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slovo úvodem

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

Vážení čtenáři,

uplynulý rok 2013 byl pro výrobní družstevnictví rokem 60. výročí založení svazu. Před šedesáti lety se
zástupci výrobních družstev rozhodli spojit a společně prosazovat zájmy družstevního podnikání, bránit
základy družstevnictví, které jsou o mnoho starší
než historie samostatné Československé republiky.
Připomeňme si krátce začátky družstevnictví, které
sahají do poloviny 19. století a u jejichž zrodu v anglickém městě Rochdale stál Charles Howarth (1844,
Rochdale Society of Equitable Pioneers) a o rok později vznikl v Sobotišti na Slovensku tzv. Gazdovský
spolek, jehož iniciátorem byl slovenský učitel Samuel
Jurkovič. Výrobní družstevnictví se poměrně rychle
stalo více a více atraktivní formou podnikání v Anglii, Německu, Francii a celé Evropě. Počáteční výraznou vlnou zakládání výrobních družstev u nás bylo
období první republiky a můžeme být právem hrdi
na skutečnost, že v naší členské základně je dosud 24
výrobních družstev, která vznikla před rokem 1936.
Nejstarším z nich je družstvo Moravská ústředna
Brno, které bylo založeno v roce 1909 a patří k našim nejúspěšnějším firmám. Byl bych rád, kdyby se
vedoucím představitelům a členům těchto vpravdě
historických družstev, ale i všem ostatním, podařilo
nadále podporovat hlubokou kolegialitu a preferenci společných zájmů členů, udržet prosperitu firem
a rozvíjet družstevní základy, které byly vytvořeny generacemi jejich předchůdců v často těžkých
podmínkách uplynulých více než sta let. Garantuji
Vám, že náš Svaz českých a moravských výrobních
družstev bude vždy pilířem podpory stabilizace výrobního družstevnictví a bude účinnou oporou při
realizaci většinových zájmů svých členských výrobních družstev.
Náš svaz je pro členská družstva exkluzivní institucí v řadě činností. Pro členskou základnu zajišťujeme
a chceme rozšiřovat zejména služby v oblasti právního, daňového, finančního a ekonomického poradenství, marketingu, energetiky a ekologie, ale také
formu centrálních nákupů vhodných typů komodit

a služeb s dobrými výsledky ve snižování nákladů
pro členská družstva. Organizujeme vzdělávání
pracovníků družstev formou odborných školení
a poskytujeme odborné konzultace v široké sféře
podnikatelských potřeb. Organizujeme společnou
účast družstev na veletrzích a výstavách a poskytujeme výhodné úvěry k financování jejich podnikatelských záměrů. Podporujeme a prosazujeme
společné zájmy výrobního družstevnictví účastí odborných pracovníků svazu v orgánech státní správy
a samosprávy a jsme přímými účastníky při tvorbě
obecně závazných předpisů a zákonů. Spolupracujeme s partnerskými družstevními svazy, ale také se
svazy spotřebních, bytových a zemědělských družstev na národní, ale i evropské a celosvětové úrovni.
Spolupracujeme s vládou a řadou institucí v řešení
podmínek zaměstnávání osob se změněnou pracovní
schopností.
Jako jednu z priorit zajišťujeme hospodaření s majetkem svazu a také v tomto roce docílíme velmi dobrých výsledků jak v optimalizaci nákladů a výnosů,
tak i v hospodářském výsledku.
Dovolte mně v závěru zdůraznit, že náš svaz patří
právem mezi nejvýznamnější partnery Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České
republiky, Hospodářské komory České republiky
a Družstevní Asociace České republiky, a jeho šedesátiletá historie je hodnotným základem pro jeho
další rozvoj.
Milí čtenáři, vážení družstevníci,
dovolte mně, abych Vám všem popřál do Nového roku
2014 řadu moudrých a správných rozhodnutí, hodně
úspěchů a zejména pevné zdraví.

w w w. sc m vd .c z
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Praha, 12.–15. prosince 2013
Vánoční čas je vždy důvodem, jak potěšit své blízké dárkem a vytvořit
doma příjemnou a sváteční náladu… Shánění a především vymýšlení
vhodných dárků bývá mnohdy oříškem, obzvláště, když toho, koho chceme
obdarovat, známe dlouhou řadu let a zrealizovali jsme již všechny nápady
související s jeho koníčky či životním stylem… Někdy naopak sháníme dárky pro někoho, koho až tolik neznáme a tak inspirace nezaškodí… Vedle
vánočních dárků patří k Vánocům neodmyslitelně také sváteční vánoční
výzdoba, jako jsou ozdoby, svícny a svíčky, řetězy či dekorace… Místem,
kde můžeme najít všechny tyto věci pohromadě, jsou vánoční trhy… Ti,
kdo navštívili v pražském výstavním areálu PVA Letňany Stříbrné vánoční dny, jistě nepochybili, zakoupili si nejrůznější drobnosti a dárky
a jestli ne, tak alespoň příjemně strávili den v areálu plným vánočních
tipů. Pojďme si připomenout vánoční čas a seznámit se blíže s kvalitními
českými výrobky z produkce výrobních družstev Dřevotvar Jablonné nad
Orlicí, DUP Pelhřimov a Vřídlo Karlovy Vary. Družstevní stánky se tradičně těší velkému zájmu návštěvníků – společnou expozici tří družstev
mohli návštěvníci nalézt v hale č. 2.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí
Skvělý dárek pro hospodyňky mohli zájemci zakoupit u stánku družstva Dřevotvar Jablonné nad Orlicí.
Z prodávaného sortimentu jmenujme alespoň velký
výběr kuchyňských prkének, paličky na maso, vařečky, kvedlačky, stojany na nože. Mezi žádané výrobky

www.drevotvar.cz
patří speciální prkénko, který se dá současně použít
jako podložka pod horký hrnec, nebo luxusní dřevěné mlýnky na koření. Zákaznice se často zajímají také
o další výrobky ze dřeva, jako jsou misky a svícny.

DUP Pelhřimov
DUP Pelhřimov přišel jako obvykle se širokou paletou dámských a pánských manikůr, jejichž pouzdra vyrábí jak z pravých usní, tak z umělých kůží a textilu. Uvnitř se nacházejí
vysoce kvalitní nástroje a zákazník si může vybrat buď z produkce družstva DUP, nebo dovážené luxusní nástroje značky
Solingen. DUP Pelhřimov také poslední dobou přišel s řadou
novinek – kromě standardní nabídky kosmetických kufříků
se rozhodl vyjít vstříc i našim zvířecím mazlíčkům a vyrábí
pro ně kufříky určené pro pejsky a kočičky – do nich můžeme
poskládat snadno jejich potřeby, například misky, ale i balení
granulí či kapsiček atd. Pokud cestujeme s pejskem či kočič4
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www.dup.cz

VŘÍDLO Karlovy Vary

www.vridlo.cz
Výrobky družstva Vřídlo Karlovy Vary se stávají už tradičně
vhodnými dárky pro naše blízké – vždyť co můžeme dát svým
bližním lepšího, než výrobky pro
zdraví a zdravý životní styl. Vřídlo představilo řadu koupelových
solí, oblíbených krémů a další kosmetiky. Velice oblíbené jsou také
ústní vody a zubní pasty. Všechny
výrobky obsahují vřídelní sůl. Výrobky Vřídla splňují přísná krité-

ria a představují vysokou kvalitu.
Mezi novinky patří mimo jiné
COSMETICA CAROLINUM, řada
kosmetických přípravků s meruňkovým olejem. Mezi další nové
výrobky patří Karlovarský krém
denní a Karlovarský krém noční,
obsahující mandlový olej, vitamín
E a UV filtry. Oba krém jsou vhodné pro všechny typy pleti.

Všichni ti, kdo navštívili družstevní expozici na vánočních
trzích, byli jistě spokojeni – měli možnost za příznivé ceny
zakoupit si kvalitní české výrobky a setkat se s milým přístupem prodavačů. Akce se tradičně těšila dobré návštěvnosti
a zbývá dodat, že Stříbrné vánoční dny jsou vždy dobrým
místem pro to, jak dát o sobě vědět a seznámit zákazníky se
svými výrobky.
Text: Jana Henychová, Michaela Vostálová
Foto: Michaela Vostálová, Vít Panocha

w w w. pv a .c z
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kou na dovolenou, i váš mazlíček
má svůj vlastní cestovní kufřík,
kde jsou všechny drobnosti pohromadě uloženy. Na Stříbrné
vánoční dny přišlo družstvo DUP
s novinkou – představilo praktickou kabelku s větším úložným
prostorem, vhodnou mimo jiné
i pro firemní dokumentaci o rozměru A4. Kabelka byla vyrobena
z pravé kůže a její části navrženy
tak, aby splňovala nároky i nejnáročnější nositelky.

