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Vážené dámy a pánové,
rok 2013 je pro Svaz českých a moravských výrobních 
družstev významný nejen tím, že je to rok 60. výročí 
jeho založení, ale je to rok, v němž nás, členy svazu, 
čekají některé velmi důležité události. 

K těm nejvýznamnějším patří příprava a schválení 
nových stanov svazu a schválení nové koncepce rozvo-
je svazu. 

Oba tyto dokumenty, v případě jejich schválení, určí 
základní pravidla a stanoví cestu, po které se svaz bude 
ubírat v dalších letech. Pozornost, kterou bychom těm-
to dokumentům měli věnovat, musí být odpovídající 
jejich významu. Bylo by velmi dobré, abychom plně 
využili zejména nadcházející regionální porady k co 
možná nejširší diskusi k těmto dokumentům. Jsem pře-
svědčen, že aktivní přístup každého družstva, včetně 
předložení konstruktivních připomínek, může přispět 
k jejich výsledné kvalitě.

Tématem, o kterém bych se rád dále zmínil, je spolu-
práce mezi družstvy. Je to jedna z oblastí, kde vidím 
potenciál nárůstu obratu mnoha družstev, jako jedno-
ho z klíčových ekonomických ukazatelů. Odvětvová 
rozmanitost našeho více jak dvousetčlenného sdruže-
ní je pro tuto spolupráci ideálním podhoubím. Je však 
pouze na nás, naší aktivitě a naší práci, zda se mám po-
daří vytvořit vhodné podmínky a příležitosti pro tuto 
obchodní spolupráci, která nám může přinášet plody 
v podobě nových zakázek. 

Přímá obchodní spolupráce mezi družstvy má klesa-
jící trend. Za poslední čtyři roky, kdy je vzájemný ob-
chod monitorován svazem, meziročně klesá o téměř 20 
milionů korun. K zastavení tohoto trendu může přispět 
například i prezentace výrobků jednotlivých družstev 
na stránkách tohoto časopisu či větší zájem nákupčích 
jednotlivých družstev o produkty dalších členů našeho 
sdružení. Vytvoření lepších podmínek pro větší vzá-
jemný obchod mezi družstvy by mohlo být jedním z té-
mat i pro náš Odbor poradenských a podnikatelských 
služeb SČMVD.

O tom, že vzájemná spolupráce má smysl a je efek-
tivní, jsme se již několikrát přesvědčili při společných 
nákupech energií organizovaných svazem či aktuálně 

při využívání služeb společného mobilního operátora. 
Tuto činnost chceme rozvíjet i nadále, přičemž organi-
zování společných nákupů dalších komodit a služeb 
v současné době svaz již připravuje.

Dalším prostorem pro spolupráci jsou lépe či hůře 
fungující odvětvová sdružení, pracující buď přímo pod 
svazem či na bázi například klastrů, tak jak je tomu  
u nás – nábytkářských družstev.

Klastru českých nábytkářů, který SČMVD pomá-
hal v roce 2006 zakládat u nás v Jablonném nad Or-
licí a na jehož činnosti se významně podílí dodnes, se 
za dobu své existence podařilo zrealizovat již desítky 
projektů v celkovém objemu cca 120 milionů korun. 
Projekty jsou podpořeny dotačními tituly a zahrnují 
oblasti od vědy, výzkumu a inovací až po marketing.

V rámci projektu klastru „Marketing a propagace“ 
naše družstvo v lednu letošního roku velmi úspěšně 
prezentovalo nábytkové řady Ela a Jalba na výstavě ná-
bytku Interiors 2013 v Birminghamu. 

Vzájemná odvětvová spolupráce, ať již při organizo-
vání výstav či pořádání společných akvizičních akcí, se 
u nábytkářských družstev velmi osvědčila.

Princip družstevní spolupráce realizovaný o úroveň 
výše, tedy na úrovni spolupráce mezi jednotlivými 
družstvy, vidím jako velmi přínosný a v řadě případů 
i jako jediný možný. Neboť rozdílnost vyjednávací po-
zice jednoho subjektu, zejména malého či středního 
podniku, je neporovnatelná s vyjednávací pozicí jaké-
hokoliv sdružení, zastupujícího více podnikatelských 
subjektů.

Jsem přesvědčen, že úzká vzájemná spolupráce pod-
nikatelských subjektů obecně je jednou z cest vedou-
cích ke zvýšení jejich prosperity.
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Seminář k 20. výročí vzniku Družstevní Asociace České repub-
liky (DA ČR) a Mezinárodnímu roku družstev se uskutečnil  
6. března v objektu Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes-
ké republiky. Konal se pod záštitou místopředsedy PS PČR 
PhDr. Lubomíra Zaorálka.

Program semináře moderoval předseda představenstva  
DA ČR a předseda Svazu českých a moravských spotřebních 
družstev Ing. Zdeněk Juračka. „Český družstevní sektor je 
v Evropě vnímán jako konsolidovaný a dobře vyvinutý sys-
tém. Vývoj prošel několika etapami, které se různým způso-
bem do rozvoje sektoru promítly – například zrušení družstev 
za období Protektorátu, určité deformace družstevních prin-
cipů v období socialismu či proces transformace po listopadu 
1989,“ uvedl Ing. Juračka mimo jiné. „Jsem rád, že jsme se tu 
sešli a že můžeme posílit povědomí široké veřejnosti o družstev-
ní formě podnikání,“ zakončil svůj úvodní projev.

ak
tu
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PhDr.  Lubomír Zaorálek, místo-
předseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, ve svém proslovu 
připomněl mimo jiné počátky druž-
stevnictví v Anglii, kde první zmínky 
o existenci družstev jsou dochovány 
již z roku 1844. Zdůraznil význam 
všech oblastí družstevnictví a vyjád-
řil širokou podporu a sympatie, jak 
za sebe, tak za Českou stranu sociál-
ně demokratickou mimo jiné i sou-
vislosti s 37. sjezdem ČSSD konaným 
v polovině března letošního roku. 
Současně vyzval účastníky semináře 
k dodání konkrétních návrhů a pod-
nětů na řešení družstevních otázek 
v rámci celé České republiky, ale i re-
gionálních či oborových potřeb.

„Po sjezdu chceme pracovat na novém 
volebním programu. Domnívám se, 
že družstva by nám mohla pomoci 
sdělit něco nového právě k formám 
vlastnictví,“ uvedl. „Kdyby z těchto 
sezení a přímo od vás přicházely 
podněty k našemu volebnímu pro-
gramu,“ zdůraznil. „Ekonomická 
a finanční krize v něčem provětrala 
struktury systému, ve kterém žijeme. 
Ukazují se problémy netransparent-
nosti vlastnictví. A družstva, svým 
způsobem podnikání, nejsou zamě-
řena pouze na zisk, ale na prospěch 
členů. V tom jsou podle mě zajímavá, 
v době, kdy my hledáme způsob, jak 
zacházet s finančními prostředky, 
abychom se nedivili, že nám mizí 

a jakým způsobem s nimi kdo za-
chází,“ vyjádřil se s tím, že družstva 
nabízejí formu kontroly a podniká-
ní, vymykající se mechanismům, se 
kterými dnes bojujeme. „Jsem rád, 
že jsem zde, že to bereme nesmírně 
vážně, vaši práci v různých oborech 
činnosti, abychom pomohli nastar-
tovat družstva a družstevnictví jako 
více významnější a respektovanější 
součást našeho života a způsobu 
vlastnictví a podnikání,“ dodal. 

Doc. Ing. Ilona Švihlíková Ph.D. zmí-
nila téma „Družstva a svět“, kdy 
podle jejích slov by se „celý svět 
měl stát jedním velkým družstvem“. 
V Evropské unii je 250 tisíc družstev 

Seznamte se s vystoupením některých řečníků…

Družstevní asociace České republiky 
slaví 20 let od svého vzniku
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a v nich je zaměstnáno 163 milionů 
občanů, zmínila mimo jiné. Informo-
vala dále např. o vzniku 36 tisíc no-
vých pracovních míst v družstvech 
v Itálii a silném nárůstu u sociálních 
družstev, se silným zastoupením žen 
a odolností vůči krizi. Kromě Itálie 
zmínila také situaci do roku 2010 
ve Španělsku a ve Francii, kde více 
než 700 firem na pokraji bankrotu 
bylo přetransformováno na družstva. 
Zmínila dále situaci také v dalších 
zemích. „Je potřeba hledat inspiraci 
v zahraničí a ukázat, že družstevní 
model má nejen velkou budoucnost, 
ale má i velkou současnost,“ shrnula.

Ing.  Martin Pýcha, předseda Ze-
mědělského svazu České republiky 
a COPA COGECA, dále zmínil, že 
svět si uvědomuje význam družstev. 
Připomněl také situaci za první 
republiky, kdy Československo pat-
řilo k nejvyspělejším zemím Evropy 
po Německu a Francii. S tím souvi-
sel i rozvoj družstevnictví – druž-
stva nejen zastupovala ekonomické 
zájmy svých členů, ale měla i vliv 
na jejich politické uvědomění a byla 
hybnou silou ekonomického, poli-
tického a kulturního dění v obcích 
a na venkově. „Zemědělské družstev-
nictví bylo významně organizováno –  
vrcholnou organizací byl Centroko-
operativ sdružující 12 regionálních 
svazů. Odbytová družstva tehdy 
u nás měla obdobnou váhu, jako 
měla a mají v mnoha evropských 
zemích,“ upřesnil. Ing. Pýcha dále 
připomněl vliv násilné kolektiviza-
ce, který přinesl vznik jednotlivých 
zemědělských družstev a likvidace 
původních družstev a s tím spoje-

nou likvidaci původní družstevní 
myšlenky spolu s odporem veřej-
nosti k myšlence družstevnictví. Jak 
dodal, v 90. letech vedly celou řadu 
transformačně zadlužených družstev 
k přeměně právní formy, především 
na akciové společnosti. 

Předseda SČMVD JUDr.  Rostislav 
Dvořák ve svém projevu zmínil 
historii vzniku prvních výrobních 
družstev a na ni navazující vznik je-
jich svazu. „Svaz výrobních družstev 
vznikl v říjnu 1953. Jeho základním 
posláním je podporovat členská 
družstva, vytvářet ty nejlepší pod-
mínky pro jejich rozvoj a zajišťovat 
pro ně zejména ty druhy služeb, kte-
ré aktuálně pro svou činnost potře-
bují,“ uvedl. V současném nestabil-
ním podnikatelském prostředí roste 
význam také těch činností, jejichž 
prostřednictvím svaz hájí zájmy vý-
robních družstev při jednání se stát-
ní správou, samosprávou a vládou 
České republiky. Předseda SČMVD 
dále připomněl aktivní pomoc sva-
zu, ke které patří zejména právní, 
daňové a finanční poradenství, dále 
pomoc v oblasti pořádání odbor-
ných seminářů, centrálních nákupů 
a také organizace společných účastí 
a expozic na veletrzích a výstavách 
doma i v zahraničí. „Družstva naši 
pomoc široce využívají a pro řadu 
výrobních družstev je pomoc svazu 
významným přínosem,“ řekl.

K tematice výrobních družstev 
a jejich pozici v rámci národního 
hospodářství zdůraznil, že přístup 
vlády a státní správy je nedostateč-
ný a hodný ostré kritiky. Ve všech 

standardních silných ekonomikách 
se vlády opírají o malé a střední 
firmy, které jsou stabilizátorem fi-
nančních příjmů a zaměstnanosti 
a všechna výrobní družstva patří 
mezi malé a střední firmy, jsou to 
české firmy a zaměstnávají české ob-
čany. V uplynulém roce to byly právě 
malé a střední firmy, které pomohly 
držet zaměstnanost na slušné úrovni 
na rozdíl od těch velkých. V případě 
velkých firem se převážně jedná o fir-
my se zahraničními centrálami, což 
znamená ekonomická rizika pro ka-
ždou státní ekonomiku.

