 
Detecha Nové Město nad Metují.
 www.detecha.cz.

Užitečným doplňkem moderního designu domova mohou být podnosy s tvrzeným sklem. Oba výrobky vyrábí Dřevotvar Jablonné 
nad Orlicí, www.drevotvar.cz.

lis
to

pa
d 

20
12

Užitečným doplňkem moderního designu domova mohou být podnosy s tvrzeným sklem
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Babičku můžete potěšit 
novinkou z nabídky 
družstva Podané ruce 
je Arganový olej. 
Tento přírodní produkt 
se používá nejčastěji ke 
kosmetickým účelům, 
například na obličej, vlasy, 
nehty či celé tělo. Družstvo 
dále nabízí kosmetiku 
s Arganovým olejem, a 
to šampon, sprchový gel 
a mýdlo. Arganový olej je 
vyjímečný svým složením, 
které zahrnuje 80 % 
nenasycených mastných 
kyselin (omega 3,6,9), 

včetně 35 = kyseliny linolové, které lidské tělo není schopno 
vyprodukovat a je třeba ji dodávat z venčí. Arganový olej je 
také bohatý na vitamín A, E, F a přírodní antioxidanty, zejména 
tokoferoly a polyfenoly, které mají protizánětlivé účinky. Kromě 
toho Arganový olej obsahuje i takové vzácné látky, jako 
jsou steroly (dosud neobjevené v žádném jiném oleji), mající 
významné znecitlivující a protizánětlivé vlastnosti. Distributor: 
Podané ruce Zubří, www.podane-ruce.estranky.cz.

Babičce a dědovi

Nezapomněli jste na tetu a strýce?
Tipem pro babičku je například 
mechanický zametač z produkce Elko 
Nový Knín. Tento výrobek je znám dlouhou 
řadu let a oproti nejrůznějším zametačům 
má nespornou výhodu – jeho provoz je 
zdarma, neboť nevyžaduje, kromě lidské 
práce, žádnou energii. Více na www.
elkonk.cz.

Pokud váš děda chytá ryby, uděláte mu 
jistě radost rybářským náčiním z produkce 
výrobního družstva SONA Žďár nad 
Sázavou. Jestli se necítíte na to vybírat 
rybářské náčiní, kupte mu například 
pohodlné skládací křeslo, tím nemůžete 
nic zkazit. Více na www.sona.cz.

Dědu jistě potěšíte i dárkovým balením oblíbeného piva 
z pivovaru Poutník, www.pivovarpoutnik.cz.

Vaší tetě by se mohly líbit skleněné šperky z produkce družstva 
Podané ruce Zubří. Strýc by mohl zase uvítat skleněnou 
lampu na noční stolek. Sada šperků stojí 195 Kč, tuto originální 
vyhlížející lampu si můžete zakoupit za 2850 Kč. Více informací 
najdete na stránkách www.podane-ruce.estranky.cz  a  
www.vitrazesarka.cz
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Dárky pro všechny

Nesmíte rozhodně zapomenout na domácí 
mazlíčky! 

Dobrým tipem na praktický vánoční dárek může být třeba  sada 
nožů  TREND ROYAL. S malým nožem se dá snadno očistit 
zelenina a ovoce.  Velké nože lze použít při krájení uzeniny 
nebo pečiva. Snadno s nimi naporcujete maso či nakrájíte 
zeleninu.  Nože se stanou stálými pomocníky v kuchyni, 
protože vydrží být dlouho ostré. Nože této řady jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitní nerezavějící oceli s obsahem molybdenu a 
vanadu, které zvyšují řezné vlastnosti a trvanlivost ostří. Rukojeti 
jsou vyrobeny z ergonomicky tvarovaného plastu. Nože splňují 
všechny požadavky kladené na obdobné výrobky, které 
přicházejí do styku s potravinami a jsou vhodné i pro mytí 
v automatických myčkách. Doporučená  maloobchodní cena
s DPH  je  605 Kč. Výrobce: KDS Sedlčany www.kds.cz.