propagace, výstavy, veletrhy

AMPER 2014

prostor pro inovace, obchod a odborníky z oblasti elektrotechniky
Organizátoři 22. ročníku veletrhu
AMPER 2014, společnost Terinvest, vás
zve k účasti na největší odborné události v oblasti elektrotechniky, elektroniky, automatizace, ICT, osvětlení
a zabezpečení, která se bude konat
v termínu 18.–21. 3. 2014 na brněnském výstavišti. Veletrh svým vystavovatelům nabízí ideální prostor pro
navázání nových obchodních vztahů
v zemi se silným průmyslovým a lidským potenciálem.
Mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, ICT,
zabezpečení a osvětlení AMPER, se
pyšní svou dlouholetou působností, neustále vzrůstajícím počtem
spokojených návštěvníků a účastí
světoznámých firem z České republiky a ze zahraničí. V současné době
jde o nejvýznamnější elektrotechnický veletrh v České republice,
který svým obchodním významem
zasahuje do celé střední a východní
Evropy. Pravidelně se jej účastní již
více než 600 vystavovatelů a 40 tisíc
návštěvníků s rozhodovacími pravomocemi z řad managementu
firem a odborné veřejnosti. Veletrh AMPER svým vystavovatelům
přináší ideální prostor pro navázání nových obchodních vztahů,
posílení image značky, upevnění
konkurenční pozice firmy a vztahů
se stávajícími zákazníky a v neposlední řadě efektivní prezentaci
a propagaci novinek (propagace
nejen na samotném veletrhu, ale
také prostřednictvím odborných
mediálních partnerů veletrhu –
články na odborných portálech
a v odborných tištěných mediích
a na webu amper.cz). Efekt samotného veletrhu přesahuje hranice
výstaviště i termín jeho konání.
Aktuálně je na 22. ročník veletrhu
AMPER přihlášeno již téměř 400 vystavovatelů, kteří v prostorách brněnského výstaviště, konkrétně
v halách evropské úrovně P, V a F
budou prezentovat své produkty,
projekty a technologické inovace.
6
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Veletrh s 22letou tradicí zasahující svým obchodním významem
do celé Evropy.
Čtyřdenní setkání největších hráčů na poli elektrotechniky,
elektroniky, automatizace, ICT, osvětlení a zabezpečení.
Reflexe současných trendů a inovací napříč nomenklaturním řazením veletrhu.
Navázání obchodních kontaktů a partnerství na mezinárodní
úrovni.
Tisíce návštěvníků z řad odborníků a managementu firem s rozhodovacími pravomocemi.

ZLATÝ AMPER – prestižní ocenění pro
hvězdné exponáty

V rámci veletrhu AMPER 2014 se uskuteční tradiční
ZLATÝ AMPER, soutěž o nejpřínosnější exponát veletrhu. Historicky nejvyšší počet přihlášených exponátů do této soutěže se uskutečnil v rámci veletrhu
AMPER 2013, kdy 30 významných společností vyslalo
do soutěžního klání 34 novinek. Přihlášené exponáty hodnotí odborná komise, kterou tvoří mimo
jiné odborníci z ČVUT Praha, VUT Brno, ZČU Plzeň,
VŠB-TU Ostrava, SAV a EZÚ Praha. Na základě tohoto hodnocení komise udělí až 5 ocenění ZLATÝ
AMPER 2014 a 5 čestných uznání nejpřínosnějším
exponátům veletrhu. Slavnostní předávání ocenění
„technickým zázrakům“ ZLATÝ AMPER 2014, proběhne v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.

DOPROVODNÝ PROGRAM – pro rozvoj
vaší kariéry

Kromě expozic vystavovatelů, bude pro návštěvníky
připraven bohatý doprovodný program, tvořený odbornými semináři, konferencemi, školeními, specializovanými fóry a setkáními. Doprovodný program
bude zasahovat do všech nomenklaturních oborů
zastoupených na veletrhu AMPER 2014. Témata seminářů se budou dotýkat bezpečnosti v automatizaci,
požární bezpečnosti, energii a elektronice budoucnosti, perspektivy v automatizaci, inteligentních
budov a osvětlení, plošným zdrojům a elektronickým
součástkám a v neposlední řadě elektromobilitě, ICT
systémům a robotice.

AMPER MOTION – přehlídka budoucnosti
v elektromobilitě

Návštěvníci veletrhu AMPER 2014 budou mít možnost seznámit se s posledními novinkami z oblasti
elektromobility v rámci projektu AMPER MOTION
2014. Moderní řešení pro elektromobilitu jsou velmi pestrá a pokrývají širokou škálu dopravních
prostředků a jiných zařízení – od elektrokola
po námořní trajekt. Vzhledem k inovacím a novým produktům z oblasti elektrobusů, diesel hybridních autobusů, palivočlánkových automobilů,
zařízení a infrastruktury pro elektromobilitu má
letošní projekt AMPER MOTION ambici přilákat vystavovatele z řad petrochemických a automobilových
společností, provozovatele MHD a municipality.
V rámci posílení zájmu o projekt AMPER MOTION
a aktuální témata elektromobility jsou na webových
stránkách www.amper.cz pravidelně zveřejňovány novinky a zajímavosti ze světa elektromobility,
určené pro odborníky i nadšence. Chybět nebudou
ani odborné konference na téma elektromobility.

AMPER FÓRUM – živé diskuze na aktuální
témata

Redakce portálu Elektrika.TV bude na veletrhu AMPER 2014 pokračovat ve svém živém vysílání na mediální scéně AMPER FÓRUM 2014, kde ve spolupráci
s pořádající společností TERINVEST a šéfredaktory
renomovaných odborných časopisů přinese živé diskuse na aktuální témata v oboru, rozhovory o exponátech a službách veletrhu AMPER 2014, pohledy
na veletrh očima návštěvníků, studentů, vystavovatelů, novinářů, ale také pořadatelů. Všechny záznamy budou distribuovány na známém informačním
kanálu http://Elektrika.TV/live a prostřednictvím
dalších mediálních partnerů.

SPOLEČNÁ EXPOZICE výrobních družstev
na veletrhu AMPER 2014

Na veletrhu AMPER se ve společné družstevní expozici v hale P představí družstva:

OBZOR, výrobní družstvo, Zlín

Bude vystavovat vačkové spínače, domovní spínače
a zásuvky.
www.obzor.cz

OTAVA výrobní družstvo Písek

Nabídne kabelové svazky, bowdeny a služby v oblasti
montáží pro elektrotechnický a automobilový průmysl.
www.vdiotava.cz

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo,
Uhlířské Janovice

Bude prezentovat aktuální nabídku stožárů veřejného osvětlení a svítidel.
www.kooperativa-vod.cz

SVED, elektrotechnické družstvo, Liberec

Družstvo je výrobcem jednofázových a třífázových
transformátorů v různém provedení, transformátorů pro napájení v místnostech pro léčebné účely, autotransformátorů, elektrických rozvaděčů různých
typů, zásuvkových skříní a krytů transformátorů.

www.sved.cz

Více informací o výrobních družstvech naleznete na
jejich internetových stránkách.
(-jv-)

w w w. am p e r.c z
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LINEA, s.v.d. Blansko
Chcete mít luxusně zařízený interiér a využít nabídky českého výrobce,
který je realizátorem významných zakázek pro prestižní firmy?
Oslovte české výrobní družstvo LINEA.
Linea stolařské výrobní družstvo Blansko (Olomoučany) je zavedená výrobní firma, která působí na českém
trhu od roku 1946. Za dobu své existence nasbírala mnoho cenných zkušeností ve svém oboru. Družstvo se
zabývá návrhy a výrobou interiérů soukromých i komerčních prostor. Realizuje jak kompletní rekonstrukce
stávajících interiérů, tak i vybavení novostaveb na klíč.

Při kompletaci zakázky LINEA dokáže zkoordinovat práce od různých dodavatelů – od projektu přes
stavební úpravy, elektroinstalační, topenářské a podlahářské práce – až po vymalování a následné
vkusné zařízení samotného interiéru. Pomůže také zákazníkovi
s výběrem vhodného osvětlení
a doplňků. Samozřejmostí je úklid
a odvoz obalových materiálů před
vlastním předáním zakázky. Zákazníkovi tak odpadá spousta
práce a starostí – vše obstará technický dozor, který je vždy přítomen při realizaci celé zakázky.
LINEA se řídí heslem:

Jsme jedna z mála firem,
která nabízí kompletní servis
a ne jen jednu dodávku
nebo službu.
Družstvo spolupracuje s architekty, kteří se zajímají o moderní
trendy a nové technologie v oblasti vybavování interiérů. Jejich
zkušenosti a poznatky jsou cennými radami pro dosažení příjemně,
vkusně a hlavně prakticky vybaveného prostoru.
LINEA pravidelně modernizuje
výrobní CNC technologie a snaží
8
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se maximálně využívat nejnovější materiály dostupné na českém
i zahraničním trhu. Zpracovávané
materiály pocházejí od prověřených výrobců a mají veškeré atesty
požadované při výrobě nábytku.
Družstvo je schopno zakázku vyrobit z laminovaných i dýhovaných
desek, z masivu nebo lakovaných
MDF desek. Kombinací těchto
materiálů se sklem, plexisklem,
kovovými doplňky a moderním
LED osvětlením lze zrealizovat

nejrozmanitější interiér v prakticky každém prostoru. Vhodně zvolená kombinace materiálů vytvoří
příjemné a reprezentativní prostředí pro podnikání či bydlení.
Podnikatelům družstvo nabízí vyfrézování firemního loga
s možností barevného prosvícení jako součást interiéru. Toho
využívají nejvíce provozovatelé
hotelů, restaurací a firem, které si zakládají na reprezentativním
vzhledu
firemního
prostředí – jejich loga jsou součástí barů, stolů nebo vstupních
recepcí. Současně družstvo zajištuje záruční i pozáruční servis.
Družstvo LINEA je samostatně fungující firma – disponuje
vlastním, moderně zařízeným,
výrobním areálem a vlastní autodopravu.
Cílem družstva LINEA je spokojenost zákazníka.
Text: Helena Machanová, (-mv-)
Foto: LINEA, s.v.d. Blansko