Jak dále řekl, výrobní družstva mají 
velmi široký odvětvový záběr ve vý-
robním zaměření a rozhodně patří 
mezi důležitou složku národního 
hospodářství. Zmínil, že celý život 
pracoval na různých pozicích ve vý-
robních firmách a zkušenosti chce 
využít na pozici předsedy SČMVD, 
kde je rok a půl.
„Tři desítky let jsem řídil výrobu, 

sledoval jsem minimalizaci a op-
timalizaci nákladů, nové inovační 
trendy podporující produktivitu 
a kvalitu a tím zajišťoval firmě pro-
speritu, maximální výnosy, stabilní 
zaměstnanost a dobrý zisk. Proto ne-
mohu přijmout a jsem velmi kritický 
k postupu současné vlády, ale i řady 
vlád předchozích, že srovnatelný pří-
stup není zajištěn pro posílení ekono-
miky země a tím státního rozpočtu. 
Škrty a jenom škrty jsou cestou k růs-
tu chudoby a nezaměstnanosti. Škrty 
se musí týkat zejména státní, náklady 
přebujelé sféry, ale musí na ně navá-
zat skutečná prorůstová opatření, jen 
to je cesta k rozjezdu byznysu a eko-
nomiky naší země,“ řekl. 
Poslední roky jsou ve znamení zpo-
malení ekonomiky, slabší poptávky, 
nižších investičních výdajů a pokle-
su zaměstnanosti. Tento trend se v le-
tošním roce ještě prohloubí – řada 
členských výrobních družstev hlásí 
pokles zakázek v 1. pololetí 2013, 
a to až o 30 procent. Legislativa ne-
garantuje stabilní a rovné podmín-
ky pro podnikání – podnikatelské 
prostředí je nestabilní. Nedochází 
ke snižování administrativní zátěže, 
naopak byrokracie stále roste a stále 
častěji se podnikatelé stávají obětmi  
gold-platingu.
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„Pokud se jedná o naši ekonomiku, 
máme jako země k řešení dlouho-
dobý strukturální problém. V době 
socialistického průmyslu byl prefero-
ván léta trend tvorby velkých firem. 
Před dvaceti lety se ve stejném tren-
du za pomoci zahraničního kapitálu 
pokračovalo a vznikaly nové velké 
firmy. Zapomnělo se ale na silnou 
souběžnou podporu malých a střed-
ních firem, které mají být páteří eko-
nomiky. Organizace spojených náro-
dů vyhlásila rok 2012 Mezinárodním 
rokem družstev mimo jiné s cílem 
podpořit družstva, podpořit malé 
a střední firmy. Vyzvali vlády k re-
akci na tuto výzvu. Když jsme jako 
DAČR oslovili v tomto směru vládu, 
nedostali jsme ani odpověď, na roz-
díl od jiných vlád, například od Fran-
cie, která na podporu družstev uvol-
nila částku 500 milionů EUR,“ řekl. 

V závěru vystoupení směroval 
JUDr. Rostislav Dvořák na vládu 
a parlament ČR dva stěžejní úkoly.
„V naší zemi je v posledních letech 

až příliš protispolečenských, po-
litických a ekonomických excesů 
a tyto excesy vyvolaly v české spo-
lečnosti širokou, obecnou nedůvěru. 
Jde o rostoucí extrémní nedůvěru 

v naši politickou a státní reprezen-
taci. Prvním úkolem parlamentu 
a vlády je, aby získali důvěru zpět,“ 
řekl. Druhým úkolem potom označil 
odstranění neschopnosti a nechu-
ti politických stran spolupracovat 
zejména při řešení dlouhodobých 
úkolů ve všech oblastech rozvoje 
společnosti. „Máme dost těch stále 
se opakujících čtyřletých cyklů, kdy 
po čtyřech letech vše začíná znovu. 
Je nutné, aby spolupracovaly vláda 
a opozice, aby spolupracoval parla-
ment, aby byly nastartovány postupy 
garantující společné rozhodování 
v dlouhodobých horizontech. Pokud 
to nedokážete, tak se můžete nadále 
léta scházet, cvičit se v rétorice, chvá-
lit se jak umíte skvěle hovořit, ale ré-
torické koncerty nedosáhnou cíle, ty 
jsou často bez potřebných výsledků. 
Výsledky se musí odpracovat.“ dodal.

Dále vystoupil předseda Svazu 
českých a moravských bytových 
družstev Ing. Vít Vaníček. Představil 
přítomné s oblasti činnosti v oblasti 
bytových družstev. Připomněl, že 
družstva, která jsou členy SČMBD, 
vlastní či spravují 680 tisíc bytových 
jednotek z celkového počtu přibliž-

ně 3,8 milionu trvale obydlených 
bytů. Ing. Vaníček dále zmínil téma 
modernizace bytových domů spolu 
s globálními dopady. Mezi aktuál-
ní témata patří energeticky úsporná 
opatření spolu s požadavky směrni-
ce 2010/31/EU (energetická nároč-
nost budov), dále opatření proti boji 
s ekonomickou krizí. Tématem jeho 
projevu bylo také oblast zvýšení 
standardu bydlení spolu se zvýšením 
tržní ceny bytů.

Ing.  Jan Mládek, CSc., předseda 
družstva FONTES RERUM, stínový 
ministr financí ČSSD, uvedl: „Chápu 
dnešní seminář jako začátek vážné 
debaty mezi družstvy a ČSSD,“. Při-
pomněl dále vítá racionální debatu, 
protože družstva jsou na jedné stra-
ně marginalizována a nedoceňována. 
A na straně druhé jsou předmětem 
nerealistických očekávání. „Druž-
stva více než ostatní podnikatelské 
subjekty potřebují elementární po-
řádek ve státě. Jestliže jejich zaměst-
nanci jsou zároveň i členy družstva, 
nemohou si dovolit nekalé praktiky 
jiných podnikatelských subjektů,“ 
vyjádřil se.

Text a foto: Jana Henychová.



Návštěva první dámy  
Livie Klausové  
ve stánku  
VD Moděva Konice
Již několik let navštěvuje veletrh 
Styl paní Lívie Klausová. I při své 
poslední návštěvě veletrhu pro-
jevila zájem shlédnout naši aktu-
ální kolekci. První dámu přivítal 
v expozici družstva jeho předseda 
Ing. Doseděl společně s kolegyně-
mi Ing. Lužnou a Bc. Pajchlovou. 
Z nabízených modelů ji zaujala 
pelerína v kratším provedení ze 
100% kašmíru, bohatě lemovaná 
barvenou kožešinou ze skandináv-
ské lišky. O tuto luxusní pelerínu 
se první dáma rozhodla obohatit 
svůj šatník. Zástupci oděvního 
družstva Moděva Konice ji pak 
slavnostně předali při příležitosti 
pozvání na zámek v Lánech.

Neformální návštěvy v expozi-
ci družstva se zúčastnil předseda 
SČMVD JUDr. Dvořák a čestný 
předseda pan Wiesner. Společ-
ně s paní Klausovou, při krátké 
a velmi přátelské debatě, prodis-
kutovali aktuální situaci účasti 
družstev na veletrhu STYL, jeho 
historii a vývoj k dnešní podobě. 
Za zmínku stojí také projevený zá-
jem první dámy o časopis Výrobní 
družstevnictví, který byl v expozi-
ci družstva prezentován. 

 Text: Ing. Iveta Lužná, VD Moděva Konice.
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Ve dnech 17. – 19. února se v Brně konal již 41. ročník veletrhů STYL a KABO. Tyto vele-
trhy jsou jedinými mezinárodními kontraktačními veletrhy módy na území České republiky 
a Slovenska. Obdobné veletrhy módy se zaměřením pouze na B2B návštěvníky se konají již 
jen ve Velké Británii, Dánsku a Švédsku.

Expozice 270 vystavovatelů ze 14 zemí (z toho 57 firem z České republiky) obsadily čistou 
výstavní plochu 7,6 tisíce metrů čtverečních. Během tří dnů si veletrhy prohlédlo pět tisíc ob-
chodníků a nákupčích. Veletrhu Styl patřil pavilon P, své stánky zde mělo 180 firem. Zajíma-
vostí bylo, že po několika letech se tu představilo i několik výrobců metrového zboží a textilní 
galanterie. Veletrhu obuvi a koženého zboží byl zasvěcen pavilon F, kde vystavovalo 90 firem.

V rámci doprovodného programu se konaly módní přehlídky, společenská setkání i několik 
seminářů. Velmi zajímavý byl např. seminář „Aspekty elektronického prodeje textilu“, který 
si stanovil za svůj cíl informovat provozovatele e-shopů s textilem a oděvy o požadavcích 
na značení výrobků a o dalších povinnostech obchodníků. Svá vystoupení na semináři měli 
jak pracovníci Textilního zkušebního ústavu a sdružení SOTEX GINETEX CZ, tak i Čes-
ké obchodní inspekce a Občanského sdružení spotřebitelů TEST.

Výrobní družstva se na veletrhu Styl prezentovala 
ve společné expozici pod záštitou SČMVD
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Moděva, oděvní družstvo Konice 
Výrobní program družstva tvoří dámské a pánské zimní pláště, paleta 
a bundy, saka, kalhoty, vesty a sukně. Družstvo zajišťuje produkci pro-
fesního ošacení, zejména uniforem pro personál leteckých společností, 
automobilek, železnic a cestovních kanceláří. Pro zahraniční zákazníky 
navíc zhotovuje vysoce kvalitní volnočasové a sportovní bundy, tradiční 
bavorské kroje a speciální myslivecké ošacení.

Družstvo přivezlo do Brna novou kolekci dámských a pánských zim-
ních vlněných plášťů, palet a pelerín. Zvláště pánské pláště, vypracované 
do nejmenších detailů, přilákaly nové zákazníky. Nechyběly již několik 
let poptávané peleríny v různých délkách a variantách kožešin. Nová 
kolekce plášťů byla zhotovena z vlněných materiálů s vyšším podílem 
kašmíru a pro náročnější zákazníky byl v nabídce i 100% kašmír. Modely 
v luxusnějším pojetí byly doplněny přírodní kožešinou 

Modely z Moděvy Konice byly též k vidění na manekýnkách a mane-
kýnech na módních přehlídkách, které se konaly dvakrát denně na vel-
kém mole v pavilonu P.
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Modela, výrobní družstvo Pardubice 
Družstvo představilo na veletrhu kolekci lehké dámské 
konfekce určenou pro jaro a léto 2013. Zákaznice ocenily, 
že kolekce byla zhotovena v žádaných módních barvách – 
zvláště se líbila zelená ve všech odstínech. Největší zájem 
byl o šaty, jejichž střihy jsou osvědčené a dobře padnou 
každé postavě. Modela se přizpůsobila požadavkům 
svých zákaznic a šaty i trička nabízela i ve větších velikos-

tech (až do vel. 54). Největší poptávka byla po tričkách 
s krátkým rukávem. K barevným tričkům Modela nabízí 
bílé sukně a dlouhé i 3/4 kalhoty. Kolekce Modely ob-
sahovala tentokrát i modely pro volný čas a dovolenou –  
s pozitivním ohlasem se setkala nabídka triček a nátělní-
ků s dezénem proužků.

Integra, výrobní družstvo, Zlín
Družstvo přivezlo do Brna novou ko-
lekci dámského ošacení pro jaro/léto 
a zčásti i pro podzim 2013 s důrazem 
na nadměrné velikosti. Jednalo se o ši-
rokou škálu triček, halenek, kabátků, 
sukní a kalhot. Kolekce byla doplně-
na o malé společenské oděvy. Oblí-
benými materiály jsou úplety – jejich 
 velkou předností je, že se dobře nosí 
a také to, že se dobře udržují. Líbily 
se modely ušité z crashovaných ma-
teriálů z bavlny nebo směsi viskóza 
a polyester. Pozornost zákaznic pou-
taly oděvy ušité z bavlněné vyšívané 
fáčoviny i viskózového úpletu s elas-
tickou krajkovinou.
Objednávky získané na veletrhu 
v Brně byly doplněny těmi, které pra-
covnice Integry získaly při navazující 
kontraktaci v Praze. Ta byla určena 
pro zákaznice z Prahy a západní čás-
ti Čech, které do Brna nejezdí.

Výrobní družstva hodnotí celkově svou účast na veletrhu Styl pozitivně. Objem  
zakázek se oproti loňskému roku zvýšil, družstva získala kontakty na nové zákazní-
ky. Byli bychom rádi, kdyby to znamenalo začátek oživení trhu s módou…

Text: Ing. Lenka Bartoničková. Foto Jana Henychová.
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V pátek 1. března 2013 odpoledne byl pozván předseda oděv-
ního družstva Moděva Konice Ing. Leo Doseděl paní Livií 
Klausovou k návštěvě na zámek v Lánech.

Této mimořádné pocty, navštívit sídlo prezidentů Čes-
ké republiky, se dostalo panu Dosedělovi v souvislosti 
s dlouholetými přátelskými vztahy s paní Klausovou 
a při příležitosti předání společenského ošacení, zhotove-
ného v Moděvě, personálu zámku.

Paní Livia Klausová během posezení při šálku kávy 
ocenila zástupce výrobních družstev jako ryze českého 
výrobce, schopného profesionálně vyrábět velmi kvalit-
ní oděvní výrobky pro své zákazníky i světově známé 
značky a být konkurenceschopný na tuzemském i zahra-
ničním trhu. Velmi se zajímala o situaci v oděvní branži 
a o činnost družstva.

Paní Klausová je velkou podporovatelkou českých vý-
robců, českých výrobků a příznivkyní módy. Stala se 
patronkou mezinárodního veletrhu Styl a Kabo, kona-
ného každoročně v Brně a zaměřeného na odívání, obuv 
a módní doplňky. Pravidelně navštěvovala expozici 
oděvního družstva Moděva Konice a vždy si obohatila 
svůj šatník o některý z prezentovaných modelů družstva. 
Českému výrobci se nemůže dostat větší pocty, než je 
trvalý zájem, pochvala a ocenění tvůrčí a řemeslné prá-
ce od první dámy. O to více potěší, reprezentuje-li paní 
Klausová i při těch nejslavnostnějších a oficiálních příle-
žitostech oděvního výrobce v jeho modelu. 

Společně s přítomnou zástupkyní družstva Ing. Lužnou  
pak bylo předáno a slavnostně prezentováno nové ošace-
ní personálu zámku.

Text: Ing. Leo Doseděl . Foto: archiv.
Při neformálním rozhovoru paní Klausová vzpomí-

nala na své působení na zámku v Lánech a na její podíl 
na jeho rekonstrukci. Připomněla významné události 
z historie zámku a vzácné návštěvy prezidentů a prvních 
dam jiných zemí.

