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slovo úvodem

Ing. Emil Beber
předseda družstva
KOVOBEL Domažlice
člen kontrolní komise SČMVD

Vážení družstevníci, vážené kolegyně
a kolegové,

vysoce si vážím možnosti oslovit vás v úvodníku červencového vydání časopisu Výrobní družstevnictví.
Stejně jako téměř všechny podnikatelské subjekty
prožíváme v současné době obtíže spojené s nepříznivým ekonomickým vývojem nejen v Evropě, ale i v dalších rozvinutých ekonomikách. K tomu naše družstvo
ještě ovlivňují negativní důsledky regulací Evropské
unie, když se do právních předpisů jednotlivých zemí
promítly nové podmínky pro chov drůbeže. Jako strojírenská firma máme totiž dva zcela rozdílné sortimenty
dodávek, a to jednak technologická zařízení pro chov
drůbeže, která dodáváme převážně do sousedních evropských zemí, a jednak skládací skladovací kontejnery,
které se snažíme dodávat do celého světa.
Podle nových právních norem, prosazených zejména
ochránci zvířat hospodářsky vyspělých zemí EU, byly
k 31. 12. 2011 komplexně změněny předpisy technického provedení technologických zařízení pro chov nosnic produkujících konzumní vejce, takže bylo nutno
nákladně rekonstruovat nebo úplně vyměnit stávající
technologická zařízení, i když některá z nich byla ještě
v dobrém technickém stavu. Přestože podle záměrů EU
měla být rekonstrukce nebo výměna provedena v průběhu více než deseti let, soustředily se práce převážně
do let 2010 až 2012. V současné době sice není v EU povoleno vyrábět konzumní vejce v konvenčních klecích,
ve kterých byly chovány nosnice dříve, ale např. v Itálii
a Řecku jsou stále provozovány konvenční klece pro
více než 20 mil. nosnic, v nichž jsou podstatně nižší
výrobní náklady a důrazný zásah příslušných orgánů
EU k zamezení této činnosti nikde.

Důsledkem výše popsaného vývoje je skutečnost, že
poptávka po zařízeních pro chov drůbeže se v našich
tradičních odbytových teritoriích podle našeho očekávání snížila v roce 2013 téměř k nule.
Stávající situace nás přinutila k razantnímu snížení
počtu pracovníků, zejména výrobních dělníků v závěru roku 2012, ale ponecháváme v nezměněném rozsahu obsazení našich technických a odbytových útvarů
z důvodu zachování našeho know-how a obchodních
kontaktů se zákazníky. Samozřejmě došlo i ke snížení
všech rozhodujících ukazatelů podnikatelského záměru na rok 2013.
K eliminaci nepříznivého vývoje v oblasti odbytu
se snažíme proniknout ve spolupráci s obchodním
partnerem z Velké Británie s našimi dodávkami ucelených částí technologických zařízení pro chov drůbeže
do zemí mimo EU a rozšířit odbyt skládacích skladovacích kontejnerů KOVOBEL do zámoří zejména za pomoci agentury CzechTrade. Jsme přesvědčeni, že naše
úsilí k překonání stávajících problémů přinese svoje
kladné výsledky.
Jako dlouholetý člen kontrolní komise SČMVD
bych chtěl ještě poznamenat, že trvale sleduji činnost
SČMVD a jsem rád, že mohu konstatovat, že podle
mého názoru se jeho hospodářské i pracovní výsledky stabilně zlepšují. Věřím, že se nám SČMVD podaří udržet v kladném vývoji a že zabráníme tendencím
k postupnému oslabování jeho ekonomického postavení různými formami dělení majetku.
Dovolte mi, abych závěrem popřál všem družstevníkům co nejvíce úspěchů v podnikání a hlavně hodně
zdraví.
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22. valné shromáždění
Svazu českých a moravských
výrobních družstev
Dne 17. června 2013 se v Nymburku konalo 22. valné shromáždění,
které se mimo jiné neslo v duchu 60. výročí založení svazu.

Účastníci valného shromáždění zrekapitulovali aktivity v předchozím
období. Stěžejním úkolem jsou služby, které svaz poskytuje členským
družstvům. Prioritou uplynulého
období byla příprava komplexní
úpravy stanov svazu tak, aby materiál odpovídal většinovému zájmu
členských družstev. Odborní pracovníci svazu jsou rovněž konzultanty
pro členská družstva v záležitosti

družstev převážně zaměstnávajících
zdravotně postižené.
Pracovníci svazu reagovali i na potřeby výrobních družstev při projednávání společného nákupu vybraných komodit. Kromě elektřiny
a plynu, jejichž společným nákupem
docílila zúčastěná družstva významných úspor, jsme v letošním roce přikročili i k nákupu služeb mobilních
operátorů.

k neustálému zvyšování konkurenceschopnosti firem.
Členská základna SČMVD zahrnuje nejenom malé a střední výrobní
podniky, ale i velké firmy, jež mají
více než 500 zaměstnanců. Výrobní
družstva jsou významnou skupinou
zaměstnavatelů, a to i zaměstnavatelů zdravotně postižených. Obraty výrobních družstev se pohybují
u malých družstev v řádu jednotek

úpravy stanov družstva a nové právní úpravy družstva. V současné době
očekáváme významný nárůst poradenské činnosti v souvislosti s blížící
se účinností rekodifikace soukromého práva. Svaz věnoval velkou pozornost zastupování zájmů ve prospěch

V dalším období se svaz bude i nadále především zaměřovat na přímou pomoc členským družstvům,
a to v oblasti podpory prodeje
a marketingu, ekonomického a právního poradenství, vzdělávání a školení. Tedy všech aspektů směřujících

milionů, u velkých družstev ve stamiliónových a miliardových obratech.
Výrobní družstva jsou významní exportéři, vlastní moderní technologie
a strojové vybavení. Velký důraz je
kladen na ekologii.

4

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

7/2013

výrobní družstvo roku
Valné shromáždění bylo slavnostně zahájeno vyhlášením výsledků 2. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku.
Svaz českých a moravských výrobních družstev je vyhlašovatelem a pořadatelem 2. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku.
Soutěžícími jsou výrobní družstva – členové Svazu českých
a moravských výrobních družstev.

I. skupina:

Družstva jsou v soutěži rozdělena do dvou skupin:
I. Skupina – členská výrobní družstva
II. Skupina – výrobní družstva zaměstnávající
osoby se zdravotním postižením.

Umístění výrobních družstev v soutěži Výrobní družstvo roku, dle stěžejních ekonomických ukazatelů hospodaření za rok 2012:

II. skupina:

1. místo
Sněžka, výrobní družstvo Náchod

1. místo
Služba, výrobní družstvo České Budějovice

2. místo KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
3. místo Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

2. místo OTAVA, výrobní družstvo, Písek
3. místo OBZOR, výrobní družstvo Zlín.

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

Hodnotícími kritérii jsou vybrané ukazatele členských
družstev. Jedná se o ukazatele agregované a ukládané
pro statistiku svazu, vztahující se k výsledku hospodaření jednotlivých družstev k 31. 12. roku, za který je
vyhlášena soutěž: ukazatel zisku, obratu, průměrného
evidenčního přepočteného počtu pracovníků a objemu
vzájemného obchodu mezi členskými výrobními družstvy z hlediska poskytovatele zboží či služeb.

Foto: Jana Henychová
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Zpráva představenstva SČMVD
o činnosti a hospodaření SČMVD
přednesená předsedou představenstva
JUDr. Rostislavem Dvořákem
na 22. valném shromáždění SČMVD
17. června 2013 v Nymburku
Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vás jménem představenstva přivítal
na 22. valném shromáždění Svazu českých a moravských
výrobních družstev. Vítám mezi námi také čestného
předsedu svazu pana Jana Wiesnera.
Společně s pozvánkou na dnešní jednání jste obdrželi
i dvě části zprávy představenstva o činnosti a hospodaření svazu. První část zprávy byla projednána se zástupci členských družstev na regionálních poradách, které
proběhly v druhé polovině dubna. Většina dotazů a připomínek z porad byla zodpovězena na místě, dvě družstva, která nebyla s návrhy na regionální poradě v Praze
spokojena, předložila na dnešní jednání tři protinávrhy
k návrhům představenstva - o tom jsem vás elektronickou
poštou informoval. Na některé podněty, které byly v rámci porad vzneseny, bych rád reagoval také v průběhu svého dnešního vystoupení.
Úvodem mi dovolte stručnou rekapitulaci stěžejních témat, jimiž se vedle běžné a obligatorní agendy zabývalo
v uplynulém období představenstvo svazu.
Jedním z nejvýznamnějších zadání uložených představenstvu minulým valným shromážděním byla příprava komplexní úpravy stanov. K realizaci tohoto úkolu,
přistoupilo představenstvo s maximální odpovědností.
O tom svědčí i průběh přípravy materiálu, který jsme
Vám s předstihem zaslali. Vytvoření pracovní skupiny
složené z právníků svazu a zástupců členských družstev,
předložení zpracovaných materiálů k vnitrosvazové diskusi celé členské základně a jejich následné projednání
na regionálních poradách, dávají dobrý předpoklad toho,
že společně zpracovaný návrh, který dnes valnému shromáždění předkládáme, odpovídá většinovému zájmu
členských družstev. Blíže se k této problematice vrátím
v samostatném bodu dnešního jednání.
Dalším významným tématem, jemuž se představenstvo
v uplynulém období trvale věnovalo, jsou služby, které
svaz poskytuje členským družstvům. Prioritou při projednávání jednotlivých oblastí, v kterých jsme připraveni služby poskytovat, případně okruh služeb rozšiřovat,
jsou potřeby družstev. Z této zásady představenstvo vycházelo při schvalování plánu školicích akcí reagujících
zejména na četné legislativní změny, plánu účasti družstev na výstavách a veletrzích, aktivit v oblasti propagace,
zprostředkování informací o obchodních příležitostech,
organizování společných jednání zástupců členských
6
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družstev se státní reprezentací z ČR a zahraničí, poskytování úvěrů z prostředků FDÚ, organizování centrálního
nákupu energií a služeb a dalších.
Důležitým úkolem představenstva a svazu byla reakce
na Vaše potřeby při projednávání společného nákupu vybraných komodit. Kromě elektřiny a plynu, jejichž společným nákupem docílila zúčastněná družstva významných
úspor, jsme v letošním roce přikročili i k nákupu služeb
mobilních operátorů. Rád bych opět připomenul, že
účast při společném nákupu je svobodným rozhodnutím každého z družstev, která ze svého rozhodnutí nesou výhody, ale i rizika. Pokud se rozhodnete pokračovat
ve výhodách plynoucích ze společného nákupu, jsme připraveni rozšířit tuto formu o další komodity.
Hotel Kriváň v Mariánských Lázních dosáhl po přechodu na přímé řízení svazem, k němuž došlo od 1. 1. 2012,
výrazného zlepšení výsledků HV. O mých záměrech jsem
vás informoval na minulém shromáždění. K posílení zvoleného trendu tedy udržení obsazenosti a zvýšení výtěžnosti plánujeme investici do balnea. Aktivní součinnost
očekáváme v tomto roce ze strany pana Rudolfa Hubera,
který byl pověřen řízením hotelu ve funkci ředitele.
Objekt Rosice u Brna. To vlastně není objekt, to je velký
areál. Areál byl v roce 2010 po ukončení činnosti učňovského zařízení pronajat družstvu Profes za symbolickou
cenu s cílem zajistit alespoň jeho správu. Tento stav jsme
vyhodnotili už v roce 2011 jako nepřijatelný a rozhodli
jsme se pro cestu, která povede k návratu ziskovosti.
V této souvislosti je možno připomenout i objekt Bolzanova, který je po náročné rekonstrukci dlouhodobě
pronajat.