ROZHOVOR
Stanislav Machan, předseda LINEA, s.v.d. Blansko
 Pane předsedo, mohl byste přiblížit výrobní činnost
Jaké jsou v současné době trendy v realizacích interiérů?
Mezi současné trendy v tomto oboru patří především
čistá, elegantní linie. Zákazníci upustili od obloučků
a zlatých doplňků a poptávají více jednoduché a rovné tvary.
 Jaké materiály používáte při realizaci interiérů a o které materiály a doplňky mají zákazníci největší zájem?
Používáme laminované a dýhované desky, masiv
a lakované MDF desky. Tyto materiály kombinujeme
se sklem, plexisklem i kovovými doplňky. Největší
zájem je o lesklé provedení nábytku a do módy se
vrací také průběžné úchytky. Zákazníci také ustupují
od dřevodekorů a poptávají více provedení interiéru
v barvě bílá – vysoký lesk.
 Kde všude jste již interiéry budovali?
Pracujeme převážně na území České republiky, ale
v poslední době vyrábíme také pro Slovensko.

 Provádíte také rekonstrukce stávajícího vybavení, resp.
jste schopni vyrobit interiér stylově vhodný ke stávajícímu vybavení?
Ano, jsme schopni provádět rekonstrukce i dodělat
stylově vhodný interiér ke stávajícímu vybavení.
Avšak většinou zákazník zjistí, že levnější a praktičtější je udělat interiér zcela nový tak, aby byl stylově
moderní, praktický a zaujal na první pohled.
 Děkuji za rozhovor.
Rozhovor připravila Jana Henychová. Foto: LINEA, s.v.d. Blansko
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UKÁZKY REALIZACÍ – LINEA, s.v.d. Blansko
Bar – Modrá věž, Boskovice
Realizace 8/2013
Provedení:
██ skříňky: LTD červená,
MDF stříkaná – barva burgundská
██ police: LTD bílá, sklo
██ pracovní deska: umělý kámen - bílý
██ osvětlení: Led diody RGB
██ sedací nábytek: masiv stříkaný,
burgundská/bílá – potahy na zakázku
čistitelné vodou
██ podlahové krytiny: koberec, vinyl
skládaný – vysokozátěžový

Bar – Obchodní centrum Krakov,
Praha
Realizace 9/2013
Provedení baru:
██ skříňky: LTD bílá hladká
██ čelo: DTD dýha třešeň,
nerez okopový plech
██ pracovní deska: umělý kámen – béžový
██ sedací nábytek – kov/ohýbaná dýha,
potahy na zakázku čistitelné vodou

VIP salonek – COCO café disko,
Praha, stoly, lavice, podlaha
Realizace 10/2013
Provedení stolů:
██ Plexi, vyfrézované svítící nápisy
dle přání zákazníka,
██ podnož LTD černý lesk,
██ LED diody v hranách stolů
Provedení lavic:
██ MDF surová, čalounění látkou
s protišpinivou úpravou
██ Podlaha: vinyl skládaný,
vysokozátěžový

KONTAKT: LINEA, stolařské výrobní družstvo Blansko; Olomučany 255, 679 03 Olomučany
tel: 516 418 655; mobil: 606 721 660, 602 109 340; e-mail: info@linea-blansko.cz
Foto: LINEA, s.v.d. Blansko
(-mv-)

w w w. l i n e a - b l an s ko.c z
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Ing. Petr Dufek,
ředitel Makroekonomických analýz ČSOB
Česká ekonomika se v roce 2013 konečně vymanila z recese, která ji v průběhu posledních pěti let již podruhé postihla. Útlum hospodářství si tentokrát
naordinovala spíše dobrovolně za pomoci dvojího zvýšení daně z přidané hodnoty a úsporných rozpočtových opatření, jež se negativně odrazily
ve spotřebě domácností i veřejných investic. Postupem času se na slabém
výkonu hospodářství projevila i slábnoucí evropská poptávka, na které jsou
čeští exportéři bytostně závislí. Přesto už druhá polovina roku začala přinášet první náznaky stabilizace a v některých odvětvích dokonce i růstu. Česká
ekonomika tak vstupuje do nového roku 2014 v lepší kondici, než v jaké byla
na začátku roku minulého či předminulého.

Růst se vrací, i když zdaleka
ne všude

První známky pozitivního obratu
zaznamenalo naše nejvýznamnější odvětví – průmysl, který si
na své pomyslné dno sáhl už v prvních měsících roku 2013. Od té doby
vidíme, že se výsledky průmyslových firem začaly zlepšovat a před
koncem roku se již celá průmyslová výroba dostala nad úroveň
silných let 2007-8. Zásluhu na tom
má především automobilový průmysl těšící se z pozitivního obratu
na evropském trhu, kde se zastavil
dlouhodobý propad zájmu o nové
automobily a registrace nových
osobních a lehkých užitkových
vozidel začaly dokonce růst. Poslední data za listopad tento dlouho očekávaný trend jednoznačně
potvrdila. Zdaleka sice nejsme
na úrovni, na kterou byl evropský
trh nastavený před rokem 2009
a návrat na tyto úrovně je velmi
vzdálený (nastane-li vůbec), avšak
trend růstu trhu je po letech útlumu neoddiskutovatelný. Ve srovnání se silným rokem 2008 se stále
prodává zhruba o 20 procent vozů
méně, což znamená roční výpadek
více než tří milionů vozů, nicméně
tuzemská automobilová produkce své předchozí propady rychle
vyrovnává a směřuje k novým
rekordům. K růstu však nepřispívají pouze automobilky a na ně navazující obory, ale i další výrobci,
zejména v oborech jako je výroba

elektrických zařízení, plastů a gumárenských výrobků, kovových
výrobků atp. Nové zakázky v průmyslu nám dávají tušit, že pozitivní trendy v řadě průmyslových
oborů nejsou jen otázkou jednoho
či několika málo měsíců, ale že jde
o trend přispívající k obnovení
růstu celé české ekonomiky.
Slabý naopak dále zůstává těžební a těžký průmysl a především stavebnictví. Nyní už pětiletý útlum
stavební produkce zatím nebere
konce. Za prvních 11 měsíců roku
se výroba v tomto odvětví snížila
o více než devět procent a ve srovnání se silnými léty 2007–8 ztrácí
aktuálně zhruba čtvrtinu. Naděje
na brzký obrat prozatím nenaznačují ani nové stavební zakázky,
ani stavební povolení a nakonec
je nepotvrzuje ani stabilně silně
pesimistická nálada stavebních
firem. Podobně můžeme hovořit
i o bytové výstavbě, která směřuje
k nejhoršímu výsledku za posledních 17 let. A nepochybně nejde
jen o negativní vývoj v centru
dřívějšího boomu výstavby bytů –
v Praze, ale prakticky ve všech
krajích ČR. Slabší zůstávají i nadále výkony odvětví služeb, i když
i zde můžeme najít nadprůměrně
úspěšné obory. Jde zejména o IT
služby, některé dopravní služby,
po čase i telekomunikace, leasing,
finance… Naopak v horší kondici co do tržeb zůstávají poštovní
služby, rekreace a cestovní ruch

včetně hotelových a restauračních
služeb. Přesto zde můžeme říct, že
výkony odvětví služeb jako celku
se začínají na rozdíl třeba od stavebnictví stabilizovat.

Se slabou korunou k lepším
výsledkům (?)

Slabá ekonomika a s ní spojená
nízká poptávka a inflace byla jedním z důvodů, proč se po jedenácti
letech ČNB rozhodla v listopadu
výrazně zasáhnout do dění na devizovém trhu a posunout korunu
k výrazně slabším hodnotám.
Protože centrální banka neměla
už kam snižovat svoji hlavní úrokovou sazbu, rozhodla se podpořit
inflaci cestou oslabení české měny
o zhruba pět procent. Vedle vyšší
inflace má tento přístup povzbudit cash-flow exportérů, zvyšování mezd i tvorbu pracovních míst.
V mezičase koruna už ztrácí sedm
procent a pozvolna se její oslabení
začíná projevovat i v cenách. Prozatím jde jen o ceny pohonných
hmot a výrobní ceny v průmyslu
(které tak jasně naznačily, jak velký je vliv eura v českém průmyslu),
nicméně v nejbližších měsících se
již oslabení koruny projeví i v cenách spotřebního zboží a služeb
na pultech a webech tuzemských
obchodů. Na výkonech průmyslu
či celé ekonomiky, která by podle
ČNB měla díky slabší koruně téměř zdvojnásobit svůj očekávaný
růst v roce 2014, se devizový kurz
1/2014
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koruny odrazí spíše až s delším
odstupem. Stejně tak i ve mzdách
nebo v zaměstnanosti. V každém
případě jsou očekávání spojená
s oslabenou korunou nemalá, nicméně rovněž nejistá. A to je možná
i jedním z důvodů, proč se koruna
vzdaluje od centrální bankou nastaveného dna 27 CZK/EUR k ještě
slabším hodnotám.