Velmi srdečné a přátelské posezení bylo ukončeno po-
zváním k prohlídce krásně zrekonstruovaných sálů v prv-
ním patře zámku. To vše s osobním komentářem paní 
Klausové. 

za
jí

m
av

o
st Zástupce výrobního družstevnictví byl přijat první dámou  

České republiky paní Livií Klausovou na zámku v Lánech
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Veletrh Spielwarenmesse v Norimberku
První společnou veletržní prezentací družstev v tomto 
roce byla již tradičně účast na jednom z největších veletr-
hů na světě v oblasti hraček a potřeb pro zájmové aktivity 
a volný čas dětí Spielwarenmesse (Toy Fair). Letos se 
v Norimberku konal již jeho 64. ročník. Spielwarenmesse  
je největším veletrhem, který se na zdejším výstavišti koná 
a má i nejdelší tradici. 

30. 1. – 4. 2. 2013

VýstaViště 
Výstaviště v Norimberku si zaslouží 
naši pozornost, v souvislosti s ním 
můžeme použít přívlastky moderní 
a velmi dobře fungující. Suchou 
nohou a pod střechou lze procházet 
všemi halami, cestou se občerstvit 
a odpočinout si. Uvnitř výstaviště 
nedochází ke kontaktu návštěvníků 
s dopravními prostředky, všechna 
parkoviště jsou velmi prakticky 
umístěna vně komplexu výstavních 
hal. Každým rokem dochází k dal-
ším investicím. Letos byl otevřen dal-
ší nový vstup do výstavního areálu, 
takže už je jich celkem pět. Větší po-
čet vstupů umožňuje lepší obslužnost 
a lepší dosažitelnost jednotlivých hal. 
K dalším změnám dojde příští rok, 
kdy bude dokončena výstavba další 
výstavní haly. Je předpoklad, že i ta 
bude při veletrhu Spielwarenmesse 
zaplněna.

Veletrh
Vzhledem k prestiži a důležitosti to-
hoto veletrhu na něm nemůže chybět 
nikdo, kdo v oboru hraček a potřeb 
pro děti něco znamená, kdo chce dr-
žet krok s konkurencí a zůstat v kon-
taktu se svými zákazníky. Při tak 
silné konkurenci, jaká se zde schází, 
v místě konfrontace s celosvětovou 
nabídkou, zde více než kde jinde pla-
tí, že úspěch má pouze firma, která 
přichází s novinkami a inovacemi 
svých produktů. 

Základní otázkou všech zákazníků 
je: „Co máte nového?“ Výrobce, kte-
rý nepřináší nic nového, nenásleduje 
trendy, nepřenáší do výrobků svou 
invenci a nové nápady, nemůže zá-
kazníka v tak ohromné nabídce pro-
duktů zaujmout. 

O velikosti veletrhu vypovídají sta-
tistické údaje: 
Na Spielwarenmesse 2013 vystavo-
valo 2747 vystavovatelů z 60 zemí 
světa. Opět bylo zcela zaplněno 
všech 12 veletržních hal s výstavní 
plochou 160 tisíc metrů čtverečních. 
Celkově bylo nejvíce vystavovatelů 
z Německa (807), následovala Čína 
(261), dále Velká Británie (163), Hong 
Kong (162), Francie (140), USA (137) 
a Itálie (133). V případě Číny nutno 
poznamenat, že veletržní správa 
vystavovatele vybírá, zájem o účast 
by byl ze strany čínských firem mno-
hem větší.

Veletrh navštívilo 73,5 tisíce ná-
vštěvníků. Na veletrh pravidelně 
přijíždějí návštěvníci z celého světa, 
tentokrát ze 113 zemí. Nutno zdůraz-
nit, že na veletrh mají přístup pouze 
odborníci z oboru, nikoliv veřejnost 
ani děti do 16 let. V ČR prakticky ne-
existuje kontraktační veletrh hraček 
bez účasti veřejnosti, proto vzhle-
dem k blízkosti a důležitosti Norim-

berku přijíždějí na Spielwarenmesse 
i zástupci českých obchodních firem. 

S ohledem na rozsah veletrhu se 
nadmíru důležitým jeví zápis do ka-
talogu. Je třeba, aby zápis byl pro-
veden pečlivě a aby zahrnoval celý 
sortiment prezentovaný na výstavě. 
Není v silách návštěvníka projít celý 
veletrh a vše kolem sebe vnímat. Pro-
to návštěvníci využívají informač-
ní systém a požadované produkty 
a firmy si vyhledávají předem nebo 
na místě v elektronickém katalogu 
a pak již cíleně navštěvují vybrané 
stánky. Stojany s PC určenými k to-
muto účelu jsou umístěny v každé 
hale či koridoru.

spOlečná expOzice
Ve společné expozici v hale 12.0 stán-
ku D-01 se společně prezentovala 
družstva Tvar Klatovy, Směr Praha 
a Kovodružstvo Strážov. Stánek 
se nacházel na tradičním rohovém 
místě přímo proti vchodu do haly 
od metra.
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tvar Klatovy, který se zaměřuje na výrobu nábytku 
pro mateřské školy, stánek vybavil nábytkem, který byl 
současně výstavním exponátem. Družstvo pro tento rok 
inovovalo svou nabídku a vydalo nový katalog, který 
představilo na veletrhu. Obchodní manažer družstva 
Ing. Švorčík na stánku uskutečnil řadu obchodních 
jednání, a to jak se stávajícími zákazníky, tak i s novými 
zájemci o nábytek z produkce Tvaru. Zákazníci ocenili 
především vysokou kvalitu zpracování, nové možnosti 
barevného provedení, variabilitu a ucelený sortiment, 
který lze přizpůsobit jejich konkrétním požadavkům. 
Stoly a židle jsou vyráběny v různých výškových a ba-
revných provedeních, nábytek je plně certifikován podle 
současných evropských norem EN 1729 a EN 716. Při 
obchodních jednáních na veletrhu se podařilo navázat 
nové kontakty se zákazníky z Německa, Francie, Velké 
Británie a Irska. Se stávajícími zákazníky byly projedná-
ny podrobnosti dodávek, byli seznámeni s novým ozna-
čováním výrobků a s novými barevnými variantami.

Tvar vyrábí nábytek pro mateřské školy více než 20 let. 
Veletrhu Spielwarenmesse se zúčastňuje pravidelně prak-
ticky po celou dobu, po kterou se na tento druh nábytku 
specializuje. Pro Tvar je tento veletrh stěžejní akcí v roce –  
export představuje 75 procent celkové produkce, druž-
stvo na veletrhu získává poptávky pro rozhodující kapa-
citní využití výroby na následující období.

Směr Praha je taktéž tradičním vystavovatelem. I u něj 
jde o nejdůležitější kontraktační akci v oblasti produkce 
modelů. V souvislosti s uvedením čtyř novinek vzbudila 
expozice Směru velký zájem u zákazníků, podařilo se na-

vázat nové obchodní kontakty se zákazníky např. z Velké 
Británie, Japonska a Austrálie. Potěšitelné je i to, že stáva-
jící zákazníci díky novinkám avizují navýšení objemu za-
kázek. Vedoucí obchodního oddělení pan Michal Štrobl 
hodnotí účast Směru na výstavě velmi pozitivně a doufá, 
že tento trend bude i v budoucnu pokračovat. „V dnešní 
těžké době se potvrzuje, že jestliže výrobce modelů a hra-
ček na tomto veletrhu nevystavuje, jako by neexistoval.“

Kovodružstvo Strážov prezentovalo v Norimberku 
specifickou část svého výrobního programu – dětské za-
hradní nářadí. Toto nářadí je certifikováno jako hračka, 
je certifikováno z hlediska zdravotní nezávadnosti použi-
tých barev a je vyrobeno v ČR – to byly hlavní argumen-
ty při jednání se zákazníky. Nabídka družstva umožňuje 
dodávat jednotlivé druhy nářadí samostatně nebo v li-
bovolné kombinaci nebo spolu s vozíkem, variabilní je 
i barevné provedení. 
Družstvo umělecké výroby Moravská ústředna 
Brno vystavovalo tradičně v samostatném vedlejším 
stánku D-05. Veletrh v Norimberku je pro Moravskou 
ústřednu stěžejní akcí, na kterou přijíždí tým pracovníků 
obchodního oddělení s časovým plánem předem dojed-
naných schůzek se svými odběrateli. Obchodní ředitel 
Blahoslav Dobeš nás ochotně seznámil s celou nabídkou 
družstva, kterou na výstavě v Norimberku prezentují – 
a to jak v oblasti hraček, tak i dárkových předmětů a do-
plňkového sortimentu. Nabídka byla tradičně podpořena 
i novým katalogem. 

Hlavními položkami výrobního sortimentu jsou maňás-
ci, kornouty, plyšové a textilní hračky. 

Mezi maňásky se objevují další postavičky, které do-
plňují nabídku z minulých let a dále pak nová dárková 
balení, která jsou u zákazníků velmi oblíbená. Umožňují 
získat celou sadu postaviček k určité pohádce najednou 
v jednom, cenově výhodnějším setu. Zvláštní skupinou 
jsou mazlící uzlíkoví maňásci, kteří ožívají po navlečení 
na prsty ruky. Kornouty jsou nabízeny v tradičním prove-
dení v různých velikostech nebo jako varianta 3v1, kdy vý-
robek plní funkci kornoutu, maňáska i kapsičky zároveň.
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Plyšovým hračkám vévodí krteček od Zdeňka Milera 
vyráběný v klasickém i novém designu. Krtek je dodáván 
v různých velikostech i provedeních – např. v kalhotkách, 
s čepicí, jako maňásek, s hudbou, s originálními zvuky, 
jako batůžek, přívěsek na klíče, atd. Krtečka doprovázejí 
v nabídce Moravské ústředny i jeho kamarádi zhotoveni 
taktéž v různých velikostech a provedeních.

Dalšími oblíbenými postavičkami z televizních pohá-
dek jsou Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Hurvínek, 
Spejbl a Mánička, Večerníček, čert Hubert, kocour Mi-
keš, Rumcajs, Manka a Cipísek a řada dalších. Všechny 
tyto postavičky jsou nabízeny jak v tradičních podobách, 
tak i v řadě nových, např. se zvuky – čert Hubert ožívá 
a vypráví čertovská říkadla, Hurvínek vypráví spoustu 
originálních vtipů a hlášek, pes Žeryk štěká, Večerníček 
zpívá svou znělku.

Krteček a další oblíbené postavičky se objevují i na do-
plňkovém sortimentu – např. na polštářcích, autopolš-
tářích, dětských dekách, plážových osuškách, batůžcích, 
opěrkách hlavy, ale i na dětském nádobí nebo funkčním 
prádle. Plastové nádobí je nabízeno jednotlivě nebo v sa-
dách, pro letošní rok byla nabídka doplněna i o klickbo-
xy. Trička z materiálu nanosilver® se vyznačují vysokou 
prodyšností, ideálním odvodem potu a vysokou tepelnou 
izolací. Díky nanočásticím stříbra jsou bakterie v prádle 
přirozeně likvidovány a nedochází tak k tvorbě zápachu. 

Kromě dětských velikostí je nabídka doplněna i o dám-
ská a pánská trička.

Novinkou z produkce Moravské ústředny, kterou ne-
můžeme opomenout, jsou nahřívací maňásci – Krtek, 
Křemílek a Vochomůrka nebo Rákosníček má v sobě 
sáček se semínky, který po zahřátí v mikrovlnné troubě 
vydává zpět teplo. Další novinkou jsou textilní vystřiho-
vánky, kdy si dítě samo složí postavičku, kterou si před-
tím vystřihne.

Dle požadavků svých odběratelů prezentovala Morav-
ská ústředna na veletrhu i různé prodejní boxy, které 
obchodníkům usnadňují manipulaci se zbožím a jeho 
prezentaci v prodejnách. 

Moravská ústředna vyváží do 30 zemí světa. Kromě té-
měř všech evropských zemí i do USA, Chile, Japonska, 
Ruska, Austrálie, Číny…

V příštím roce se bude veletrh Spielwarenmesse konat 
v termínu 29. 1. – 3. 2. 2014. S cílem zajistit výstavní plo-
chu pro společný stánek družstev na stejném místě i pro 
příští rok byla přímo v Norimberku vyplněna a veletrž-
ní správě předána přihláška k účasti. Na základě zájmu 
družstev jsme Spielwarenmesse navrhli do seznamu 
specializovaných výstav a veletrhů pro rok 2014 tak, aby 
účast byla pro vystavovatele dotovaná. Bylo by vhodné, 
kdyby se ke společné expozici výrobních družstev připo-
jila i další družstva, která mají v oblasti hraček a potřeb 
pro děti co nabídnout. Představení takových produktů 
právě v Norimberku je tím nejlepším řešením. 