Dámy a pánové,

předpokladem toho, aby svaz adekvátně reagoval na potřeby členských družstev, je posilování přímého kontaktu. Jen osobní kontakt nám umožní vysvětlit si vzájemné
názory, prodiskutovat požadavky a připomínky, aniž by
došlo ke zkreslení podstaty. Jen osobní kontakty upevní
naše vztahy a zamezí realizaci různých tlaků a spekulativních záměrů směřujících k destrukci. Za naplňování této
premisy považujeme nejen účast na valném shromáždění,
případně celorepublikové poradě, ale i návštěvy a jednání přímo v družstvech. Chceme, aby členové statutárních
orgánů svazu spolu s jeho zaměstnanci, po předběžné
dohodě s vámi, každoročně navštívili alespoň 50 procent

družstev a měli tak možnost informovat Vás o našich záměrech a blíže se seznámit s vašimi konkrétními problémy, požadavky, názory a adekvátně na ně reagovat.
Jednou z oblastí, kterou představenstvo nezařadilo
mezi priority, je propagace samotného svazu. Pokud jednáme o podpoře propagačních a vystavovatelských akcí,
jde nám zejména o družstva.
Význam propagace je v letošním roce umocněn 60. vý-
ročím založení svazu. Místo uspořádání jednorázové akce, která by se nabízela, se představenstvo shodlo
na tom, že bude lépe připomenout toto výročí v rámci
propagačních aktivit v průběhu celého druhého pololetí tohoto roku. Blíže se k tomu vyjádřím v rámci pasáže
věnované činnosti odboru poradenských a podnikatelských služeb. Nicméně naše záměry souvisí také s časopisem Výrobní družstevnictví.
Patrně jste zaznamenali, že zde došlo k některým změnám. Byla ustavena Redakční rada, jejímž předsedou
je místopředseda Ing. Leo Doseděl. V časopisu vznikly
nové rubriky, z nichž do některých přispívají aktivněji
oproti dřívějšímu stavu také pracovníci odborných útvarů svazu a státní správy. Tím dojde postupně po odborné
stránce ke zlepšení obsahu. Došlo také ke změně dodavatele tisku a grafiky a to přineslo významnou úsporu nákladů. Spolupráce s novým grafikem současně přinesla
změnu ve vizuální podobě časopisu.
Další novinkou je změna podoby úvodníků – oproti
předcházejícímu období jsou nyní věnovány názorům
předsedů a manažerů z řad členských výrobních družstev. Postupně budou oslovování i další členové představenstva a kontrolní komise, předsedové a pracovníci
družstev, s jejichž postoji se tak můžete blíže seznámit,
a kterým se vytvoří prostor pro prezentování jejich názorů. Chceme zařadit také rubriku kladů a záporů v práci
vlády a parlamentu ČR ve vztahu k potřebám výrobních
družstev a k podnikatelskému a společenskému prostředí,
Pravidelnou součástí jednání představenstva jsou rovněž informace o jednáních tripartity České republiky
a navazujících platforem na úrovni ministerstev a podnikatelských a politických institucí. Z tohoto místa vám garantuji, že směrem k vládě, ministerstvům a zástupcům
parlamentu uplatňujeme tvrdě vaše požadavky ze všech
oblastí podnikatelského prostředí a sociální politiky.
Musím však konstatovat, že vláda nezvládá na ni kladené úkoly, premiér Nečas neřídí vládu na úrovni, kterou
oprávněně požadujeme, a prosadit často zcela legitimní
a podstatné požadavky podnikatelů je doslova sisyfovská
práce. (pozn. redakce: premiér Nečas v době konání Valného shromáždění SČMVD oznámil demisi, kterou předal prezidentovi republiky Miloši Zemanovi na Pražském hradě 17. června v 18:03 hod.)
Jak máme chtít od vlády řešit velké úkoly, od vlády, která
jedná o úkolech k podpoře ekonomiky rok bez hmatatelných výsledků a například o tom, o kolik stokorun chce
zvýšit minimální mzdu jedná pět měsíců. Pozitivem je,
že se v poslední době daří spojit zástupcům podnikatelů
síly a postupují v prosazování vašich zájmů v tripartitě
jednotně (KZPS, SP ČR a HK ČR). (Mimochodem čestný předseda SČMVD Jan Wiesner na pozici prezidenta

KZPS a já na úrovni viceprezidenta v těchto otázkách
úzce spolupracujeme).

Vážené dámy, vážení pánové,

vzhledem k tomu, že informaci k činnosti jednotlivých
odborů svazu jste obdrželi v písemných materiálech, rád
bych se nyní soustředil pouze na některá stěžejní témata
doplňující tyto materiály.
Odbor legislativně-právní se v rámci své činnosti v uplynulém období věnoval nejenom řešení právní problematiky svazu a KZPS, ale nadále se prohlubovala také jeho
činnost v oblasti přímého poradenství členským družstvům svazu. Vedle toho byla nemalá pozornost věnována oblasti vnitřní legislativy a do jisté míry oblasti vnější
legislativy. Podrobný popis činnosti odboru legislativně-právního byl součástí první části písemných materiálů
pro dnešní jednání valného shromáždění.
V návaznosti na informace uvedené v první části písemných materiálů pro dnešní jednání je třeba uvést, že
v oblasti poradenství členským družstvům se odbor legislativně-právní věnoval zejména konzultacím ve věci
úpravy stanov družstev (včetně posuzování jejich obsahu z hlediska výkladu či z hlediska zvažovaných změn
v souvislosti s novou právní úpravou), konzultacím k řešení problematiky pozemků v dřívějším trvalém užívání
a dále konzultacím ve věci konkrétních smluv uzavíraných členskými družstvy s jejich partnery. V současné
době lze očekávat nárůst poradenské činnosti v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Mým záměrem je
nadále posilovat činnost odboru směrem k potřebám členských družstev, zajišťovat úkoly svazu a v ostatních směrech se věnovat pouze stěžejním legislativním procesům
s vlivem na podnikatelské prostředí a potřeby družstev.
V oblasti vnitřní legislativy byla věnována pozornost
zejména koordinaci činnosti Legislativní komise představenstva SČMVD, v rámci níž byly provedeny konečné
úpravy návrhu stanov SČMVD předkládané na dnešní
jednání, a to ve vazbě na výstupy z regionálních porad
členských družstev. Rovněž byl zpracován návrh jednacího a volebního řádu valného shromáždění, do kterého se
promítla příslušná úprava stanov.
V oblasti majetkoprávní a další právní agendy odboru
v rámci vnitřních záležitostí svazu odbor nadále řeší aktuální záležitosti týkající se zejména smluvních vztahů,
jakož i správní a soudní agendy. V této oblasti je řešeno
přibližně 20 případů týdně.
7/2013
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V oblasti vnější legislativy se svaz nadále účastní meziresortního připomínkového řízení s tím, že pozornost
je věnována zejména návrhům právních norem dopadajících obecně na činnost členských družstev. Rovněž je
věnována zvýšená pozornost návrhům právních norem
navazujících na rekodifikaci soukromého práva. Vzneseny byly zejména připomínky k doprovodnému zákonu
k novému občanskému zákoníku, k novele zákona o majetku státu, k návrhu zákona o přestupcích, k návrhu
zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických
osob, jakož i k novele zákona o významné tržní síle. Většina vznesených připomínek byla akceptována.
Samostatná informace týkající se oblasti soudních
sporů je součástí písemných podkladových materiálů
pro dnešní jednání. Proto je zřejmě postačující uvést, že
v současné době je svaz účastníkem devíti soudních sporů, z toho v sedmi na straně žalujícího.
Postup a termíny školení a přípravy vzorových stanov
pro družstva jste obdrželi v Informačním přehledu a vše
bude zajištěno tak, aby členská družstva zajistila registraci nových stanov do 30. 6. 2014.
Naplňování rozpočtu a péči o majetek SČMVD zajišťuje odbor rozpočtu a správy majetku. K hospodaření
zmíním pouze některé skutečnosti, protože definitivní výsledky včetně výroku auditora Vám byly zaslány ve druhé
části podkladových materiálů.
V tomto roce se odbor rozpočtu a správy majetku zaměřuje především na využití areálu v Rosicích u Brna.
Vzhledem k nemožnosti pronajmout v krátké době areál
jako celek, bylo přistoupeno k rozdělení do jednotlivě nabízených objektů. Nájemci kuchyně, budovy školy a dílen již nové prostory využívá, s nájemci ostatních objektů
probíhají jednání tak, aby se podařilo v tomto roce celý
areál pronajmout.
V roce 2013 bude realizována řada oprav a investic, s nimiž jsme vás seznámili ve zprávě o hospodaření s nemovitostmi SČMVD. Tyto akce jsou navrženy jako nezbytné,
a to jak pro snížení energetické náročnosti budov, tak
pro zlepšení a udržení jejich technického stavu tak, aby
je bylo možné nadále plně využívat a účelně pronajímat
v prostředí zvyšující se konkurence.
Odbor správy FDÚ vedle poskytování úvěrů nabízí
konzultace a zpracování žádostí do programů z evropských i národních fondů.
Poskytování úvěrů lze považovat za stabilizovanou činnost svazu, pokud se týká objemu i počtu poskytnutých
úvěrů.
Spolupráce s pojišťovnou Kooperativa se vyvíjí také velmi pozitivně. Od ledna letošního roku platí nová Rámcová pojistná smlouva na pojištění majetku a odpovědnosti
za škodu s tím, že došlo na základě dohody o zlepšování
podmínek pro členská družstva k rozšíření pojistných rizik a u řady rizik se snížila pojistná sazba. Stejně tak došlo k úpravám u pojištění automobilové flotily. Vyzývám
i ty, kteří využívají výhodných sazeb Kooperativy pouze
k vyjednávání se stávající pojišťovnou, aby se připojili
k Rámcové smlouvě s Kooperativou, protože čím větší
8
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je objem pojistného, tím lepších podmínek dosáhneme
v příštím období.
Odbor poradenských a podnikatelských služeb zajišťuje
potřeby členských družstev zejména v oblasti legislativy
ekonomických a pracovněprávních předpisů, daňových
pravidel a předpisů z oblasti ochrany životního prostředí,
poskytuje komplexní pomoc členským družstvům a zabezpečuje další aktivity dle stanov svazu, organizačního
řádu a dalších vnitřních předpisů.
V letošním roce jsou v legislativním procesu rozsáhlé
novely nejen daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného, jejichž účinnost by
měla být od roku 2014. Hlavním principem navrhovaných změn je kromě rekodifikace v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku a zákona
o korporacích i realizace I. fáze jednoho inkasního místa.
V současné době byl tento rozsáhlý materiál předán již
do Poslanecké sněmovny.
V připomínkovém řízení k tomuto návrhu zákona jsme
prosadili v daňovém řádu vypuštění navrhovaného neúměrného desetinásobného navýšení pokuty za neplnění
povinností nepeněžní povahy a v zákoně o pojistném
na sociální zabezpečení ponechání výjimek u závislé činnosti, které nevchází do vyměřovacího základu pro sociální pojištění.
Pozitivní je návrh na osvobození podílů na zisku, vypořádacích podílů a podílů na likvidačním zůstatku
od daně z příjmů jak pro právnické, tak pro fyzické osoby
od roku 2014.
Novelou zákona o DPH platnou od ledna letošního
roku je zaveden institut nespolehlivého plátce a zveřejňování účtů pro DPH na webových stránkách ministerstva
financí a s tím související ručení za daň. Ručení za daň
u zveřejňování účtů je na základě zásadního nesouhlasu
zástupců podnikatelů odloženo minimálně na září letošního roku s tím, že dozná zmírňujících úprav.
Také v oblasti zákoníku práce se v letošním roce chystá
několik změn. Nejvýznamnější změnou, kterou se nám
podařilo docílit, je novelizace zaměstnávání na dobu určitou – zavádí se zpět možnost výjimek z přísných omezení opakovaného uzavírání tohoto pracovního poměru,
což je pro podnikatele velmi přínosné a v našem úsilí
jsme vycházeli z požadavků a praxe členských družstev.
Rovněž tak vypuštění povinnosti zdravotních prohlídek
u prací konaných mimo pracovní poměr či možnost dodatečného prokázání existence řádného pracovněprávního vztahu v případě absence pracovněprávních dokladů
u kontrol inspekce práce.
Do účasti na tvorbě ekonomického a právního prostředí jsme zapojeni také na úrovni Evropské unie. SČMVD
využívá české podnikatelské reprezentace v Bruselu –
CEBRE. Pracovníci odboru jsou také zapojeni přímo
do struktur EU, a to v rámci zapojení České republiky
do Evropského hospodářského a sociálního výboru, který je poradním orgánem hlavních institucí EU, tj. Evropské komise, Rady EU a Evropského parlamentu.

Informace družstvům jsou operativně předávány prostřednictvím vnitřní tiskoviny „Informační přehled“.
V roce 2012 a 1. pololetí 2013 bylo vydáno 13 čísel Informačního přehledu s 220 příspěvky. Na uvedené informace
bezprostředně navazují proškolení odborných pracovníků družstev v rámci interaktivních školicích akcí pořádaných odborem poradenských a podnikatelských služeb
a brněnským pracovištěm. Tyto semináře jsou věnovány
všem zásadním změnám. Jako lektoři mimo pracovníků
odboru působí i odborní pracovníci z řad autorů zákonných předloh. Ucelený systém vzdělávání pracovníků
družstev se velmi osvědčil a účast na námi pořádaných
akcích je vysoká. Této oblasti věnujeme stále zvýšenou
pozornost, o čemž svědčí i počet seminářů a školení organizovaných svazem. V období 2. pololetí 2012
a 1. pololetí 2013 svaz naplánoval celkem 40 vzdělávacích
akcí, z nichž 32 již proběhlo s celkovou účastí 1 144 osob,
8 bude uskutečněno do konce pololetí.
Převážná část poradenství je poskytována v rámci řešení nestandardních či jinak komplikovaných případů,
které řeší konzultační týmy, které jsou dle potřeby sestaveny z právníků, účetních a daňových poradců, případně
dalších specialistů odboru.
Odbor poradenských a podnikatelských služeb rovněž
vyhodnocuje pro potřeby externích jednání vybrané ekonomické ukazatele družstev a zabezpečuje vedení agendy,
která souvisí se změnami v členské základně svazu. K 31.
12. 2012 bylo členem svazu celkem 208 výrobních družstev. Obrat činil v loňském roce přes 14 miliard Kč a proti
roku 2011 stoupl o 2%. Export se v porovnání s rokem 2011
snížil o 7%, klesl pod 4 miliardy Kč. Objem vzájemného
obchodu mezi členskými družstvy zaznamenal vzestup.
Průměrná mzda si ponechává stále mírný meziroční růst.
Vzrostla oproti roku 2011 o 545 Kč na 17 312 Kč.
Odbor organizoval a zajišťoval nominaci a účast výrobních družstev a jejich představitelů v prestižních manažerských a podnikatelských soutěžích ČESKÝCH 100
NEJLEPŠÍCH 2012, LADY PRO 2012, Manažer roku 2012
a Marketér roku 2012. V soutěži ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2012 bylo šest výrobních družstev oceněno v kategorii Výrobní družstevnictví a předsedkyně Moravské
ústředny – paní Jana Malá v kategorii LADY PRO 2012.
Pokud jde o podnikatelskou soutěž FIRMA ROKU, kde
je pořadatelem deník Hospodářské noviny vydavatelství
Economia a kde svaz je garantovaným partnerem, se
v Libereckém kraji stalo družstvo Severochema Liberec
Firmou roku Libereckého kraje 2012 a současně získalo
titul Odpovědná firma roku 2012. V nejprestižnější soutěži Manažer roku 2012 se do finále probojovalo 8 manažerů z řad výrobních družstev. Titul Mladý manažerský
talent do 35 let získal Ing. Petr Blažek z družstva Dřevojas Svitavy a titul Manažer odvětví získal v odvětví Výroba a prodej textilu a oděvů Ing. Leo Doseděl, předseda
oděvního družstva MODĚVA Konice. V odvětví Chemie
a plasty získal titul Manažer odvětví RNDr. Roman Hrnčíř, CSc., předseda Severochemy, družstva pro chemickou výrobu, Liberec. Pokud jde o soutěž Marketér roku
2012, vyznamenání za úspěšné budování konkurenční