Do nového roku se starými
daněmi a vyšším dluhem

Do nového roku vstupuje česká
ekonomika nejen s nadějnými
vyhlídkami na růst, téměř bez inflace, se slabou korunou a nízkými
úrokovými sazbami, ale i s jistotou, že to bude po delší době rok
bez zásadních daňových změn.
Půjde však nejspíše o rok poslední,
protože jak naznačuje nová koaliční dohoda pravděpodobných
budoucích vládních stran, k zásadním úpravám daní by mělo
dojít už v roce 2015. Nemá přitom
jít jen o zavedení další sazby DPH,
ale i o zrušení konstruktu super-hrubé mzdy a solidární přirážky,
ale zřejmě i o úpravu pojistného.
Rok 2014 proto zřejmě bude rokem
velkých diskusí a schvalování

významných daňových a nakonec
i rozpočtových změn.
Se „starými“ daněmi počítá nyní
už schválený státní rozpočet
na rok 2014. Počítá ovšem i s tím,
že skončí v deficitu 112 mld. korun, a tedy i s dalším navýšením
státního dluhu. Není to rozpočet,
který by masivně podporoval
ekonomický růst, avšak prostor
pro investice veřejného sektoru se
ve srovnání s rokem 2013 nemění.
Naopak, podle již zmíněné dohody
by dokonce v rámci rozpočtu mohl
vzniknout ještě větší prostor pro
státní investování a tedy podporu
oživení české ekonomiky. Jestli
nakonec rozpočet bude podporovat růst české ekonomiky, se však
teprve ukáže.
Česká ekonomika má velkou
šanci dosáhnout v roce 2014
mnohem lepších výsledků než
v předchozích dvou letech. Slibně vyznívají především rostoucí
zakázky průmyslových firem
orientovaných především na zahraniční trhy. Posílení růstových
tendencí slibují i prognózy pro
západní Evropu, kam směřuje
naprostá většina českého exportu.
Pozitivně vyznívá i nálada čes-

kých spotřebitelů, kteří se po delší
době dívají do nového roku přece
jen s menšími obavami. Přesto ještě s výrazným nárůstem spotřeby
vzhledem k reálné finanční situaci
domácností nepočítáme. Obratu
bychom se však mohli konečně
dočkat u podnikových investic,
které mají za sebou dva opravdu
velmi slabé roky. O krátkodobém
úspěchu či neúspěchu české ekonomiky v roce 2014 se však bude
rozhodovat především na zahraničních trzích, které jsou mnohem
optimističtější, než byly na začátku loňského roku. O dlouhodobém
úspěchu si však nakonec rozhodujeme sami. A rok 2014 by mohl naznačit, zda o něj bude ČR usilovat.
Jestli začne pracovat na budování
kvalitního školství včetně toho
opomíjeného učňovského, jestli
bude pokračovat v omezování byrokracie, ve zlepšování podnikatelského či investičního klimatu,
jestli už začne myslet na budoucnost penzijního a zdravotnického
systému. Zdali tomu tak bude, to
už není otázka pro ekonoma.
Text: Ing. Petr Dufek, ČSOB
(-lm-)

w w w.c sob .c z

ROZHOVOR

PhDr. Petr Just, Ph.D.
politolog,
Metropolitní univerzita
Praha

 Co říkáte na současnou podobu volebního systému
v České republice?
Žádný volební systém není ideální. Každý systém má
svá pozitiva a negativa. Navíc každý typ vyhovuje
jiným stranám. Současná podoba volebního systému
do Poslanecké sněmovny ČR na jednu stranu zaru12

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

1/2014

čuje díky proporčnímu systému zastoupení i menšinových názorů, na straně druhé je jednou (nikoli
jedinou) z příčin nízké vládní stability. Nelze ale spoléhat na to, že jenom změna systému, třeba z poměrného na většinový, nebo úprava některých prvků
poměrného systému stabilitu zajistí. Nestabilita je
často dána i vnitrostranickým pnutím a nedisciplinovaností.
 Jak vnímáte současnou roztříštěnou strukturu politických stran a jaká vidíte východiska?
Český stranický systém byl v letech 1996-2010 relativně stabilizovaný, pokud šlo o počet stran a fakt,
že jsme zde neměli žádnou vyloženě extrémistickou
stranu. Po roce 2010 a zejména v souvislosti s posledními volbami v roce 2013 jsme svědky určité poměrně
náhlých změn nálad voličů, propadu podpory tradičních stran a vzestupu stran nových, často i populistických. Ty staví na kritice, nabízejí se jako tzv. strany

protestu a vzbuzují v občanech naději, že vyřeší jejich
problémy a budou konečně těmi, kdo začne politiku
dělat čistěji, slušněji a otevřeněji.

by nebylo úplně moudré začít podnikat jenom proto,
aby se člověk necítil nezaměstnaný. Ale to je jen můj
laický nepodnikatelský názor .

 Když už mluvíme o nové vládě, jak vidíte její působení?
Vydrží podle Vás celé volební období?
Pokud vznikne vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL (v době
uzávěrky časopisu to ještě nebylo jisté), pak jistě
bude zajímavé sledovat zejména ANO jakožto nováčka v politice. Činnost vlád je u nás dlouhodobě
jedním z nejslabších prvků fungování politiky. Řada
vlád bývala menšinových nebo jen s těsnou většinou, což je činilo velmi nestabilní a vratké. Nicméně
zkušenost ukazuje, že ani vláda opírající se pohodlnou většinu nevydržela celé funkční období. Proto
nelze ani u případné formace ČSSD, ANO a KDU-ČSL
najisto předpovědět, jak bude stabilní a jak dlouho
vydrží. U nás totiž vlády často padaly v důsledku
vnitrostranických sporů či konfliktů. A těm se nevyhýbají ani strany velké a tradiční, a už vůbec se jim
nevyhnou strany malé či nové.

 Minulé vlády se v přístupu ke školám a studentům příliš
nevyznamenaly. V čem si myslíte, že by mohla či měla
vláda nová školství obecně pomoci?
Já bych to formuloval možná trochu jinak. Vzdělávání,
věda a výzkum byly vždy prioritami každé vlády, ale
pouze deklaratorně. Reálně jim byla věnována velmi
malá pozornost. Čest několika výjimkám. A když už
se nějaká reforma v této oblasti udělala, byla provázena spíše rozpaky, byť byla třeba původně myšlena
dobře nebo s dobrými úmysly. Zde mám na mysli například státní maturity. Hlavní problém je, a to platí
pro všechny oblasti nejen pro školství, že reformy
a změny zde dělá vždy jen vláda svými hlasy proti
vůli opozice, a opozice hlásá, že až se dostane k moci,
tak to změní. V České republice chybí mezi hlavními
stranami konsensus ve strategických a dlouhodobě
významných oblastech. Školství takovou oblastí je,
protože se dotýká nejen škol a poskytování vzdělání
jako takového, ale zasahuje do všech stránek rozvoje společnosti. Nedovedu si představit, že existuje
něco jako „pravicová školská politika“ nebo „levicová
školská politika“. Takže mým přáním by bylo, aby
docházelo ke konsensuálnějšímu projednávání klíčových záležitostí, aby se každá reforma neměnila nebo
nerušila s příchodem nové vlády. Aby klíčové zákony
nebyly ve sněmovně prohlasovávány jenom vládní
většinou. Aby se vláda snažila získávat pro své návrhy
i podporu od opozice. Aby opozice nepraktikovala tzv.
nulovou toleranci, byla přístupná diskusi o vládních
návrzích a neodmítala je jenom z principu toho, že to
jsou vládní návrhy. Aby vláda byla ochotná podpořit
opoziční návrh a nesmést ho ze stolu jenom proto, že
s tím přišla opozice.