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková.
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Veletrh Ambiente 2013 – Frankfurt nad Mohanem
Ambiente – tři veletrhy pod jednou střechou – Dining,  
Giving a Living, které svým rozsahem a kvantitou výrobků 
představují světově unikátní platformou pro prezentaci mi-
mořádně pestré palety spotřebního zboží. 
Dining je nejvýznamnějším veletrhem v oblasti stolování, 
kuchyňských potřeb, potřeb pro domácnost a kultury bydlení. 
Zde prezentují výrobci skla, porcelánu, keramiky, příborů 
a zboží pro domácnost, ale i drobných elektrických spotřebičů 
své nejnovější designové trendy a špičkové produkce pro nad-
cházející rok – počínaje prototypy, přes sériové výrobky až po nové obchodní a POS koncepce. 
Giving – zde najdou zájemci ty nejkrásnější dárkové nápady. Světová výstava dárkových předmětů je přehledně strukturovaná se 
širokým záběrem produktů – od rychloobrátkového zboží až po vzácné unikáty. 
Living – Žít a bydlet podle svých představ – to je motto veletrhu Living, který je na Ambiente místem setkání designérů interiérů – 
nábytku, bytových doplňků, bytových textilií i avantgardního designu. 

DiprO, VýrObní DružstVO inValiDů 
Letošní veletrh Ambiente se konal ve dnech 15.–19. února ve Frankfurtu nad 
Mohanem. Na 330 tisících metrech čtverečních zde vystavovalo více než  
5,5 tisíce vystavovatelů a navštívilo jej asi 150 tisíc návštěvníků. Tento frank-
furtský veletrh je jednoznačně největší evropskou akcí pro sortiment spotřeb-
ního zboží.

DIPRO zde vystavovalo již potřinácté. Pro naše družstvo je to velmi důležitá 
zahraniční prezentační akce, které věnujeme velkou pozornost. Každým rokem 
se snažíme vystavit nejenom běžné zboží, ale i celou řadu novinek. Pro letošní 
Ambiente jsme vyvzorovali nové designy masodesek a bloků na nože z exo-
tických dřevin, nové tvary chlebovek a skříňky a regály ze smrkového dřeva.

Ambiente nabízí velmi dobrou příležitost setkat se s našimi stálými evrop-
skými i mimoevropskými klienty a představit jim tyto výrobky. Kromě toho 
je zde velká možnost nabídnout naše výrobky i dalším firmám, které o ně 
projeví zájem a mají možnost zařadit je do své nabídky. 

Letošní veletrh znovu potvrdil všeobecný zájem o tuto komoditu. Firmy 
oceňují naše provedení, kvalitu opracovaní a celkovou estetiku výrobků. 
Na druhé straně je ale nutno přiznat, že konkurence z východní Evropy a Asie 
je mnohdy silná a dost často ji pociťujeme. To platí všeobecně nejenom v naší 
oblasti podnikání, nýbrž i v ostatních komoditách. To ale musí brát každá 
firma jako fakt.

Text a foto: Ing. Jaroslav Pospíšil, Dipro VDI, Proseč u Skutče.

DřeVOtVar DružstVO,  
JablOnné naD Orlicí
S průměrem více jak 4,5 tisíce vystavovateli, nabízí veletrh 
spotřebního zboží Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem 
každoročně bezkonkurenční přehled o světovém trhu.

Veletrhu Ambiente 2013 se zúčastnilo také družstvo Dřevo-
tvar Jablonné nad Orlicí. Veletrhu se zúčastňuje pravidelně, 
a to se svým sortimentem dřevěného kuchyňského náčiní.

Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy Dřevotvar opět 
využil možnosti setkat se zde se svými významnými obchod-
ními partnery a také navázat množství nových kontaktů.

Dřevotvar svůj sortiment rozšířil o řadu novinek, které 
měly na veletrhu Ambiente svou premiéru.

Text a foto: Miroslav Krátký, Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí.

-mv-
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Veletrh WOrLD OF BeAUty & SPA 2013 JArO

Vřídlo vsadilo v nové řadě na meruňku

Jestli máte zájem vidět na jednom místě ve stejný čas novinky 
ze světa kosmetických služeb, dekorativní kosmetiky, potřeby 
pro kadeřnice, nehtová studia ale i nejrůznější preparáty pro 
zdraví, pak si nenechte ujít návštěvu nějakého kosmetického 
veletrhu. Můžete si obvykle nakoupit levněji než v obchodech 
a především si vybrat ze široké nabídky zboží a služeb. Dobrou 
příležitostí byla návštěva mezinárodních veletrhů kosmetiky 
a zdravého životního stylu WORLD OF BEAUTY & SPA 2013 

JARO, které se uskutečnily ve dnech 1.–2. března na výstavišti 
PVA Expo Praha v Letňanech. Na jednom místě vystavovatelé 
představili novinky ze světa krásy a harmonie. V rámci veletrhů 
se v doprovodných programech, ale i na stáncích vystavovatelů, 
sešli nejlepší vizážisté, kadeřníci, kosmetičky, nehtové desig-
nérky, pedikéři, módní návrháři, odborníci nabízející přístroje 
na formování postavy, fyzioterapeuti, maséři, odborníci na re-
laxaci a alternativní metody diagnostiky a preventivní péče.

Bylo opravdu z čeho vybírat a je také 
pravda, že je určitě dobré, pokud se 
rozhodnete nakoupit si něco právě 
na veletrhu, zvážit, zda firmu znáte 
alespoň z reklam nebo jste již od nich 
někdy měli nějaký výrobek a byli 
jste s ním spokojeni. Výrobci dbající 
na kvalitu střeží pečlivě výrobní pro-
cesy včetně zachování určité teploty, 
do kdy se s výrobkem manipuluje, ať 
již při výrobě či následné přepravě… 
Jednoduše řečeno, některé výrobky 
musí být uchovávány při určité teplo-
tě, aby nedošlo k jejich ztrátě kvality. 
Je pravda, že řada výrobků pochází 
z dovozu, kdy zejména při delších 
přepravních lhůtách nemusí být 
vždy všechny podmínky pro ucho-
vávání výrobku dodrženy. A kde je 
tedy cesta? Nakupovat osvědčené 
značky, nejlépe českých 
výrobců, kde 

máte záruku, že kosmetický výro-
bek je v pořádku. Platí to zejména 
u výrobků, jako jsou krémy, tělová 
mléka, masážní emulze ale i třeba 
dekorativní kosmetika a spoustu 
dalších výrobků, které mohou pod-
léhat rychlejší zkáze při manipulaci 
ve vyšších teplotách, než stanovil 
výrobce.

Mezi české výrobce, který pečlivě 
střeží výrobní postup včetně násled-
né manipulace s výrobky, patří druž-
stvo VŘÍDLO Karlovy Vary. Také 
toto družstvo vystavovalo na vele- 
trhu WORLD OF BEAUTY & SPA 
2013 JARO a představilo zde oprav-

du široké spektrum svých výrobků. 
Mezi jejich výrobky patří Karlovar-
ská HERBIE bylinný krém s Arni-
kou. Dalším typickým produktem 
jsou koupelové soli, krémy na ošetře-
ní těla (např. ARNIKA®, OZALIN®, 
CAMPHEROL®), přípravky pro hy-
gienu ústní dutiny kosmetické řady 
Ženšen – zubní pasty a ústní vody, 
krémy k ošetření těla, rukou a no-
hou či oblíbené masážní prostřed-
ky – masážní krémy a emulze pro 
profesionály i pro koncové spotřebi-
tele. Družstvo také vyrábí a dodává 
pracovní ochranné respirátory – fil-
trační polomasky, pro ochranu dý-
chacích orgánů v průmyslu, či pro 
domácí použití. 

Text a foto: Jana Henychová.

p
ro

p
ag

ac
e,

 v
ýs

ta
vy

, v
el

et
rh

y



w w w . v r i d l o . c z

Text a foto Jana Henychová

16 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  4/2013

VŘÍDLO,  
výrobní družstvo, Karlovy Vary

Vřídlo, výrobní družstvo se sídlem v Karlových Varech je tradičním výrob-
cem kosmetiky. Padesátiletá tradice karlovarského Vřídla navazuje na výrobu 
léčivých výrobků slavných karlovarských lékárníků přelomu 19. a 20. století. 
Klasické a osvědčené receptury jsou doplněny nejnovějšími poznatky moder-
ní kosmetiky a jsou vyráběny na nejmodernějších strojích domácí i světové 
produkce. Karlovarská kosmetika byla v minulosti a je i v současnosti známá 
především tím, že ve svých výrobcích, vždy hojně využívala darů přírody. 
Štědrým zdrojem pro výrobu jsou vedle prvkových základů tryskajících 
karlovarských pramenů i celá rostlinná říše, byliny, keře, stromy a výtažky 
z léčivých západočeských slatin. Karlovarská kosmetika obsahuje extrakty 
z řady léčivých rostlin, mezi něž patří mimo jiné arnika horská, rozmarýn, ře-
pík lékařský, tymián, dobromysl, šalvěj, eukalyptus, heřmánek, máta peprná, 
kafr, mentol a řada jiných. Léčivé rostliny byly, jsou a budou stále platným 
pomocníkem nejen v lékařství, ale i při výrobě kosmetiky. Je to i proto, že 
jsou součástí přírody a tedy lidskému organismu podstatně bližší než řada 
syntetických látek. Karlovarská kosmetika splňuje nejnáročnější požadavky 
spotřebitelů jak z hlediska kvality, tak i z hlediska přijatelné cenové relace. 
Z nabídky jmenujme alespoň novou kosmetickou řadu pleťové kosmetiky. 

Kosmetická řada zahrnuje pleťové krémy špičkové kva-
lity s meruňkovým olejem, vitamíny, koenzymem Q10 
a karlovarskou vřídelní solí. Řadu tvoří Karlovarský 

krém polomastný, Karlovarský krém výživný, Karlo-
varský krém hydratační a Karlovarské pleťové mléko 
s pistáciovým olejem pro péči a regeneraci pleti. 

NOVINKA
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BYTOVý A KANceLářSKý NáBYTeK, ZAKáZKOVé INTerIérY A NáBYTeK

DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Znojmo

sází na internetovou reklamu

ROZHOVOR 
Lukáš Nekula
jednatel a obchodní ředitel,  
DŘEVOTVAR, výrobní družstvo 
Znojmo

 U jakých prodejců si mohou zájem-
ci zakoupit váš nábytek?
Jsou to většinou prodejci, kteří 
na českém trhu působí několik let 
a zabývají se prodejem kvalitního 
nábytku z větší části od českých vý-
robců. Všichni prodejci, u kterých 
je možné zakoupit náš nábytek, jsou 
uvedeni na našem webu.

 Jestli to není tajemstvím, v  jakých 
cenových objemech se pohybuje vaše 
roční produkce?
Roční produkce se pohybovala za mi-  
nulý rok okolo 45 milionů korun.

 Kolik z toho tvoří export?
Export tvořil necelých osm procent 
naší celkové produkce.

 Jak pociťujete jako top manažer fir-
my současné podmínky pro firmy ze 
strany státu? 
Uvítali bychom, kdyby nám stát 
více vycházel vstříc v cenách ener-
gií. V současné době je cena energií 

na horní hranici únosnosti a hraničí 
s rentabilitou výrobků. Díky masiv-
nímu dovozu levného nábytku ze 
zahraničí, kde výrobci jsou daleko 
více podporováni státem, je součas-
ná situace z dlouhodobého hlediska 
neudržitelná.

 Chystáte v  nejbližší době nějakou 
významnou investici či spolupráci?
V předešlých dvou letech jsme in-
vestovali značné finanční prostřed-
ky do technologií, které zrychlí, 
zkvalitní a zefektivní výrobu. Další 
nemalou investicí bylo zakoupení 
softwarového vybavení pro kon-
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Pokud chce výrobce nábytku obstát, musí být ve svých 
výrobních možnostech flexibilní. Současným nárokům 
musí přizpůsobit technologie, vybavení a především být 
akční v oblasti marketingu. Reklama je všude kolem 
nás a vidíme ji na každém kroku. Přesto, nebo právě 
proto, český výrobce DŘEVOTVAR Znojmo nepreferuje 

tradiční inzerci v novinách a časopisech – jeho priori-
tou je internet. 

O obchodních a reklamních aktivitách, a nejen o tom, 
jsme si povídali s obchodním ředitelem DŘEVOTVARU 
Lukášem Nekulou a Ing. Pavlínou Vocílkovou z útvaru 
marketingu.
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strukci nábytku. Co se týká spoluprá-
ce, tak byl v nedávné době podepsán 
kontrakt na dodávku nábytkových 
dílců pro nadnárodní společnost, 
která se především zabývá výrobou 
sanitární keramiky. Tato společnost 
začíná i s výrobou vlastního nábytku 
do koupelen, kde budeme jedním 
z jejich hlavních partnerů na dodáv-
ky těchto polotovarů.

 Když by chtěl menší prodejce pro-
dávat váš sortiment, má šanci nechat 
u vás vyrábět například i malé množ-
ství pro konkrétní zakázku?
Ano, je to možné, i když naši prodej-
ci ve většině případů prodávají náš 
sériový nábytek nebo případně se 
provede atypická úprava sériového 
nábytku.

ROZHOVOR 
Ing. Pavlína Vocílková
útvar marketingu

 Jakým způsobem prodáváte váš ná- 
bytek?
Máme vybudovanou síť obchodníků, 
kteří naše výrobky nabízejí prodej-
cům. Především máme hodně pro-
dejců v Praze. 

