
Družstva na podzimních veletrzích 
Šperk roku 2013: GRANÁT Turnov

ROZHOVOR:  
JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH 
VÝROBNÍCH DRUŽSTEV

11/2013 | MĚSÍČNÍK | ROČNÍK 58 | CENA 20 Kč

reportáž

DDL 
Dřevozpracující 

družstvo Lukavec

aktualitaČTĚTE



ADRESA REDAKCE: 
Svaz českých a moravských výrobních družstev 
Redakce časopisu Výrobní družstevnictví 
Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1
Šéfredaktorka: Jana Henychová, henychova@scmvd.cz 
tel.: +420 224 109 352, tel/fax: +420 224 230 050 
Zasílání tiskových zpráv: redakce@scmvd.cz 
Objednávky předplatného: redakce@scmvd.cz 
Objednávky inzerce: inzerce@scmvd.cz 
Za obsah inzerce redakce nenese odpovědnost.  
Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem  
se řídí všeobecnými podmínkami pro předplatitele.

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. 
Grafika © Jiří Trachtulec.

Registrace MK ČRE – 4639.
ISSN 0322-7677

Foto na titulní straně obálky:  
VŘÍDLO Karlovy Vary 
Foto na zadní straně obálky:  
DISPO Praha

obsah 11/2013
3 slovo úvodem ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. Miloslav Čermák, předseda v. d. SNĚŽKA Náchod

4 aktualita ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROZHOVOR: JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD 
SEVEROCHEMA oslavila 60. výročí založení družstva
TVAR Pardubice přivítal zástupce Sdružení VD Kartonáž  
a balení – CAPA

7 propagace, výstavy, veletrhy ____________________________________________________________________________________________________________________

Družstva na podzimních veletrzích FOR ARCH, FOR INTERIOR  
a FOR GASTRO&HOTEL
ŠPERK ROKU 2013 –  Ocenění družstva GRANÁT Turnov

10 reportáž z družstva ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dřevozpracující družstvo Lukavec

12 aktualita ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SČMVD uspořádal prodejní akci na ČVUT

13 rubrika manažerů družstev ___________________________________________________________________________________________________________________________

Manažer roku 2013 – vyhlášení soutěže
ROZHOVOR: JUDr. Klára Samková  
Kdo tu hájí podnikání + Soutěž o knihu
Statistická ročenka trhu práce v ČR
Školení odborářů

18 od naší zpravodajky z Bruselu _____________________________________________________________________________________________________________

EU chce dosáhnout zrušení poplatků za roaming
OPEN DAYS – Evropského týdne regionů a měst

19 zajímavosti ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPRÁVNÁ HRAČKA – Ocenění družstva Moravská ústředna Brno

20 družstevní výrobky ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEVEROCHEMA Liberec, DIPRO Proseč u Skutče, STYL Plzeň,
TVAR Klatovy, IRISA Vsetín, ANDĚLKA Troubsko.

23 různé _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KDS Sedlčany – nová vzorková prodejna
Nabídka skladových prostor v Praze 9 – Počernicích



w w w.snezka-na.cz

 11/2013  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 3

Ing. Miloslav Čermák 
předseda v. d. Sněžka Náchod

Vážení družstevníci, vážené dámy  
a pánové,
v předvolebních diskusích jsem často diskutoval fakt, 
že jsme za 23 let po sametu nedokázali vyspělý západ 
dohnat. A vždy jsme skončili u produktivity práce v růz‑
ných oblastech lidské činnosti. 

Zatímco ve výrobní sféře jsme velice rychle museli za‑ 
reagovat, jak se produktivitou vypořádat, abychom 
v konkurenci obstáli, tak v jiných oblastech tlak na růst 
nebyl a není dostačující. Máme dnes celou řadu podni‑
ků, které již drží krok s vyspělejším západem a mám ra‑
dost, že tam patří celá řada našich družstev. Na druhou 
stranu denně vidím i případy, jak nefunguje organizace 
práce a pracovní disciplína, a mnohdy to máme všichni 
na očích.

Onehdy jsem jel po dálnici do Brna a přesto, že bylo 
skoro 8 hodin, nikdo na dálnici nepracoval. To si vždy 
vzpomenu na stavbu dálnice v čínských horách, kam 
jsem se po dvou letech znovu vrátil a nestačil se divit. 
Za dva roky nová dálnice a věřte, že s našim terénem se 
to nedá srovnat. Většina vozovky je na mostech a v tune‑
lech. Ale pracuje se zde na tři směny i v zimě (v tunelu je 
přece teplo i v zimním období). Předat stroj druhé směně 
trvá jen 10 minut a práce pokračuje dál, pravděpodobně 
mnohem lépe proorganizovaná, než jsme zvyklí v našich 
zeměpisných šířkách, ale hlavně pracovní disciplína je 
někde jinde. Možná to bude tím, že jakákoliv nekázeň 
hned stojí pracovníka peníze a pokud se opakuje, pak 
i místo. A věřte nevěřte, žádné odbory za lajdáka nebo‑
jují. To je také příčinou, proč stavíme nejdražší dálnice 
v Evropě, možná i na světě. 

Možná to všichni víme, otázkou je, proč s tím něco neu‑
děláme. Myslím, že problémem je myšlení lidí. Starší ge‑
nerace vzpomíná na doby budování socialismu a na čas, 
kdy se o nás někdo staral. Ještě jim nedošlo, že tím, kdo 
se o sebe musí starat, jsou hlavně oni sami tím, že se bu‑
dou učit nové věci, nové profese a držet krok s technolo‑
gickým pokrokem. Nebudeme přece vyrábět biče, když 
koním jako hybné síle dopravního prostředku již dávno 
odzvonilo. A nejhůře shání práci člověk, který nic neu‑
mí a navíc se ani nic nechce učit. Vždycky si vzpomenu 
na Margaret Thatcherovou, když v Anglii rušila nepro‑
duktivní a ztrátové doly a většina pracovníků se přeškoli‑
la na jiné profese. Samozřejmě, že to bolelo a ne všem se 
chtělo, ale nikdo jim nesliboval hory doly a nesmysly, že 
to stát ‑ potažmo my všichni v daních, budeme sanovat. 

Ano stát jim pomohl s tím přeškolením, ale jen těm, kteří 
chtěli se sebou něco dělat. 

Není smyslem řešit nezaměstnanost tím, že vytvoříme 
další úřednická místa ve státních institucích, vždyť každý 
státní úředník je konzumentem přidané hodnoty, kterou 
my ve výrobní sféře musíme vytvořit. Na druhou stra‑
nu těm handicapovaným, kteří skutečně od státu pomoc 
potřebují, se pomoci nedostává. Neustále přibývá těch, 
kteří pracovat nechtějí a nebudou a prostředkem jejich 
obživy je neustálé rodění dětí. Všichni to víme, ale ne‑
chce se nám s tímto systémem něco dělat. Namísto toho 
nám politici v předvolebním boji slibují mnohdy nesmy‑
sly, které jen dokazují, že o ekonomických zákonitostech 
nevědí zhola nic a že by si měli doplnit vědomosti a zna‑
losti a respektovat skutečnosti z trhu.

Zvýšíme daně bohatým? Kdo jsou ti bohatí?. Cožpak 
ti skutečně bohatí tu platí daně? Téměř 13 tisíc českých 
firem je zaregistrováno někde jinde a ne vždycky jen 
v daňových rájích. Ano Holandsko skutečně není daňo‑
vý ráj, ale nabízí stabilní a seriozní podnikatelské pro‑
středí a hlavně nemá dvojí zdanění. To je to, co po nás 
evropská unie požaduje již dlouho, a co levicový Senát 
před měsícem skácel stejně jako podporu investic zrych‑
leným odpisem v domnění, že tím lépe naplní státní po‑
kladnu. Nenaplní. Vybere méně a urychlí přesun dalších 
podnikatelských subjektů někam jinam. Proč Lotyšsko 
korporátní daň naopak snížilo, aby podpořilo investice 
a podnikání? Zřejmě jim vládnou chytřejší a vzdělanější.

Zvýšením daní budou hlavně postiženi ti pracovití 
a pilní, pro které neexistuje pracovní doba a mnohdy 
pracují i o sobotách a nedělích a ze svých lepších příjmů 
například sponzorují sport či kulturu ve svých regionech. 
Namísto toho tyto prostředky odvedou státu a ten je vy‑
užije mnohem hůře než ten, kdo podporu dává přímo. 
Pravděpodobně to ovlivní jejich motivaci a budou hledat 
možnosti, kam přesunout podnikatelské aktivity a zvýše‑
ným daním se vyhnout. Všichni totiž ze zkušeností víme, 
že stát je nejhorší vlastník a hospodář, místem s nízkou 
produktivitou práce, místem, kde je mnohem větší míra 
korupce a hlavně – nemá nikdy dost!
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a ROZHOVOR 
JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

Pane předsedo, poslední týdny 
jsou v  České republice pod vli-
vem demise vlády, rozpuštění 
parlamentu a řady afér na naší 
politické scéně. Co je v takovém 
období aktuálně nedůležitějším 
úkolem našeho svazu?
To je na začátek rozhovoru 
otázka, ze které mám „skutečně 
radost“. 

Odpověď rozdělím do dvou oblastí, práce se státní a po‑
litickou reprezentací a práce pro členská družstva. 

První oblastí je naše aktuální činnost vůči státní a poli‑
tické reprezentaci. 

Nikdy si asi nedokážu zvyknout na přístup, který mají 
k řešení důležitých a zejména koncepčních úkolů naši 
politici a státní správa. Kdyby tak pracovali naši předse‑
dové na družstvech a ve firmách, tak do roka zkrachují. 
Místo, aby vláda a ministerstva řešily podstatu a příčiny 
neustálého růstu řady problémů devastujících doslova 
všechna odvětví, od hospodaření a ekonomiky až po škol‑
ství a zdravotnictví, tak řeší pouze důsledky, které z těch 
příčin neustále vyrůstají. Mohu to uvést na řadě příkladů –  
třeba na opakujících se povodních, kde jednou z hlavních 
příčin – jsou ze 30 % zanesená koryta řek, ale my 20 let 
nečistíme koryta a stavíme (a navíc pomalu) hráze, které 
mají zadržet vodu, která se čím dál častěji a čím dál více ze 
zanesených koryt vylévá, a takových příkladů jsou stovky. 
Když k tomu přidáte často liknavý a neodborný přístup 
úředníků, tak se nemůžeme divit, že naše země za posled‑
ní rok propadla v konkurenceschopnosti z 39. na 46. místo 
a ve sledované úrovni důvěry v politiky ze 136. na 147. mís‑
to ze 160 sledovaných zemí!!! 