 Absolventi vysokých škol podle médií stále hůř hledají
práci. Zejména studenti končící ekonomické nebo humanitní obory mají s hledáním zaměstnání problém.
Jak jsou na tom s uplatněním vaši studenti?
Nemáme detailní přehled o všech našich absolventech, nicméně tam, kde máme zpětnou vazbu, tak většinou se na trhu práce uchytili. Samozřejmě existují
rozdíly mezi jednotlivými obory a rovněž ne každý
absolvent zůstává v praxi ve stejném nebo podobném
oboru, který vystudoval. Někdy jsme svědky kombinace vystudovaného oboru, s nímž se absolvent
uplatní i v praxi, která primárně do jeho oboru nespadá. Mám na mysli zejména odborníky na evropskou
problematiku. Ti jsou dnes potřeba v podstatě všude,
ve veřejném, ale i soukromém sektoru, ve službách,
obchodu, průmyslu i zemědělství. Vzhledem k tomu,
že 60 procent české legislativy je evropského původu,
je znalost evropského práva, Evropské unie, jejího
fungování, rozhodovacích procesů, nástrojů, fondů
a podobně klíčová téměř napříč celou společností.
 Myslíte si, že studenti ekonomických a humanitních
věd mají po absolvování studia naději, že najdou slušné
místo jako zaměstnanci? Nebylo by pro ně lepší začít
podnikat?
Podnikání patří mezi ty oblasti, kde se může jedinec
uplatnit i při nepříznivé situaci na trhu práce. A najde-li vhodný obsah svého podnikání a má-li talent,
pak se může uplatnit s jakýmkoli vzděláním. Je však
dobré najít si v podnikání buďto nějakou nevyplněnou mezeru nebo alespoň sektor, kde poptávka
po daných službách převyšuje stávající nabídku. Asi

 Myslíte, že jsou Vaše přání reálná?
Bohužel se obávám, že u nás stále platí, že konsensus, kompromis a podobné metody jsou považovány
za slabost a za zradu na programu strany, někdo by
dokonce řekl, že ty termíny jsou skoro jako sprostá
slova. A s tím si nebude chtít žádná strana zahrávat.
Navíc Česká republika je v podstatě v permanentní
volební kampani. Jedny volby proběhly, další jsou
na obzoru (evropské na jaře 2014, senátní a komunální na podzim 2014). Udělat v této době ústupek protivníkovi nebo se s ním spojit při nějakém hlasování
bude většina stran považovat za ohrožení voličské
přízně. Jsem tedy pesimista.
 Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravila Jana Henychová. Foto: archiv
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SOUTĚŽ PROJEKTOVÝ MANAŽER ROKU

Jedna z nejtěžších manažerských soutěží v České republice,
Projektový manažer roku si klade za cíl upozorňovat
na nejlepší projektové manažery a projekty v soukromé
neziskové sféře.

Soutěž Projektový manažer roku vyhlašuje každoročně zastřešující organizace profesionálních projektových manažerů a odborný garant projektového
řízení v České republice, Společnost pro projektové
řízení, o. s. (SPŘ), ve spolupráci s největším vydavatelem ekonomického a odborného tisku, vydavatelstvím Economia, a. s..
Společnost pro projektové řízení, o. s. (SPŘ) je neziskovou organizací a nejvyšší odbornou, mezinárodně
uznávanou autoritou v otázkách projektového řízení
a řízení prostřednictvím projektů v České republice, a to nezávisle na existenci odlišných standardů
a metodik. SPŘ sdružuje projektové manažery všech
uznávaných standardů a certifikací a sama provádí
certifikaci dle standardu International Project Management Association (IPMA®). Hlavními funkcemi
SPŘ jsou implementace mezinárodních standardů
a norem do národního prostředí, šíření projektové
kultury a povědomí, partnerství v nastavování principů projektů, či posuzování kvality projektových
záměrů.
Soutěž si klade za cíl hodnotit a upozorňovat na nejvýznamnější a nejúspěšnější projektové manažery

a projekty v soukromém i neziskovém sektoru napříč všemi odvětvími a mezinárodně uznávanými
standardy projektového řízení (IPMA, Prince2 a PMI)
v ČR. Soutěž představuje aktuální trendy projektového řízení, prezentuje praktické znalosti
a kompetence v řízení a realizaci reálných projektů a přináší ucelený obraz dění ve světě projektů.
Soutěž nabízí účast v celkem sedmi kategoriích.
Hodnocení je dvoukolové. Na soutěžící mimo jiné čekají pohovory s hodnotiteli, písemné testy, ale také
jednodenní manažerská hra v podobě simulace reálného projektu. Soutěžící se mohou registrovat vždy
od začátku července do poloviny srpna prostřednictvím elektronické přihlášky na webových stránkách
soutěže www.pmroku.cz.
Vítěze vybírá tým hodnotitelů sestavený z expertů,
působících v organizacích či společnostech z různých
oborů a oblastí, které aktivně využívají projektové
řízení. Hodnotitelé disponují nejenom vysokou teoretickou znalostí, ale také intenzivní praxí v projektovém řízení a jsou zároveň držiteli alespoň jednoho
ze tří hlavních mezinárodně uznávaných certifikátů
v projektovém řízení IPMA, Prince2 a PMI.

Profese projektového manažera získává na svém významu. Do Národní soustavy kvalifikací byly zapsány tři profese z oblasti projektového
řízení: Administrátor projektu, Manažer projektu a Manažer programu a komplexních projektů. Na uvedené profese je nyní legislativně
navázáno požadované vzdělání a mohou být zmiňovány v různých legislativních normách. Profese projektového manažera zároveň patřila
v loňském roce mezi tři nejžádanější profese na pracovním trhu s více
než pěti tisíci otevřenými pozicemi na portálu Jobs.cz.

Projektem roku 2013 se stal projekt
NÁRODNÍ CENTRUM PODPORY
TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Milana Šveřepy.
Na fotografii zleva prezident
pořádající organizace Michael Motal a vítěz Milan Šveřepa

Nejlepším studentským a neziskovým projektem roku
2013 byl vyhlášen
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADELNÍCH ŠKOL
SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2013.
(-vr-)
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KONFERENCE ČMA
Odlišením se od davu a jít vlastní cestou lze dosáhnout výjimečnosti
Hledání výjimečnosti - tak znělo téma konference, která proběhla ve středu
27. listopadu 2013. Organizovala ji Česká manažerská asociace (ČMA), pod
záštitou a v budově Senátu Parlamentu ČR. Hosté konference, kterými byli
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., (lékařka, vědkyně a senátorka), Benjamin Kuras
(spisovatel a publicista), Petr Sýkora (zakladatel firmy Papirus a ředitel nadace Dobrý anděl), Michel Fleischmann (prezident skupiny Lagardère Active ČR),
Dominik Hašek (významný český hokejista) nebo Václav Marhoul (režisér, producent a podnikatel) shodně potvrdili, že cestou k dosažení úspěchu je odlišení se
od davu, vlastní vize a samozřejmě nezbytné štěstí. Kromě představení vlastního
životního příběhu a dosažení úspěchu zdůraznili i to, co jim samotným dopomohlo k tomu stát se lídry v jejich oboru. Konferenci Hledání výjimečnosti moderoval
Jan Mühlfeit, Chairman Europe Microsoft Corporation, viceprezident ČMA
a MANAŽER ROKU 1999.
Jan Mühlfeit, Chairman Europe Microsoft Corporation

Především vytrvalost, kvalitní a zodpovědná ma- Marhoul pro změnu vyšel ze své profese filmaře a přinažerská práce, snaha o sebezdokonalování, další rovnal firmu k filmu. „Stejně jako dobrý scénář musí
mít správný tempo-rytmus, je to stejné i ve firmě,“ uvedl.
vzdělávání a rozpoznání a využití příležitosti – to vše
odlišuje výjimečné osobnosti od průměru. A přesně Úspěšná a prosperující firma podle něj také musí mít
to potvrdili i hosté konference Hledání výjimečnosti, své správné vnitřní mechanismy, které tvoří celek.
ačkoli každý z nich působí ve zcela jiné sféře.
„První krok k výjimečnosti je zůstat sám sebou,“ uvedl zakladatel
firmy Papirus Petr Sýkora. Velký
význam však sám přikládá i štěstí a rozpoznání příležitosti. „Silnou příležitost poznáte tak, že vás
táhne a nedokážete na ni přestat
myslet. Rychlá loď se totiž vyznačuje tím, že je vratká a takzvaně
velká věc v sobě zahrnuje i strach ji
udělat,“ vysvětlil. Důležitá je podle něj i víra v sebe sama. „Jedině
tak nikoho sami nezradíte,“ dodal
závěrem.
Michel Fleischmann věnoval
ve svém projevu pozornost i nacházení řešení. „Musíte v sobě nosit nějakou myšlenku, ale nestačí si Zahájení konference, zleva: Ing. Pavel Kafka, dr.h.c, prezident ČMA, Petr Sýkora,
jen něco myslet. Musíte to umět říct! Jan Mühlfeit, viceprezident ČMA, prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Benjamin Kuras
Příjemným zpestřením pak byla účast osobnosti
Nestačí jen proti něčemu jít, musíte najít řešení. Musíte
mít myšlenku, za kterou si stojíte. Nedělat jen pro svoji z oblasti literatury, i zcela protichůdného oboru, javlastní radost, ale i pro radost druhých,“ vysvětlil. Pod- kým je lední hokej – tedy účast Benjamina Kurase
statou úspěšnosti podle něj je právě soustředění se a Dominika Haška. Benjamin Kuras definoval úspěch
na zájmy ostatních, ale i pochopení sebe sama. „Úspěš- očima klasiků a zůstal věrný skvostné literatuře
ní budete, jen když vám lidi budou rozumět a rozumět a vytříbenému projevu. Hokejová legenda Dominik
vám budou jen, když budete rozumět sami sobě,“ sdělil. Hašek promluvil o motivaci ve sportu, autoritě sporProf. MUDr. Eva Syková, DrSc., lékařka, vědkyně, tovních manažerů a jejich roli a vlivu na hráče.
Významné osobnosti napříč obory tak dokázaly, že
senátorka a Manažerka roku 2011, promluvila o manažerské práci ve vědě a medicíně, kde vyzdvihla, že vize, individualita, pracovitost a odlišnost od masy je
věda a výzkum musí vést k inovacím a k usnadnění cílem k úspěchu v jakékoli profesi.
Pokračování na str. 16
života lidí. Režisér, producent a podnikatel Václav
1/2014
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Pokračování ze str. 15