 Jaký obchod prodávající váš sorti-
ment byste doporučili zákazníkům 
v Praze?
Svým zákazníkům doporučujeme 
showroom firmy Říha. Návštěvní-
kům je zde prezentován celý sorti-
ment Dřevotvaru Znojmo.

 O  co je v  dnešní době největší zá-
jem?
Vyrábíme čtyři série nábytku – LAR-
GO, VARIO, VARIO TREND 
a WAY IN. Novinkou jsou předsíňo-
vé sestavy Way In. Největšího obje-
mu prodeje dosáhl nábytek LARGO. 
Jedná se o nábytek staršího typu, ob-
líbili si ho zejména starší zákazníci, 
avšak kupují si ho i mladší lidé.

 Vyvážíte také do zahraničí?
Ano, ale nejedná se o sériové zakázky. 
Měli jsme například i prodejce nábyt-

ku v Maďarsku, ale ten má poslední 
dobou finanční problémy. V exportu 
jsme vcelku úspěšní – export je dnes 
koneckonců i Slovensko, dost zaká-
zek děláme například i v Bratislavě.

 Vyrábíte tedy více sériově či na kon-
krétní zakázku?
Naši prodejci v drtivé většina pro-
dávají náš sortiment. Pak jsou i pro-
dejci, kteří kromě toho, že prodávají 
sériové věci, se zabývají i zakázko-
vou výrobou – představují necelých 

10 procent. Jako příklad lze uvést 
vybavení atypických kanceláří, atd. 
Tito prodejci nikdy nedosáhnou 
na velké zakázky, v tomto případě 
jsou podmínky takové, že to může 
dělat pouze pár lidí v republice.

 Co vše nabízíte?
Zabýváme se především výrobou 
bytového nábytku, tedy nábytek 
do obývacích pokojů a dále před-
síňové sestavy, které vyrábíme v pěti 
různých variantách. Zákazník si 
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může vybrat nejen sestavu, ale i jed-
notlivé elementy. Vyrábíme také 
noční stolky. Mezi naši nabídku pa-
tří také výroba kuchyní na zakázku –  
sériově je ale nevyrábíme.

 Jaký materiál a  technologie použí-
váte?
Vyrábíme hlavně z dýhy i laminátu. 
Tradičně jsme firma, která se zabý-
vala výrobou dýhovaného nábytku. 
Dnešní trend je ale lamino a musí-
me se přizpůsobit, jestli se chceme 
udržet na trhu. Lamino je levnější 
a dekory lamina jsou také někde jin-
de než před 10 lety. Laik u některých 
vzorků nepozná rozdíl. Této výrobě 
jsme museli samozřejmě přizpůsobit 
i technologii a především vybavení 
výrobní haly.

 Spolupracujete v  rámci výrobních 
aktivit s  dalším členským výrobním 
družstvem? 
Ano, například od KNK CZ Svratka 
občas nakupujeme jejich výrobky, 
jedná se hlavně o nábytkové kování. 

Více materiálu bereme od družstva 
DDL Lukavec – je to náš významný 
dodavatel. 

 Kolik máte ve firmě zaměstnanců?
Momentálně 55.

 Je hodně zákazníků, kteří si nechají 
na zakázku udělat obývací pokoj?
Jedná se o skupinu zákazníků, která 
nás „živí“ – zákazník má nový dům 
či atypický byt a od architekta si 
nechá zpracovat kompletně bytové 
vybavení, například v objemu milion 
korun. Jedná se o vybavení z kvalit-
nějších materiálů, obsahujících kva-
litnější dýhy, vysoký lesk atd. Je to 
jednoduše skupina zákazníků, kteří 
nechtějí nakupovat v bytových mar-
ketech. Od začátku mají jasno v tom, 
jak bude nábytek finálně vypadat.

 Vidíme zde na  stěnách kanceláře 
exotické dýhy…
Nejedná se ve všech případech o pří-
rodní dýhy. Je to z doby, kdy jsme se 
chtěli prezentovat i jinými dýhami. 

Je to sice přírodní dýha, ale je vytvo-
řena uměle. Italský výrobce je scho-
pen do dýhy vyrobit kresbu. První 
je tzv. očkový javor, druhé uměle 
vytvořená kořenice. Dýhy se nakráje-
jí, probarví, slepí dohromady a opět 
nahrají. Všechny ostatní dýhy, které 
zde můžeme vidět, jsou již přírodní.

 Jaké trendy jsou momentálně v de-
signu obývacích pokojů?
Je to různé, záleží to vždy na zákaz-
níkovi a na jeho architektovi. Dá se 
ale obecně říci, že přírodní dýhy jsou 
na ústupu. V současné době zákaz-
ník žádá spíše vysoký lesk.

 To zní zajímavě – můžete nám při-
blížit, jakým způsobem tento vysoký 
lesk vzniká?
Jedná se o časově velmi náročnou 
tech nologii. Je to v podstatě sedm 
vrstev laku. První vrstva se brousí 
a poslední se leští. První vrstvy dá-
váme tzv. mokré do mokrého – nane-
sou se dvě vrstvy, ty se nechají narůst 
a přidají se další vrstvy. Někdy to 
trvá až dva týdny, než se práce do-
končí, neboť barvy schnou každá 24 
hodin.

 Jak je tento lakovaný nábytek odol-
ný vůči mechanickému oděru?
Barva je vytvrzována pomocí UV 
záření. Technologie představuje ob-
rovskou výhodu, neboť nedochází 
prakticky k žádnému odpadu. Barva 
se neředí, netvrdne, nehoustne. Cir-
kuluje dokola v lakovacím zařízení 
a může se používat opakovaně. Nala-
kované komponenty pak procházejí 
vytvrzovacím tunelem, kde dochází 
k UV záření.

 V  případě květinového stolku se 
nabízí otázka – jak dalece je lak odol-
ný vůči vodě?
Nedochází k propustnosti – problém 
může nastat pouze v místě spoje, resp. 
šroubu, kam se může voda dostat. 
Skrz lak ale rozhodně neprojde. Zku-
šenosti máme takové, že pokud bude 
někdo zalévat květiny kropením či 
hadicí, tedy dojde k nadměrnému 
zmáčení stolku, samozřejmě se tam 
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voda dostat může. Pokud ale bude 
zalévat květiny běžným způsobem, 
stolek by měl zůstat bez defektů. Lak 
propustný není.

 Materiály používáte z České repub-
liky nebo z dovozu?
Co se týče dýh, tak pokud v České 
republice koupíte tento materiál 
a prodáváte z něj výrobky do české 
sítě, pak zpravidla nezjistíte původ. 
Něco jiného je, pokud materiál pou-
žijete pro výrobky IKEA. Pro tohoto 
odběratele musíme u všech materiálů 
deklarovat původ. Je potřeba dodr-
žovat určité předpisy. Takže pokud 
třeba bereme materiál z DDL Luka-
vec, dostáváme od nich dokument 
o jeho původu.

 Co výroba nábytku a jeho nezávad-
nost?
Co se týče škodlivosti na zdraví, atd., 
tak je jisté, že se jedná o materiál 
neškodlivý. Vše musí splňovat emis-
ní limity, co se týče formaldehydu. 

Na druhou stranu, pokud jsou desky 
s vyšším obsahem formaldehydu, 
jsou více pevné – drží více u sebe, 
jelikož pro výrobu byla použita lepší 
lepivá směs. Desky pak mají větší po-
jivost a tedy i tvrdost.

 Vyrábíte také celodřevěný náby-
tek?
Z masívu také vyrábíme, ale je to vel-
mi drahé a velmi ojedinělá zakázka. 
Ne že by bylo dřeva v naší republice 
málo. Ale otázka je, jak se používá. 
U nás se dřeva těží celkem dost, ale 
dost se ho také exportuje. Paradoxní 
je, že co se v tuzemsku vytěží, tuzem-
ští zpracovatelé to posléze nakoupí 
za více peněz, než za kolik se dřevo 
vyveze například do Rakouska. Jen-
že firmy zpracovávající dřevo ho ra-
ději vyvezou, než by ho zde prodali 
českému výrobci. Dřevo se zde pro-
dává na komoditní burze a jsou s tím 
problémy, neboť výrobci mají nedo-
statek dřevní suroviny. Mohou za to 
politici, kteří tu tento systém nastavili.

 Jak daleko sahá vznik družstva 
DŘEVOTVAR?
Existujeme od roku 1947 – loni jsme 
slavili 65. výročí.

 Jakým způsobem družstvo řeší 
marketing a reklamu?
Výstavy a veletrhy jsou pro nás fi-
nančně nákladné a nepřinášejí pro 
nás prakticky žádný hmatatelný 
efekt. V časopisech a denním tisku 
neinzerujeme, neboť výstupy též 
nepřinášejí očekávané výsledky. 
U inzerátů navíc nelze stanovit mě-
řitelnost, o to spíše, když prodáváme 
prostřednictvím prodejců, neboť se 
nedozvíme zpětnou vazbu. Sázíme 
tedy především na internetovou re-
klamu a především na naše interne-
tové stránky, kde lze jednak stanovit 
měřitelnost např. dle návštěvnosti, 
a dále na nich lze operativně měnit 
obsah – stránky si spravujeme sami, 
tedy vznikají minimální náklady 
na provoz. 
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 Zkoušeli jste se zúčastnit například 
konkrétních akcí na prezentaci firem, 
ale i manažerských akcích atd? Mám 
na  mysli například golfové akce či 
společné prezentační akce více firem.
Volíme spíše přímou spolupráci 
s architekty. Architekt na základě 
požadavku klienta zpracuje návrh 
interiéru domu či bytu. Následně 
doporučí výrobce, se kterými má 
dobré zkušenosti. On doporučí radě-
ji kvalitního výrobce, než například 
levnějšího výrobce, kde kvalita může 
a nemusí být zaručena. Investor si 
jednoduše rozmyslí, zda využít ji-
ných služeb a nemít zaručený výsle-
dek – dal již nemalé částky za návrh 
interiéru a tedy neriskuje spolupráci 
s nekvalitním výrobcem. Další mož-
ností je pak spolupráce s firmami, 

které nabízejí vybavení na zakázku. 
Firmy kreslí a navrhují, my vyrábíme. 
Vzhledem k tomu, že díky moderní-
mu technologickému vybavení máme 
široké výrobní možnosti, jsme schop-
ni udržet krok v požadavcích klientů. 
Jako příklad lze uvést, že pro jednu 
firmu vyrábíme kancelářský nábytek, 
který je situován do místnosti dle 
konkrétního požadavku architekta. 
V loňském roce jsme za kancelářský 
nábytek Šéf obdrželi ocenění Česká 
kvalita – nábytek.

 Vyrábíte také například pro hotely 
a restaurace?
Tyto zakázky získat je velmi obtížné. 
Několikrát se nám to podařilo díky 
zprostředkovateli. Podobně jsme ale 
zařizovali například i vzorový byt 

v sídlišti v Malešicích. Jednalo se 
opět o spolupráci s architektem. Je 
ale pravda, že v případě bytu to bývá 
složitější – lidé si zpravidla vezmou 
hypotéku, koupí si byt, poté si ne-
chají vybudovat kuchyňskou linku –  
a dojdou jim peníze. Vybavení pak 
tvoří levné věci z bytových marketů 
či využití nábytku, který si přistě-
hovali ze starého bytu. Zhruba 90 
procent lidí je rádo, že vůbec zaplatí 
hypotékou byt, aby měli kde bydlet.

 Přejeme vám hodně krásného de-
signového nábytku a  spokojené zá-
kazníky.Děkujeme za rozhovor.

Text: Jana Henychová a Michaela Vostálová. 
Foto: archiv družstva.

Dřevotvar Znojmo se za-
bývá výrobou bytového 
a  kancelářského nábytku, 

zakázkových interiérů a zakázkového nábytku v  tuzem-
sku i zahraničí.

Zhotovuje návrhy interiérů dle zadání zákazníka. Re-
alizuje luxusní interiéry. Kompletní vybavení interiérů 

nábytkem zajišťuje včetně dopravy, montáže a souvise-
jících subdodávek. Realizaci interiérů zhotoví dle zadání 
investora. Spolupracuje s  předními českými architekty, 
takže může zajistit i zhotovení projektu. 

Mezi nejprestižnější zahraniční zakázky patří soudní 
síně Konstitučního soudu v Moskvě a Petrohradě či ně-
kolik desítek zastupitelských úřadů ČR po celém světě.

w w w.drevotvarznojmo.cz
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strach z nezaměstnanosti stále přetr-
vává. Aktuální zlepšení spotřebitelské 
nálady proto ještě vůbec neznamená, 
že ochota utrácet po delší době opě-
tovně vzroste.