V těchto předvolebních týdnech vedeme jménem sva‑
zu a celé členské základny vyjednávání se zástupci stě‑
žejních politických stran a seskupení o jejich volebních 
programech a budoucím programovém prohlášení vlády. 
Tato doba je šance k přijetí projektů a úkolů, které by pro 
naši ekonomiku a stát mohly být dobrým východiskem 
k zastavení ekonomického poklesu a podpoře zájmů vý‑
robních družstev. Zpracovali jsme „Projekt restrukturali‑
zace hospodářství České republiky“, který sleduje zajištění 
podpory výrobních družstev a malých a středních firem 
jako základny dobrého hospodaření a stabilizátoru eko‑
nomických výsledků a zaměstnanosti. V permanentních 
krizových výkyvech globální Evropy a globálního světa 
a při 60% závislosti naší ekonomiky a hospodářství na au‑
tomobilovém průmyslu je restrukturalizace nutnou cestou 
k postupnému zajištění stability. Zní to asi v této zkratce 
trochu bombasticky, ale na širší vysvětlení není časopis 
tím pravým místem. Předsedům družstev předložím zá‑
kladní teze projektu na celorepublikové poradě 15. listopa‑
du v Praze. Projekt vychází z odborné analýzy uplynulých 
pěti krizových let v EU, ze které vyplývá důležitost role 

družstevních výrobních podniků v ekonomikách EÚ 
a potřeba významně podpořit jejich stabilizaci a rozvoj. 
Tato analýza vedla k usnesení parlamentu EU z 2. 7. 2013 
o podpoře výrobních družstev a k výzvě české vládě, aby 
se jí účinně zabývala. To aby to budoucí vláda skutečně 
udělala, na tom teď pracujeme. Realizace našeho projektu 
je projednána a podporována Svazem průmyslu ČR, Hos‑
podářskou komorou ČR, Konfederací zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů a Družstevní Asociací ČR a to 
svědčí o důležitosti tohoto záměru.

Druhou oblastí, kterou ve zkratce zmíním, je práce sva‑
zu pro členská družstva. 
 – Zahajujeme osobní konzultace právníků s družstvy nad 
vzorovými stanovami a k přípravě nových stanov člen‑
ských družstev v souvislosti s novelou zákona o korpora‑
cích (obchodní zákoník).

 – Za výhodné ceny jsme realizovali pro rok 2014 centrální ná‑
kup elektřiny a v těchto dnech také centrální nákup plynu. 

 – Neustále rozšiřujeme počet družstev zapojených do rám‑
cové smlouvy s mobilním operátorem, kde se jasně uká‑
zaly výborné výsledky, a smlouvu jsme rozšířili o pevné 
linky. 

 – Hledáme a zavádíme pro družstva další nové služby, 
například z oblasti krizového managementu. Na naší 
valné hromadě v Nymburku jsem registroval názory, že 
družstva mající ekonomické problémy potřebují pomoc. 
Projevila se tam sice snaha několika jedinců zdůvodňo‑
vat návrhy na výplatu neúměrně vysokých podílů na HV 
potřebnou pomocí družstvům v jejich ekonomických 
problémech, ale každý dobrý předseda a manažer ví, že 
to rozhodně není cesta k řešení a konečné rozhodnutí de‑
legátů nedělat tento chybný krok bylo správné. Na druhé 
straně jsme tu proto, abychom možnou pomoc zajistili. 
Družstvům jsme připraveni poskytnout výhodné finanč‑
ní půjčky a jednou z významných cest řešení pomoci je 
zajistit pro družstva pomoc odbornou například ve fi‑
remní optimalizaci nákladů, výnosů a zlepšení rentability. 
Všichni víme, že pokud bude vedení firmy řešit ekono‑
mické problémy litím peněz do nefungujícího systému, 
tak to nepomůže a špatně fungující firma takovou část‑
ku prostě bez efektu vstřebá a problémy zůstanou. Proto 
připravujeme (formou dvou pilotních projektů) výběr 
renomované poradenské firmy, která by vyslala své spe‑
cialisty do družstva (které bude mít o to zájem), zajistila 
na místě komplexní rozbor optimalizace nákladů, výno‑
sů, rentability a efektivity činností včetně personálních 
předpokladů a stanovila opatření ke zlepšení, která by 
také v případě zájmu družstva pomohla implementovat. 
První výsledky mám na stole a zájemce o tyto analýzy 
mezi členskými družstvy brzy oslovíme. 

 – Dále připravujeme pro členská družstva také možnost 
snížení nákladů na dopravu výrobků a materiálu vý‑
běrem vhodné spediční logistické firmy a chceme po‑
kračovat v centrálních nákupech těch služeb, o které 
budou mít družstva zájem a kde jim to ušetří prostředky.

Pokud jde o hospodaření svazu, budou informace o něm 
součástí programu porady předsedů v listopadu včetně 
informace o připravovaných racionalizačních opatře‑
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ních v organizační struktuře svazu, která chci realizovat 
po schválení představenstvem od 1. 1. 2014.

Pane předsedo, zmínil jste se o jednání Valného shromáž-
dění SČMVD, zaznamenala jsem tam kontraverzní diskusi 
o  způsobu, jak upravit ve  stanovách hlasování o  případ-
ných návrzích na změny v jeho programu jednání. O jaký 
jde problém?
Nejsem si jist, jestli to sem patří a navíc valné shromáždění 
bylo v červnu. 

Slyšela jsem o tom nedávno hovořit předsedy družstev, tak 
to asi neuškodí více vysvětlit…
Můj názor je, že k té zbytečně rozsáhlé diskusi vedly dvě 
okolnosti. Předně věc nebyla dostatečně detailně a v před‑
stihu družstvům vysvětlena. Právníci to považovali za jas‑
né a neproblematické ustanovení, ale pro právníka a navíc 
autora, je text sice jasný a bezproblémový, ale laik mu ne‑
musí do detailu porozumět. Druhou okolností bylo, že dva, 
nebo tři diskutující použili navržený text změny ve spojení 
s nepravdivou informací, že představenstvo má na VS blo‑
kační většinu hlasů, která mu umožní o programu rozho‑
dovat samo. (Poznámka redakce: váha všech hlasů 14ti družstev, 
jejichž zástupci jsou členy představenstva, je 11,56 %. Na druhé straně 
jediné členské družstvo, jehož majitel v posledních letech několik člen-
ských družstev koupil, dociluje 5,48 % hlasů a je zajímavé, že právě 
zástupce jednoho z těchto družstev nepravdivou informaci o váze hlasů 
představenstva při diskusi o změně stanov na VS uvedl.)

Chápu, že taková lež zaseje nedůvěru, zvlášť když po‑
sluchačům chybí úplná informace nebo neznají podsta‑
tu věci. Mluvil jsem o tom s řadou předsedů. Pro sebe 
jsem si z toho udělal závěr, že musíme zlepšit komunika‑
ci s družstvy, aby se zlepšil vzájemný tok informací. Jen 
včasné a správné informace omezí prostor dezinformacím, 
zkreslování podstaty dobrého záměru nebo dobré práce 
a nedají prostor také záměrnému a účelovému vyvolávání 
nedůvěry. 

Ptala jste se, o jaký šlo problém, a to se neobejde bez 
stručného a snad i jasného vysvětlení. Stačí si přečíst v kli‑
du článek 9 odst.2 a odst. 3, který říká, že při hlasování 
o případném návrhu na změnu programu jednání valného 
shromáždění (VS) se hlasuje stejně, tedy takovou váhou 
hlasu, jaká je určena v čl. 12 pro rozhodování valného 
shromáždění. Je třeba zdůraznit, že čl. 12 jsme neměnili 
a již léta se ve stanovách neměnil.

Čl. 12 stanoví, že například při rozhodování VS o naklá‑
dání s nemovitým majetkem, nebo volbě do orgánů svazu, 
zřizování fondů svazu atd. rozhoduje VS nadpoloviční větši‑
nou hlasů přítomných zástupců družstev. A stejnou nadpo‑
loviční většinou bude VS rozhodovat o případných návrzích 
na změnu programu jednání v tomto typu rozhodování.

Na druhé straně čl. 12 určuje, že při rozhodování o zá‑
važných věcech, jako je změna stanov, nebo použití  
HV svazu, zrušení svazu, atd., rozhoduje VS kvalifikova‑
nou tříčtvrtinovou většinou hlasů. Pokud tedy dá někdo 
návrh na změnu programu v takovýchto bodech, bude se 
o ní hlasovat tříčtvrteční většinou. Takže žádná kulišárna, 
ale zcela legitimní a rozumný postup. 

Uvedu příklad. Pokud někdo předloží například návrh 
na změnu programu jednání VS v otázce prodeje nemovi‑
tostí, bude VS hlasovat o tomto návrhu nadpoloviční vět‑
šinou. Pokud někdo předloží návrh na změnu programu 
v otázce například změny stanov, tak bude VS hlasovat tří‑
čtvrteční většinou. Důvodem proč právníci takto upravili 
stanovy, byl výhradně záměr umožnit delegátům vyřadit 
hned na začátku jednání o programu ty návrhy, se kterými 
delegáti nesouhlasí a nechtějí o nich na VS jednat. Pokud 
VS rozhodne, že některý návrh na změnu programu ne‑
chce zařadit do jednání, rozhodne tak už při schvalová‑
ní programu a nemusí se o takovém bodu jednat dvakrát. 
Důležité je zopakovat, že čl. 12, který je základem pro uve‑
denou změnu, zůstal ve stanovách ve stejném znění jako 
v předchozích nejméně dvou volebních obdobích.

Garantuji všem předsedům a našim členům, že před‑
stavenstvo v čele se mnou pracuje a bude pracovat pro 
členskou základnu s garancí objektivity a dodržování po‑
ctivého přístupu k hospodaření, ochraně majetku a prosa‑
zování společných zájmů členských družstev a to i proti 
různým spekulantům. Jsme otevřeni jakékoliv férové dis‑
kusi, ale pokud někdo chce nepravdivými výroky snižovat 
důvěryhodnost práce představenstva, doporučuji všem 
zamyslet se v první řadě nad motivací takových lidí a nad 
tím, co tím skutečně sledují. Výsledky práce a vztah k člen‑
ské základně jak ve vlastním družstvu, tak i v našem svazu 
jsou asi tou nejlepší vizitkou důvěryhodnosti. Myslím, že 
to stačí paní redaktorko a že jsem se rozpovídal až dost 
a pro toto téma jsme se asi nesešli.

Co nového připravil svaz pro předsedy družstev na  pod-
zimní porad
Jde o pracovní poradu a jejím programem je zejména in‑
formovat předsedy družstev o činnosti svazu a diskutovat 
o jejich aktuálních potřebách a problémech…

To ano, ale na poradu navazuje kulturní program a spo-
lečenský večer a jak říká klasik „Nejen prací živ je člověk“.
Tak dobře. Předsedové družstev dostanou veškeré infor‑
mace o poradě a jejím programu písemně a tak pro časopis 
k té nepracovní společenské části. 