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

Benjamin Kuras

Michael Fleischmann

Dominik Hašek

Petr Sýkora

Václav Marhoul
Text: Lenka Netušilová. Foto: Jana Henychová, Rastislav Lukovič

w w w.c m a .c z

ČMA OSLAVILA VÁNOCE V GOLEMU
Pražský klub Golem zažil ve čtvrtek
12. prosince 2013 skutečně výjimečnou
akci. Uskutečnilo se zde vánoční
setkání pražské oblastní organizace
České manažerské asociace.
V bohatém programu nechyběl rychlokurz společenské
etikety pánských oděvů z úst módní konzultantky Míly
Petrové, módní přehlídka dámské byznys kolekce pro
nadcházející jaro i přehlídka večerních společenských
šatů návrhářky Sandry Markové a představil se rovněž
jeden z nejznámějších uměleckých maskérů Pavel Pavlovský. Večer završila ochutnávka francouzských vín a slavnostní přípitek s prezidentem ČMA Ing. Pavlem Kafkou.

Zleva: Doc. Ing. Roman Zuzák, PhD, Lenka Netušilová
(účastníci akce), Ing. Ivo Gajdoš (viceprezident ČMA),
Pavel Pavlovský (maskér)

Módní konzultantka Míla Petrová v úvodu setkání
zdůraznila etiketu oblékání a nošení pánských společenských oděvů. Zaměřila se na rozdíly mezi frakem,
smokingem a žaketem i na nejčastější chyby v oblékání. Připomněla například, že ke smokingu náleží

vázaný motýlek, k fraku se nosí vesta a šle a pro žaket
jsou podstatné šedé kalhoty s proužkem.
Módní návrhářka Sandra Marková vedle představení své dámské byznys kolekce Pure & Chic pro
následující jaro uvedla i kolekci Miracle of Nature
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Pavlovský, který líčí většinu českých muzikálových
představitelů, připomněl, že kromě líčidel pracuje
i s parukami a vousy, a že díky volbě správných postupů lze dosáhnout podstatných věkových proměn.

Vyvrcholením večera pak byla krátká promluva prezidenta ČMA Ing. Pavla Kafky, který ve stručnosti promluvil o aktivitách ČMA
v letošním roce a o jejím směřování. „Česká
manažerská asociace se snaží zaměřovat
na mladé a snaží se hledat klíč k úspěchu,
který by právě mladí mohli ve své kariéře
využít,“ uvedl mimo jiné Ing. Pavel Kafka.
Dokonalou tečkou pak byl slavností přípitek
a představení 6 druhů francouzských vín.
Text: Lenka Netušilová. Foto: Jana Henychová
Ing. Pavel Kafka, dr.h.c

w w w.c m a .c z

O SPOLEČNOSTI
ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE
Česká manažerská asociace byla založena roku 1990
a jejím cílem je zvýšit prestiž a společenské uznání
manažerské práce a posílit povědomí české veřejnosti
a její podporu řízení podniků.
Dalším cílem je rozvíjet odborné schopnosti manažerů i jejich umění vést pracovní týmy. Přispívá také
k posilování etiky v podnikání a etických vztahů
mezi pracovníky a obchodními partnery, i odpovědnosti vůči spotřebitelům. Od roku 1993 spolupořádá
prestižní soutěž Manažer roku, která oslavila své 20.
výročí a jedná se o nejprestižnější a vícekriteriální
manažerskou soutěž v České republice. Úkolem soutěže je objektivně a nezávisle vybrat nejvýznamnější

osobnosti managementu, zviditelnit jejich metody
a přínosy pro rozvoj firem a celé ekonomiky.
Česká manažerská asociace
je také přidruženým členem
European Confederation of
Executive and Managerial
Staff (Evropské konfederace
manažerů) a zakládajícím členem české pobočky Světové
podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.
(-ln-)
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večerních společenských šatů, které inspiroval tropický styl. Sama návrhářka se přiznala, že ráda pracuje se vzdušnými lehkými materiály a že vždy dbá
na postavu klientky. Jejím cílem je vyzdvihnout přednosti a především ženskost. Umělecký maskér Pavel

rubrika manažerů družstev

DRUŽSTEVNÍ DEKÁDA
DRUŽSTEVNÍ ASOCIACE
ČESKÉ REPUBLIKY

Mgr. Jiří Svoboda, DESS
výkonný ředitel DA ČR

Úvodem je třeba připomenout, že v prosinci 2009 prohlásila OSN rok 2012 Mezinárodním rokem družstev. Bylo to velmi výrazné vyjádření postoje této celosvětové
organizace k problematice družstevnictví a připomenutí, že v podnikání lze spojit
ekonomickou životaschopnost a sociální zodpovědnost. Pro družstevní sektor to
byla výzva a potvrzení jeho role ve společnosti a v ekonomice.
Družstevní dekáda je strategická vize aktivit Mezinárodního družstevního svazu
(MDS), resp. celosvětového družstevního sektoru na období do roku 2020. Navazuje
na Mezinárodní rok družstev 2012. Má být pokračováním naplňování cílů uvedeného roku a její snahou je využít potenciálu otevřeného Mezinárodním rokem
družstev. Vizí Akčního plánu, schváleného na Mimořádném valném shromáždění
MDS v listopadu 2012 v Manchesteru, je dokázat, že družstevní model podnikání
je stabilní, konkurenceschopný a vhodný pro každého. Dalším ze záměrů dekády je
nastavení takových legislativních podmínek, které budou rozvoj družstev umožňovat a podporovat.

Akční plán Družstevní dekády definuje pět vzájemně
propojených klíčových témat, která jsou programovými prioritami MDS. Tato klíčová témata jsou v dokumentu formulována následovně:
⁃⁃pozdvihnout zapojení členů do řízení družstev
na novou úroveň (jde o posílení principu demokratického řízení družstev),
⁃⁃zdůraznit roli družstev jako architektů snah o trvale udržitelný rozvoj,
⁃⁃posilovat družstevní identitu, hodnoty a principy,
⁃⁃usilovat o vytvoření takového legislativního rámce,
který by podporoval družstevní růst (na mezinárodní i národních úrovních),
⁃⁃zajistit pro družstva přístup ke spolehlivému finančnímu kapitálu a garantovat kontrolu jeho využití členy družstva.
Takto formulovaná témata jsou rozpracována v citovaném Akčním plánu strukturovaného do pěti kapitol, jejichž názvy odpovídají obsahu definovaných
programovaných priorit MDS.

Kapitola 1: PARTICIPACE

Demokratická kontrola vykonávaná členy družstva
je jedním ze sedmi deklarovaných a mezinárodně
uznávaných družstevních principů, které byly zformulovány na Kongresu MDS v r. 1995 v britském Manchesteru. Vychází ze skutečnosti, že členové družstva
jsou zároveň jeho vlastníky a prostřednictvím demokratického systému orgánů družstva se podílejí
na jeho řízení a kontrole. V praxi to znamená nejenom právo na informace, ale i právo na uplatněného
svého hlasu při rozhodování o směrování družstva.
Participace (vlastně spoluúčast) je prostředkem a nikoliv cílem sám o sobě. Zmiňovaný princip je jedním
ze specifik družstevního podnikání, kterým se družstva odlišují od kapitálových podniků. Postupující
18
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komercializace se v řadě případů dotýká i družstevního sektoru a nezřídka se právě promítá do tohoto
principu, což se v praxi projevuje rozdílností váhy
hlasů mezi jednotlivými členy družstva a tudíž
i v možnosti rovného podílu na řízení. Právě proto je
pro MDS klíčovou prioritou posilování demokratičnosti rozhodování v družstvech, včetně zapojování
žen a mladých.

Kapitola 2: TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Vyzdvihnout roli družstev jako architektů trvale
udržitelného rozvoje je dalším cílem dekády. Tradiční
ekonomické modely v současnosti trpí krizí nejistoty
ve smyslu ekonomickém, sociálním i ekologickém.
Finanční krize byl klasickým příkladem upřednostňování krátkodobého zisku před dlouhodobou životaschopností. V kapitálových podnicích v posledních
letech dominuje potlačování kapitálu sociálního
ve prospěch blahobytu. Stejný trend je možno pozorovat i ve vztahu k aspektům životního prostředí.
Existují výjimky lokálního charakteru, ale momentálně není tento trend univerzálně spojován s družstvy. A právě to si Družstevní dekáda klade za jeden
z cílů, tj. změnit do r. 2020 toto nazírání na družstva
a dokázat, že právě družstevnímu modelu podnikání
je snaha o udržení trvalého rozvoje ve všech jeho aspektech vlastní a charakteristická.
V oblasti ekonomiky, zejména v sektoru finančním
družstva prokázala během krize, že jsou stabilnější,
dokonce finanční družstevní sektor vyšel z této krize
posílen. Stejně tak v řadě zemí dokázal sektor družstev, výrobních, zemědělských i spotřebních svou
pružnost a konkurenceschopnost tím, že v době, kdy
kapitálové společnosti své zaměstnance propouštěly,
družstva vytvářela nová pracovní místa.
I v sociální oblasti mají družstva co nabídnout. Jsou
to jednak sociální služby pro nejchudší a pro posti-

žené a dále pak nabízejí služby, které ani soukromé
a ani veřejné společnosti nenabízejí, protože to pro ně
není dostatečně lukrativní.
V oblasti ochrany životního prostředí stále více
zaznamenáváme aktivity družstev v problematice
obnovitelných energetických zdrojů, především budováním a provozováním větrných elektráren.