Rok 2013 by měl být rokem stabili-
zace ekonomiky a obnovy růstu prů-
myslu. Zejména druhá polovina roku 
by už mohla být ve znamení růstu 
neseného především zahraniční po-
ptávkou po tuzemských průmyslo-
vých výrobcích. Růst ekonomiky však 
nebude natolik silný, aby zcela zvrátil 
dosavadní negativní trend nezaměst-
nanosti. Počty nezaměstnaných se tak 
ve srovnání s loňským rokem nejspíše 
ještě zvýší, a bohužel nezmizí ani pro-
blém regionálních, věkových a vzdě-
lanostních rozdílů. Obdobný trend 
se dá předpokládat i v případě neza-
městnanosti dlouhodobé a nezaměst-
nanosti mladých lidí do 25 let. Míra 
nezaměstnanosti sice bude výrazně 
nižší, než na jakou jsme byli doposud 
zvyklí, avšak půjde jen o důsledek 
změny metodiky, nikoliv o zlepšení 
situace. Určité změny se však zaměst-
nanci v letošním roce zřejmě dočkají, 
a sice už nebudou klesat jejich reálné 
výdělky tak rychle jako loni. Díky vý-
razně nižší inflaci by se již průměrná, 
či ještě lépe mediánová mzda neměla 
snižovat jako loni. Na její růst, respek-
tive na zvýšení kupní síly obyvatelstva, 
si však budeme muset ještě počkat. 

I když je zatím asi předčasné oče-
kávat, že by se tuzemská poptávka 
po zboží a službách v nejbližší době 
vzchopila, určité pozitivní signály –  
a tedy i možný první impuls pro 
naše hospodářství – můžeme vidět 
v zahraničí. Země eurozóny jako 
celek, podle nejnovější prognózy Ev-
ropské komise, sice ještě letos budou 
procházet útlumem, avšak recese se 
bude týkat především předlužených 
zemí na periferii. Výhled pro němec-
ké hospodářství zůstává stabilně 
pozitivní, pro Čínu a celou světovou 
ekonomiku je dokonce příznivější 
než v roce 2012. V Německu, kam jen 
loni směřovala téměř třetina české-
ho exportu, se přitom v posledních 
měsících výrazně zlepšila nálada 
podnikatelů (Ifo), což se nepochyb-
ně odrazí i ve výkonu celé tamní 
ekonomiky. 

Pesimismus, kterému v loňském 
roce propadly jak firmy, tak spo-
třebitelé začíná pomalu slábnout 
i v Česku. Celkový ukazatel důvěry 
v ekonomice se v únoru zvýšil, a to 
především díky pozitivnímu očeká-
vání průmyslových firem a menšímu 
pesimismu spotřebitelů. Průmyslové 
firmy nyní očekávají, že po dramatic-
kém přelomu roku se situace v tom-
to našem nejvýznamnějším odvětví 
začne zlepšovat. Koresponduje to 
i s vývojem německých ukazate-
lů důvěry – ať už jde o zmíněné Ifo 

(jako jednoho z nejvýznamnějších 
a nejreprezentativnějších indikátorů) 
nebo o indexy nákupních manažerů. 
Zdá se, že by se tuzemské průmyslo-
vé podniky mohly svést na pozitivní 
vlně německého hospodářského růs-
tu a ještě v průběhu první poloviny 
roku zastavit propad a navrátit se 
postupně k růstu. 

Zcela odlišná zůstává stále situa-
ce ve stavebnictví. Nedostatek za-
kázek se odráží v soustavném již 
pětiletém propadu a ve stále velmi 
pesimistických očekáváních staveb-
ních podniků pro následující půlrok. 
Obrat k lepšímu stále není na obzo-
ru a v optimističtějším případě se dá 
očekávat v letošním roce alespoň sta-
bilizace tohoto odvětví. O něco lépe 
by na tom mohly být firmy zaměřené 
na pozemní výstavbu (což asi neplatí 
pro výstavbu bytů), zatímco v inže-
nýrském stavitelství i nadále pokra-
čuje volný pád. 

Zatímco doposud proti sobě stál 
optimismus obchodníků a pesimis-
mus jejich zákazníků, situace se za-
číná pomalu obracet. Optimismus, 
který jsme ještě nedávno viděli, ale-
spoň u obchodníků, začíná zcela jas-
ně upadat. Slabý loňský rok a k tomu 
výsledky vánočních prodejů a ledno-
vých výprodejů pozitivní očekávání 
obchodníků zchladily. Naproti tomu 
spotřebitelský pesimismus již není 
tak silný jako na konci roku, i když 

Proud negativních zpráv z české ekonomiky prozatím neutichá. Máme 
za sebou razantní propad průmyslu a stavebnictví v závěru loňského 
roku, pokračuje útlum ve službách, roste nezaměstnanost a finanční si-
tuace domácností se nezlepšuje. Ekonomika za celý loňský rok propad-
la o více než jedno procento a první známky zlepšení v tvrdých číslech 
prozatím vidět není. Přesto by už rok 2013 přece jen mohl být ve zname-
ní stabilizace, respektive konce druhé recese, kterou naše ekonomika 
v posledních čtyřech letech zažila. Tu první si takzvaně dovezla, když 
takřka ze dne na den vymizela poptávka po českém exportu, tu druhou –  
jež zatím ještě procházíme – vyvolal především útlum domácí poptávky 
způsobený mj. zvýšením DPH a snižováním veřejných výdajů, k nimž se 
posléze přidal i útlum poptávky v zemích eurozóny.

Ing. Petr Dufek,  
ředitel Makroekonomických analýz ČSOB 

Letošní rok ve znamení stabilizace
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Dopady cen elektřiny a její ovlivnění 
alternativními zdroji energií
ZDRAžeNí eLeKtřINy: Kvůli obnovitelným zdro-
jům i kvůli tržním cenám
Hlavní vliv na ceny elektřiny má podle ERÚ podpora 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vývoj 
ceny elektřiny na velkoobchodním trhu. Úřad uvádí, 
že poplatek na obnovitelné zdroje zvedají nejvíce foto-
voltaické elektrárny (zejména vlivem výroby elektřiny 
z dokončených solárních elektráren). Nemalý vliv na výši 
poplatku však má i značný nárůst výroby z bioplynových 
stanic a zdrojů spalujících biomasu. 

Ceny elektřiny v evropě: Kde je nejlevněji a kde nejdráž?
Jaké jsou ceny elektřiny v evropských státech? Jak se liší 
od nákladů za elektřinu v České republice? 

Porovnání ceny proudu a také, jak se vyvíjejí trhy s elek-
třinou v některých evropských zemích. 

Bez elektřiny dnes nemůže fungovat s jen velmi mírnou 
nadsázkou žádná evropská domácnost. V každé z evrop-
ských zemí se však za elektrickou energii platí trochu jiné 
částky. Jak se liší české ceny od těch, které platí zákazníci 
třeba v Německu, ve Francii, v Polsku či na Slovensku? 
Ceny elektřiny se v jednotlivých státech mohou lišit po-
měrně výrazně. Z posledního průzkumu, který provedla 
organizace Europe’s Energy Portal (EEP) vyplývá, že 
nejvíc za elektřinu v rámci zemí evropské sedmadvacítky 
platí dánské a německé domácnosti. Dánové platí za ki-
lowatthodinu proudu kolem 30,2 eurocentů (v přepočtu 
zhruba 7,71 korun), Němci pak za každou spotřebovanou 
kilowatthodinu elektřiny vydají okolo 26 eurocentů (cca 
6,63 korun). Nejnižší cena proudu je podle provedeného 
průzkumu v Bulharsku, kde se pohybuje kolem 8,4 eu-
rocentu za kilowatthodinu (zhruba 2,14 koruny). I tak 
ovšem Bulharům – jak si asi v Česku všiml každý – při-
šla nepřiměřeně vysoká. Česká republika ze srovnání 
vychází na 9. místě, což ji sice neřadí k zemím s nejlev-
nější elektřinou, ale na druhou stranu rozhodně nepatří 
k těm nejdražším. Ceny proudu se u nás pohybují kolem  
3,79 koruny za kilowatthodinu. Z našich bezprostřed-
ních sousedů je levnější jen Polsko, kde se platí přibližně  
14,5 eurocentu (cca 3,69 koruny) za kilowatthodinu elek-
třiny. Ceny elektřiny v Evropě se stále zvedají, trend 
postupného růstu pokračuje ve všech evropských stá-

tech. Z údajů Evropského statistického úřadu (Eurostat) 
z druhé poloviny roku 2011 například vyplývá, že ceny 
elektřiny pro domácnosti v Evropské unii ve sledovaném 
období meziročně narostly o 6,3 procenta. 

Pokud bychom však srovnali trendy v růstu cen napříč 
Evropou, tak zatímco v zemích, jako je Švédsko, Česká 
republika, Polsko a Slovensko, je růst cen poměrně kon-
stantní. Například v Maďarsku a v posledních šesti letech 
ve Velké Británii rostou podle výzkumů odborníků ceny 
skokově.

Jak se budou ceny elektřiny v Evropě vyvíjet do bu-
doucna? To si zatím netroufají odhadnout ani odborníci. 

„Situace na trhu do budoucna je velmi těžko předvídatel-
ná. Klíčová pro další rozvoj trhů bude situace v Němec-
ku, které je určující i pro vývoj cen ve střední Evropě.

Ceny za 1 kWh elektřiny (v Kč) v Evropě

Ceny elektřiny byly propočítány pro evropské domácnosti při údajích 
za  listopad 2012, a  to na  modelovou roční spotřebu 3500 kWh proudu.  
Ceny za  1 kWh elektřiny zahrnují: tržní cenu, přenos prostřednictvím 
hlavních a místních sítí, správní poplatky a všechny poplatky. Pro přepo-
čet částek uvedených původně v eurech jsme použili aktuálně platný kurz 
1  euro = 25,50 Kč. 

Při tvorbě článku bylo čerpáno z ověřených oficiálních 
odborných institucí: Energetický regulační úřad, Minis-
terstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního pro-
středí, VŠE Praha, Sdružení velkých spotřebitelů, OTE, 
a.s., ENA, s.r.o.

Text: Jan Dvořák (s využitím uvedených zdrojů).
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Pokud zmíníme konkrétní opatření, ministerstvo se chys-
tá podpořit vznik pracovních míst pro mladé lidi do 30 let  
podporou firem, které je zaměstnají. Rovněž slibuje 
podporu čerstvým absolventům škol při hledání práce. 
Od poloviny roku by podle ministerstva měly vzniknout 
regionální projekty v krajích, kde na individuální pora-
denství při hledání zaměstnání, případně rekvalifikace 
čerstvých absolventů, dá stát až jednu miliardu korun. 
Tento projekt s názvem „Odborné praxe pro mladé do 30 
let“ je určený pro mladé uchazeče o práci, kteří jsou 
v evidenci Úřadu práce ČR více než čtyři měsíce a mají 
minimální nebo žádnou pracovní zkušenost. Projekt 
stát nabídne 3,2 tisíce lidem. Je potřeba si uvědomit, že 
čerství absolventi nemají v současné době prakticky žád-
nou možnost získat zaměstnání odpovídající jejich oboru 
a bohužel někdy ani jakékoliv jiné zaměstnání – málokdo 
je totiž bez praxe zaměstná a nemají nárok na podporu 
v nezaměstnanosti.

Ministerstvo se dále chce zaměřit na podporu zaměst-
nání matek s dětmi a dlouhodobě nezaměstnaných, kteří 
již „ztratili pracovní návyky a pro začátek je mohou zís-
kat zpět i díky práci na částečný úvazek“. Od 1. dubna 
2013 ministerstvo výrazně zjednoduší podmínky pro fir-
my, které žádají o peníze z projektu určeného na zacho-
vání pracovních míst. Chce také podpořit práci v regionu 
a zaměřit se více na rekvalifikace pracovníků, aby nemu-
seli za prací dojíždět a měli větší šanci získat zaměstná-
ní v místě svého bydliště. Z dalších bodů zmíníme ještě 
záměr ohledně kvalitnějšího a rozsáhlejšího poradenství 
MPSV ohledně lidí hledajících práci či nabídku dotací 
na mzdy.

Podpořit chce ministerstvo také ty, kdo se chtějí posta-
vit na vlastní nohy a pracovat na OSVČ – úřady práce 
by měly nabídnout vzdělávací aktivity a finanční pomoc. 
Otázkou ovšem je, zda tuto zajímavou aktivitu nezazdí 
na druhé straně případné aktivity ČSSD – v rámci po-
sledním sjezdu, konaného ve stejný den, jako ministryně 
oznámila sedmibodový systém, stínový ministr financí 
Ing. Jan Mládek zmínil vizi kolem zvyšování daní právě 
pro skupinu živnostníků, které dokonce nazval „parazi-
tujícími“… Obratem byl za tento svůj výrok zkritizován 
jak veřejností, tak premiérem Petrem Nečasem i předse-
dou ČSSD Bohuslavem Sobotkou, který se od jeho kon-
troverzního výroku distancoval. Nicméně otci myšlenky 

případného zvýšení daně živnostníkům poněkud uniká 
podstata, že právě práce na OSVČ je jednou z cest, jak 
potlačit nezaměstnanost – jelikož takové skupině obyva-
tel nemusí pak stát dávat peníze na sociálních dávkách, 
zaměstnávat početné týmy na úřadech práce, dokonce 
schopní živnostníci časem mohou po založení firem vy-
tvořit další pracovní místa…Jednoduše právě živnostní-
ci si mohou svůj problém vyřešit sami i bez státu – svou 
vlastní prací. Nuže – necháme se tedy překvapit, zda se ti, 
co rozhodují, dohodnou a nebude jeden druhému bořit 
bábovičku na pískovišti. Zatím to vypadá na názorový 
mix. Zbývá doufat, že zejména MPSV vyvede naši repub-
liku z nezaměstnaneckého temna a svůj sedmibodový zá-
měr uvede úspěšně do praxe. 