schopnosti firmy důsledným uplatněním marketingu obdržel Ing. Pavel Pastorek – předseda Templářských sklepů Čejkovice, diplomy za nominaci obdrželi Stanislav
Husník – předseda Styl, družstvo pro chemickou výrobu
a Ing. Miloslav Šorejs – předseda Granát, družstvo umělecké výroby Turnov.
Svaz českých a moravských výrobních družstev vyhlásil
pro rok 2013 již čtrnáctý ročník soutěže DESIGN VD 2013
a šestý ročník soutěže INOVACE VD 2013. V letošním
roce přihlásila výrobní družstva do soutěže řadu zajímavých novinek, jednak z oblasti spotřebního zboží, hraček
a textilních výrobků, rovněž tak vyspělé výrobky z oblasti technicky a procesně náročného prostředí automatizace. Celkem 5 výrobků bylo oceněno v kategorii DESIGN
VD 2013 a pět výrobků v kategorii INOVACE VD 2013.
K důležitým činnostem odboru patří propagace výrobků a služeb výrobních družstev a prezentace Svazu
českých a moravských výrobních družstev a organizace společných účastí na veletrzích. Do konce roku 2012
probíhala prezentace a propagace Mezinárodního roku
družstev 2012, letošní rok je ve znamení oslav 60. výročí
založení SČMVD. V březnu t. r. byl vydán propagační
profil SČMVD v české a anglické verzi doplněný adresářem všech členských družstev. Katalog byl distribuován
na vybrané adresy státní správy, ambasády a další spolupracující organizace.
Úkolem odboru výrobních družstev invalidů je především hájit zájmy družstev zaměstnávajících převážně
zdravotně postižené.
Z posledního období bych vyzdvihl především připomínkování novely vládního návrhu Zákona o zaměstnanosti, ke kterému jsme uplatnili řadu připomínek
společně s KZPS a také nezávisle přes další sociální partnery (ČMKOS, podnikatelské svazy, DAČR, koordinované s NRZP ČR a VVZPO). Rozhodování o konkrétních
parametrech změn se s největší pravděpodobností uskuteční až ve druhém a třetím čtení v PS Parlamentu, což
pravděpodobně nastane až ve 3. čtvrtletí t.r.
Společnou iniciativou KZPS a svazu jsme iniciovali
změnu novely nařízení vlády k minimální mzdě ve smyslu zastropování dalšího zvyšování minimální mzdy u invalidních zaměstnanců VDI. Cílem je, aby – pokud dojde
k dalšímu zvyšování – se OZP doplácelo pouze do stávající výše 8 000 Kč.
V rámci platformy Charty SP usilujeme o obnovení jednání s vedením MPSV o přípravě (nikoli realizaci) dalších
kroků sociální reformy v oblasti podpory zaměstnávání
OZP. Jde zejména o další zlepšení kontroly a evidence
náhradního plnění, zjednodušení systému vymezování
chráněných pracovních míst a o návaznost nástrojů podpory ZZP na koordinovaný systém rehabilitace OZP.
Samostatně se podílíme na iniciování systému vzdělávání pro oblast integračního sociálního podnikání,
společně s NRZP, Úřadem práce ČR, Fondem dalšího
vzdělávání MPSV a družstvem Ergotep. Jde nejen o vzdělávání samotných OZP, ale i managementu a také státní
správy.
7/2013
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Vážené dámy, vážení pánové,

potřeby členských družstev jsou prioritou, z níž představenstvo vychází nejen při koncipování služeb, které
svaz prostřednictvím jednotlivých odborných pracovišť
poskytuje svým členům, ale i při prosazování jejich společných zájmů v rámci jednání s orgány státu.
Předpokladem toho, aby činnost svazu i v současných
složitých podmínkách naplňovala převažující potřeby
členských družstev, je vzájemná podpora a komunikace. Na jejím základě může svaz cíleně prosazovat zájmy
svých členů a poskytovat jim širokou škálu požadovaných služeb. Jak vyplývá z podrobné zprávy, která Vám
byla v písemné podobě předložena, představenstvo věnuje těmto otázkám soustavnou pozornost. Vrcholnou

příležitostí k zamyšlení nad tím, jak lze potřeby družstev
ještě těsněji promítnout do praktické činnosti svazu, je
valné shromáždění. V této souvislosti očekávám i Vaše
podněty přednesené v rámci diskuse. Usnesení, které
v závěru dnešního jednání přijmeme, bude východiskem
pro činnost představenstva i odborný aparát svazu.
Závěrem mi dovolte, abych jménem představenstva poděkoval Vám a Vašim spolupracovníkům v družstvech
za dobrou práci a reprezentaci výrobního družstevnictví.
Přeji Vám hodně úspěchů v podnikání a zejména pevné
zdraví
Děkuji Vám za pozornost.
(Redakčně kráceno)

w w w. sc m vd .c z

V Nymburku se tradičně sportovalo…

Jako každým rokem i letos předcházela valnému
shromáždění členských družstev sportovní neděle
ve Sportovním centru Nymburk a na golfovém hřišti
v Poděbradech. Účastníci sportovního dne soupeřili
v odvětvích golf, minigolf, nohejbal, pétanque, plavání,
tenis a rybolov. Poslední jmenované sportovní odvětví
vždy provází příjemné posezení s rybáři a s ochutnávkou jejich rybářských specialit.

10

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

7/2013

Pokud stále někteří z družstev váhají, zda přijet o den
dříve, protože nechtějí sportovat, právě posezení u rybářů je zajímavým zpestřením odpoledne spojené s jejich vynikajícími kuchařskými specialitami. Současně
zde vzniká, stejně jako při následujícím společenském
večeru, příležitost pro neformální rozhovory a navazování kontaktů mezi členskými výrobními družstvy.

Po sportovním dnu následoval jako každoročně společenský večer, kde byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěží
DESIGN VD 2013 a INOVACE VD 2013 (viz strana 17). Po
nich následovalo vyhlášení výsledků sportovních soutěží.
Foto: Jana Henychová, Jan Červený
Sportovní
disciplína

Rybolov

Plavání

Jméno a příjmení soutěžícího

Josef Hagan

1

Antonín Chromý

2

Šorejs Miloslav

3

Petr Janů

1

Milan Kubiš

2

Václav Lazárek

3

Šárka Dořičáková,
Tomáš Dořičák,
Simona Gajdůšková-Štrossová

1

Petanque Marie Lohniská
Lenka Bartoničková
V celém areálu je vždy možno vidět přehlídku nejrůznějších značek vozů. Tentokrát se mohli návštěvníci akce potěšit pohledem na unikátní vůz LIAZ MOTOKOV, které
se zúčastnilo před mnoha lety závodu Paříž – Dakar.
Jeho šťastným majitelem je předseda VD Ideál Jablonec
Nad Nisou Tomáš Pour, který auto několik měsíců rekonstruoval a uvedl ho znovu do provozuschopného stavu.

Nohejbal

Tenis

Minigolf

Golf

Umístění

2

Petr Dolina, Petr Votruba
Miroslav Machala

3

Zuzana Hanáková
Zachoval Vlastimil

1

Roman Machal
Antonín Havlík

2

Leoš Jiřele

1

Stanislav Mikeš

2

Leo Doseděl

3

Josef Peřina

1

Jaroslav Dočkal

2

Jaroslav Veverka

3

Jindřich Zdráhal

1

Petr Janů

2

Ladislav Folk

3
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aktualita

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE – předávání cen

w w w. sc m vd .c z

Foto: Jana Henychová
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Vyhlášení výsledků soutěží

DESIGN VD 2013
a
INOVACE VD 2013

MODĚVA
oděvní
družstvo
Konice

Granát,
družstvo
umělecké
výroby,
Turnov

Templářské
sklepy
Čejkovice,
vinařské
družstvo

Moravská
ústředna
Brno

Dřevotvar
družstvo,
Jablonné
nad Orlicí

ELAP
výrobní
družstvo,
Bruntál

Podané
ruce,
sociální
družstvo,
Zubří

w w w. sc m vd .c z

Foto: Jana Henychová
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aktualita

Ocenění v kategorii DESIGN VD 2013 a INOVACE VD 2013
Svaz českých a moravských výrobních družstev, v souladu s koncepcí propagace družstevní produkce a podpory podnikatelských
inovačních aktivit družstev, vyhlásil pro rok 2013 další ročník soutěže DESIGN VD 2013 a INOVACE VD 2013. Soutěž
DESIGN VD 2013 se konala již 14. rokem. Soutěž INOVACE VD byla vyhlášena pošesté, pro povzbuzení inovačních aktivit
družstev. V letošním roce výrobní družstva přihlásila do obou kategorií řadu zajímavých a inovativních výrobků, takže pro
odbornou hodnotitelskou komisi nebylo snadné rozhodnout.

V KATEGORII DESIGN VD 2013 BYLA UDĚLENA OCENĚNÍ
NÁSLEDUJÍCÍM DRUŽSTEVNÍM VÝROBKŮM
Dámská pelerínka
Moděva oděvní družstvo Konice
Autorka: Ing. Iveta Lužná
Pelerína určená pro prestižní společenské příležitosti má elegantní střih
a současně představuje perfektně
řemeslně zpracovaný výrobek v noblesní formě. Také vhodně zvolený
výběr materiálu a efektní zdobení
předního dílu peleríny jsou silnou
stránkou této soutěžní práce.

Souprava šperků „TRIANGL“
Granát, d.u.v. Turnov
Autoři: Milan Hejral, Marek Duffek
Souprava šperků „TRIANGL“ vyniká elegantně odlehčeným moderním designem a perfektním řemeslným zpracováním. Kombinace tmavšího akvamarínu a bílého zlata umocňuje éterický půvab finálního produktu a tvarovou
jednotu celé sady.

Láhev řady vín
„Castle“
Templářské sklepy Čejkovice
Autor : Mgr. Lukáš Lukáš
Láhev „Castle“ navazuje na jednotný
vizuální styl Templářských sklepů
Čejkovice. V originálním tvaru lahve je reliéfem zvýrazněná značka
výrobce, která představuje její původ z historie. Té odpovídá i reliéf
hradeb vyjadřující název „Castle“.
V odpovídajícím vizuálním stylu je
zpracována přední i zadní etiketa.
U přední etikety kvalitu a obsah lahve umocňuje klasická pečeť a důstojnost a originalitu umocňuje visačka.
14
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Zvláštní ocenění v kategorii DESIGN VD 2013
obdržely následující družstevní výrobky

Zvláštní ocenění za originální hračky podporující kreativitu dětí
Karkulka 25 cm vystřihovací,
Kašpárek 26 cm vystřihovací,
Kůň 25 cm vystřihovací
Moravská ústředna Brno, DUV
Autorky: Mgr. Renata Humlíčková, Antonie Slivoňová
Vystřihovací textilní figurky představují velmi originální
skládačku, která podporuje kreativitu a manuální zručnost dětí a rozvíjí jejich představivost.

Zvláštní ocenění za dlouhodobé rozvíjení programů bytového nábytku
Knihovna PORTE PLUS
Dřevotvar Jablonné n. Orlicí
Autor: Ing. Jan Sedláček
Knihovna PORTE PLUS je součástí programu
PORTE zahrnujícího vysoce variabilní prvky
vhodné pro obytný prostor do obývacích pokojů,
jídelen, ložnic, studentských pokojů, ale i kanceláří. Představuje nábytek s velmi dobrými funkčními vlastnostmi,vyznačující se stylovou čistotou
a zajímavým a odlehčeným designem.

OCENĚNÍ V KATEGORII INOVACE VD 2013
Automatická linka
pro lepení segmentů magnetů
do statorů elektromotorů
Elap, v.d.
Autor: Ing. Josef Klíma
Představujeme Vám kvalitní zvládnutí mechatroniky, kdy
je výsledkem velmi vyspělé a komplexní zařízení pro automatizaci výroby součástí elektromotorů. Inovativnost
vyplývá nejenom z jednotlivých funkcí, ale především
z komplexity a sofistikovanosti zařízení. Barevné řešení
linky vizuálně podtrhuje kvalitu konstrukce, uživatelského komfortu a úroveň komplexního designu.
7/2013
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Šroubovací automat

Obzor, výrobní družstvo Zlín
Autor: Ing. Petr Staněk
Šroubovací automat je výstupem kontinuální vývojové
činnosti přihlašovatele v oblasti automatizace výroby.
Výsledkem je inovativní zařízení, které je nejenže samo
o sobě velmi vyspělé a komplexní, ale jeho využití je navíc integrovatelné do společného výrobního procesu s jiným zařízením tohoto výrobce – nýtovacím automatem.
Zařízení je možné snadno a rychle přizpůsobit konkrétním potřebám výroby. Průmyslovým zákazníkům nabízí
kromě soustavy funkcí potřebných pro splnění cílových
úkonů také výhodné funkce jako je automatická kontrola
správnosti zašroubování. Kromě výkonu a kvality výroby zařízení přináší i úsporu v minimálních nárocích
na obsluhu a energie. Výrobek je vzhledem ke své inovativnosti konkurenceschopný i v mezinárodním měřítku,
a to i v náročném oboru robotizace strojírenské výroby.