Kapitola 3: IDENTITA

Dalším z cílů Družstevní dekády je vytvoření družstevního poselství a současně posilování družstevní
identity, jakož i hodnot a principů. Je důležité v obecném rozlišovat, jak zdůrazňuje dokument, identitu
a poselství. Identita označuje to, co družstva znamenají pro hnutí jako takové a pro své členy. Je to pohled, který družstevní sektor sám vnímá při pohledu
do zrcadla. Poselství je pak způsob, jak je družstevní
identita prezentována a šířena v externím světě,
využitím v marketingu, používáním loga a různých
forem komunikace s veřejností. Legitimním zájmem
družstevního hnutí je nalézt a ochránit integritu
výrazu „družstvo“, aby nebyl zneužíván. Jinými slovy, aby to co je označováno jako družstvo, skutečně
družstvem bylo, a to se všemi svými atributy, zakotvených v družstevních hodnotách a principech. Sem
patří i využívání domény .coop, stejně jako vytvoření
takového společného symbolu (loga), který by vzbuzoval zápal a nadšení pro družstevní myšlenku. Při
budování družstevní identity je nejlepší cestou jejího
pochopení vzdělávání na obchodních školách a v profesních organizacích. Ve hře je i vytvoření seznamu
(soupisu) Světového družstevního dědictví, což by
nepochybně přispělo k dalšímu zviditelnění dlouhodobého vlivu družstevnictví v moderní historii.

Kapitola 4: LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Cílem je garantovat vytváření takových legislativních podmínek, které by zajišťovaly růst družstev.
Byl to jeden ze tří deklarovaných cílů Mezinárodního roku družstev 2012, opírající se o Rezoluci OSN
č. 56/114 z roku 2001, která naléhavě vyzývala členské státy OSN k vytváření lepších podmínek pro
rozvoj družstevnictví, stejně jako Doporučení 193
Mezinárodní organizace práce z r. 2002. Družstevní
dekáda chce svými aktivitami v této oblasti zdůraznit naléhavost tohoto požadavku a současně i vyjádřit, že nejde o jednorázovou a krátkodobou akci,
nýbrž o průběžný, vlastně nikdy nekončící proces.
Navazuje tak na aktivity Mezinárodního roku družstev a chce je dále rozvíjet. Záměrem je podtrhnout
větší diverzifikaci světové ekonomiky, plně uznat
specifika družstevního podnikání a podpořit zrovnoprávnění družstevního podnikatelského modelu
s podnikáním kapitálových společností, jakož i zajistit právní stabilitu družstev. Je třeba pomoci národním parlamentům, legislativcům a kompetentním
politikům orientovat se v družstevní problematice
a dát jim do rukou nástroje, které by jim v tom moh-

ly pomoci. Za tímto účelem se připravuje vytvoření
Studijní skupiny evropského družstevního práva
(SGECOL), která bude mít za úkol provádět komparativní výzkum družstevní legislativy v Evropě,
stejně jako rozsahu družstevního práva v komunitární legislativě a rovněž její aplikaci na univerzitách
a národními vládami. Součástí aktivit Družstevní
dekády v této oblasti je i snaha o integraci družstevního programu do náplní světových rozvojových organizací, jakými např. jsou Světová banka, G8 a G20.

Kapitola 5: KAPITÁL

Zabezpečení přístupu družstev ke spolehlivému finančnímu kapitálu je jednou ze současných slabých
stránek družstevního podnikání. Stejně jako ostatní
obchodní či výrobní společnosti, ani družstva nemohou fungovat bez dostatečného kapitálu. V přístupu
k různým finančním nástrojům nemají vždy družstva
stejné podmínky jako ostatní společnosti. Snahou je
vytvořit v každém družstvu spolehlivý družstevní
kapitál s garancí kontroly vykonávané všemi členy.
Základní kapitál družstva ne vždy nabízí kapitál nezbytný pro rozvoj podnikání, a proto by měla družstva mít stejný přístup k veřejným finančním zdrojů
jako ostatní podnikatelské subjekty.
Součástí záměru Družstevní dekády v kapitálové
oblasti je vytvořit takové finanční nástroje, které by
umožňovaly financovat družstva a jejich aktivity. Jsou
zapotřebí nástroje, které dovolí jednoduše umístit, ale
i stáhnout z družstev finanční prostředky, tedy které:
⁃⁃nabídnou stabilní základnu pro aktivity družstva,
⁃⁃nabídnou možnost vstupu i odchodu „tichého společníka“,
⁃⁃nepoškodí a ani neohrozí družstevní podstatu podniku, včetně možnosti kontroly členy a jejich angažovanost ve smyslu družstevní identity.
V souvislosti s realizací záměrů této kapitoly nabízí Družstevní dekáda řadu aktivit, jejichž prostřednictvím by bylo možno zamýšlených cílů dosáhnout.
Z množiny této nabídky vyjímáme (považujeme) za nejzajímavější vytvoření Světového fondu rozvoje družstev, který by umožnil vytvoření nových potřebných
finančních nástrojů, podpořit vypracování takových
mezinárodních účetních norem, které by zohledňovaly
jedinečnou charakteristiku a specifika družstevního
podnikání a konečně podpořit a urychlit světový obchod mezi družstvy (C2C) přijetím odpovídajících dohadovacích mechanizmů a potřebných struktur.

Co říci závěrem

Akční plán Družstevní dekády a výzvy do roku 2020
jsou až nestoudně ambiciózní. Družstevní myšlenky zde fungují již více než 165 let, ale většina lidí je
bohužel ignoruje. Proto si Akční plán klade za cíl objasňovat a vysvětlovat družstevní poselství a šířit ho
po celém světě. Jak už bylo konstatováno, impulsem
Pokračování na str. 20
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rubrika manažerů družstev

Pokračování ze str. 19
si úplně na závěr tyto hodnoty připomenout. Zábyl Mezinárodní rok družstev 2012, jím dosažené vý- kladními družstevními hodnotami jsou nezávislost,
sledky a nastartovaný proces. Proces, ve kterém chce zodpovědnost, demokracie, rovnost, spravedlnost
Mezinárodní družstevní svaz pokračovat a posunout a solidarita. V tradici zakladatelů družstevnictví
družstevní model podnikání na vyšší úroveň.
– z poloviny 19. století – se členové družstev propracoAkční plán Družstevní dekády několikrát zmiňuje vali i k hodnotám etickým, jako je čestnost, tolerance,
termín družstevní hodnoty. Nebude asi na škodu sociální zodpovědnost a altruismus.

w w w. dac r.c z

VÝSLEDKY SOUTĚŽE o knihu
KDO TU HÁJÍ PODNIKÁNÍ

80 otázek a odpovědí o Svazu průmyslu a dopravy ČR
V listopadovém vydání jsme vás informovali o publikaci Kdo tu hájí podnikání, kterou vydal Svaz průmyslu a dopravy ČR. V soutěži o tuto publikaci
byla vylosována ANNA CACÁKOVÁ Z PRAHY. Vítězce gratulujeme.
(-vr-)

w w w. s p c r.c z

ÚSPĚCHY VÝROBNÍCH DRUŽSTEV
v prestižní podnikatelské soutěži FIRMA ROKU 2013

V osmém ročníku podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku a GE Money Bank Živnostník roku uspěla také výrobní družstva.
V Libereckém kraji se na druhém místě umístil Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov a v Kraji Vysočina se umístil
na třetím místě VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti, v Olomouckém kraji se do finále probojovala Moděva, oděvní družstvo
Konice.
Soutěže jsou všeoborové a přihlásilo se do nich přes šest tisíc
firem a živnostníků. Přínosem soutěže je pro oceněné publicita,
vyšší zájem ze strany obchodních partnerů či vyšší motivace
zaměstnanců.
Celorepublikovým vítězem soutěže firem je
výrobce koupelnových
koberečků Grund, vítězem soutěže živnostníků je Karel Sobotka,
poslední sklář, který
vyrábí foukané figurky.
Další ročník soutěží začíná na jaře 2014.
Text: Ing. Věra Řeháčková