Jedno je ale jisté – že je potřeba něco pro neutěšenou si-
tuaci v naší zemi udělat. Nezaměstnanost je totiž v sou-
časné době nejvyšší za celé období od roku 1989 a blíží 
se k deseti procentům. Na základě analýzy SČMVD 
a KZPS se navíc odhaduje, že v příštím roce se dá oče-
kávat další zvýšení o 1–2 procenta.

Obr. zdroj: MPSV - VEŘ, odd. 411. Zpracováno 8. 3. 2013, data obr. MPSV, ČSÚ

Text:Jana Henychová.

MPSV má plán na snížení nezaměstnanosti
Podle ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllero-
vé již existuje cesta, jak dát lidem vyšší šanci pracovat. 15. 
března totiž ministerstvo zveřejnilo informaci o sedmibo-
dovém plánu, jehož výsledkem by měl být vznik několika 
desítek tisíc nových pracovních příležitostí. 

„Máme dostatek financí, abychom pomohli firmám i obcím 
udržet a také vytvořit nová pracovní místa“, uvedla mini-

stryně. Na sedmibodový plán má MPSV a Úřad práce ČR 
až sedm miliard korun. MPSV se pomocí plánu a peněz 
od státu a z Evropské unie chce pokusit rozhýbat zájem 
firem o zaměstnávání lidí a také podpořit ty, kteří stojí 
o pracovní příležitost. Úkolem úřadů práce je pak aktivně 
informovat firmy, jak mohou čerpat peníze na vytvoření 
pracovních míst. 

PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH NA POČTU OBYVATEL 
v okresech a krajích České republiky k 28. 2. 2013
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Podmínkou konkurenceschopnosti, dalšího rozvoje 
a hlavním tématem diskuzí mezi nominovanými a fina-
listy se stal systém českého školství, zejména toho tech-
nického, které v posledních letech zaostává za potřebami 
firem a celé ekonomiky. Podle zástupců družstev, firem 
a podle názorů organizátorů soutěže, České manažerské 
asociace, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, ujíždí 
české ekonomice a zdejším firmám vlak.

Ing. Miloslav Čermák, předseda výrobního družstva 
Sněžka Náchod, k současnému školství podotýká: „Sys-
tém soukromých škol postavený na příspěvku na žáka 
nenutí zvyšovat kvalitu a mnohdy vystudují i tako-
ví, kteří na to nemají. Za posledních 20 let jde kvalita 

Soutěž mAnAŽeR ROKU představí nejlepší manažery za rok 2012

Text: PhDr. Lýdie Procházková.

MEzi finALisTy  
OsM z VýRObnÍch 
DRužsTEV
Od ledna posuzovala Hodnotitelská komise všechny nomi-
nace manažerů a manažerek do letošního jubilejního 20. 
ročníku soutěže MANAŽER ROKU. Z téměř 200 nominací 
vybrala a doporučila 86 finalistů, z nichž budou v pražském 
paláci Žofín ve čtvrtek 25. dubna vybráni za rok 2012 ti 
opravdu nejlepší: MANAŽER A MANAŽERKA ROKU, 
Vynikající manažer střední a Vynikající manažer malé firmy, 
Mladý manažerský talent a manažeři odvětví. 

znalostí a dovedností absolventů dolů.“ Ne příliš opti-
mistické zkušenosti mají v tomto směru i další družstev-
níci, např. Václav Pšeja, předseda výrobního družstva 
OBZOR Zlín přidává: „Bohužel naše školství produku-
je hodně vysokoškoláků, ale ne v technických oborech. 
Snažil jsem se navázat spolupráci s učilištěm ve Zlíně, 
ale ani z řad žáků není velký zájem o práci v průmyslu.“ 
RNDr. Roman Hrnčíř, CSc., předseda družstva Severo-
chema, má podobnou zkušenost: „České školství bohužel 
neprodukuje dostatečné množství odborníků v těch obo-
rech, které průmysl potřebuje. Navíc mám pocit, že v ně-
kterých oborech úroveň absolventů značně klesá.“ Nejen 
družstva, ale i velké firmy a exportéři mají s kvalitou ab-
solventů nejen technického školství problémy a jak shod-
ně říkají, „odborníky si musíme vychovávat a školit sami“. 

Problému se intenzivně věnuje také loňský vítěz soutěže 
MANAŽER ROKU, Lubomír Stoklásek z Agrostroje Pel-
hřimov, který je tváří připravované konference s názvem 
Nenechme si ujet vlak. Ta je součástí DNE ÚSPĚŠNÝCH 
MANAŽERŮ A FIREM 25. dubna, jehož vyvrcholením 
je právě slavnostní vyhlášení výsledků soutěže MANA-
ŽER ROKU. Moderátorem konference, následné diskuse 
s politiky a odborníkem na světové úrovni, je Jan Mühlfeit 
z Microsoft Corp., který patří k „lize úspěšných“ a za rok 
1999 titul MANAŽER ROKU také získal. Více než stov-
ka nejlepších českých manažerů a manažerek, které se 25. 
dubna sejdou v rámci zmíněného DNE ÚSPĚŠNÝCH 
MANAŽERŮ A FIREM, budou silným fórem, které 
musí respektovat veřejnost i vláda. Zcela lapidárně a přes-
ně popsal situaci letošní finalista Milan Macholáň, před-
seda představenstva a generální ředitel První brněnské 
strojírny ve Velké Bíteši: „Z rány, kterou dostalo české 
technické školství v devadesátých letech, jsme se stále ne-
vzpamatovali. Vláda ČR musí dát zcela reálnou a masiv-
ní podporu technickému školství již od základních škol, 
přes učiliště, až po střední a vysoké školy,“ uvedl.

Věřme, že to budou manažeři, kteří společně rozvíří hla-
dinu poklidného českého rybníčku a snad donutí před-
stavitele vládní garnitury k činům.
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Zeptali jsme se:
co znamenalo ocenění v soutěži Mana-
žer rOku, které jste získal  
v jednom z předchozích ročníků pro vaše 
družstvo a pro vás osobně?

Jaroslav Procházka, předseda představenstva
ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo, www.orlik.cz 
Soutěž Manažer roku považuji spolu se soutěží Českých 
100 Nejlepších za velmi významné soutěže. Úspěch 
v nich neberu jako úspěch jednotlivce, ale je to podle 
mého názoru dobré vysvědčení pro celou firmu. Výsled-

ky v Manažeru roku jsou publikovány v celostátním tisku 
a tím přispívají k popularizaci oceněného manažera a sa-
mozřejmě i firmy, ve které pracuje a kterou řídí. Osobně 
jsem se o tom přesvědčil, když jsem se v soutěži umístil. 
Je to velmi dobrá reklama, za kterou nemusíte platit.

Ing. Pavel Pastorek, ředitel
Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
www.templarske-sklepy.cz 
Titul Manažer roku jsem získal celkem třikrát – v roce 2005 
(vynikající manažer malé firmy), v roce 2009 (manažer 
odvětví) a v roce 2010 (vynikající manažer střední firmy). 

Tato ocenění chápu nejen jako ohodnocení mojí vlastní 
práce, všeho, co jsem dokázal v našem vinařském druž-
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stvu prosadit a kam se naše společnost posunula v rám-
ci dané komodity – jsem jediný představitel z komodity 
vinařství (mám pocit že i z celého nápojářského odvět-
ví), který tato ocenění získal – ale především jako výraz 
uznání vykonanému dílu celého managementu našeho 
družstva, kdy dosažení stanoveného cíle bylo a je vše-
mi stoprocentně respektováno, management pod mým 
vedením se dokázal dohodnout na postupu a metodách 
splnění stanovených cílů. Výsledkem tohoto jednání je 
současné postavení našeho družstva, kdy jsme nezůstali 
stát na již získaných pozicích, ale stále pokračujeme v roz-
voji naší společnosti. Svým způsobem výše uvedená ma-
nažerská ocenění mně do určité míry zavazují pokračovat 
v započaté práci, plně se věnovat řešení nových problémů 
a úkolů s cílem maximálního rozvoje naší společnosti.

Ing. Karel Vymazal, předseda
KAMENA výrobní družstvo Brno
Prezentace dobrých výsledků, ať už jednotlivých zaměst-
nanců firmy nebo firmy jako celku na veřejnosti, má vždy 
pozitivní dopad na vnímání firmy na trhu. V tomto vidím 
hlavní přínos celostátních a renomovaných soutěží Mana-
žer roku nebo Českých 100 Nejlepších i pro naše družstvo.

Ocenění mé osoby v soutěži Manažer roku 2007 jako 
finalisty této soutěže, především potom umístění vý-
robního družstva Kamena Brno v soutěži Českých 100 
Nejlepších 2007 a 2010 v oborové kategorii výrobní druž-
stevnictví, mě osobně utvrdilo v tom, že naše družstvo 
jde ve svém podnikatelském rozvoji správným směrem. 
Osvědčil se důraz na kvalitu, servis a inovaci výroby 
v rámci dlouhodobě zavedeného systému managementu 
kvality v našem družstvu, v současné době dle ČSN EN 
ISO 9001:2009.

Za oceněním mé osoby i družstva v těchto celostátně 
uznávaných soutěžích je však třeba především vidět dlou-

hodobou, velmi dobrou práci managementu a zaměst-
nanců družstva, za což jim patří veliký dík.

Ing Zdeněk Blažek, předseda
Dřevojas, výrobní družstvo, Svitavy
Ocenění v soutěži Manažer roku pomohlo zviditelnit 
naše výrobní družstvo Dřevojas a výrobky, které nabízí-
me v celé ČR. 

Pro moji osobu je největším přínosem získání nových 
kontaktů a setkání s mnoha zajímavými lidmi. Především 
možnost setkávat se se špičkovými českými manažery 
a mít možnost podělit se s nimi o informace, jak vybu-
dovat z průměrné firmy firmu špičkovou, perspektivní 
a i v budoucnu konkurenceschopnou.

Ing. Emil Beber, předseda
KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
www.kovobel.cz
Velmi si vážím toho, že jsem v letech 2007 a 2010 získal 
v soutěži Manažer roku ocenění Manažer odvětví, při 
čemž v roce 2010 jsem se ještě umístil na 8. místě v TOP 10 
Manažer roku. Tato ocenění považuji zejména za ohod-
nocení úspěšné práce celého kolektivu našeho družstva, 
protože bez kvalitních a spolehlivých spolupracovníků 
nelze dosáhnout dobrých výsledků v hospodaření jaké-
hokoliv subjektu. Současně nás dobrá umístění v soutěži 
Manažer roku povzbudila do další intenzivní práce a do-
sáhli jsme jako družstvo řady dalších ocenění.

Pro mě osobně je umístění v soutěži Manažer roku po-
tvrzením správně zvoleného způsobu řízení družstva 
i personální práce se zaměstnanci. Tyto aspekty se odrá-
ží i v dlouhodobě příznivých hospodářských výsledcích 
družstva, kde mě přesvědčují, že byly zvoleny správně 
a je potřeba z tohoto hodnocení vycházet i v dalších ob-
dobích. -jh-

Ve dnech 21.–23. března se v pražském výstavním 
areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech konal 
v pořadí již 3. mezinárodní veletrh nábytku a by-
tového designu. V hale č. 4 se nacházela společná 
expozice, ve které bylo možno vidět kvalitní český 
nábytek z produkce Dřevotvaru družstvo, Jablon-
né nad Orlicí, a dále Klastru českých nábytkářů. 
Dřevotvar nabídl ve své expozici program POR-
TE, knihovnu PORTE plus, předsíňový program  
ENTRE a bílý program ELLA.

Společně s veletrhem FOR FURNITURE probí-
haly veletrhy FOR HABITAT, FOR FURNITURE, 
FOR OFFICE FOR GARDEN a FOR GREENERY.

Dřevotvar Jablonné a klastr českých nábytkářů
na veletrhu FOr Furniture
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Český výrobce koupelnového nábytku

TRADICE  KVALITA  DESIGN  DOSTUPNOST  VSTŘÍCNOST  ZÁRUKA  SERVIS

NOVINKY 2013

VISION
Novinka roku 2013 a hlavní modelová řada 
v novém katalogu koupelnového nábytku 
Dřevojas 2013/2014.

Hlavní předností tohoto nábytku je skleněná 
čelní plocha s obrázkovým motivem.
Nabízíme jak 5 standardních motivů za stej-
nou cenu tak i možnost volby individuálního 
motivu z webové databáze s více než 20 mili-
ony motivů, která je navíc nově také v češtině.
Spodní skříně jsou nabízeny v rozměrech 55, 
60, 70 a 80 cm a to včetně keramického umy-
vadla Q ve stejných rozměrech.
Součástí skříňky jsou také kvalitní výsuvy Het-
tich se soft closingem u kterých nabízíme celo-
životní garanci kvality.
Nábytek lze kombinovat s galerkou s LED 
osvětlením a oboustranným zrcadlem.