Válcová zkušebna brzd
MOTEX 7842
MOTEX, výrobní družstvo Praha
Autor: Radim Lipovčan
Výrobek je pokročilým zařízením splňujícím veškeré
standardní požadavky zákazníka na tento typ zařízení.
Jednotlivé funkce jsou dobře provázány a výhodou jsou
užitné vlastnosti jako efektivní a ergonomicky výhodné
ovládání, bezpečnost práce, nebo výhodné konstrukční
řešení proti riziku poškození některých součástí zařízení.
U zákazníků je možné předpokládat zájem o výrobek
nejen z důvodu cílových funkcí, ale i z důvodu kladného
přijetí obsluhujícím personálem.

Zvláštní ocenění v kategorii inovace VD 2013
obdržely následující družstevní výrobky

Zvláštní ocenění za „smart inovaci“
Univerzální kosmetická pemza
Podané ruce, sociální družstvo
Autorky: Veronika Gondeková, Šárka Gondeková
Inovace výrobku spočívá v přidání další, příbuzné funkce, která zvyšuje jeho komplexnost pro daný účel. Výsledkem je speciální pemza, která umožňuje nejen hrubé
obroušení kůže jako je u tohoto typu výrobku běžné – ale
současně slouží i k finálnímu zahlazení kůže za použití
jiného typu brusného nástroje, na bázi skla, integrovaného do pemzy. Pro zákazníka tato inovace představuje
komplexnější užitek při kosmetickém úkonu, a tedy i větší užitnou hodnotu obsaženou ve výrobku. Toto řešení
představuje ukázku tzv. „smart inovace“.
16
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Zvláštní ocenění za vývojovou řadu výrobků Outlast®
Zavinovačka šněrovací Outlast®
DITA, výrobní družstvo invalidů
Autor: kolektiv pracovníků DITA, VDI
Výrobek je technicky velmi vyspělý a představuje výrazné funkční přínosy pro dítě i jeho
rodiče. Je vyroben z pokrokového materiálu
Outlast® umožňujícího regulovat teplotu Jedná se o konstrukční vylepšení předchozího
výrobku (zavinovačky), je zřejmé, že výrobce
promýšlí potřeby svého zákazníka ze všech
možných pohledů. Výsledkem je nová konstrukce zavinovačky umožňující kromě využití
výhod použitých materiálů také modulární
přizpůsobení momentálním potřebám. Je třeba přihlédnout i k faktu, že výrobek je součástí
celé řady podobných výrobků a nabízí tak
svému zákazníkovi komplexní řešení jedním
větším nákupem.

Text: Ing. Věra Řeháčková. Foto: Jana Henychová, archiv družstev

Lázeňský Hotel Kriváň vám nabízí odpočinkový
pobyt za prázninové ceny v období červenec a srpen 2013

Ubytování s polopenzí
Comfort / Superior / Apartmán
láhev vína z Templářských sklepů pro dva každý
den a léčebná terapie „forget everything” v ceně

Ubytování s plnou penzí
Comfort / Superior / Apartmán
láhev vína z Templářských sklepů pro dva každý
den a léčebná terapie „forget everything” v ceně

Zajištění relaxačních a sportovních aktivit
a lázeňských procedur. Na místě dle vašeho
přání. Individuální přístup vašim potřebám a požadavkům. Výrazná sleva, 20 %,
na všechny lázeňské procedury, které hotel
aktuálně nabízí. Ceny jsou smluvní, kalkulovány na osobu a den a zahrnují DPH.
Na další služby a aktuální nabídku viz
www.hotelkrivan.cz bude členům SČMVD
poskytnuta sleva 15 %.

Váženým členům a zaměstnancům nabízíme možnost strávit několik
příjemných prázdninových dnů v Mariánských Lázních. Lázeňský
Hotel Kriváň se třiceti pokoji je v samém centru města, v bezprostřední blízkosti léčivých pramenů a zároveň v dosahu lázeňských
parků a lesů. Jeho poloha ideálně přímo nad hlavní lázeňskou kolonádou se zpívající fontánou nabízí hostům hotelu krásný výhled
a přímý kontakt s lázeňským životem. Přímo v našem hotelu můžete
využít některou z více nabízených léčebných procedur (např. perličkovou, rašelinovou nebo uhličitou koupel, různé druhy masáží
(vč. čokoládové nebo medové), různé terapie (elektro, termo, forot
everything), lymfodrenáž, plynové injekce, oxygenoterapie a další.
Mariánské Lázně a jejich okolí nabízí rovněž další zajímavosti
pro zpestření pobytu. Najdete zde mnoho turistických zajímavostí
a tras v nádherné přírodě CHKO Slavkovský les. Doporučujeme
naučné stezky Kladskými rašeliništi nebo návštěvy několika rozhleden v okolí. Nedaleko láká k návštěvě několik hradů a zámků,
například hrad Bečov s památkou nedozírné hodnoty, relikviářem
Svatého Maura, Královský hrad Loket, královské město Karlovy
Vary. V blízkosti Hotelu je Miniaturpark s věrnými replikami – miniaturami památkových objektů z celé České republiky. V Mariánských Lázních můžete též navštívit celoročně otevřené lanové
centrum, golfové hřiště, v blízkosti Hotelu Kriváň je lanovka se
sjezdovkou, v letních měsících sjezd na velkých koloběžkách, výletní vláček a kočárová doprava.
Hotelová restaurace s vyhlídkovou terasou a nádherným výhledem
na město, kolonádu a lesy. Samozřejmě vstřícný a přátelský přístup
zaměstnanců hotelu. V případě zájmu se prosím obracejte na recepci hotelu, tel.: 354 627 160, e-mail: info@hotelcoopkrivan.cz

w w w. h o te l kr i v an .c z
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tipy na rekreaci

w w w. sc m vd .c z

reportáž z družstva

KNK CZ výrobně spotřební družstvo, Svratka
Staňte se designéry svého bytu

Každý z nás tyto výrobky potřebuje. Denně se s těmito výrobky setkává a denně je potřebuje ke svému životu. Je to dá se říci, běžná věc denní potřeby
a přitom i ona může mít svůj různý tvar, barvu,
funkčnost a styl. Bez těchto výrobků by byl náš život
složitější – i na první pohled menší nebo ne tak důležité věci se mohou stát důležitými a někdy téměř nejdůležitějšími, když například otevíráte dveře, okno
nebo zásuvku u kuchyňské linky. Je tu řeč o nábytkovém kování – vydali jsme se tentokrát do družstva
KNK CZ ve Svratce v okresu Žďár nad Sázavou, která je prodejcem a dodavatelem nábytkového kování
všeho druhu.
Na čtyři tisíce druhů nejrůznějších úchytek, pantů,
klik a dalších nábytkových komponentů obsahuje široká nabídka družstva KNK CZ. Družstvo se zabývá
touto činností dlouhou řadou let a ti z nás, kdo nakupují v hypermarketech, mají možnost se s jejich výrobky setkávat již dlouhou řadu let. Setkáváme se s nimi
pravděpodobně i u nábytku zvučných zahraničních
značek, protože KNK CZ dodává nábytkové kování
pro nejrůznější řetězce, konkrétní firmy, truhlářům,
ale třeba i výrobcům nábytku, a to v České republice
i v zahraničí.

ASEPTIC LINE
Aktuální nabídku tvoří jedna velmi unikátní věc – nábytkové kování ASEPTIC LINE. Toto kování má americké a polské atesty a může se stát vhodným doplňkem
institucí, jako jsou zdravotní střediska, nemocnice, školy,
kuchyně, zkrátka všude tam, kde je vysoká frekvence
užívání nábytkového kování. Například ve školách vezme jistě u školní jídelny mnohonásobně vícekrát někdo
za kliku, než u dveří vašeho obývacího pokoje. Ať se již
jedná o speciální antibakteriální úpravu, díky níž není
třeba kliky tak často mýt, nebo o samotnou skutečnost, že
složení těchto kovových nábytkových komponentů neobsahuje dva prvky – nikl a chrom, na které má značná část
populace alergii, a v neposlední řadě i velmi atraktivní
a futuristický vzhled, kování značky ASEPTIC LINE je
jednoduše to nejlepší, co můžete Vašim dveřím a nábytku
dopřát. Vybrat si můžete ze široké nabídky od jednoduchých po extravagantní tvary a vybere si jistě každý. Zajímá vás cena? Bát se nemusíte nijak drastického cenového
navýšení, protože podle sdělení firemních lídrů je cenové
navýšení o pouhých zhruba 30 procent ceny.

Kování všeho druhu
Družstvo KNK CZ má nabídku opravdu širokou a kromě
výrobků dbajících na extrémní ochranu vašeho zdraví
nabízí také – jak je již zmíněno – celkově kolem čtyř tisíc
18

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

7/2013

druhů nábytkového kování pro různé použití, ať již se
jedná o běžné typy nábytku, moderní nábytek či nábytek
po vaší babičce, na který třeba nemůžete sehnat chybějící
úchytku a právě KNK CZ může váš problém vyřešit. Protože buď seženete v jeho nabídce přesně to, co vám chybí,
anebo naleznete zcela jistě velmi podobnou variantu kování, která do stávajícího designu „zapadne“, či se můžete
rozhodnout pro výměnu kování u celého nábytku, ať již
se jedná o staré typy skříní, komod, či kredenců, kuchyň-

ských stolů se šuplíky a podobně. Protože při některých
KNK CZ dodávaných řadách nábytkového kování jakoby na vás dýchla historie. Stejně tak vás ale nabídka
nezklame, pokud si budete přát nějaký v současné době
obvyklý design. V případě potřeby družstvo KNK CZ
nabízí rovněž pomoc s dodávkou kování dle přesných
požadavků zákazníka.

Kování se stává šperkem vašeho bytu…
Pokud by paní či dívka chtěla mít ojedinělý design nábytkového kování, ladící s jejím interiérem, který jí pravděpodobně budou závidět všechny kamarádky a budou
navíc ladit třeba i s jejími náušnicemi, pak není nic jednoduššího než si vybrat některý z modelů nábytkového
kování z extravagantní nabídky řady Swarovski, kdy se
pak například klika či úchytka od zásuvky stává doslova
šperkem.

Mele vaše tchýně pantem?
Máte kliku – je tu KNK CZ, Váš spolehlivý dodavatel
nábytkového kování.
Ano, i to se může stát – když bydlíte v bytě s někým,
kdo je tak trochu akčnější a při vaření bouchá zásuvkami,
dveřmi atd.. A nemusí to být právě tchyně, ale i vy sám
– sama, abychom se nedotkli maminek našich partnerů…
Ale stát se to může, komukoliv, kdy zkrátka razantněji zavřete vy či někdo z vaší rodiny dveře a zůstane vám v ruce
klika, protože dodavatel domu či bytu použil při montáži dveří bůhví jaký komponent, aby v prvé řadě ušetřil
a kvalita ho pranic nezajímá. Každá věc má svůj konec
a i kování může jednoho dne dosloužit, ať již dlouhodobým používáním či nepříliš valnou kvalitou. Vy máte
možnost zajít do KNK CZ či navštívit družstevní e-shop
a vybrat si přesně ten typ kování, který se hodí do vašeho
interiéru.

Máte starou kuchyňskou linku nebo obývací
stěnu a nemáte na novou?
Máme pro vás tip. Nemusíte ji proto vozit do Koloděj
a využít tamního omlazovacího procesu v jejich legendárním mlýně, ani pro ni shánět elixír mládí.