V tomto roce dosáhne Svaz českých a moravských druž‑
stev 60. výročí od svého založení. Stejného výročí dosáh‑
ne devět z našich členských družstev, která byla založena 
v roce 1953, ale máme i družstva s ještě delší tradicí napří‑
klad založená do roku 1939 a těch je 23 a skutečně nejhlubší 
historickou tradici má Moravská ústředna Brno, družstvo 
založené v roce 1909, které navíc patří k těm velice dob‑
ře prosperujícím! Chceme využít 60 let od založení svazu 
a za přítomnosti celorepublikové reprezentace předsedů 
výrobních družstev a předsedy vlády Jiřího Rusnoka oce‑
nit právě ta „nejstarší“ družstva. Připomenout důležitost 
výrobních družstev pro ekonomiku země a zdůraznit úkol 
pro vládu a Parlament České republiky zajistit podporu 
výrobních družstev jako významné složky malých a střed‑
ních firem, jejíž rozvoj vlády nepřijatelně zanedbaly. Zmí‑
nil jsem se o projektu k restrukturalizaci hospodářství ČR 
a to je cesta a návod pro vládu, jak zajistit budoucnost naší 
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Ve dnech 3.–4. října 2013 se uskutečnilo 
výjezdní zasedání Sdružení VD Karto-
náž a balení – CAPA v družstvu TVAR 
výrobní družstvo Pardubice. Výjezdní 
zasedání slavnostně zahájil předseda 
družstva Zdeněk Korbel. Ten přítomné se-
známil s historií a současností v.d. TVAR  
Pardubice. Svůj projev zpestřil perlička-
mi z knihy pracovních úrazů. Účastníci 
zasedání měli možnost odborné exkurze 
v družstvu, takže zhlédli moderně vyba-
venou halu s nástrojárnou a strojovým 
parkem. Ocenili velmi dobrou organizač-
ní úroveň chodu družstva.

SEVEROCHEMA oslavila 60. výročí založení družstva
Slavnostní večer družstva pro chemickou výrobu SEVEROCHEMA Liberec se konal  
3. října v libereckém hotelu ZLATÝ LEV. Setkání bylo vyvrcholením oslav 60. výročí za-
ložení družstva. Zúčastnil se ho mimo jiné předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák.

Družstvo SEVEROCHEMA využilo slavnostního večera k setkání se 
svými významnými obchodními partnery. Více o družstvu, při příleži‑
tosti jeho významného výročí, jsme psali v čísle 9‑10/2013.

Text: Jana Henychová. Foto: archiv

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

Výrobní činnost družstva TVAR Pardubice zahrnuje výrobu obalů, spotřeb‑
ního zboží, technických výlisků a laminaci. Výrobní sortiment obsahuje přes 
300 druhů výrobků, které mimo dodávek po České republice distribuuje také 
do SRN, Švýcarska, Velké Británie, Slovenska, Rakouska, Nizozemska a Itá‑
lie. Roční export tvoří v současné době cca 60 % produkce společnosti. 

Zasedání členské základny jsou osvědčeným místem pro výměnu zkušeností 
a informací.

Text: Michaela Vostálová, tajemnice sdružení. Foto Vladimír Kovářík, Lukáš Pečený

země, a to není prázdná proklamace. Projekt bude pro 
předsedy družstev na poradě k dispozici…

Pane předsedo „Nejen prací živ je člověk“….
Po poradě čeká účastníky a jejich doprovod divadelní před‑
stavení, které se pracovníci svazu snažili vybrat pečlivě 
a herecké obsazení Ivou Janžurovou, Pavlem Zedníčkem 
a dalšími předními herci mluví samo za sebe. Následující 
společenský večer v TOP HOTELU PRAHA bude také 
pod hlavičkou výročí výrobních družstev a myslím si, že 
předsedkyně a předsedové družstev a jejich partneři a hos‑
té budou spokojeni. Pracovníci svazu chtějí jak při poradě, 
tak i večer, pro všechny vytvořit prostředí, ve kterém si 
mohou pohovořit nejen pracovně, ale také v příjemné at‑
mosféře o vážných i méně vážných věcech, a mohou tak 

upevnit vzájemné vztahy. Právě ty pevné a dobré vztahy 
budeme v následujících letech k prosazení zájmů výrobní‑
ho družstevnictví hodně potřebovat. 

Děkuji za rozhovor. 

Předseda SČMVD  
JUDr. Rostislav Dvořák  
na návštěvě družstva   
SEVEROCHEMA Liberec

(-jh-)
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TVAR Pardubice  
přivítal zástupce Sdružení VD Kartonáž a balení – CAPA
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Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí www.drevotvar.cz

Dřevojas, výrobní družstvo, Svitavy www.drevojas.cz

DRUŽSTVA NA PODZIMNÍCH VELETRZÍCH

Stavební veletrh FOR ARCH letos proběhl ve dnech 17. až 21. září, jeho ústředním tématem byly 
„rekonstrukce a revitalizace“. Tento hojně navštěvovaný veletrh tradičně připravil  prezentace no-
vinek z mnoha oborů spojených se stavebnictvím, zastoupení na veletrhu měli také přední výrobci, 
dodavatelé, řemeslníci, investoři, developeři a zástupci dalších oborů souvisejících se stavebnic-
tvím. Souběžně s veletrhem FOR ARCH 2013 se konaly veletrhy FOR THERM, FOR WOOD, 
BAZÉNY, SAUNY & SPA a FOR WASTE.

Veletrhy FOR INTERIOR 2013 a FOR GASTRO & HOTEL se konaly ve dnech 26. až 29. září. 
Společně probíhal také veletrh FOR DECOR & PRESENT. Letos organizátor veletrhů ohlásil re-
kordní obsazenost v počtu vystavovatelů, a to v pěti výstavních halách. 

V září proběhly ve výstavním areálu PVA EXPO PRAHA tři veletrhy, na kterých bylo 
možné vidět zajímavé družstevní výrobky z oblasti bytového vybavení…

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí, mělo svou ex‑
pozici na stavebním veletrhu FOR ARCH 2013 a pone‑
chalo ji v areálu pro následně konající se veletrh nábytku 
FOR INTERIOR 2013. Na obou veletrzích představilo 
svůj výrobní program kvalitního nábytku. V hale 5C tak 
mohli návštěvníci veletrhu obdivovat expozici družstva, 
které vystavovalo program PORTE, obsahující knihov‑
nu, jídelnu a obývací pokoj, a dále předsíňový program 
ENTRE.

Na následně konajícím se veletrhu 
FOR INTERIOR 2013 se mezi 
vystavovatele zařadilo také nábyt‑
kářské družstvo Dřevojas Svitavy, 
aby v hale 2A nabídlo návštěvní‑
kům veletrhu své řady luxusního 
koupelnového nábytku. V nabídce 
bylo možno vidět například kou‑
pelnovou řadu PRINT (techno‑
logie potisku libovolného motivu 
na čelní plochu). Dále představilo 
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Text: Jana Henychová. Foto: Jana Henychová, Ing. Jiří Viselka, archiv Dřevojas Svitavy
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koupelnové řady GO, SINGLE, SOLO a DOOR. V rámci své výstav‑
ní expozice a prémiového programu „Dřevojas na míru“ měli zájemci 
možnost zkonzultovat s odborníky družstva své představy o koupelno‑
vém nábytku. Družstvo Dřevojas připravilo pro návštěvníky veletrhu 
soutěž – na výherce čekal zakázkový koupelnový nábytek družstva 
Dřevojas v ceně 50 tisíc korun.

Na veletrhu FOR GASTRO & HOTEL vystavovalo 
v hale 1C také družstvo Dipro Proseč u Skutče. Jeho 
rohový stánek nenechala bez povšimnutí řada návštěvní‑
ků. V expozici Dipra bylo možno vidět širokou nabídku 
kuchyňských potřeb z kvalitního dřeva, jako například 
velký výběr prkének, dále tradiční paličky na maso či vá‑
lečky na nudle, hmoždíře, kořenky, měchačky, atd. Velký 
zájem měli návštěvníci veletrhu také o ramínka, zejména 
speciální na kalhoty. Připomeňme si, že mezi velmi zná‑
mé výrobky provázející nás dlouhou řadu let patří tradič‑
ní párátka či dřevěné kolíčky na prádlo.

KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo www.kds.cz
Mezi vystavovatele souběžně 
probíhajícího veletrhu FOR 
GASTRO & HOTEL se  zařa‑
dilo také sedlčanské družstvo 
KDS, které svým sortimentem 
patří mezi klasická výrobní 
družstva známá na našem trhu 
dlouhou řadu let. V hale 4B 
nabídlo kompletní sortiment 
kuchyňských a řeznických 
nožů, nůžek, řezných dílů, tá‑
bornických a kapesních nožů 
a dalších zajímavých výrobků.

DIPRO, výrobní družstvo invalidů, Proseč u Skutče www.dipro-prosec.cz
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Družstvo Granát Turnov získalo ocenění na veletrhu 

Jako každoročně se družstvo Granát zúčastnilo největší tuzemské výstavy šperků Hodiny a Klenoty 2013. 
Letos se ve dnech 19.–21. 9. konal v pořadí již 22. ročník a těšil se dobré návštěvnosti.

Družstvo Granát je tradičním a největším producentem originálních šperků s českými granáty. Je majitelem 
ochranné známky „český granát“ a označení původu „český granátový šperk“. Družstvo je současně jediným ma-
jitelem práv těžby českého granátu a majitelem lomu na tuto surovinu.

Kategorie: COM – Komerční šperk
V kategorii komerční šperk se soutěže mohou zúčastnit všichni, kdo mají zájem a invenci porovnat 
své návrhy šperků s výrobky jiných tvůrců – profesionálů. Šperk v kategorii komerční by měl zo-
hledňovat kriterium prodejnosti a nositelnost.

1. místo: souprava MORNING DEW (náhrdelník, náušnice)
Autor: Milan Hejral a spol.

2. místo: Granátová souprava s hodinkami (hodinky, prsten, náramek, 
náušnice) Autor: Autor: Hana Stehlíková a spol.

3. místo: souprava BUTTON (prsten, náušnice, náhrdelník, náramek)
Autor: Karel Merta a spol.
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Kategorie: ART – umělecký šperk
Kategorie Art otevírá tvůrci šperku z praxe možnost pro hledání a vytvoření unikátního designu 
uměleckého šperku. Toto kriterium může být vyjádřeno použitím takových materiálů jako jsou dře-
vo, sklo apod. a dalších kovových materiálů (zlato, stříbro, platina, ocel, měď, aj.) v celokovovém 
šperku a/nebo v kombinaci s přírodními nebo syntetickými kameny.

1. místo: souprava KROK ZA KROKEM
(náhrdelník, prsten, náramek, náušnice)
Autor:  Hana Stehlíková a Martina Cymbálová

KROK ZA KROKEM

MORNING DEW

Oceněné šperky z dílen družstva GRANÁT, d.u.v. Turnov

Oceněné šperky jsou vyrobeny ze stříbra Ag 925  
a českých granátů, příp. doplněny almandiny.

Blahopřejeme k ocenění  

a děkujeme za skvělou prezentaci 

výrobního družstevnictví.