PRINT
Hit letošní sezony do dětských koupelen. 
Koupelnový nábytek dané řady je však ur-
čen nejenom dětem. V nabídce jsou další tři 
motivy.
Závěsné provedení nábytku, který je možné 
umístit na nožičky. Velmi praktické keramické 
umyvadlo MINI, která svoji hloubkou 380 mm  
patří mezi letošní novinky na našem trhu. Uve-
dené umyvadlo se skříňkou bude nabízeno 
v rozměrech 50, 55 a 60 cm. Je tedy primár-
ně určeno do menších koupelen. 
Součástí skříňky jsou výsuvy Hettich s celoži-
votní garancí kvality.

STORM
Exkluzivní novinka roku 2013. Designo-
vá řada nábytku v masivním provedení – 
ořech v kombinaci s vysokým leskem.
Nábytek je přímo stvořen pro keramická 
umyvadla na desku. Je možné využít naší 
nabídky umyvadel na desku a vybrat umy-
vadlo Gamma.
Jedná se o závěsné provedení nábytku 
bez možnosti instalace nožiček v rozměru 
120cm.
Zásuvka se otevírá populárním systémem 
Touch Latch (otevři zatlačením na zásuvku). 
Samozřejmostí je galerka s LED osvětlením, 
oboustranným zrcadlem rozděleným na tři 
části a elektrickou zásuvkou pro nabíjení 
nezbytných spotřebičů do koupelen.

SINGLE
Nová řada nábytku se skrytou vnitřní zásuvkou. Vychází z oblíbeného 
loňského modelu Q MONO. 
Výhodou tohoto nábytku je možnost umístění do menších koupelen díky 
kombinaci s keramickým umyvadlem MINI v typických rozměrech 55, 55 
a 60 cm.
Tři standardní barevná provedení bílá, bříza a wenge jsou nabízeny 
za stejnou cenu. Možnost výběru doplňkové vysoké skříně s menší hloub-
kou stejně jako dvou typů galerek.
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GO
Nová řada koupelnového nábytku v dvou-
zásuvkovém provedení s volbou dvou typů 
úchytek. 
Jedná se o závěsné provedení s možností 
instalace nábytku na nožičky. Použité umyva-
dlo MINI s hloubkou 380 mm v rozměrech 50, 
55 a 60 cm.
Barevná provedení tohoto modelu jsou velmi 
rozmanitá, od provedení v ořechu a šedém 
matu je zde možnost také volby vysokého les-
ku v barvách bílá, černá, červená. Možnost 
volby dvou typů galerek s LED osvětlením 
a oboustranným zrcadlem.
Výsuvy Hettich jsou součástí skříňky.

SOLO
Řada nábytku inspirovaná oblíbenou serií 
Q UNO. 
V závěsném provedení, bez možnosti instala-
ce nožiček.
Barevná provedení bílá, dub, ořech za stej-
nou cenu. Nábytek je vhodný pro umístění 
do menších koupelen díky keramickému umy-
vadlu MINI v rozměrech 50, 55 a 60 cm. 
S kvalitními výsuvy Hettich s celoživotní ga-
rancí kvality. Možnost kombinace vysokých 
skříní z jiných řad.

WIND
Klasický bílý nábytek je zpět. Novinka roku 
2013 s oblíbeným keramickým umyvadlem 
Dreja Plus.
Závěsné provedení bez možnosti instalace no-
žiček. Nábytek je celý lakován v bílém lesku. 
Spodní skříně jsou zásuvkové dostupné v šíři 
65, 75, 85, 105 a 120 cm. Varianta umyva-
dla Dreja Plus 120 také s otvory pro 2 baterie.
U nábytku jsou použity nejkvalitnější výsuvy 
Hettich s celoživotní garancí kvality. K zrca-
dlům lze objednat doplňkové LED osvětlení.

DOOR
Nová řada nábytku v bílém nebo šedém 
provedení. 
Začínáme na rozměru 44 cm. Nábytek je 
tedy primárně určen do menších koupelen. 
Je nabízen do rozměru 60 cm za velmi při-
jatelné ceny. Jedná se o dveřové provede-
ní koupelnového nábytku. Žádné zásuvky 
zde nehledejte. Nábytek charakterizují 
kulaté boční hrany čelní plochy dvířek.

Dřevojas, výrobní družstvo je významným 
českým výrobcem a dodavatelem koupel-
nového nábytku a nábytku na zakázku pro 
český a evropský trh.
Svoje zkušenosti s výrobou nábytku firma 
získává více jak 60 let. Jedná se o ryze čes-
kou společnost bez zahraničního kapitálu. 
Základem výrobního programu je koupel-
nový nábytek ve vysoké kvalitě, v zajíma-
vém a praktickém designu a za příznivou 
cenu.
Zároveň vedle seriové výroby koupelno-
vého nábytku Dřevojas vyrábí koupelnový 
nábytek přímo na míru, dle přání a potře-
ba zákazníka. Zakázkový nábytek a výrob-
ní program výroby nábytku na míru je pro 
nás nesmírně důležitý a proto mu věnujeme 
maximální pozornost, tak aby jste byli vždy 
spokojeni.

DŘEVOJAS, v. d.
Pražská 50, 568 02 Svitavy

tel.: +420 461 653 931, fax: +420 461 653 932 
email: info@drevojas.cz 
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DOPADá KriZe Víc  

NA žeNy Než NA MUže?

Máte aktuální dotaz na téma eu? napište nám! 

Obchodní, dodavatelsko-odběratelské vztahy, outsor-
cing služeb. To jsou klíčové vztahy pro úspěch a rozvoj 
družstev v dnešní době. U renomovaných i u zcela nezná-
mých obchodních partnerů se můžeme setkat s různým 
vztahem k sociální odpovědnosti podnikání. Typickým 
příkladem je tzv. „facility servis“ zpravidla zahrnující 
komplexní služby spojené s provozem budov počínaje 
ostrahou, zabezpečením, přes úklid až po komplexní 
technické služby a údržbu. Služby se liší kvalitou, cenou 
a komplexností nabídky. I mezi našimi družstvy přibývá 
těch, kteří spojují tyto služby se zaměstnáváním osob se 
zdravotním postižením a kteří s naplněním sociálního 
pilíře CSR nemají větší problém. Na trhu se však objevují 
i konkurenční a výhodné nabídky cenově výrazně zajíma-
vější. Jsou nebo nejsou sociálně odpovědné? Nevyužívají 

Obchodní, dodavatelsko-odběratelské 
vztahy, outsorcing služeb 

podporu státu na pracovní místa znevýhodněných více 
k získání konkurenční výhody než k plnění svého sociál-
ního rozměru – tedy kvalitě a udržení oněch pracovních 
míst? Jak kdy a jak kdo. Ne všichni s nejlepší cenou jsou 
ti nejlepší. 

Mimochodem: vztah firmy ke svým zaměstnancům 
je právě v této kategorii služeb jedním z faktorů jejich 
kvality. Stačí se zeptat družstev, která se těmito činnost-
mi zabývají,  jako například První severočeské družstvo 
zdravotně postižených Děčín, Diol Olomouc, HLS Plzeň, 
Integra Zlín, Mechanika 97 Prostějov nebo Služba České 
Budějovice. 

Příště přineseme více informací o možnostech uplatně-
ní principů společenské odpovědnosti v dodavatelských 
řetězcích inspirovaných příkladem z Dánska.

Text: Ing. Karel Rychtář .

Zpráva z vlastního podnětu pou-
kazuje na to, že ženy jsou na tom 
všeobecně hůř než muži, pokud jde 
o platy a jistotu zaměstnání, a jsou 
také zranitelnější při negativním vý-
voji ekonomiky.
„Na počátku zasáhla ekonomická 

krize hlavně muže, ale ženy v Evro-
pě teď čelí tiché krizi, která zhoršu-
je jejich podmínky,“ uvedla autorka 
zprávy, francouzská lidovecká po-
slankyně Elisabeth Morin-Chartier.

Je nezaměstnanost mužů závažněj-
ší než nezaměstnanost žen?
Poslankyně poukazuje na to, že sníže-
ní sociální podpory během krize do-
padlo především na ženy, které mají 

tradičně větší zodpovědnost za běh 
rodiny. Mnohé jsou nuceny odejít 
ze zaměstnání, aby se mohly starat 
o děti nebo starší příbuzné. Zvláště 
ohrožené jsou pak osamělé matky.

Podle statistik ženy obecně vydě-
lávají méně než muži, rozdíl v platu 
je v průměru 17 %. Ženy také častěji 
pracují na zkrácený pracovní úvazek, 
v roce 2011 ho mělo 31,6 % žen oproti 
8,1 % mužů.

Elisabeth Morin-Chartier říká, že 
ve všeobecném povědomí je zakoře-
něná myšlenka, že nezaměstnanost 
mužů je závažnější než nezaměstna-
nost žen. Dopady krize na práci žen 
jsou ale podle ní silné a budou trvat. 
Ženy přitom už před krizí byly víc 

Nezaměstnanost, práce na částečný úvazek a škrty v sociálních službách – hospo-
dářská krize zhoršuje pracovní podmínky žen v celé Evropě. Je zřejmé, že účast 
žen na trhu práce je základním předpokladem hospodářského oživení. Jak by tedy 
EU mohla podpořit zapojení a zaměstnanost žen? 19. února schválil Výbor pro 
práva žen a rovnost pohlaví zprávu o zlepšení života evropských žen.

JuDr. Marie Zvolská, SČMVD 

než muži postiženy nezaměstnaností, 
nestabilní prací, částečnými úvazky 
a pomalejším kariérním postupem, 
a nyní v důsledku úsporných opatře-
ní na ně tedy krize dopadá dvojnásob. 

co s tím?
Zpráva doporučuje, aby EU usnad-
ňovala ženám vstup nebo návrat 
na pracovní trh prostřednictvím Ev-
ropského sociálního fondu a dalších 
programů. Členské země by také 
měly podporovat podnikání žen. 
Jednou z cest jak usnadnit pracovní 
uplatnění žen je podpora podniko-
vých jeslí, která by se měla podle 
poslankyně stát prioritou.

Zdroj: Týden v Evropě.
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Družstvo se zaměřuje především na  oblast vybavení mateřských škol 
v České republice i v zahraničí. Družstvo má bohaté zkušenosti z rea-
lizací atypických interiérů dle požadavků architekta od úvodní studie, 
přes přípravu výrobní dokumentace až po  vlastní realizace interiéru. 
Jedná se především o hotelové pokoje, penziony pro seniory, obchody, 
bankovní domy, pošty či kanceláře. Kvalitní výrobní zázemí a vhodná 
výrobní technologie umožňuje nabídnout zákazníkovi jak výrobky z kla-
sického lamina, tak výrobky v  dýhovaném provedení nebo z  masivu.  
Pokud hledáte komplexní služby od přípravy zakázky přes výrobu ná-
bytku až po montáž a předání zákazníkovi pod jednou střechou, od jed-
noho dodavatele, určitě je družstvo TVAR tou správnou volbou pro Vás.
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V dalším čísle naleznete

reportáž z družstva Ideál Jablonec nad Nisou 

w w w.t var - kt .c z
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TVAr v.d. Klatovy
Dr. Sedláka 713
339 01  Klatovy 1
tel.: 373 733 233
fax: 373 733 231

Drupol, výrobní družstvo, Praha
UKONČiLO VÝrOBU STOLOVÝCH NOH  

A rOZPrODáVá ZBYLé ZáSOBY,  
např. cN 1 v počtu 150 ks  

a PS – 06 v počtu 60 ks.  
Soupisy materiálu zašleme na vyžádání.

Kontakt:

DruPOL, výrobní družstvo
V Předním Hloubětíně 8, 190 00 Praha 9
e-mail: info@drupol.cz, tel.: 284 818 857

NABíDKA

OBZOR, výrobní družstvo Zlín,  
Na Slanici 378, 764 13 Zlín
tel.: 577 195 141, fax: 577 195 152
mob.: 734 200 509, email: martina.obadalova@obzor.cz

NOVINKA!  
DOMOVNÍ VYPÍNAČE  
A ZáSUVKY 
Přírodní materiály a nadčasovost, to je DeceNTe.
OBZOR Zlín, český výrobce domovního elektroin-
stalačního materiálu, uvádí na  trh novinky v  řadě 
vypínačů DECENTE v  podobě rozšířeného barevného 
provedení skleněných rámečků o dva nové barevné od-
stíny, sněhově bílou a černou. Jednoduchost, střízlivost 
a použití přírodních ušlechtilých materiálů charakteri-
zuje nejnovější řadu DECENTE. Širší rámečky této řady 
působí luxusně a stylově doplní interiér. 
Rámečky ze skla s rozšířením o další barevné varianty 
již nabízejí devět barevných možností od sněhově bílé 
až po  temně černou. Dřevené rámečky můžete vybí-
rat z materiálu dub, ořech a mahagon. Pokud toužíte 
po stylovém kovovém rámečku, vybrat si můžete z ma-
teriálu nerez nebo hliník. Rámečky je možné kombi-
novat s  bílými, černými anebo několika metalickými 
odstíny (hliník, grafit, zlato, titan) středových krytů. 
Komplet spínače řady DECENTE koupíte již od 273 Kč, cena EXW Zlín bez DPH.

Věděli jste, že máme pro Vás také celou škálu LED OSVĚTLENÍ pro do-
mácnost, ale i k průmyslovému využití? Žárovky, bodovky, trubice i velké 
lampy k osvětlení hal, venkovních prostor atp.

-mv-, -jh-
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