Stačí jen odmontovat všechny úchytky, panty, případné
další kování a pustit se do práce. Dvířka a další viditelné
plochy polepte tapetou podle návodu na obalu lepidla
a nechte řádně zaschnout. U nábytku z masívu lze povrch zbrousit, u lakovaného masívu si můžete předtím
pomoci odstraňovačem starých nátěrů, pokud informace
uvedené na obalu lepidla odpovídají typu povrchu, ze
kterého budete starý nátěr odstraňovat. Nábytek je poté
třeba řádně zbrousit a namořit. Mořidla nabízejí například výrobní družstva Detecha Nové Město nad Metují
(www.detecha.cz) nebo Druchema Praha (www.druchema.cz). Po důkladném zaschnutí tapety nebo mořidla
pak namontujte na nábytek nové kování – věříme, že si
ze široké nabídky družstva KNK CZ Svratka jistě vyberete. Navštivte jejich internetový obchod na adrese www.
knk.cz nebo jejich podnikovou prodejnu v sídle firmy
ve Svratce a nechte se inspirovat. Pokud si nebudete jisti
výběrem, ochotní zaměstnanci vám jistě poradí vhodný
druh kování. Pro lepší představu si můžete vzít s sebou
na pomoc fotografii vašeho nábytku, na který se budou
úchytky montovat, či rovnou dvířka, na která vhodnou
úchytku určitě najdete.
Text: Jana Henychová
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ROZHOVOR

Ing. Petr Veverka
předseda VD KNK CZ Svratka

Kolik druhů kování máte v nabídce?
V současné době nabízíme cca šest tisíc položek ze sortimentu nábytkového kování, přičemž přibližně tři tisíce
nejprodávanějších položek nabízíme
rovněž ve vlastním e-shopu. Největší
podíl tvoří tzv. dekorativní kování, tj.
nábytkové úchytky, knopky a stěnové věšáky a zbývající část technický
sortiment (nábytkové závěsy, kolečka, stolové a nábytkové nohy, zásuvkové pojezdy, kování na posuvné
dveře, ABS nábytkové hrany a další).
Naší snahou je to, abychom zboží,
které nabízíme, měli trvale skladem
a byli schopni obratem uspokojit potřebu zákazníka. Výjimkou je nově
dodávané kování ASEPTIC LINE
a na objednávku dodávané stylové
kování Bosetti Marella, u kterého je
možné najít i speciality typu pozlacených úchytek s vkladem z jantaru či
krystaly Swarovského.
Jaké jsou současné trendy v kování?
V současné době je možné sledovat
několik trendů v nábytkářské výrobě
a používaném kování. Prvním z nich
je použití čistých linií u nábytku, kde
je řešení dvířek řešeno bezúchytkově,
tj. dvířka, popřípadě zásuvka, je otvírána zatlačením do korpusu. Naší
odpovědí na tento trend je nabídka
plnovýsuvných systémů „PUSCH
TO OPEN“.
Víceméně stálicí v nabídce nábytkářů je masivní dřevěný nábytek,
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který jsme schopni doplnit o řadu
celodřevěných, či kombinovaných
úchytek z buku, borovice, dubu, olše
či jiných dřevin, případně stylové kování z produkce italské firmy Bosetti
Marella, čehož využívají výrobci replik starožitného nábytku například
do zámků.
Dalším z trendů je náhrada osvětlení kuchyňských linek dříve realizovaného zářivkami či halogenovými
žárovkami, za osvětlení LED systémy,
jež jsou v poslední době používány
rovněž pro nepřímé osvětlení interiéru či například v obývacích pokojích slouží jako designový doplněk
nábytku. O systémy s LED páskami
momentálně rozšiřujeme nabídku.
Nabízíte novinku – kování značky
ASEPTIC LINE. Čím je toto kování
výjimečné a co způsobuje jeho speciální funkčnost?
Novinkou v nabídce je a na veletrhu
Medical Fairs v Brně jsme představili
kování ASEPTIC LINE, tj. kování
se speciální povrchovou úpravou,
hubící mikroorganismy, které je
vhodným doplňkem k již na trhu
dostupným výrobkům s antibakteriální povrchovou úpravou, jako
jsou umyvadla, dřezy a pracovní
desky kuchyňských linek. Kování
ASEPTIC LINE je vhodné do míst
se zvýšeným rizikem výskytu a přenosu bakterií, tj. do zdravotnických
zařízení (nemocnice, polikliniky,
ordinace), do prostor obývaných dětmi a osobami se sníženou imunitou
(školky, školy, družiny), míst s vyššími nároky na čistotu (kuchyně, jídelny, veřejné stravování), místa s větší
koncentrací lidí (divadla, recepce, restaurace, hotely), místa s přísnými
hygienickými nároky (lázně, sauny,
rehabilitační centra, WC). Z důvodu
zvyšujícího se množství lidí trpících
kontaktní alergií na chrom a nikl
(v EU je to údajně až 20 procent
populace) je kování, s povrchovou
úpravou ASEPTIC LINE vhodné
i zde, jelikož ani jeden z těchto
prvků, na rozdíl od běžně dostupných kovových úchytek, neobsahuje.

Účinnost kování řady ASEPTIC
LINE, jakož i materiálové složení
(obsah Cr a Ni) je potvrzeno atesty
laboratoří v USA, Polsku a ČR, přičemž máme k dispozici rovněž interní zkoušky našich zákazníků.
Jelikož se jedná o – na Evropském
trhu, novou, zákazníky zatím neznámou – věc, dodávky kování ASEPTIC LINE, realizujeme do šesti
týdnů po objednání. Více informací
o kování ASEPTIC LINE je možno
najít na stránkách www.aseptic.cz.
Jakým způsobem prodáváte Vaše
zboží?
Zboží dodáváme přímo z našeho
velkoobchodního skladu ve Svratce. Vzhledem ke skutečnosti, že se
snažíme držet na skladě zásobu

odpovídající minimálně měsíčnímu
průměrnému prodeji, jsme, v převážné většině případů, schopni ihned
reagovat na objednávku zákazníka,
zákazníka ihned obsloužit, případně
zboží nejpozději druhý den po přijetí
objednávky vyexpedovat. Vzhledem
k povaze námi dodávaného zboží,
a složitosti některých systémů, přičemž ne každý zákazník je schopen
správně vybrat nevhodnější kování,
rádi pomůžeme s výběrem vhodného
výrobku z naší nabídky. Rovněž jsme
schopni, obchodním partnerům pomoci s řešením případných problémů
ve výrobě. Výše uvedenou nabídku
a pomoc řešíme většinou prostřednictvím našeho obchodního zástupce.
Kde se dá vámi nabízené kování sehnat?
V současné době máme čtyři cesty, kterými se naše zboží dostává
ke koncovému zákazníkovi. První
jsou dodávky výrobcům nábytku,
mezi které patří jak drobní truhláři,
tak velké nábytkářské výrobní podniky. Druhou cestou jsou dodávky
našeho zboží dalším velkoobchodům, a to jak velkoobchodům zboží
pro truhláře, tak velkoobchodům
zásobujícím železářství po celé ČR.
Třetím, a co se týče celkového obratu
momentálně největším odběratelem,
jsou obchodní řetězce, a to nejen
v ČR, ale i v dalších evropských zemích. Poslední a dnes asi nejperspektivnější cestou je provoz vlastního
e-shopu, který v několika posledních
letech nahrazuje sníženou spotřebu
kování pro sériovou výrobu nábytku.
Jelikož naším cílem je v prvé řadě
pomoc tuzemským zákazníkům,
pouze malou část našeho prodeje
tvoří dodávky zboží zahraničním zákazníkům, přičemž spolupracujeme
s několika zákazníky na Slovensku,
v Německu a Maďarsku.

dodáváme komponenty pro výrobu.
Rovněž spolupracujeme s několika
družstvy, které nám zajišťují výrobu
či různé modifikace námi dodávaných sortimentů. Kromě tuzemských družstev spolupracujeme
rovněž s několika zahraničními výrobními družstvy, přičemž pro nás
k nejvýznamnějším, již od vzniku
naší firmy v roce 1995, patří KNK
výrobné družstvo z Banské Bystrice
na Slovensku.
Jak vnímáte svou účast na veletrzích ve vztahu k prezentaci firmy?
Od roku 1995, kdy jsme vznikli, se
pravidelně účastníme mezinárodních i regionálních veletrhů, přičemž
do cca roku 2005 se jednalo v podstatě o jedinou významnější možnost
prezentace novinek a zviditelnění
nabídky na českém trhu. V souvislosti s více faktory, jako jsou hospo-

dářská recese, rozvoj obchodních
řetězců u nás a hlavně v souvislosti
s rozvojem a dostupností internetu
však význam veletrhů neustále klesá.
Návštěvnost veletrhů je rok od roku
nižší, na což reagují vystavovatelé
svojí neúčastí a jelikož zákazník při
své, ne zrovna laciné návštěvě veletrhu, nic nevidí, příště na veletrh nedorazí, čímž se „bludný kruh“ uzavírá.
Z našeho pohledu jsou však veletrhy
stále jednou z prestižnějších možností k prezentaci nabídky a bude-li to
možné, budeme jich rádi využívat.
Kolik zaměstnanců máte?
Jsme maličké družstvo, v současné
době máme 10 zaměstnanců.
Děkujeme za rozhovor.
Rozhovor připravily Jana Henychová
a Michaela Vostálová.

e - s h o p n a l e z n e t e n a a d r e s e w w w. k n k . c z /e s h o p

Spolupracujete s nějakým výrobním družstvem?
Mezi našimi zákazníky můžete najít
řadu výrobních družstev, převážně
z oblasti výrobců nábytku, kterým
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v. s. d.
Svratka
KNK CZ v.s.d. vzniklo v roce 1995, kdy se po rozdělení
Československa začaly projevovat problémy v dodávkách zboží mezi oběma samostatnými republikami.
Hlavním posláním vzniklého subjektu bylo zabezpečení dodávek nábytkového kování tradičně dodávaného
na český trh slovenským výrobním družstvem KNK
Ľubietová, známého především pod původním názvem
ROZKVET. Významným podílem činnosti bylo a zůstává rovněž zpřístupnění českého zboží, v tomto oboru,
odběratelům na Slovensku.
Družstvo KNK CZ rychle navázalo přerušený tok
slovenských výrobků českým zákazníkům, ale současně se začal projevovat, především ze strany výrobců
nábytku, zájem o dodávky širšího sortimentu kování,
tak aby měli možnost na jednom místě pořídit maximum komponentů pro svoji výrobu. Na základě těchto podnětů byl podstatně rozšířen sortiment nabídky
a v současné době družstvo nabízí svým odběratelům
prakticky vše potřebné z oboru kování, od spojovacích

elementů, přes kolečka,
zámky, závěsy, pojezdy,
věšáky, kluzáky, lůžkové
systémy, od roku 2010
také ABS hrany a různé
doplňkové výrobky až
po kolekci více než dvou
tisíc druhů nábytkových
komponentů.
Kromě obchodního
zastoupení slovenského
v.d. KNK a čtyř polských firem je KNK CZ ve styku
s převážnou většinou českých výrobců kování i významnějších dovozců, jejichž sortiment jednak recipročně exportuje, ale samozřejmě tyto výrobky nabízí
i svým tuzemským zákazníkům. V tuzemsku pokrývají
obchodní aktivity družstva celé území republiky, přičemž část produktů je dodávána přímo zpracovatelům,
ale značný obchodní objem tvoří i dodávky do tržní
sítě, především velkoobchodů typu dřevoprodej a železářských velkoobchodů. Kromě velkých dodávek zboží
výrobcům nábytku a partnerským velkoobchodům, je
družstvo schopno vykrývat i sebemenší objednávky,
prostřednictvím své maloobchodní prodejny a zásilkové služby, či internetového obchodu. Zboží, z dodávek
KNK CZ, nalezne však již zákazník i v nabídce obchodních řetězců.
KNK CZ prezentuje svoji nabídku každoročně na jarním brněnském veletrhu MOBITEX (dříve MOBIS),
který je od roku 2010, významnou součástí Stavebního
veletrhu, vydává a neustále aktualizuje tištěnou verzi
svých katalogů a nabídku na internetových stránkách.
Z většiny reakcí zákazníků vyplývá skutečnost, že jednou z velkých předností firmy je maximálně pružná
reakce na objednávky. Solidní skladové zásoby a dobrá
spolupráce s dodavateli umožňují převážnou část objednávek vykrývat obratem a ve velmi krátkých termínech
uspokojovat i nejrůznější speciální potřeby zákazníků.
Předností nabídky je rovněž snaha optimalizovat poměr
mezi kvalitou a cenou distribuovaného zboží, přičemž
nabízený sortiment vylučuje nákup podřadných levných výrobků.
Kontakt: KNK CZ v.s.d., 9. května 126,

592 02 Svratka,
tel.: +420 566 662 580, +420 566 662 624
fax: +420 566 662 321, +420 566 662 320
email: info@knk.cz, www.knk.cz

w w w. kn k .c z , w w w. a se p t ic .c z
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V pořadí již XXV. sněm Hospodářské komory
České republiky se uskutečnil v Praze ve čtvrtek 30. května. Ve funkci prezidenta HK ČR
byl sněmem, nejvyšším orgánem HK ČR, zvolen Petr Kužel, který tuto funkci vykonával
doposud.
Na jednání sněmu byla schválena zpráva představenstva
HK ČR o činnosti HK ČR od posledního sněmu. Byly
přijaty závěry k opatření, které mají dokončit kroky FŠ,
jenž by měly vyústit v dokončení transparentnosti činnosti HK ČR. Byly vysvětleny veškeré podrobnosti a fakta,
které byly v poslední době medializovány, a delegáti
sněmu svým postojem dali jasně najevo, že prezentovaná
vysvětlení jsou pro ně dostačující.
Delegáti výročního sněmu v rámci hlavních závěrů jednání odsouhlasili apel na vládu ČR, aby co možná nejdříve přijala zákon, který umožní podnikatelům platit
DPH až ze zaplacených faktur. Takový krok byl sněmem
HK ČR jednoznačně vyhodnocen jako správný a vstřícný
vůči MSP, které nejen v ČR, ale i v celé EU tvoří páteř
ekonomiky. Sněm HK ČR v rámci dalších návrhů na podporu podnikání navrhuje zrušení knihy jízd a místo ní
zavedení paušálu. Dále žádá o navrácení výše paušálu
živnostníkům, kteří nad stávající změnou v paušálech
dlouhodobě vyjadřují nespokojenost. Sněm vyslovil po-

žadavek na podporu a vyřešení problematiky technického
školství na všech úrovních, protože dlouhodobé neřešení
tohoto problému se stává brzdou rozvoje průmyslu.
Delegáti rovněž diskutovali nad situací týkající se nutné změny zákona o veřejných zakázkách, neboť průzkum
HK ČR jasně ukázal, že ztráta zakázek v Praze se pohybuje v rozmezí 8 - 11 procent. Ztráta zakázek mimo území
velké Prahy, tj. v jednotlivých krajích ČR, se v současné
době pohybuje v rozmezí od 13 – 22 procent. Tento výpadek finančních prostředků u firem vede k destabilitě,
snižování spotřeby a v neposlední řadě také k menším příjmům zaměstnanců.
HK ČR letos slaví 20 let od svého vzniku a sdružuje
14 tisíc podnikatelů zaměstnávajících přibližně dvě třetiny práceschopného obyvatelstva ČR. Komora je v regionech zastoupena 14 krajskými hospodářskými komorami
a okresními hospodářskými komorami, jež působí v sedmi desítkách měst a obcí ČR. Oborovou část komory tvoří
více než 80 živnostenských společenstev.