Text: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková  
Foto: archiv Granát, v.u.d. a Ing. Lenka Bartoničková
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Současnost nejen z pohledu sortimentu
Specializací DDL je od roku 2005 výroba širokého 
sortimentu nábytkových dílců (především z laminova‑
ných DTD a MDF desek) různých kvalit (standardní 
nábytkářská, speciální pro lakování, frézovaní apod.). 
DDL dodává na trh také DTD a MDF desky v celých 
formátech nebo naformátované v podobě nábytkářských 
přířezů (v surovém stavu nebo povrchově upravené 
přírodní dýhou anebo laminováním) s nadmírou podle  
PN DDL 03‑99. Svým zákazníkům nabízí také smrkové 
řezivo, od surového až po hoblované nebo dále zhod‑
nocené v rámci hoblovaného programu (obkladové či 
podlahové palubky, fasádní profily). Součástí sortimentu, 
který je z téměř 60 % exportován do více jak dvaceti zemí, 
jsou ještě tvarové dílce pro čalouněný nábytek, různé 
komponenty pro výrobce dveří a v neposlední řadě také 
bílé dřevní (extra čisté) pelety LUKAPELET s průměr‑

Výrobky z DDL Lukavec  
směřují do truhlářských dílen již šest desítek let

Koncem letošního října tomu bylo již  
60 let, když se v Lukavci na Pelhřimovsku 
začala v roce 1953 psát historie tamního 
Dřevozpracujícího družstva. Za tu dobu 
se někdejší malý pilařský provoz s ročním 
pořezem 5 tis. m3 kulatiny rozrostl na stále 
se modernizující dřevozpracující podnik 
nadnárodního významu, jehož sortiment 
se z počátečního řeziva postupně rozšířil 
přes aglomerované velkoplošné materiály 
a jejich přířezy až na výrobu kompletních 
nábytkových dílců a je poptáván ve více 
jak dvaceti zemích světa.
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Specializací DDL v posledním desetiletí jsou kompletní nábytkové 
dílce z DTD i MDF, vyráběné v Lukavci a zejména v dceřiné firmě 
DH Dekor Humpolec

Jak šel čas
U zrodu dnešního Dřevozpracujícího družstva Lukavec 
(DDL), patřícího mezi nejvýznamnější podniky kra‑
je Vysočina, stálo 26. 10. 1953 dvacet mužů z Lukavce 
a okolí, kteří se nechtěli smířit s plánovanou likvidací 
místní pily, která jim poskytovala obživu. Proto se ji 
s pomocí nově založeného družstva rozhodli odkoupit 
od tehdejšího národního podniku Horácké pily Jihlava 
a postupně začali k vyráběnému řezivu zavádět do vý‑
roby další produkty. K výraznějšímu posunu v rozvoji 
družstva došlo v roce 1972 po spuštění nové výrobní 
linky dřevotřískových desek (DTD) s roční kapacitou  
35 tis. m3, která byla po zhruba desetiletém provozu v roce 
1983 komplexně zmodernizována a rozšířena na kapacitu  
80 tis. m3 a v následných letech až na 150 m3 DTD. O dal‑
ších devět let později (1992) došlo k zprovoznění výrobní 
linky na výrobu středně tvrdých vláknitých desek (MDF), 
jejíž původně plánovaná roční kapacita 48 tis. m3 desek 
se rovněž zvýšila na současných více než 95 tis. m3 a sta‑
la se jedním z hlavních pilířů firmy. Souběžně s těmito 
investicemi byla rekonstruována i pilnice, jejíž pořez se 
z počátečních 5 tis m3 více než zdvacetinásobil. Dalším 
významným milníkem v historii DDL je založení dceři‑
né společnosti DH Dekor Humpolec (rok 2000), jejímž 
hlavním zaměřením je návaznost na výrobní program 
DDL ve formě úpravy deskových materiálů laminováním 
a následně pak i formátováním a výroba nábytkových 
dílců (ND) na moderní lince s roční kapacitou 2,5 mil. m2 
laminovaných ND a 1,5 mil. m2 ND ze surové MDF. Zde 
pak nelze opomenout ani dceřinou obchodní firmu Luka‑
form Lukavec s.r.o., fungující od roku 1993 a zaměřenou 
na velkoobchod, a zejména pak v roce 2010 odkoupenou 
společnost KILI Šlapanice se sítí prodejen pro truhláře, 
jejichž prostřednictvím se produkty DDL dostávají blíže 
konečným zákazníkům.

DDL se během šedesáti let své existence stalo 
významným výrobcem řeziva a deskových mate-
riálů na bázi dřeva
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nou výhřevností kolem 16–20 MJ/kg, určené pro velko‑
obchod i maloprodej. Přímým odrazem uvedené škály 
výrobků je obrat skupiny, který se nyní pohybuje kolem 
3 miliard Kč a na jehož tvorbě se společně s dceřinými 
firmami podílí asi 1000 zaměstnanců.

Jak se rodí úspěch
„Našimi hlavními přednostmi, které zákazníci oceňují již 
desítky let, jsou rychlé a spolehlivé dodávky, ověřená kva‑
lita, vysoká flexibilita, individuální přístup ke každému 
zákazníkovi, schopnost vyrábět malé série a pestrá na‑
bídka výrobků,“ říká předseda družstva Ing. Pavel Kříž 
s tím, že získání takovéhoto postavení na trhu se neobe‑
jde bez každoročních investic do technologie v řádech 
desítek miliónů korun a neustálého rozšiřování portfolia 
výrobků a služeb. Mezi poslední novinky z výroby DDL 
patří především laminované desky DESIGN CONCEPT, 
využívající nové technologie zalaminovaných obrazů, 
která umožňuje zákazníkovi i v malém množství ovliv‑
nit motiv, nebo dýhované desky v nových kvalitativních 

třídách PROMINENT A KORPUS s navazující kresbou 
dřeva. DDL je vyrábí od letošního roku ve spolupráci se 
společností Dýhy Večeřa a spol. Jejich přednost spočívá 
v přesně na sebe navazující symetrické kresbě jednotli‑
vých dýhových listů v sesazence (figur) a to v počtu 6 až  
8 na ploše desky. Dle dané kvality jsou určené na ex‑
ponované čelní plochy (PROMINENT) nebo na méně 
exponované plochy nábytkových korpusů. Dále je to 
jednovrstvá konstrukční deska určená pro stavebnictví 
a nabídka lakovaných nábytkových dvířek. V současné 
době DDL začíná realizovat také další zhodnocení vyrá‑
běného řeziva na produkci jednoduchých a v demontova‑
ném stavu prodávaných dřevostaveb (pergoly, garážová 
stání, domky na nářadí apod.). Ve snaze maximálně vy‑
užít nakupovanou dřevní surovinu začalo letos na svých 
prodejnách v Lukavci a Humpolci prodávat mimo jiné 
i drcenou kůru a to ve velkospotřebitelském balení o ob‑
jemu 1 prms a výše.

Kontakt
Dřevozpracující družstvo
Lukavec čp. 9, 394 26 Lukavec
tel.: 565 411 111, fax: 565 445 251

e-mail: ddl@ddl.cz 

Zdroj: Dřevařský magazín, foto: archiv DDL

Produkce nábytkových dílců z MDF je z velké části dílem sedmi robotů 
„zaměstnaných“ v mateřské firmě v Lukavci
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S nabídkou oděvů, kosmetiky, hraček, dárkových předmětů a no-
žířských výrobků se šest výrobních družstev představilo 9. října 
ve Studentském domě v areálu Českého vysokého učení technického 
v Praze. Bylo možné si na místě zakoupit za výhodné ceny výrobky 
družstev Moděva Konice, Moravská ústředna Brno, KDS Sedlča-
ny, Styl Plzeň a Vřídlo Karlovy Vary. Zástupci Vývoje Třešť předsta-
vili službu, kterou nabízejí. Tou je program Edward21, umožňující 
vytvořit si svůj originální oděv na míru podle svého návrhu.
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a SČMVD uspořádal prodejní akci na ČVUT 

Cílem akce nebyl jen výnos z prodeje zboží, ale též snaha 
ukázat, že existují české firmy – česká výrobní družstva – 
s nabídkou kvalitních výrobků a služeb. 

Akcí jsme se pokusili oslovit studenty, pedagogy i za‑
městnance ČVUT. Před termínem konání se nám podaři‑
lo navázat spojení přímo se studenty, kteří si mezi sebou 
sdíleli na Facebooku oficiální plakát akce. Pozvánky jsme 
šířili rovněž mezi pedagogy a zaměstnanci školy.

Vycházeli jsme z toho, že být kvalitně oblečen je zájmem 
samotných studentů, kteří chtějí například u zkoušek 
vypadat dobře a podpořit tak v seriózním outfitu svou 
jistotu při komunikaci se zkoušejícími profesory. Také 
další produkty mohly najít mezi studenty své uplatnění. 
Skutečnost byla taková, že na akci nakupovala spíše star‑
ší generace, studenti asi nechávají starost o své hmotné 
zabezpečení spíše na svých rodičích.

Věříme, že se i v budoucnu podaří navázat na tuto pi‑
lotní akcí. Uvítáme zájem také ze strany dalších subjektů, 
například úřadů státní správy a samosprávy.

Text: Ing. Lenka Bartoničková, Jana Henychová
Foto: Ing. Lenka Bartoničková, archiv družstev 

Seznamte se i vy s touto akcí alespoň dodatečně prostřednictvím našich fotografií.



w w w.manazerroku.cz

 11/2013  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 13

Byl vyhlášen 21. ročník  nejprestižnější  
soutěže manažerských osobností 
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MANAŽER ROKU 
2013MANAŽER ROKU 2013

Záštitu nad soutěží převzal prezident České republiky Miloš Zeman
Soutěž o MANAŽERA ROKU byla založena v roce 1993 jako 
počátek tradice hodnocení významných reprezentantů man-
agementu v České republice. Je prezentací moderních metod 
firemního řízení, jejich vývoje a trendu. Umožňuje ocenit osob-
nosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti 
a poukázat na jejich úlohu v rozvoji české ekonomiky. Jedná se 
o nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažer-
skou soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle 
vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti manage-
mentu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. 
Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity 
českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmy-
slu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnika-
telských svazů ČR a Česká manažerská asociace.

Nominaci manažerů do soutěže mohou podávat právnic‑
ké osoby, podnikající fyzické osoby, ministerstva, svazy 
měst a obcí, zastupitelstva všech stupňů, banky, inves‑
tiční fondy, zaměstnavatelské, podnikatelské a profesní 
svazy, asociace, unie, hospodářské komory, správní nebo 
statutární orgány firem, družstev, nominátoři (odborní‑
ci na management, účastníci soutěže minulých ročníků 
soutěže, profesoři vysokých škol, výkonní manažeři), 
případně další instituce.

Zaměstnavatelské svazy, asociace, regionální hospo‑
dářské komory atd. sledující manažery v okruhu své 
působnosti provedou jejich výběr ve spolupráci s Hod‑
notitelskou komisí na základě podmínek a kritérií soutě‑
že. Všechny přihlášky, které budou splňovat předepsané 
náležitosti, budou do soutěže zařazeny. K objektivnímu 
posouzení účastníků soutěže a regulérnosti jejího průbě‑
hu je vytvořen Řídící výbor soutěže, složený ze zástupců 
vyhlašovatelů, partnerů soutěže, vrcholových manažerů 
a odborníků z oblasti managementu.