Osvědčeným výrobkem Jelení lůj můžete potěšit maminku, 
babičku či sestru, ale i tatínka. Jelení lůj používají v případě 
potřeby všichni. Výrobek je na trhu již 50 let a za ta leta si našel 
své zákazníky, kteří se k němu rádi vracejí. Primárně se začal 
vyrábět na ošetření a zvláčnění suchých a popraskaných rtů, 
následně tváře a vůbec ztvrdlé pokožky celého těla. Výborně také 
chrání proti povětrnostním vlivům. Vyrábí se v různých gramážích 
i obohaceních například s měsíčkem zahradním, s mandlovým 
olejem, ale také s rakytníkem, který je v současné době velmi 
žádaným plodem s přínosnými látkami. 

Také zvířecí mazlíčci mohou najít pod rodinným vánočním 
stromečkem dárek… Pejskové a kočičky vítají vánoční stromeček 
s nadšením – visí na něm přece tolik zajímavých věcí a pod ním 
je tolik strakatých balíčků, které je potřeba zkoumat, očichávat 
a jen se jejich člověčí rodina nedívá, zkoumání zdokonalit na 
šťouchání do vánočního stromku packou, ochutnávání třásní, 
otlapkávání a olizování vánočních ozdob či dokonce šplhání 
po kmínku stromečku ́ Buďme ale optimističní – řada domácích 
zvířátek sedí způsobně pod stromečkem a očekává, že pod ním 
naleznou nějakou tu zvířecí dobrotu či hračku. Ty pro vás sice 
jako tip nemáme, zato tu ale máme kosmetiku pro pejsky a 
kočičky, která se vám bude hodit po celý rok.
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Pro obchodní přátele…

Vánoční výzdoba

Darovat láhev dobrého vína je 
jeden z neotřelých a oblíbených 
způsobů, jak vyjádřit poděkování 
obchodním partnerům, klientům 
či zaměstnancům. Od listopadu 
roku 2005, lze dle novely 
zákona o daních z příjmu, 
nakoupit víno v ceně do 500,- 
Kč jako propagační předmět a 
zahrnout jej tak do nákladů firmy 
a dále je možno od 1. ledna roku 
2006 u takto zakoupeného vína 
odpočítat DPH. Všechna vína lze 
opatřit originálním pergamenem 
s firemním logem dle přání 
klienta. Vína jsou dodávány 
i v dárkových kartoncích či 
dřevěných krabičkách, ceník 
těchto dárkových balení 
získáte na požádání na mailu 
pilarova@templarske-sklepy.
cz. Termín dodání vín je do 14 
dnů od odeslání objednávky, 
pokud by se na vína vyráběly visačky s logem společnosti 
termín dodání se prodlouží zhruba o týden. Více informací na 
www.teplarske-sklepy.cz nebo na mailu:

Vánoce si většina z nás nedovede představit jinak než se 
stromečkem plným vánočních ozdob. Pokud neholdujete 
plastikovým kýčům čínské produkce, ale dáváte přednost 
tradiční skleněné kráse z rukou českých šikovných lidí, 
pak neváhejte a zakupte si ozdoby z produkce výrobních 
družstev. Tradiční foukané vánoční ozdoby vyrábějí hned tři 
družstva - Irisa Vsetín www.irisa.cz, Slezská tvorba Opava 
www.slezska-tvorba.cz a Vánoční ozdoby Dvůr Králové nad 
Labem www.vanocniozdoby.cz.

Vánoční ozdoby Dvůr KrálovéIrisa Vsetín Slezská tvorba Opava

Vánoce se pomalu, ale jistě blíží. A co k nim všechno patří? 
Vůně jehličí vánočního stromku, čerstvé vánoční cukroví, vůně 
vanilky, skořice a purpury, rybí polévky a bramborového 
salátu, ale také světelné výzdoby na domech a zahradách, 
zářící vánoční stromeček, vánoční ozdoby, které jsme již zmínili 
– ale co pod stromečkem?

Samozřejmě, pod stromeček patří betlém. Betlémy jsou od 
pradávna vyráběny z nejrůznějších materiálů. Praktický je 
betlém z papíru, které nabízí družstvo Druchema. 

Družstvo Druchema připravilo pro členská družstva akční 
nabídku - betlém lze zakoupit jako vánoční dárek pro pracovníky 
a jejich děti za zvýhodněnou cenu 29 korun bez DPH (platí při 
objednání minimálně 10 kusů). Získáte tak netypický dárek pro 
obchodní partnery a pracovníky za pořizovací cenu běžných 
papírových přání. Více na www.druchema.cz.
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