XXV. sněm Hospodářské komory České republiky.
Atmosféru sněmu ovlivnilo rozeslání tzv. Otevřeného dopisu dvou členů dozorčí rady a následně také Prohlášení
OHK Jablonec nad Nisou. Oba tyto dokumenty posléze
vyvolaly negativní mediální kampaň kolem HK ČR.
Sněm se konal v podmínkách zhoršující se ekonomické situace ČR, projevující se poklesem hospodářského
růstu, zvyšováním nezaměstnanosti při prohlubujícím se
nedostatku technicky vzdělaných pracovníků, snížením
investic do infrastruktury, složitostmi s čerpáním evropských dotací a dalšími problémy, které postihly většinu
podnikatelů.
Návrh skupiny delegátů zařadit do programu bod s názvem „vyjádření důvěry prezidentovi a představenstvu“
nebyl přijat.

Poté, v rámci schváleného programu, vystoupil prezident HK ČR Petr Kužel se zprávou o činnosti, v jejímž
úvodu podrobně a konkrétně odpověděl na všechny
otázky položené v tzv. Otevřeném dopise dvou členů
dozorčí rady a v Prohlášení OHK Jablonec nad Nisou.
Vrátil se k událostem z minulého roku a poukázal na to,
že to byl on, kdo osobně inicioval skončení pracovního
poměru dohodou s bývalým tajemníkem. Petice, která
byla v létě 2012 organizována tehdejším vedením úřadu, neměla za cíl odhalit nesprávnosti ve fungování
úřadu, ale naopak byla pokusem je zakrýt. Představenstvo HK ČR rozhodlo o zadání forenzního šetření celé
situace v úřadu HK ČR a na základě těchto výsledků si
nechalo vypracovat právní, účetní a daňové posouzení,
7/2013
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rubrika manažerů družstev

Prezidentem Hospodářské komory ČR
zůstává i nadále Petr Kužel

včetně návrhů následných kroků, které povedou k odstranění odhalených nedostatků. Zároveň informoval o tom,
že se z Komory „neztratilo 50 milionů“, jak bylo mylně
interpretováno na lednovém zasedání představenstva, ale
vysvětlil, že jednotlivá plnění, která budou následně vyžadována, tvoří částku 12 milionů Kč. Konkrétními příklady doložil, jaký bude další postup v přípravě trestních
oznámení a občansko-právních žalob proti některým firmám a bývalým vedoucím pracovníkům úřadu.
Kužel dále upřesnil, že forezní šetření není auditem,
a proto nemůže být veřejným dokumentem. Slouží pro
účely odhalení nedostatků a jejich nápravu. Záměrem
představenstva rozhodně nebylo nic zakrývat. Zpráva
byla poskytnuta členům představenstva, dozorčí radě
a členům volených orgánů komorové sítě, jejichž prostřednictvím měla být informována členská základna.
Řada z nich tuto možnost využila a s dokumentem se seznámila.
Prezident HK ČR si ve svém vystoupení položil otázku, zda osobně mohl zabránit tomu, co se na úřadě HK
ČR stalo. Na tuto otázku ale není jednoznačná odpověď.
Přiznal, že všichni, kteří přišli do kontaktu s bývalým vedením úřadu, byli účelově uváděni v omyl proklamacemi
o dobrém hospodaření komory a údaji o vysokých finančních výnosech. Je proto třeba změnit systém a kontrolovat práci úřadu a jeho hospodaření častěji, než tomu bylo
doposud, a to jednou za čtvrt roku.
Přesto, že představenstvo muselo věnovat mnoho času
řešení problémů spojených s odhaleními nepravostí v úřadu, věnovalo se nadále intenzivně hlavnímu poslání HK
ČR – prosazování zájmů podnikatelů a zlepšování podnikatelského prostředí. V této souvislosti prezident HK
ČR podrobně informoval o uskutečněných jednáních
s prezidentem, premiérem, ministry, poslanci, hejtmany
a dalšími oficiálními představiteli. Zmínil otázky, které
se podařilo komoře prosadit – přijetí evropské směrnice
o opožděných platbách, jednání o zavedení odvodu DPH
pouze ze zaplacených faktur, omezení kontrol inspektorátu práce, změna zákona o veřejných zakázkách, novela
zákoníku práce, omezení zodpovědnosti za dodavatele
neplatiče DPH na faktury nad 700 tis. Kč a řada dalších.
Konstatoval, že ne všechno se hned napoprvé daří. Zlepšení financování komorové sítě prostřednictvím povinné
registrace firem dle živnostenského zákona, o které vedení komory usiluje, se v situaci, kdy je komora diskreditována v tisku, dá jen těžko prosadit.
Závěrem svého vystoupení poděkoval prezident HK
ČR všem, kteří se aktivně podíleli na odhalení a následném napravování situace a vyjádřil přesvědčení, že svědomitá každodenní práce nového personálního složení
úřadu pod vedením současného tajemníka M. Kupsy,
povede k tomu hlavnímu, co je předmětem činnosti, a to
naplňování a uspokojování potřeb členů HK ČR.
Dále na sněmu vystoupil viceprezident P. Bartoš, který informoval o svých aktivitách věnovaných otázkám

energetiky, životního prostředí, horního zákona, inovací a vědy a výzkumu. Poukázal na překážky, které jsou
u nás kladeny průmyslu, katastrofální důsledky podpory
OZE na ceny energií, nevyužívání vlastních nerostných
surovin.
Viceprezident Z. Somr poukázal na závažné hrozby
nedostatečného technického vzdělávání pro budoucnost našeho průmyslu a zdůraznil iniciativní roli, kterou
v tomto směru hraje komora. Zmínil projekty NSK, NSP,
Autorizovaná osoba, úlohu sektorových dohod a sektorových rad. Nejnovější iniciativou komory k řešení budoucnosti učňovského a odborného vzdělání je kooperativní
přístup. Měl by se stát náhradou za duální systém, který
byl u nás po revoluci odstraněn a jehož obnovení je nereálné.
Sněm schválil zprávu o činnosti představenstva velkou
většinou. Vyslechl si informaci o plnění úkolů z předchozích sněmů a přijal několik nových úkolů na nadcházející
období do volebního sněmu. Schválil hospodářské výsledky úřadu HK ČR za rok 2012 a rozpočet na rok 2014.
Sněm vyslechl zprávu přednesenou předsedou dozorčí
rady, v níž byl popsán postoj dozorčí rady k událostem
v úřadu HK ČR, který se v některých bodech rozchází
s názory představenstva. Hlavním úkolem dozorčí rady
je kontrolovat plnění úkolů ze sněmu a dozorčí rada nemůže suplovat kontrolní mechanismy hospodaření komory a jejích dceřiných společností. V únoru rezignoval
na svoji funkci člen DR p. Bayer a v průběhu sněmu odstoupili ze své funkce p. Němeček a p. Přemyslovský. Dozorčí rada tak bude pracovat v omezeném personálním
obsazení (4 členové).
Předseda smírčí komise ve své zprávě uvedl pozitivní
přínos činnosti komise pro řešení sporů mezi členy HK
ČR a jejími orgány, ale také mezi jednotlivými členy
komory. To umožnilo vyhnout se v několika případech
soudnímu jednání. Zdůraznil potřebu předcházet těmto
sporům, čemuž by napomohla lepší znalost a dodržování
vnitrokomorových předpisů ze strany volených orgánů
komorových složek.
Diskuze, v níž vystoupilo několik desítek delegátů, se
zaměřila na otázky ekonomické situace, podnikatelského prostředí, podpory MSP, technického vzdělávání, financování komorové sítě, potřeby upřesnit některé části
statutu HK ČR, aby se předcházelo jejich rozdílnému výkladu, dokončení změny volebního řádu.
Jednání XXV. sněmu Hospodářské komory České republiky, přestože se odehrávalo na pozadí mediální
kampaně proti HK ČR, proběhlo v konstruktivním duchu a přineslo řadu podnětů pro zlepšení práce komory.
Sněm potvrdil mandát stávajícího vedení – prezidenta,
viceprezidentů, představenstva, dozorčí rady a smírčí
komise – a pověřil je vyřešením stávající situace, aby komora mohla splnit svoje poslání při podpoře podnikatelského sektoru.
Zdroj: www.komora.cz
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Petr Kužel
prezident Hospodářské komory ČR

Podle dostupných informací dosáhl počet nezaměstnaných v České republice v lednu letošního roku počtu
pohybujícím se kolem 600 tisíc občanů, čímž nezaměstnanost dosáhla
rekordních čísel od ledna 1993, kdy
došlo k rozdělení Československa.
Jaká je podle vás vize do budoucna –
dojde ještě ke zhoršení situace? Jaký
je podle vás odhad počtu nezaměstnaných do konce roku 2013?
Situace v oblasti nezaměstnanosti
je poměrně závažná a je proto třeba,
ji nepochybně co nejrychleji řešit.
Tímto problémem se již konečně
na odpovídající úrovni zabývá i vláda, která připravila 19 kroků na podporu hospodářského růstu a sedm
ke snížení nezaměstnanosti. Tato
opatření již projednala tripartita
a na jejich realizaci se dále pracuje. Věříme proto, že se již problém
s nezaměstnaností nebude dále
prohlubovat a bude do konce roku
docházet spíše ke zlepšením v této
oblasti. Jedním z navrhovaných
opatření je například možnost vyplácení jednorázového příspěvku nezaměstnaným, kteří začnou podnikat,
což nepochybně vítáme.
HK ČR v této souvislosti klade důraz především na podporu rekvalifikací a také na odpovídající technické
vzdělání, neboť kvalifikovaných pracovníků v technických oborech je
stále nedostatek.
Problémem je také nezaměstnanost
mladých, která představuje hrozbu
v rámci celé EU.

Co by podle vás oživilo aktuální
situaci v oblasti malých a středních
firem, resp. co by měla vláda urychleně udělat, aby se situace stabilizovala
a následně se začaly podmínky pro
firmy i zaměstnance zlepšovat?
V první řadě je třeba zajistit opětovné nastartování veřejných zakázek,
které by mělo podpořit zejména
nejvíce postižené odvětví, kterým je
stavebnictví.
Jednodušší administrace dotací především do vědy, výzkumu a inovací
v příštím programovacím období.
K oživení aktivit MSP nepochybně
přispěje též avizované spuštění revidovaného programu zelená úsporám.
Je nutné je ale na rozdíl od předchozího programu nastavit tak, aby
byl lépe dostupnější především pro
drobné podnikatele a živnostníky.
Dále mohou určitě pomoci opatření nedávno předložená v tzv. „konsolidačním balíčku“ jde například
o opatření na snížení administrativní zátěže v oblasti environmentální
legislativy či v oblasti živnostenského zákona a zákonech o účetnictví,
zrychlení odpisů pro podnikatele,
navýšení dotací na kompenzaci cen
elektřiny kvůli podpoře obnovitelných zdrojů či navýšení prostředků
na opravy silnic a infrastruktury.
Jak lze charakterizovat současnou
spolupráci vlády s HK? Je vůbec šance, rozumné návrhy prosadit?
Hospodářská komora České republiky je povinným připomínkovým
místem pro připomínkování podnikatelské legislativy od listopadu
roku 2004. Od této doby jsme se
stali stálým partnerem resortů při
připomínkování legislativy a skutečnost, že danou připomínku uplatnila
Hospodářská komora České republiky, šanci na její zapracování všech
resortů poměrně zvyšuje.

V současné době HK ČR spolupracuje s ministerstvy v klíčových
oblastech podnikání, jako je energetika, doprava a vzdělávání na úrovni
pracovních skupin, kde jsou kvalifikované odborné výstupy velmi
často úspěšně prosazovány. HK ČR
disponuje odborníky, kteří se potýkají s problémy v daných oblastech
v praxi. To nám umožňuje prosazovat změny operativně.
Mohl byste prosím uvést nějaké
konkrétní případy, kdy vláda akceptovala vaše připomínky ve prospěch
českých firem?
Při připomínkování legislativy je
největší pravděpodobnost prosazení
návrhů a připomínek již v průběhu
její přípravy a tvorby, a to většinou
na úrovni pracovních skupin a při
přímé spolupráci s jednotlivými
resorty. Při zpracování připomínek
k již předloženým návrhům je pak
důležité odborné posouzení celé věci
a argumentace podporující vznesené
připomínky.
Co se týče konkrétních návrhů,
v poslední době jsme velmi úzce
spolupracovali na nově vznikající
Dopravní politice ČR. Úspěšně jsme
připomínkovali Transformační plán
ŘSD, zákon o hospodaření energií,
Plán odpadového hospodářství ČR.
Dlouhodobě prosazujeme podporu
technického vzdělávání, kterou v nedávné době schválila vláda: technické vzdělávání.
Nedávno jste uvítali přijetí Směrnice 2011/7/EU o postupu proti
opožděným platbám, která by měla
být v nejbližší době transponována
do českého právního systému, a měla
by výrazně být nápomocna k pozitivnější ekonomické situaci českých
firem. Nemůže být tento dobrý záměr provázen praxí, kdy dodavatelé

7/2013

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

25

rubrika manažerů družstev

Rozhovor

z obavy, aby nepřišli o zákazníky, nebudou na splatnosti faktur i přesto
trvat?
Tato směrnice byla na evropské úrovni přijata již v roce 2011 a jejím cílem
je zajistit, aby orgány veřejné moci
hradily své závazky vůči podnikatelům do 30 dnů, ve výjimečných odůvodněných případech pak do 60 dnů.
Zároveň došlo ke zpřísnění podmínek pro splatnost závazků i mezi
podnikatelskými subjekty navzájem,
a to především u situace, kde jsou
tyto subjekty v nerovném postavení.