Podmínky pro účast v soutěži 
 █ soutěžící je manažerem/manažerkou v organizaci za‑
registrované pro danou činnost v České republice,

 █ manažerské funkce vykonává v České republice nej‑
méně po dobu tří let (nemusí být občanem České re‑
publiky),

 █ podání písemné přihlášky, která obsahuje prohlášení 
o oprávněnosti používat osobní údaje, vyjádření sou‑
hlasu s účastí v soutěži a závazek k uhrazení vložného 
(15 000 Kč s DPH).

Účastník musí vyhovovat těmto kritériím
 █ má osobní podíl na úspěšnosti a rozvoji firmy,
 █ má vysokou kvalifikaci v oboru i v oblasti řízení,
 █ využívá a rozvíjí moderní metody řízení firmy, vyzna‑
čuje se strategickým a invenčním myšlením,

 █ svoji manažerskou profesi uplatňuje v podmínkách 
evropského ekonomického prostoru,

 █ dovede získávat pracovníky organizace pro cíle firmy,
 █ vyznačuje se etikou a korektností jednání v podniká‑
ní, řídí se Kodexem manažera. 

Při hodnocení bude přihlédnuto
 █ k hospodářským výsledkům firmy,
 █ k cílevědomému vytváření image firmy,
 █ k úspěchům na domácím a zahraničních trzích,
 █ k výsledkům sociální politiky firmy.

Harmonogram soutěže
 █ nominační období: říjen 2013 až leden 2014
 █ zpracování a podání přihlášek: listopad 2013  
až únor 2014

 █ hodnocení: leden až březen 2014
 █ slavnostní vyhlášení výsledků: 24. duben 2014, palác 
Žofín

Určitě v oblasti svého působení máte nejlepší přehled 
o úspěšných firmách a manažerech, kteří tyto firmy řídí, 
a proto můžete pomoci při výběru kandidátů do této sou‑
těže. Více informací a nominační list naleznete na webové 
stránce: www.manazerroku.cz. 

Text: Ing. Věra Řeháčková. Foto: pixmac, SPX1MSD 
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Výprava do vod neznáma...

Především jsem se začala zamýš‑
let nad podnikáním jako takovým. 
Na jedné straně jsem (zejména při 
pobytu v romských komunitách, 
marně hledajících práci) jak kolovrá‑
tek poslouchala pláč a vzpomínky 
na „přidruženou výrobu“. Člověk 
by řekl, že to bylo něco geniálního –  
a taky bylo, protože „přidružená 
výroba“ fungovala a zabezpečovala 
lidem práci i tam, kde „objektivně“ 
nebyla. Když jsem zapátrala, jak to 
s to „přidruženou výrobou“ vlastně 
bylo, zjistila jsem, že právě výrobní 
družstva byla těmi subjekty, pod je‑
jichž taktovkou se tato činnost ode‑
hrávala. To vzbudilo mou pozornost.

Přitom mi ale strašil v hlavě Ob‑
chodní zákoník, který v § 2 vymezu‑
je, co to podnikání je: 
„Podnikáním se rozumí soustav‑

ná činnost prováděná samostatně 
podnikatelem vlastním jménem 
a na vlastní odpovědnost za účelem 
dosažení zisku.“

A to je jako vše? To, co je v naprosté 
většině vnímáno dnes v České repub‑
lice jako podnikání, je ve skutečnosti 
veřejné rozkrádání státního a obec‑
ního majetku, vypumpovávání stát‑
ního rozpočtu, přičemž „přidaná 
hodnota“ podnikání bývá někdy zce‑
la zanedbatelné výše, pakliže vůbec 
je – s ohledem na výši vybrakované‑
ho rozpočtu – vůbec nějaká. Přitom 
i takováto „podnikání“ úplně splňují 
definici podnikání dle Obchodního 
zákoníku! Subjekty, které spíše než 
podnikatele je možno nazvat „kři‑

žáckými výpravami za účelem rabo‑
vání“ určitě svou činnost provádějí 
soustavně – naopak bych řekla, že ji 
podnikají soustavně až příliš. Pod‑
nikají ji sice obvykle nikoliv zce‑
la samostatně, protože nějaký ten 
úředníček, schvalující přiklepnutí 
hyperpředražené veřejné zakázky je 
potřeba vždy, ale protože tyto vazby 
v Obchodním rejstříku nenajdete, 
je splněna i tato podmínka. S tou 
odpovědností je to taky horší, ale 
teoreticky je křižáckými manažery 
nesena s tím, že jsou zavčasu vytvo‑
řeny zvláštní fondy na „řešení pro‑
blematiky“. No a o tom dosahování 
zisku netřeba pochybovat, že...

Když normální lidé vidí takovýto 
způsob „podnikání“, není divu, že se 
jim otvírá kudla v kapse a začínají se 
množit názory, že vlastně je podni‑
kání špatně a jestli by nebylo správné 
se vrátit do dob, kdy žádné podniká‑
ní nebylo, kdy byly jen „dodavatel‑
sko‑odběratelské vztahy“. Inu, tento 
názor je samozřejmě také nesprávný, 
neb s vodou z vaničky vylívá i dítě.

Bída dnešního „podnikání“ spo‑
čívá v tom, že uznává jen ten zisk 
a naprosto ignoruje další atributy 
podnikání, které jsou dle mého názo‑
ru stejně důležité jako zisk samotný. 
Některé subjekty – zejména meziná‑
rodní a nadnárodní korporace – ho‑
voří o „etických principech“ a tvoří 
nejrůznější „etické kodexy“. Za etic‑
ké podnikání se obvykle považuje ta‑
kové chování, které vyústí v sociální, 
morální a ekologickou odpovědnost 
firmy. Již na první pohled je ovšem 
zřejmé, že tato „etika“je spíše „ved‑
lejší produkty“ podnikání než jeho 
hlavní účel. Prostě rabujte i nadále 

veřejné rozpočty, ale nezapomeňte 
u toho recyklovat....

Absurdita daných zásad „etiky 
v podnikání“ vyplyne při dalším 
zkoumání, co ještě dalšího je za „etic‑
ké jednání“ považováno. Když si 
heslo „etické podnikání“ zadáte 
do googlu, vyjede vám řada článků 
a dokonce i knižních textů, které se 
shodují na tom, že „etika v podniká‑
ní obsahuje zásady slušného jedná‑
ní s obchodními partnery, přičemž 
podnikatel se chová poctivě ke kon‑
kurenci i zákazníkům“. Jinými slovy 
etický podnikatel dělá (občas) i něco 
jiného než že jen pumpuje státní 
rozpočty a neokrádá své obchodní 
partnery a klienty či odběratele pří‑
liš okatě. Tomu já tedy říkám bída.... 
Cožpak opravdu není nic, žádný 
způsob podnikání, který by impli‑
citně v sobě obsahoval skutečnou 
etickou složku, tedy skutečnost, že 
získání zisku je pouze JEDEN Z NĚ‑
KOLIKA DŮVODŮ podnikání?

Pojďme se podívat nejdříve na to, 
co to jsou ty JINÉ DŮVODY podni‑
kání, než jen vytváření zisku:

Každý podnik zaměstnává. Posky‑
tuje svým zaměstnancům plat, tedy 
dává jim životní jistotu, sociálně 
i osobnostně je stabilizuje. Protože 
když víte, že vám 20. dne v měsí‑
ci přistane na účtu výplata takové 
a takové výše, můžete svůj život plá‑
novat a v rozsahu své výplaty žít 
svobodně. Tato role zaměstnavatele 
je naprosto nenahraditelná a nemá 
alternativu. Tou totiž pochopitelně 
nejsou sociální dávky, protože „ved‑
lejší efekty“ sociálních dávek vidíme 
všude kolem sebe – ve své podstatě 
jsou sociálně naprosto destruktivní, 

Poprvé jsem se setkala s existencí výrobních družstev asi před sedmi lety, kdy ke mně 
dorazil a o právní pomoc požádal subjekt jménem Bytprům - výrobní družstvo. Stan-
dardně jsem si vyjela výpis z obchodního rejstříku a nevěřila jsem svým očím: to bude 
mýlka, ne? Datum založení: 20. září 1920... Následnou (úspěšnou) spoluprací jsme 
zjistila, že v této zemi stále existují tajemné podniky, zvané „výrobní družstva“. Při-
znávám, že moje srdce k nim přilehlo. Dovolím si podělit se s vámi o úvahy, kam mne 
poznání existence výrobních družstev dovedlo.
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JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.
Advokátka
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Kdo tu hájí podnikání
80 otázek a odpovědí o Svazu průmyslu a dopravy ČR

Publikaci s názvem „Kdo tu hájí podnikání anebo 80 otázek a od-
povědí o Svazu průmyslu a dopravy ČR“ vydal Svaz průmyslu 
a dopravy ČR. Čtivá publikace o průmyslu České republiky je zalo-
žená na popisu krátkých situací a příbězích firem. Opírá se o dotaz-
níková šetření a statistiky a přibližuje pohled občanů na tuzemský 
průmysl. Mimo jiné, tři čtvrtiny z nich jsou hrdí na průmysl a ab-
solutní většina z nich se přiklání k názoru, že právě on stabilizuje 
naši ekonomiku. Publikaci ilustroval akademický malíř Jiří Ber-
nard, kresby nesou nádech ironie a odlehčují text. Informacemi 
nabitá publikace přibližující snahy a aktivity největšího zaměstna-

vatelského svazu v ČR 
vůči politikům, zejmé-
na v rámci tripartity 
a při lobování doma 
i v Bruselu, by měla 
přispět k šíření po-
vědomí o významu 
průmyslu a potřeb-
nosti technického 
vzdělávání.
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a to i tehdy, když plní jednu z funkcí 
platu, totiž, že zabezpečují živobytí 
svého příjemce. To, že podnik, za‑
městnávající zaměstnance má stabi‑
lizující roli jak pro jednotlivce tak 
pro společnost – a to na místní i celo‑
státní úrovni – je zřejmé v okamžiku, 
kdy začne hrozit větší propouštění. 
V tu chvíli se jakoby odnikud vyno‑
ří ta další, nezisková role podnikání 
a stát, regiony i samotní zaměstnan‑
ci (někdy dokonce i zaměstnavatelé) 
zírají v naprostém zděšení, uhranuti 
jako kdyby je hypnotizovala kobra: 
co máme dělat, když hrozí stovky 
a tisíce lidí bez práce, bez stabilních 
příjmů, tedy bez základního životní‑
ho ukotvení?