Směrnice zároveň zavádí automatické sankce ve formě úroků z prodlení
a paušálních nároků na úhradu
nákladů spojených s uplatněním
pohledávky, na které má dotčený
věřitel nárok. Navrhovaná novela,
která směrnici transponuje do českého právního řádu, navíc jasně uvádí,
že jakákoliv dohoda odchylující se
od stanovených opatření je neplatná.
Dodavatelé tak jsou chráněni poměrně dostatečně.
Tato opatření by tak měla nepochybně přispět ke zlepšení platební

morálky v ČR, přístupu především
drobných podnikatelů k financím
a měla by tak být omezena i druhotná platební neschopnost podnikatelů, která představuje velký problém.
Na transpozici uvedené směrnice do českého právního řádu, která měla být provedena do března
letošního roku, však bohužel stále
čekáme. Opatření daná uvedenou
směrnicí jsou již plně zohledněna novém Občanském zákoníku, účinném
od roku 2014.
Rozhovor připravila Jana Henychová.

w w w. komor a .c z

Projekt Vzdělávejte se pro stabilitu
pomoc zaměstnavatelům v potížích
V září 2012 vstoupil v platnost nový projekt MPSV ČR
s názvem Vzdělávejte se pro stabilitu, který by měl pomoci firmám zachovat zaměstnanost v období, kdy mají
nedostatek práce a uplatňují překážku v práci z důvodu § 209 zákoníku práce s náhradou mzdy sníženou až
na 60 procent (tedy tzv. „částečná nezaměstnanost“).
Cílem projektu je podpořit udržení pracovních míst
u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním
vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým
zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu.
Zaměstnavatelům bude umožněno, aby pro své zaměstnance v době, kdy jim nejsou schopni přidělit práci, realizovali odborný rozvoj. Tím dojde rovněž ke zvýšení
kvalifikace zapojených zaměstnanců a posílení jejich zaměstnatelnosti.
Jedná se tedy o možnost získání příspěvku na mzdové
náklady po dobu, kdy bude zaměstnanec namísto aplikace překážky v práci absolvovat školení. Příspěvek bude
poskytnut nejen na mzdu (náhradu mzdy), ale i na zajištění vlastního školení (mzdy či odměna lektorů).
Podmínky pro získání příspěvku jsou ve stručnosti následující:
██ zaměstnanci jsou občany ČR, EU/EHP a Švýcarska, či
jsou občany třetích zemí s trvalým pobytem na území
ČR, a zároveň nepracují v provozovnách žadatele na území hlavního města Prahy;
██ výpadek pracovní doby musí být více než 20 procent, ale
méně než 60 procent (tedy více než jeden den v týdnu
a maximálně 3 dny v týdnu). Situaci, kdy je doba výpadku menší než 20 procent stanovené týdenní pracovní
doby, by měl zaměstnavatel být schopen překlenout
vlastními prostředky, úpravou pracovní doby či změnou
její formy. Výpadek větší než 60 procent pracovní doby

již lze označit za situaci, která není přechodné povahy
a poskytování příspěvku by bylo dle názoru ministerstva
neefektivní. Uvedený rozsah výpadku bude posuzován
za kalendářní měsíc předcházející měsíci podání žádosti
za všechny zaměstnance v provozovně zaměstnavatele,
na které zaměstnavatel žádá příspěvek. Posuzovat se
bude na základě údajů uvedených v žádosti s tím, že
v případě pochybností je ÚP ČR oprávněn si od zaměstnavatele vyžádat doklady vztahující se k evidenci docházky zaměstnanců navržených do odborného rozvoje;
██ maximální výše mzdového příspěvku na jednoho zaměstnance v jednom měsíci činí 31 tisíc korun při stanovené týdenní pracovní době;
██ maximální výše příspěvku na vzdělávání v případě zajištění interním lektorem odpovídá průměrným mzdovým nákladům na vnitropodnikové lektory v ČR a činí
230 korun na hodinu;
██ v případě zajištění vzdělávání externím lektorem je nutno při jeho výběru postupovat způsobem obdobným
zadávání veřejných zakázek;
██ vzdělávací aktivity mohou trvat maximálně šest měsíců
(v odůvodněných případech u velkých zaměstnavatelů
12 měsíců). Žadatel může čerpat průměrně částku
500 tisíc korun měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady
i vzdělávací aktivity).
Žádost se podává na předepsaném formuláři na příslušném úřadu práce, který doporučujeme před podáním žádosti kontaktovat – měl by vám sdělit veškeré potřebné
informace.
Informace o projektu včetně formulářů najdete také
na internetovém odkazu http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_
stabilitu~
Text: Mgr. Luděk Mazuch

w w w. m p s v.c z
26

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

7/2013

rubrika manažerů družstev

Tradiční setkání podnikatelek a manažerek

Vítání léta
aneb Kloubouková párty
Tradiční setkání podnikatelek a manažerek se uskutečnilo 30. května v Japonské zahradě
pražského TOP HOTELU Praha. Akce se konala pod patronací Manažerky roku 2012
a jednatelky firmy Abydos Mgr. Olgy Kupec, Ph.D. Kloboukovou párty moderovala
Martina Kociánová.
Akci uspořádal Klub manažerek
ve spolupráci s TOP HOTELS
GROUP. Hlavním partnerem se stala
Kooperativa, Vienna Insurance Group.
Akci partnersky zastřešily ČMA,
KZPS, CZECH TOP 100 a SČMVD.
Partnery akce bylo mj. VD Detecha
Nové Město nad Metují, Moravská
ústředna Brno a Vřídlo Karlovy Vary,
Klub sdružuje podnikatelky, manažerky a další ženy výjimečné svými zkušenostmi v různých oborech.
Působí například ve finančních ústavech, stavebních a vzdělávacích firmách, službách, zdravotnictví, advokacii či neziskovém sektoru.

Foto: archiv Klubu manažerek ČMA

( jh)

w w w.c m a .c z
7/2013

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

27

od naší zpravodajky z bruselu

Evropská komise je připravena
pomoci České republice
Johannes Hahn, člen Evropské komise odpovědný za regionální politiku, dnes
oznámil, že Evropská komise je připravena poskytnout České republice – a dalším zemím postiženým povodněmi – pomoc z Evropského fondu solidarity.

Evropský fond solidarity zřízený po rozsáhlých povodních v roce 2002 je určen k tomu, aby pomohl postiženým členským státům a oblastem postavit se znovu na nohy a financovat náklady na mimořádná opatření i obnovu. Teď je však bezodkladným úkolem zajistit bezpečí občanů a poskytnout
JUDr. Marie Zvolská, SČMVD jim přístřeší.

Postižené státy mohou v zásadě jako členské státy EU
podat žádost o příspěvek z fondu ve lhůtě do 10 týdnů
po katastrofě. Pomoc z fondu se za normálních okolností
aktivuje pro postižené státy v případě, kdy přímé škody
dosáhnou stanovené hranice – pro ČR tato hranice činí
872 milionů EUR/22 miliard korun (3,37 miliardy EUR
v případě SRN a 1,79 miliardy EUR v případě Rakouska).

Žádost o podporu z Fondu solidarity podávají vlády
členských států (za ČR bude žádost podávat Ministerstvo
financí).
Prostředky z fondu jsou určeny výhradně na veřejné
výdaje (např. na záchranné akce, obnovu zničené infrastruktury apod.)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucím politickém rámci
Evropská komise zahájila veřejnou
konzultaci, aby se seznámila s názory veřejnosti v návaznosti na výsledky hodnocení Evropské strategie
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2007–2012. To
by mělo napomoci zjistit, jaké jsou
současné problémy v oblasti bezpečnosti práce a zdraví na pracovišti
a jaké by se mohly objevit v budoucnu, a najít řešení těchto problémů.
Příspěvky mohou zasílat občané i organizace. Konzultace probíhá od 31.
května do 26. srpna 2013. Komise
uvítá zejména příspěvky od zástupců veřejných orgánů členských států,
organizací zastupujících zaměstnance i zaměstnavatele a od zainteresovaných subjektů a odborníků, kteří
se bezpečností a ochranou zdraví při
práci zabývají.

László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální
začleňování, uvedl: „Pracovní úrazy
jsou v Evropské unii na historicky nejnižší
úrovni a normy EU v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci slouží ostatním
státům světa za vzor. Investice do bezpečnosti práce jsou přínosné zejména nyní
během krize – pomáhají zlepšovat produktivitu a podmínky pro zaměstnance, snižovat absentérství a fluktuaci pracovníků
a zvyšovat uspokojení z práce. Tato oblast
politiky však rovněž čelí výzvám. Abychom
je mohli řešit, musíme se na ně zaměřit společně“.
Jako podklad ke konzultaci zveřejnila Evropská komise výsledky
hodnocení Evropské strategie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na období 2007–2012.

Máte aktuální dotaz na téma EU? Napište nám!
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Závěry tohoto hodnocení potvrdily
význam celoevropské politiky v této
oblasti, zejména pozitivní trend
snižování počtu pracovních úrazů
a úlohu strategie EU při koordinaci
úsilí a poskytování společného rámce pro konkrétní opatření.
Zbývá však vykonat ještě mnoho práce. Zejména je třeba zlepšit
uplatňování podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví v malých a středních podnicích a v mikropodnicích,
vypracovat přesnější nástroje pro
sledování a shromažďování důkazů,
lépe se zaměřit na nová rizika a nemoci z povolání a efektivněji řešit
problémy spojené se stárnutím obyvatelstva v aktivním věku.
Zdroj: Evropská komise

e-mail: zvolska@scmvd.cz

Toto přísloví známe všichni, ale moc ho nebereme vážně.
Většinou stačí jen pár okamžiků, než si Váš protějšek o Vás
utvoří první dojem. Proto bychom Vám dali rádi v naší
pravidelné rubrice několik tipů, jak zdokonalit Vaši osobnost.
Vaše okolí vědomě či nevědomě
usuzuje z toho, co vidí i Váš charakter. Kromě držení těla a výrazu
v tváři hraje i oblečení jednu z rozhodujících rolí.
V právě probíhajícím létu vévodí
v pánské módě nová lehkost, která
přesvědčuje elegantním klidem.
Obleky zůstávají vyštíhlené a zkrácené, zapínané na dva knoflíky s jedním nebo dvěma rozparky na zadním
díle v klasické fazoně nebo špicfazoně. Oblekové kalhoty jsou rovné
a bezzáševkové na předních dílech.
Oblekům dominují materiály z jemnějších gramáží s elegantní povrchovou úpravou. V základních barvách,
tak i nové modré, hnědé, jasně šedé
a béžové udávají módní klasiku
a zdůrazňují i neformální styly při
udržení vysoké kvality. Moderní
košile jsou stále přiléhavé a mají
zajímavé detaily i nové tvary límečků. Kravaty by měly být spíše užší
a měly by odpovídat siluetě obleku.
Styl určují zejména barvy – u jednobarevných kravat dominuje indigová
barva, trendem jsou rovněž kostkované kravaty. Ale obecně řečeno ať
žije vkusná rozmanitost.
Bez saka se neobejdete, to musí
mít každý muž! Mikiny a bundy
plně nahradily saka. A to ležérním,
sportovním a zároveň luxusním metropolitním stylu. Absolutně nejstylovější jsou se záplatami na loktech
v polopodšitém nebo nepodšitém
provedení. Trendy barvou jsou odstíny modré v kombinaci s různými
typy barevných kalhot. Kratší a proštíhlené provedení zdůrazňuje kultivovanost i ležérnost sak. Lehkost

materiálů od seprané bavlny, chladivého lnu, po vlněné luxusní tropical vlny umocňují tento styl. Sako
se dnes nosí ke všem typům kalhot –
džínám, chino i klasickým.
U kalhot pro tuto sezonu dominují –
chino. Bavlněné barevné nabízející
možnost různých kombinací. Vedle
chinos kalhot jsou trendy úzké, džínového střihu z barevného denimu.
Tyto kalhoty jsou vrcholem pánské
letní módy, ale úplně největším trendem léta jsou šortky – především
krátké a pestré. Od chladivých tónů
po svěží pastelové až k zářivým neonovým. Kultivovaný vzhled je jedinečný ať už k letnímu saku, košili,
polokošili, triku nebo vestě. Šortky
jsou prostě nutností!
Módní hity léta jsou vyštíhlené obleky, lehká a vzdušná saka a kalhoty
v nových barvách. Klasická luxusní
pánská móda nezná žádné kompromisy – prvotřídní materiály, špičkové
krejčovské zpracování a stylistická
ucelenost.
Pro růst Vaší osobnosti je výběr oblečení velmi důležitý a nejste-li si tím
stoprocentně jisti, svěřte se do péče
profesionálů www.chairmanstyle.cz.
Naopak chcete-li si navrhnout sám
svůj vlastní oblek, můžete využít
služby www.edward21.cz
Na závěr malé upozornění: pánové,
při výběru oblečení, nespoléhejte se
tolik na své ženy! Ženy jsou bytosti
s úplně rozdílnou energií a ne vždy
jsou dobrými rádci a stylisty, ale
o tomto tématu až někdy v jednom
z příštích vydání.
Mějte se a nezapomeňte, že šaty dělají člověka.