Odpověď je poměrně jednodu‑
chá: již od samého počátku nazírat 
na podnikání tak, že tvorba zisku 
pro jeho majitele je pouze JEDNÍM 
z účelů podnikání, a to možná do‑
konce tím méně podstatným úče‑
lem. K tvorbě „zisků“ totiž dochází 
i na dalších úrovních, než jen u vlast‑
níka firmy. I zaměstnanci vzniká 

„zisk“ – a to v podobě jeho stabilního 
příjmu sociálního a osobnostního 
ukotvení. Neboť „zaměstnání“, pří‑
padně „povolání“ není jen kolonka 
v dotazníku. Je to zásadní určující 
charakter každé osobnosti. Když 
vezmete lidem zaměstnání, ohrozíte 
jejich duševní integritu – vezmete 
jim jejich tvář. „Zisk“ má i společ‑
nost. V podobě neexistence nároků 
na státní rozpočet, v podobě socia‑
lizačního faktoru, zabezpečujícího 

řádný chod státu. Když totiž lidi 
chodí do práce, tak nejenomže se 
stát dočká svých daní, ale dotyční 
zaměstnanci též nemají čas vymýš‑
let různé demonstrace, kriminalitu 
a jiná další alotria, která obvykle 
končí nasazeními vodních děl a po‑
licejních těžkooděnců. Není náho‑
dou, že k tak zvaně rasovým bouřím 
dochází v regionech s nejvyšší neza‑
městnaností – na Šluknovsku, v již‑
ních Čechách, na Ostravsku....

Je tedy nasnadě, že je v zájmu stá‑
tu podnikání – a zaměstnávání – 
podporovat. Ale jak, když dle § 2 
Obchodního zákoníku je účelem 
podnikání tvorba zisku a proto pod‑
pora takových podnikatelů je vlastně 
stínáním svých vlastních hlav!

Odpověď je – kupodivu – překva‑
pivě jednoduchá a je rovněž skryta 
v Obchodním zákoníku. Část druhá 
této právní normy se jmenuje „Ob‑
chodní společnosti a družstva“. Hm... 
pročpak to rozlišování? Odpověď 
nalezneme v § 221 odst. 1 Obchodní‑
ho zákoníku, který pojednává právě 
o družstvech:
„Družstvo je společenstvím neu‑

zavřeného počtu osob založeným 
za účelem podnikání nebo zajišťová-
ní hospodářských, sociálních nebo 
jiných potřeb svých členů“.

Takže konečně jsme doma. Koneč‑
ně víme, jaké subjekty by měl stát 
podporovat, jakým by se mělo dostat 
společenského uznání. A protože, 
jak praví klasik „situace se nevyře‑
ší tím, že jeden propuštěný horník 

bude prodávat v rámci služeb dru‑
hému propuštěnému horníkovi limo‑
nádu“, je nasnadě, že je potřeba, aby 
subjekty, jejichž sociální role a jiné 
formy zisku vyplývají přímo ze záko‑
na, něco vyráběly... Pokud stále neví‑
te, kdo by takovými subjekty mohly 
být, račižte se obrátit k názvu tohoto 
časopisu...

Protože z právně‑filozofických úvah  
je potřeba dojít k nějakému „komuni‑
kačnímu výsledku“, dovolím si před‑
ložit jeho následující návrh:

Podnikání je dnes zprofanovaná 
činnost, ačkoliv stále zde existu‑
je – pravda, takřka v ilegalitě – sek‑
tor, který splňuje všechny aspekty 
etického podnikání, navíc dosahuje 
značných ekonomických výsledků 
A PŘITOM plní další významné 
úlohy ve prospěch státu a jeho ob‑
čanů, to vše v návaznosti na desítky 
let trvající historické zázemí. Ano, 
mluvím o VÝROBNÍCH DRUŽ‑
STVECH.

Dovoluji si proto požádat p.t. čte‑
náře, kteří jsou do výrobního druž‑
stevnictví zapojeni, aby laskavě 
vystoupili ze své ilegality a nabídli 
zbytku společnosti, honící se za pře‑
ludy kapitalistického zisku na straně 
jedné a zoufanlivými falešným vzpo‑
mínáním na doby dávno minulé 
na straně druhé, alternativu. Výrob‑
ní družstevnictví je něco, co slibuje 
obrodu této zpustošené země. Je 
možné, že příliš mnoho jiných funkč‑
ních příkladů nemáme.

(-jh-)
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Křest knihy se uskutečnil v pražském minipivovaru U tří 
růží 22. srpna. Knihu pokřtil předseda vlády v demisi Jiří 
Rusnok společně s prezidentem Svazu průmyslu a do‑
pravy ČR Jaroslavem Hanákem a akademickým malířem 
Jiřím Bernardem. Křtu se zúčastnili viceprezidenti Svazu 
Pavel Juříček, Jan Rafaj, Radek Špicar, jeho generální ře‑
ditel a ekonomičtí novináři z celostátních médií. „Stále 
naléhavěji si klademe otázku, čím se budeme živit v příš‑
tích deseti, dvaceti letech. Tu stejnou otázku si kladou 
i v jiných zemích Evropy. Navíce se ukazuje, že kde není 

silný průmyslový fundament, tam je ekonomika méně 
odolná dopadům recese a různým výkyvům,“ uvedl pre‑
miér Jiří Rusnok.

Knížka nenabízí suchopárná fakta, ale zprávu o pro‑
fesionálech, kteří zkoumají stohy legislativních návrhů, 
z nichž nemálo by bez jejich přispění zhoršilo podmínky 
podnikání. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy 
ČR Jaroslava Hanáka je průmysl základ, bez něhož se ani 
v příštích letech neobejdeme a na kterém musíme dále 
stavět. „Proto je třeba v daleko větší míře zdůrazňovat 
jeho význam a obracet občany na víru v průmysl. Třeba 
i takovým počinem, jakým je tato publikace, přístupná 
každému, kdo se jen trochu zajímá o ekonomické dění 
v této zemi,“ vyjádřil se. (-jh-)

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo Statistickou ročenku 
trhu práce v České republice 2012. Určena je pro odborníky na ob-

last zaměstnanosti, analytiky trhu práce, ale také 
studenty a pracovníky, kte-

ří se danou oblastí zabý-
vají. Publikace pomocí 

textů, tabulek, grafů či 
map popisuje celkový vý-

voj na trhu práce v České 
republice v roce 2012. Ob-

sahuje statistické ukaza-
tele a informace o vývoji 

evidované nezaměstnanosti, 
volných pracovních místech, 

aktivní politice zaměstnanos-
ti (APZ) a základní struktuře 

nabídky a poptávky na trhu 
práce.

Ze statistické ročenky se lze mimo jiné dozvědět, že:
 █ průměrná míra registrované nezaměstnanosti v roce 
2012 dosáhla 8,6 % a v porovnání s předchozím rokem 
se nezměnila, 

 █ průměrný počet uchazečů o zaměstnání byl v loňském 
roce 504,4 tisíc a byl tak o 3,4 tisíc nižší než v roce 2011,

 █ průměrný počet volných míst v roce 2012 byl zazname‑
nán ve výši 39,9 tisíc a meziročně tak vzrostl o 3,4 tisíc, 

 █ průměrný počet uchazečů o zaměstnání pobírajících 
podporu v nezaměstnanosti se snížil z 132,4 tisíc 
v roce 2011 na 104,5 tisíc v roce 2012, jejich podíl na cel‑
kovém počtu uchazečů o zaměstnání poklesl z 26,1 % 
na 20,7 %,

 █ průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti 
vzrostla z 5 586 Kč v roce 2011 na 5 892 Kč v roce 2012, 
na konci roku 2012 pak byla 6 029 Kč, zatímco v pro‑
sinci 2011 se jednalo o 5 595 Kč,

 █ v roce 2012 bylo v rámci APZ nově vytvořeno celkem 
25 176 pracovních míst.

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 
má 256 stran. Ve formátu A4 vyšla v nákladu 300 kusů. 
Publikace za jednotlivé roky si lze zdarma stáhnout z in‑
tegrovaného portálu MPSV z adresy http://portal.mpsv.
cz/sz/stat/stro. 

PUBLIKACI TVOŘÍ TŘI ČÁSTI:
 █ Časové řady trhu práce v letech 1991–2012
 █ Situace na trhu práce – závěr roku 2012
 █ Regionální statistika trhu práce v ČR v roce 2012

Publikace MPSV vydané v roce 2013 jsou dostupné na webu MPSV na adrese http://www.mpsv.cz/cs/14786.

MPSV: Informujeme o vývoji na trhu práce v roce 2012

CHCETE ZÍSKAT  
TUTO KNIHU? 

SOUTĚŽTE S NÁMI!
Napište nám, ve kterém roce vznikl Svaz průmyslu ČR. 
Odpovědi zasílejte na adresu redakce@scmvd.cz nejpoz‑
ději do 25. listopadu. Ze správných odpovědí vylosujeme  
3 výherce. 

SOUTĚŽ!



w w w.osunios.cz

 11/2013  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 17

ru
b

ri
k

a 
m

an
až

er
ů

 d
ru

žs
te

vŠKOLENÍ ODBORÁŘŮ

Kdo si myslí, že odboráři jsou jen tuctoví, nezajímaví 
lidé a umějí jen vybírat známky od svých členů, hluboce 
se mýlí. Odboráři umějí být také společenští, diskutující 
a vůbec pohodoví lidé. 

Důkazem toho byl dvoudenní seminář, který v polo‑
vině září pořádal pro své členy OS UNIOS. Do příjem‑
ného prostředí hotelu Classic v Lánech přijelo 19 osob, 
kteří přijali pozvání k osobnímu setkání s vedením OS 
UNIOS a chtěli se dozvědět například něco více o čin‑
nosti svazu, o právních důsledcích nového občanského 
zákoníku a právní problematice všeobecně, kolektivním 
vyjednávání a o ekonomické situaci ČR vůbec.

První část semináře byla věnována příspěvku předsedy 
OS UNIOS Karla Sladkovského, který se věnoval činnos‑
ti OS UNIOS a jeho dalších perspektivách. Zajímavá byla 
například diskuse nad problémem, proč mladí nechtějí 
vstupovat do odborů (z důvodu placení příspěvků, záka‑
zu vedení firem, riskování místa apod.). Velice užitečná 
byla informace o novém vzhledu webových stránek, které 
již od letošního července fungují a těší se velkému zájmu. 
Na semináři bylo názorně ukázáno. jaké je například pro‑
pojení s evidencí členů, jak se provádí přihlašování a co 

všechno se členové na stránkách dozví (např. ke dni semi‑
náře bylo členy svazu 9932 osob).

Pravděpodobně nejzajímavější odborný příspěvek před‑
nesla JUDr. Kociánová, která se jednak zmínila o tom, co 
vše přinese občanský zákoník, ale hlavně na konkrétních 
příkladech seznámila přítomné s právními úskalími ZP. 
Bylo zajímavé sledovat, s čím vším se lidé při své práci 
mohou setkat a kam až může dojít arogance a nezájem 
vedení firem nad problémy obyčejného člověka. 

Po skončení oficiální části účastníci semináře využili 
možnosti návštěvy tohoto „prezidentského sídla“ k ná‑
vštěvě parku a předtím také muzea historických závod‑
ních vozidel. I když zámek v Lánech je přísně střežen, 
park je ve výborném stavu a nebýt deštivého počasí, tak 
by dojem byl ještě větší. Ale i tak pro mnohé z účastníků 
návštěva parku a přilehlého kostela zámku v Lánech byla 
nbyla nezapomenutelným zážitkem a při lepším počasí 
stojí za podrobnou návštěvu.

Druhý den začal příspěvkem o základních dokumen‑
tech ZO, stanov OS UNIOS, metodice svazu a kolektiv‑
ním vyjednávání. Pozoruhodné bylo zjištění, kolik firem 
nemá v pořádku své kolektivní smlouvy, co vše se v nich 
uvádí a co naopak v nich chybí. Účastníci semináře se 
dozvěděli, jak je KS důležitý dokument a jeho obsah by 
neměl být zlehčován i nečleny odborů. 

V takovém příjemném duchu se vyvíjel druhý den semi‑
náře a v odpoledních hodinách se všichni rozjeli do svých 
domovů.

A výsledek? Určitě pozitivní, je dobré, že se takový se‑
minář byť v malém počtu, uskutečnil. Není na škodu si 
osvěžit paměť a zjistit, že odbory jsou zde pro nás a v řadě 
věcí nám mohou pomoci. To není agitace, každý si ve své 
hlavě musí ujasnit, jestli chce být členem odborů či niko‑
li, je to opravdu dobrovolná věc každého, ale pokud by 
neplatila kolektivní smlouva…

Ale to je na jiné téma.
Text, foto: Ing. Jiří Viselka
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Cílem balíčku opatření s názvem „Propojený kontinent“ je vrátit telekomunikačnímu sektoru EU dyna-
mičnost tím, že se zruší poplatky za roaming a zjednoduší se pravidla v zájmu zvýšení investic do nových 
vysokorychlostních sítí, čímž by se měl podpořit růst a vznik pracovních míst.Toto hospodářské odvětví je 
čím dál více závislé na rychlosti spojení. Odhaduje se, že dokončení jednotného telekomunikačního trhu 
by přispělo k vytvoření tisíců pracovních míst a ke zvýšení HDP o téměř 1 % ročně. 

JUDr. Marie Zvolská, SČMVD 

EU CHCE DOSÁHNOUT ZRUŠENÍ  
POPLATKŮ ZA ROAMING

KONEC PLACENÍ POPLATKŮ  
ZA ROAMING 
Od července 2014 by vám tak nebyl účtován příplatek 
za přijetí hovoru na mobilní telefon během pobytu v jiné 
zemi EU. Telefonní společnosti by měly povinnost nabí‑
zet tarify platné v celé Evropské unii, tedy doma i v za‑
hraničí (tzv. balíčky služeb „v cizině jako doma“), nebo 
by svým zákazníkům musely umožnit, aby pro roaming 
využívali jiného poskytovatele služeb, aniž by si museli 
vyměnit původní SIM kartu. Tarify pro mezinárodní 
volání by nesměly překročit výši ceny dálkového hovoru 
v dané zemi a cena volání z mobilního telefonu po EU by 
se omezila na 0,19 EUR za minutu (plus DPH).

Komise rovněž podporuje zásadu „neutrality sítí“– tj. 
zásadu, že internet by měl být otevřený systém, což by 
znamenalo bránit společnostem v tom, aby nabízely na‑
příklad vyšší rychlosti přenosu dat a omezovaly tak pří‑
stup konkurentů.

PRÁVA SPOTŘEBITELŮ V EVROPĚ 
Plnou harmonizací pravidel ochrany spotřebitele by od‑
padla úprava služeb podle potřeb každé země a spotřebi‑
telé by byli více chráněni.

Dalšími výhodami pro občany EU by bylo zjednoduše‑
ní jazyka smluv, více práv při změně poskytovatele služeb 
či smlouvy a možnost odstoupení od smlouvy při nedodr‑
žení sjednané rychlosti internetového spojení.

OMEZENÍ BYROKRACIE A ZVÝŠENÍ  
OBJEMU INVESTIC 
EU chce situaci zjednodušit i pro telekomunikační spo‑
lečnosti, a to konkrétně při vstupu na nové trhy. Za tímto 
účelem by zavedla pro společnosti licenci, která by platila 
v celé EU. Dále by se zajistila standardizace budoucího 
přidělování spektra pro širokopásmové připojení, což by 
usnadnilo přeshraniční investiční plánování.

V zájmu podpory investic do vysokorychlostních sítí 
z optických vláken a zajištění lepšího přístupu ke služ‑
bám 4G a Wi‑Fi dojde ke stabilizaci cen pronájmu pří‑
stupu k sítím. Tím by se měla posílit konkurence v tomto 
odvětví.

DALŠÍ KROKY 
Uvedené návrhy musí být ještě schváleny Evropským par‑
lamentem a všemi 28 členskými státy EU. 

Zdroj: Evropká komise
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Máte aktuální dotaz na téma EU? Napište nám! 

OPEN DAYS – Evropského týdne regionů a měst
Více než 5,5 tisíce zástupců regionů a měst 
z celé Evropy si vyměnilo názory na to, jak lze 
využít investice v rámci regionální politiky EU 
k tomu, aby Evropa vytvářela pracovní místa 
a zvyšovala svou konkurenceschopnost. Jede‑
náctý ročník „OPEN DAYS – Evropského týdne 
regionů a měst“ se uskutečnil v Bruselu ve dnech  
7.–10. října. Tato čtyřdenní akce, největší svého 
druhu, svedla dohromady tvůrce politiky, poli‑
tické činitele a odborníky, aby projednali hlavní 
problémy, s nimiž se dnes regionální politika EU 
setkává. Hostiteli akce byli evropský komisař 
pro regionální politiku Johannes Hahn a před‑
seda Výboru regionů Ramón Luis Valcárcel.  
Jednání zahájil předseda Evropské komise José 
Manuel Barroso. 

e - m a i l :  z v o l s k a @ s c m v d . c z
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Součástí doprovodného programu veletrhu FOR TOYS, konaném v Praze-Letňanech 
ve dnech 10.–13. října 2013, se uskutečnilo slavnostní předání certifikátů ocenění „Správ-
ná hračka – vybráno odborníky“. Družstvo Moravská ústředna Brno získalo za přihlášené 
hračky první tři nejvyšší příčky.

XX. ROČNÍK  
udělování chráněného symbolu kvality  
SPR ÁVNÁ HR AČKA

Text: Ing. Jiří Štastný. Foto: archiv družstva Moravská ústředna Brno

Jedná se o společný projekt Sdružení 
pro hračku a hru, Asociace hračka 
Unie výtvarných umělců ČR a Asoci‑
ace předškolní výchovy. Hodnoceny 
jsou hračky a herní předměty určené 
dětem předškolního věku. Symbol 
oceňuje estetické a výchovné kvality, 
které jsou pro utváření osobnosti 
dítěte velmi důležité a jejichž přítom‑
nost hodnotu ostatních jinak bez‑
pečných a zdravotně nezávadných 
hraček výrazně zvyšuje. 

Certifikovaná bezpečnost a zdra‑
votní nezávadnost, která je podmín‑
kou všech hraček uváděných na trh, 
ještě nezaručuje kvalitu hračky z vý‑
chovného a vzdělávacího hlediska. 
Cílem projektu je proto poskytnout 
rodičům i pedagogům vodítko při 

V LETOŠNÍM ROCE BYLY OCENĚNY HRAČKY MORAVSKÉ ÚSTŘEDNY BRNO:

rozhodování o nákupu hraček, pod‑
pořit tvorbu a prodej dobrých hraček 
a jejich rozšiřování mezi dětskou po‑
pulaci. 

Hodnoceny jsou tuzemské i dová‑
žené hračky, hry a herní předměty, 
dostupné v České republice, přihlá‑
šené tvůrci (autory), výrobci, dovoz‑
ci nebo prodejci nebo nominované 
zástupci spolupořadatelů. Přihlásit 
lze i prototypy, určené k pozdější vý‑
robě.

Oceněné hračky z letošního roku 
byly vystaveny ve vstupní hale vele‑
trhu FOR TOYS. Hračky oceněné 
z minulých ročníků jsou ke zhlédnu‑
tí ve stálé expozici hraček Umělec‑
ko‑průmyslového muzea na zámku 
v Kamenici nad Lipou.

KRITÉRIA HODNOCENÍ
 ⁃ kvalita (vhodnost použitého mate‑
riálu, preciznost celkového prove‑
dení),

 ⁃ uživatelský komfort (vhodná kon‑
strukce se zřetelem k předpokláda‑
nému užití, originalita zpracování, 
snadnost údržby a hygienického 
ošetření, skladnost, využití obalu),

 ⁃ design (estetická úroveň, vzhled, 
barevnost, příjemnost na dotyk),

 ⁃ pedagogicko‑psychologické hod‑
nocení (výchovný účel, didaktické 
využití, funkčnost z hlediska urče‑
ní: děti předškolního věku, mladší 
školní věk, handicapované děti, 
hračky určené pro domov, hračky 
pro kolektivní hru v dětských za‑
řízeních).

KAŠPÁREK  
25 cm vystřihovací

KŮŇ  
25 cm vystřihovací

KARKULKA
25 cm vystřihovací

V dalším čísle naleznete Veletrh FOR TOYS
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SE ACARE  
přírodní minerální koupelová sůl  
z Mrtvého moře

Vysoká koncentrace minerálů a stopových prvků v soli z Mrtvého moře 
působí blahodárně na celé vaše tělo. Její účinky jsou známé po staletí. 
Čistí a regeneruje pokožku. Jemné krystalky soli přináší úlevu svalům 
a kloubům, uvolňují bolest a napětí způsobené námahou a dodají vaší 
pokožce hebkost a zdravou svěžest. Díky složení minerálů má tato sůl 
vynikající výsledky při péči o pokožku u osob trpících lupénkou, různý-
mi druhy ekzémů a dalšími kožními nemocemi. Relaxujte v Mrtvém moři 
ve vašem domově.

K DOSTÁNÍ V PRODEJNÁCH DROGERIE TETA.

Severochema,  
družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
Vilová 333/2, 461 71  Liberec
tel.: +420 485 341 911
email: liberec@severochema.cz

MISKA S TLOUČKEM 
Výrobek je z bukového dřeva,  
povrch olejovaný,  
průměr 105 mm,  
výška 60 mm,  
délka tloučku 88 mm.HMOŽDÍŘ 

Hmoždíř je vyroben  
z bukového dřeva,  
povrch olejovaný,  
průměr 70 mm,  
výška 110 mm,  
délka tloučku 140 mm.

Nevíte, čím překvapit vaše obchodní přátele? 