VÝVOJ
SINCE 1931

Text: M
 ichal Přibyl, Designer – Chairman style. Foto: archiv VD Vývoj Třešť
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víte, že…

Osobní k r ejčí r a dí
Pánové – šaty dělají člověka!

různé

EVROPSKÁ JEDNIČKA
V PRODEJI UŽITKOVÝCH VOZŮ
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za největší vinnou láhev v České republice

Největší moravský producent vína, vinařské družstvo Templářské sklepy
Čejkovice, je vlastníkem dalšího unikátního českého rekordu. Získalo jej
za největší vinnou láhev v ČR. Tento rekord potvrdila zápisem do knihy rekordů pelhřimovská Agentura Dobrý den. Láhev byla poprvé představena
v sobotu 6. dubna 2013 v rámci Čejkovické vinné stezky, kdy během prohlídky
Templářských sklepů bylo možno ochutnat víno přímo z této láhve. Není to
však jediné prvenství Templářů. Vlastní také největší používaný vinný sud
u nás, největší etiketu na láhev na víno a největší korkový uzávěr na láhev
na víno.
Protože Templářům je vlastní originalita a zdolávání nesnadných cílů,
spojili spolu se sázavskými skláři ze sklárny Kavalierglass, a.s. své nadšení, znalosti a technologie nad tímto unikátním projektem. Dosáhnout
na rekord stálo všechny zúčastněné značné úsilí, ale výsledné rozměry
skleněné láhve jsou úctyhodné – objem: 200 l, výška: 2 m, průměr: 0,5 m,
váha: 41 kg (prázdná).
Ve sklárně Kavalierglass, a.s. jenž je předním evropským výrobcem
borosilikátového skla s více než 175 letou tradicí, museli dát dohromady
tři foukané části a k nim lisované hrdlo, což je naprostý technologický
unikát. Láhev kopíruje zvětšený tvar těch originálních z Templářských
sklepů. K jednoduchému využití a čištění byla do spodní části navařena výpusť s kohoutem – bude je tak možné naplnit vínem a rozlévat jej.
Pro co největší podobnost s originálním balením vína má láhev vypískovaný znak templářů, korkovou zátku a dokonce i originální etiketu,
kterou vyrobila firma Dittrich Group, s.r.o. z Opavy. Hotová etiketa
byla po nalepení na láhev opatřena originální pečetí Templářských sklepů o průměru cca 15 cm. Korkovou zátku dodal francouzský výrobce
Bouchon Liss – Groupe Bourrasse se sídlem v Tosse v oblasti Bordeaux.
Templářské sklepy nezapomněly i na sociální aspekt této akce. Z tohoto důvodu realizovaly výrobu dřevěného stojanu na láhev v Chráněné
stolařské dílně Charity sv. Alexandra v Ostravě, která zaměstnává lidi
se zdravotním postižením.
Tímto rekordem Templářské sklepy symbolicky slaví výročí 765 let
první písemné zmínky o templářích v Čejkovicích. Láhev je k vidění v rámci prohlídek historických templářských sklepů a je možno ji
využívat též při ochutnávkách či slavnostech vína. Je také možné pronajmout si ji s vybraným obsahem z produkce Templářských sklepů.
Na výběr je Rulandské modré 2011, jakostní víno s přívlastkem, výběr
z hroznů nebo Tramín 2011, jakostní víno s přívlastkem, pozdní sběr.

Text: Jana Henychová. Foto: archiv VD Templářské sklepy Čejkovice
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zajímavosti

Templáři drží rekord

družstevní výrobky

Bag in box
Obsah 3 litry
za cenu 215 Kč bez DPH (261 Kč/ks vč. DPH)

Obsah 5 litrů
za cenu 315 Kč bez DPH (382 Kč/ks vč. DPH)
Odrůdy vína
Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Zweigeltrebe rosé,
Cabernet Moravia a Svatovařinecké
Bag in box zakoupíte
v e-shopu Templářských sklepů
nebo v nadnárodních řetězcích
Templářské sklepy Čejkovice
696 15 Čejkovice 945
tel.: +420 518 309 012, fax: +420 518 309 010

w w w.te m p lar ske - skle py.c z

Družstevní výrobky – sázka na jistotu

Drogerie a supermarkety nás zásobují množstvím nejrůznějších úklidových prostředků. Které z nich vybrat? Je to
někdy dost obtížné – reklama na nás útočí ze všech médií… Co takhle vsadit na kvalitu? Na tradiční české výrobky?
Tak to by mohl být ten správný recept na výběr osvědčených úklidových prostředků z družstevní produkce, které
nikdy nezklamou a slouží skutečně k účelu popsanému na obalu. Tentokrát jsme se zaměřili na přípravky na toalety.
Více informací o sortimentu jednotlivých výrobních družstev naleznete na jejich internetových stránkách.

Důbrava chemické výrobní družstvo, Valašské Klobouky
WECTOL s dezinfekční přísadou 750 ml. Prodejní cena: 39 Kč
WECTOL WC gel 750 ml. Prodejní cena: 39 Kč
Dekalko na rez a vodní kámen 450 ml. Prodejní cena: 49 Kč
WC Deodorant do pisoárů 750 g. Prodejní cena: 151 Kč

www.dubrava.cz

Styl, družstvo pro chemickou výrobu, Praha
Larrin Koralan 0,5 l. Prodejní cena: 42 Kč
Larrin na rez a kámen 0,5 l. Prodejní cena: 39 Kč
Larrin WC Click NOVINKA. Prodejní cena: 19,90 Kč

www.stylvd.cz

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
WC Penguin – doporučená MOC 46,90  Kč s DPH
Sifren – doporučená MOC 39,90 Kč s DPH

www.severochema.cz

(-mv-)
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díky novince Bistrol

Nejen v rámci jarního úklidu můžete rozzářit a ošetřit své podlahy.
Ať už jsou z dlažby, kameniny, linolea, PVC, dřeva nebo laminátu,
vše vyřešíte s novinkami značky Bistrol z produkce družstva Druchema. Jedná se hned o dva nové produkty této řady, které společnost
v jarním období představuje. Jsou jimi Bistrol 3 v 1 na linoleum
a dlažbu a Bistrol 3 v 1 na dřevo. Druchema tak myslela na růz-

norodost podlahových krytin, čímž svým novým produktům zajistila
maximální využitelnost. Bistrol na linoleum a dlažby i na dřevo můžete zakoupit v e–shopu družstva Druchema a v obchodních řetězcích.
Péče o podlahy ještě nebyla snazší! Pryč jsou doby zdlouhavého
a únavného mytí a leštění podlah. S produkty společnosti Druchema
přichází revoluce v oblasti péče o domácnost a její údržbu.

Produkty Bistrol na podlahy vynikají svojí účinností. Dokonale odstraní veškeré nečistoty a zároveň dodají podlahám
lesk, který se navíc při každém dalším použití přípravků
znovu obnovuje. Příjemnou přidanou hodnotou pak je
rychlost schnutí, nezanechávání stop po aplikaci a velmi
ceněný protiskluzový účinek.

Ředění
Míra ředění produktů závisí na stupni znečištění ošetřovné
plochy. Doporučován je každopádně poměr 1:5 až 1:2, což
odpovídá zhruba obsahu dvou až čtyř uzávěrů na pět litrů
vody.
Aplikace
V připraveném roztoku stačí namočit mop nebo větší kus
tkaniny a vyždímat. Následuje důkladné vytírání znečištěné podlahy. Mop nebo tkanina se v roztoku dle potřeby
opětovně namáčí. Čistá a lesklá podlaha se objeví ihned.

Oba produkty – Bistrol 3 v 1 na linoleum a dlažbu a Bistrol 3 v 1 na dřevo a parkety – jsou dodávány v úsporném koncentrovaném balení o obsahu 750 ml.

Bistrol 3 v 1 na linoleum a dlažbu
Vhodné povrchy – dlažba, mramor, kamenina,
PVC, linoleum, syntetické podlahoviny.
Orientační cena: 95 Kč

Bistrol 3 v 1 na dřevo a parkety
Vhodné povrchy – dřevěné lakované
a laminátové podlahy, parkety, prkna.
Orientační cena: 95 Kč

S produkty řady Bistrol jsou nyní
i ty nejnutnější a nejméně oblíbené
domácí činnosti snadné, rychlé a nenáročné.
A kdo by to neocenil,
zejména před důležitou návštěvou?
Text: Lenka Netušilová. Foto: archiv družstva Druchema

w w w.dr uc he m a .c z , www.facebook.com/druchema
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družstevní výrobky

Dodejte svým podlahám dokonalý lesk

družstevní výrobky

Vaříme v keramickém kastrolu

Chcete jíst zdravě? Máme pro vás tip. Kupte si keramický
kastrol. Chcete kvalitní výrobek? Pak si ho kupte ve výrobním družstvu KERAMO Kožlany.

Zdravý životní styl je poslední dobou častým tématem
nejen kuchařských receptů. Vaření v keramickém hrnci, je jednou z cest, jak jíst chutně,
zdravě a s minimální prací přípravy. Co
je to vlastně keramický hrnec, resp.
v našem případě kastrol a jak funguje? Představte si váš běžný větší
hrnec s poklicí. Keramický kastrol,
alespoň ten z produkce družstva KERAMO Kožlany, vypadá podobně –
ovšem jedná se o poctivou českou keramiku. Potraviny se v něm rovnoměrně
uvaří, poklice sedí pevně na kastrolu, který
udrží rovnoměrně stálou teplotu a dá se přirovnat ve vaření v troubě – přiklopením poklicí
vám totiž taková „malá trouba“ vznikne na vašem
sporáku. Když čekáte hosty, servírování přímo v keramickém kastrolu vytvoří zajímavou dekoraci na vašem jídelním
stole. Vařit v něm lze prakticky všechno – luštěniny, brambory i maso. Zkusili jsme to i my – a pojďte to zkusit také.

Náš tip na vaření v keramickém kastrolu
Kuře orient

8 vrchních kuřecích stehen, 1½ kg brambor, 1 zelená paprika, 2 větší rajčata, 1 cibule, ½ hlavičky
česneku, 1 dcl oleje, po 1 polévkové lžíci drceného kmínu, kari a sladké červené papriky, po 1 lžičce
mletého černého pepře, nemletého barevného pepře a sůl. Podle chuti lze přidat i trošku pálivé
papriky a sójovou omáčku.
Z porcí kuřat odstraňte kůži a důkladně je omyjte pod tekoucí vodou. Keramický kastrol vypláchněte vodou, vložte do něj na drobno nakrájenou cibuli, mletý černý pepř a nalijte trochu
oleje. Cibuli osmažte, přidejte kousky kuřete a umytou na kousky nakrájenou zelenou papriku,
na větší kousky nakrájená rajčata, dále oloupaný, nastrouhaný či na kousky nakrájený česnek,
sůl podle chuti a koření. Kuře krátce osmažte, přidejte oloupané a na větší kusy nakrájené brambory (menší brambory ponechte celé). Vše důkladně promíchejte, podlijte cca 2 dl vody a za občasného promíchání přiveďte k varu. Poté hrnec
přiklopte poklicí a za mírného varu duste cca 30–35 minut. Jídlo je hotové, pokud se voda částečně vyvaří a z brambor a zeleniny se vytvoří hmota
připomínající zahuštění moukou. Pro zjemnění můžete na závěr do hotového jídla vmíchat kousek čerstvého másla. Při servírování můžete ozdobit
bylinkami. Na fotografii je použita čerstvá česneková nať.
Varianta bez tuku: všechny suroviny vložte najednou do keramického kastrolu a podlijte cca 2 dcl vody, duste cca 30–35 minut.

Přejeme Vám dobrou chuť!
Výrobky na fotografii: Keramo Kožlany (keramický hrnec, černobílá keramika), KDS Sedlčany (nůž), Dipro Proseč u Skutče (prkénko), Tvar Pardubice
(odměrka).
Keramický hrnec je určen pro přípravu a servírování znamenitých pokrmů ve vlastní šťávě bohatých na vitamíny. Je vhodný
při dietě, neboť se jedná o zdravý způsob pečení ve vlastní
šťávě, i bez použití tuků. V mase, rybách a drůbeži zůstávají
vitamíny a živiny zachovány, vůně a chuť jsou nepřekonatelné.
Keramický hrnec vám ušetří čas, práci i umývání nádobí, neboť
během pečení nemusíte provádět často kontrolu a jídlo lze podávat přímo na stůl v keramickém hrnci.

Keramické kastroly si můžete zakoupit
ve dvou a třílitrové variantě za 203 Kč
a 246 Kč v družstvu KERAMO Kožlany – viz
www.keramo.cz/kastroly.html
Kontakt:
KERAMO d.u.v., 331 44 Kožlany 232
tel.: 373 396 674, tel/fax: 373 396 972
e-mail: keramo_kozlany@volny.cz
Text a foto: Jana Henychová, archiv družstva
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FOTOSOUTĚŽ

Jedete na dovolenou? Pošlete nejpozději do 15. září 2013 fotografii z letošního léta
na adresu redakce@scmvd.cz. Nejzajímavější otiskneme a autoři obdrží malou pozornost.
7/2013
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dveřní kování
úchytky
konopky
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