Každý z výrobků si můžete objednat v e-shopu* 

družstva za 125 korun (cena je včetně DPH).DIPRO,  
výrobní družstvo invalidů
Proseč u Skutče
tel.: 469 321 191–6
e-mail: dipro@dipro-prosec.cz (-mv-)(-mv-)

MÁME PRO VÁS TIP
PRAKTICKÉ DÁRKY z družstva DIPRO Proseč u Skutče



w w w.tvar-kt .cz w w w.irisa.cz

Příjem objednávek:  
pí. Krouparová  
tel.: 373 733 233  
e-mail: obchod@tvar-kt.cz
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VAZBA sbírek zákonů, novin 
a časopisů, např. vazba celých roční-
ků Výrobního družstevnictví 

ŠITÍ  dámské, pánské a sportovní konfekce

Radobyčická 24, 305 49 Plzeň,
tel.: 377 361 100, e-mail: druzstvo@styl-plzen.cz

Výrobní družstvo TVAR Klatovy, tradiční český výrob-
ce nábytku nejen pro mateřské školy, připravilo pro 
všechny své stávající i nové zákazníky akční nabídku 
s výrazným cenovým zvýhodněním oproti katalogovým 
cenám. Zároveň byly pro přehlednost kompletní nabídky 
nábytku a doplňků v průběhu září spušteny nové www 
stránky, kde mají zákazníci možnost velmi snadného způ-
sobu objednávání požadovaných barevných kombinací. 
Vhodným dárkem pro Vaše děti budou určitě i nabízené 
didaktické pomůcky a hry. 
Platnost akční nabídky je do 31. 12. 2013 a je možno si 
ji přímo ze stránek výrobce stáhnout a vytisknout.
Na Vaše objednávky se těší a příjemný zbytek roku 2013 
přeje kolektiv výrobního družstva TVAR Klatovy.

LUXUSNÍ 
A ZÁROVEŇ
ORIGINÁLNÍ 
DÁREK

(-mv-)

Skleněné vánoční ozdoby, ruční výroby, zabalené v originál-
ní krabici mohou sloužit jako vhodný dárek vašim blízkým, 
stejně jako milá a  nevšední pozornost pro vaše obchodní 
partnery či zaměstnance např. jako poděkování ke  konci 
roku. Logo firmy a případně i text s novoročním přáním lze 
umístit přímo na  krabici, záleží jen na  vás a  vašem přání.  
Výrobcem je družstvo IRISA Vsetín.

IRISA, výrobní družstvo 
Jasenická 697, 755 01 Vsetín, tel.: 571 484 411,  
fax: 571 484 426, e-mail: irisa@irisa.cz

N
O

V
IN

K
A

!
w w w.styl -plzen.cz
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Nabídka a ceník reklamních a dekoračních předmětů
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PF 2014 různé druhy dle katalogu, rozměr 
17 × 10,5 cm, cena vč.obálky: 20 Kč, s ručně psa-
ným textem 25 Kč. Ruční práce, lepené, ryté, 
malované, vystřihované, obnitkované.
Kalendář 2014 rozměr 18,5 × 13 cm, cena 
200 Kč, ručně vystřihovaný, lepený, malovaný 
a psaný s květinovými motivy, zabalený do ce-
lofánu.
Aromasáčky rozměr sáčku 9 × 6,5 cm, cena 
100 Kč, ručně vyšívané, plněné vonnými bylina-
mi (ekologické z vlastní sklizně), balené do celo-
fánových sáčků se stužkou a textem (informace 
o  bylinách). Vyšité motivy jsou buď květinové 
(růže, levandule, meduňka) nebo vánoční (stro-
mek, svíčka, zvonek, vánoční hvězda).
Motýli vyšívané obrázky (gobelín) krásných 
pestrobarevných motýlů v  rámečku, rozměr 
11,5 × 11,5 cm, cena 200 Kč.
Anděl z korálků ozdoba na zavěšení, veli-
kost do 4 cm v různých barevných kombinacích, 
baleno se zelenou větvičkou do  celofánového 
sáčku nebo do krabičky ve  tvaru motýla, cena 
55 Kč, v balení navíc do vánočního papírového 
sáčku se stužkou, cena 60 Kč.
Rybka z korálků ozdoba na zavěšení, veli-
kost do 7 cm v různých barevných kombinacích, 
baleno do  kartónové krabičky se zdobeným 
víčkem, cena 60 Kč.
Vánoční balíček se svícnem z černých mušlí 
a krabičkou sirek s ručně vyšitým ván.motivem, 
baleno v celofánovém sáčku, cena 100 Kč. 
Vánoční balíček se svícnem, vyšívanou 
krabičkou sirek, andělem a  rybkou z  korálků 
v  kartónové krabičce se zdobeným víčkem, 
cena 200 Kč.
Vánoční jmenovky rozměr 9 × 4 cm, cena 
za balíček 10 Kč, ručně vystřihované a  lepené, 
balené po 10 ks.
Vánoční svícen z černých mušlí výška 
7 cm, balení: v  celofánovém sáčku se stužkou, 
cena 30 Kč, v  kartónové krabičce vylepené 
saténem v  barvě červené nebo tmavě modré, 
rozměr 9 × 7 cm, cena 40 Kč. Svícen je zdobe-
ný sušeným rostlinným materiálem, korálky  
a stužkou.

Vánoční ozdoba „ježek“ průměr 6 cm, 
balení: v  celofánovém sáčku se stužkou, cena 
25 Kč, v modré šestiboké krabičce s víčkem zdo-
beným bílou vločkou, cena 35 Kč, v kartónové 
krabičce vylepené saténem v  barvě červené 
nebo tmavě modré, rozměr 13 × 7 cm, po  2 ks, 
cena 60 Kč, v  průhledné plastové krabičce, 
rozměr 14,5 × 11,5 cm, po  4 ks, cena 100 Kč, 
v kartónové krabici, rozměr 31 × 22 cm, zatave-
né ve fólii po 12 ks, cena 300 Kč. Tato papírová 
ozdoba je velmi náročná na zručnost i čas. Její 
výrobní cena je zhruba dvojnásobná, než ta, 
za kterou ji nabízíme.
Sáčky z  vánočního papíru v  různých 
barvách rozměr 30 × 14 cm, cena 5 Kč.
Tašky na víno z netkané textilie nebo z tvrdé-
ho papíru: pevné, rozměr 38 × 10 cm, cena 20 Kč.
Tašky na dárky z  tvrdého papíru (zdobe-
né vločkami, sušenými nebo papírovými květy 
a lístky), rozměr 20 × 25 cm, cena 20 Kč.
Taštičky na drobné dárky (ručně stříha-
né a lepené), rozměr 6 × 7cm, cena 5 Kč, rozměr 
8,5 × 11 cm, cena 7 Kč.

VÁNOCE SE BLÍŽÍ
Sháníte originální přáníčka, kalendáře či dárkové tašky?

Využijte služeb sociálního družstva Andělka. Získáte výhradně ručně vyráběné výrobky. Popřejte těm, se kterými 
během roku komunikujete, využijte možnosti, jak se nenápadně připomenout a udržovat přitom přátelské vztahy… 

Ať již se jedná o  obchodního 
partnera či vašeho známého, 
vždy ho potěšíte dárkem, vy-
tvořeným precizností lidí, kteří 
pracují s láskou a vědomím, že 
druhému udělají radost.

Využijte nabídky sociálního družstva 
ANDĚLKA. Můžete si vybrat z na-
bídky papírenských výrobků zhoto-
vovaných výhradně ruční prací. Vaše 
vánoční přání tak mohou provázet 
výrobky jako kalendáře, novoročenky, 
ale například i papírové vánoční ozdo-
by „ježci“, dárkové papírové tašky… 
V nabídce je opravdu velké množství 
přání zdobených vystřihovánkami, 
výšivkami a dalšími dekorativními prv-
ky. Družstvo je schopno zabudovat 
do výrobků vaše nápady a podněty 
a zrealizovat velké i malé zakázky.

Výrobky vznikají v chráněné dílně 
v Brně. Máte proto stoprocentní jis-
totu, že darujete skutečně český vý-
robek. Zejména v době předvánoční, 
plné sváteční atmosféry, plné vánoč-
ních ozdob a třpytivých dekorací, jsou 
výrobky od firmy s přímo andělským 
názvem více než příznačné…

KONTAKT:

Andělka – sociální družstvo
U dráhy 111
664 41 Troubsko
telefon: 731 562 513, 739 564 253
e-mail: andelka.sd@seznam.cz 



w w w.kds.cz

w w w.scmvd.cz

 11/2013  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ 23

rů
zn

é

KDS SEDLČANY,  
nožířské výrobní družstvo                                           
Sedlecká 570                                                      
264 01  SEDLČANY 
Antonín Bárta
tel.: +420 318 841 905
mob.: +420 603 446 880
fax: +420 318 841 981
e-mail:barta@kds.cz

Vážení družstevníci, zaměstnanci, příznivci,KDS Sedlčany nožířské výrobní družstvo, Vám oznamuje, že koneč-ně v Praze 4 v ulici Na Pankráci 57, otevřelo svoji vzorkovnu a e--shopovou výdejnu.
Výstavní prostory jsou v reprezentačních prostorách společnosti Dům a byt db-shoping.cz, nedaleko sjezdu z magistrály, cca 300 m od Kongresového centra Praha, 3min chůze od stanice metra Praž-ského povstání.

Vzorkovna je určena jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost – přístupná je všem zájemcům.Na požádání si může každý výrobky osahat, potěžkat a zkusit jak by se s našimi výrobky pracovalo.Zatím si je možné přímo na místě pouze objednat přes umístěné terminály na našem portále www.kds.cz, a následně do týdne osob-ně vyzvednout. V nejbližší době bude možné naše nejprodávanější výrobky koupit přímo na výdejně.Současně připravujeme službu již provozovanou na našich pro-dejnách v Sedlčanech, Benešově a Příbrami a to je profesionální servis a ostření nožů, nůžek, kleštiček tak i dalšího nožířského, řez-nického, kuchyňského a hygienického zboží jak našeho tak i ostat-ních výrobců.
Do konce října 2013 také spustíme možnost vyzkoušení našeho zboží jak na provozovnách tak i doma, včetně našich učilišť a škol.Děkuji za Váš čas věnovaný tomuto článku.Na Vaši přízeň, návštěvu a konstruktivní rády a nápady se těší nový vedoucí obchodního týmu KDS Sedlčany

Antonín Bártaobchodní náměstek 

NABÍDKA – VOLNÉ  
SKLADOVÉ PROSTORY  
v Praze – Horních Počernicích

Nabízíme pronájem skladového prostoru 
haly v komerčním objektu ve střeženém are-
álu s ostrahou v Praze 9 – Horní Počernice 
v ulici Ve Žlíbku za výhodnou cenu. Stra-
tegické umístění s dostupností na dálniční 
komunikaci R10, E65 směr Mladá Boleslav.

Aktuálně nabízíme polovinu skladové haly 
R, 309 m2 včetně sociálního zařízení a skla-
dovou halu II, 1310,5 m2.

V areálu Vám dále můžeme nabídnout kan-
celářské prostory.

Kontakt:
e-mail: pronajmy@scmvd.cz
tel.: 281 923 205 
mobil: 602 848 317 (Václav Šamonil)