Vlevo Ing. Milan Šorejs,
předseda VD Granát Turnov

Vpravo Ing. Josef Prášek, předseda VD Vývoj Třešť

Vlevo Ing. Leo Doseděl, předseda VD Moděva Konice

www.firmaroku.cz
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příležitost pro sociálně odpovědné zaměstnavatele v roce 2014
Není žádným tajemstvím, že jednou z hlavních překážek nalezení pracovního uplatnění a také udržení
pracovních míst u osob se zdravotním postižením je
jejich kvalifikace, možnost rozvíjet své schopnosti
a kvalifikaci. Právě na druhý ze jmenovaných problémů je zaměřen připravovaný projekt vzdělávání
zaměstnanců se ZP, který spustí počátkem roku 2014
Fond dalšího vzdělávání MPSV ČR.
Podpora bude zaměřena na jednotlivé osoby, výzva
a pravidla budou zveřejněny v březnu a realizace prvních projektů se předpokládá od dubna 2014. Kombinaci odborné a obecné části vzdělávání si budou
moci sestavit sami zaměstnavatelé, počet účastníků
a kombinací témat není omezen, objem podpory
na jednoho zaměstnance může dosáhnout až 52 tisíc

korun. V případě menšího počtu osob nebude požadováno výběrové řízení na dodavatele školení.
Že by první vlaštovka administrativně nenáročné
podpory? Ta může být pro společensky odpovědné
zaměstnavatele přínosem v mnoha směrech – posílení soudržnosti a výkonnosti zaměstnanců, úspory
odvodů za neplnění povinného podílu zaměstnaných
OZP a získání daňové úlevy, vstřícný přístup k lidem
se znevýhodněním může zlepšit i celkové image firmy – tedy i kteréhokoliv z členských družstev svazu.
Projektu mohou využít jak družstva – zaměstnavatelé více než 50% OZP, tak i ostatní družstva, podrobnosti je možno sledovat na stránkách FDV MPSV ČR
(fdv.mpsv.cz/index.php/cinnosti-fdv/projekty).
Text: Ing. Karel Rychtář

www.mpsv.cz

zajímavosti

DŮCHODCI OSLAVILI VÁNOCE NA SVAZU
Předvánoční setkání bývalých pracovníků SČMVD se uskutečnilo
17. prosince v prostorách SČMVD, který tuto akci uspořádal
ve spolupráci s OS UNIOS.
Úvodní slovo pronesl předseda
SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák,
který současně popřál všem zúčastněným příjemné prožití vánočních svátků. Poté si již svazoví
důchodci mohli společně popovídat a přátelsky posedět, aby si připomněli dávné zážitky z dob, kdy
se ještě aktivně podíleli na činnosti pro členská výrobní družstva.
Tato akce se těší vždy velké pozornosti ze strany bývalých pracovníků, kteří se každoročně akce
zúčastňují. Akci zpříjemnilo charitativní hudební překvapení –
všichni zúčastnění si mohli spolu
s kytaristkou Martinou Porkertovou zazpívat koledy a vytvořit si
tak společně příjemnou vánoční
atmosféru.

Text a foto:
Jana Henychová,
Jan Dvořák

www.scmvd.cz
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aktualita

Ohlédnutí za Českým slavíkem 2013

Vítězové ankety převzali ceny z dílny Granátu Turnov

Koncem roku se tradičně vyhlašují výsledky ankety Český slavík Mattoni. Hudební celebrity,
pěvecké hvězdy a hvězdičky se scházejí v budově Státní opery v Praze, aby při slavnostním
vyhlášení ti nejoblíbenější z nich převzali ocenění této dlouhou řadu let populární ankety.
Letošní přímý přenos uváděl moderátor Jan Kraus. Naše členské družstvo Granát Turnov
bylo, stejně jako v řadě předchozích ročníků, jedním z hlavních partnerů této prestižní akce,
kterou mohli sledovat v přímém přenosu také hudební fanoušci u televizních obrazovek.
Ceny z dílen družstva umělecké výroby Granát Turnov si ze slavnostních večerů Českého
slavíka odnesla již velká řada českých stálic i nováčků z hudební branže. Připomeňme si
zpětně tuto akci a pojďme se blíže seznámit s vznikem populárních sošek.

www.luciebila.com

První místo v kategorii zpěvačky
si prostřednictvím hlasů fanoušků vybojovala Lucie Bílá s 32 535
hlasy – v jejím případě se jednalo
o dost velký propad oproti loňským 44 976 hlasům. A tak na Ab-

Manželka Ivana přebírá ocenění pro
Karla Gotta – 1. místo v kategorii Zpěváci
a Absolutní slavík

Lucie Bílá po převzetí 1. ceny v kategorii
Zpěvačky poděkovala fanouškům
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solutního slavíka počtem hlasů
nedosáhla – tento titul letos padl
do rukou zpěvákovi Karlu Gottovi

s počtem 33 044 hlasů, který, byť
bodově s odřenýma ušima rozdílem pouhých 47 hlasů, dohnal
s pomocí fanoušků loňské zpoždění za loni nečekaně prvním Tomášem Klusem, který legendárnímu
českému pěvci stáhl první příčku.
Gott tak letos získal první místo
v kategorii Zpěváci a současně
Absolutního slavíka 2013, takže si
z produkce Granátu Turnov doma
rozšířil svou slavičí sbírku hned
o dvě ocenění. Ten večer si ale
kvůli koncertním povinnostem
pro ocenění poslal svou manželku
Ivanu. Druhé a třetí místo tentokrát připadlo v kategorii Zpěvačky
Lucii Vondráčkové a Anetě Langerové, v kategorii Zpěváci druhé místo obsadil již zmiňovaný
Tomáš Klus a třetí místo Richard
Krajčo. Ani ten se díky hudebním
aktivitám předání osobně nezúčastnil a fanoušky tak pozdravil

Tisková konference v Hotelu Ambassador

Tomáš Klus přebírá 2. cenu v kategorii
Zpěváci

prostřednictvím videozáznamu.
Kapela Kryštof získala prvenství
za 22 302 hlasů, v závěsu následoval druhý Kabát a třetí Chinaski.

Moderátor večera Jan Kraus se zpěvačkou Lucií Bílou na tiskové konferenci

Skupina Kryštof přijala cenu za 1. místo
v kategorii Skupiny prostřednictvím
videoprojekce

Zpěvák skupiny Kabát Josef Vojtek děkuje
za 2. místo v kategorii Skupiny

Objevem roku se stal Adam Mišík,
titul Skokan roku získala kapela
ABBA STARS. Titul Slavíci bez hranic získala slovenská skupina NO
NAME.

Po skončení akce se přítomní
diváci přemístili do pražského
hotelu Ambassador, kde se v rámci afterparty konala tisková
konference. Návštěvníci mohli
ochutnat z velkého slavnostního
dortu, potkávali se hudebníci,
zpěváci, bossové českého hudebního průmyslu, fotoaparáty a kamery natáčely významné hudební
osobnosti – a ti nevýznamní se
alespoň snažili na sebe upozornit,
s nadějí, že příští rok to třeba vyjde lépe… Na tiskové konferenci to
vypadalo sice trochu jako po boji,
vzhledem k neúčasti některých
oceněných, ale i tak je tato akce
vždy zajímavým kontaktním místem pro umělce i bossy hudebního
průmyslu. Rozhovory novinářů
sice mnohdy připomínaly situaci,
že vzhledem ke kladeným otázkám o tázaném nic neví a vidí ho
poprvé v životě, ale i tak se mezi
nimi našel občas novinář, který
vypadal, že hudbě rozumí. Mezi
nejveselejší momenty celé akce bezesporu patřily převleky moderá-

tora Krause nebo „večerní toaleta“
herce Petra Čtvrtníčka, na jehož
odhalené pozadí nejspíše dost
lidí po odvysílání v televizi neza-

Lucie Bílá speciálně pro časopis Výrobní
družstevnictví

pomene, nicméně na afterparty,
za doprovodu svých blízkých, již
přišel seriózně oblečen rozdávaje
1/2014
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www.luciebila.com
Lucie Bílá při odjezdu

úsměvy na všechny strany. A jelikož se mi podařilo probojovat se
až k k Lucii Bílé, zapózovala nám
ochotně pro časopis Výrobní družstevnictví a projevila také zájem,
nechat si zhotovit repliku ocenění pro výstavní účely – i takové
věci dovedou zruční pracovníci
družstva Granát vyrobit a tak se
podařilo přání dovést k realizátorovi. Módní policie by se tentokrát
během večera dost vyřádila, neboť
oproti loňské eleganci byly k vidění extrémně odvážné modely, ale
to už ostatně k této akci náleží…
Je to tradičně akce střetu úrovní
na poli hudby i elegance – připomínáme, že se nejedná o soutěž, ale
anketu, mapující jakousi v praxi
nezměřitelnou úroveň oblíbenosti

Afterparty v hotelu Ambassador

našich pěveckých celebrit. A je to
bezesporu jedna z nejvýznamnějších hudebních akcí roku, kterou
sledují davy lidí v sále i u televizních obrazovek v přímém přenosu.
Co říci závěrem? Přece to nejlepší
zmíníme nakonec - družstvo Granát předvedlo tradičně vynikající
práci a všichni tak mohli obdivovat překrásná ocenění z rukou šikovných pracovníků turnovské
šperkařské dílny. Patří jim za tato
díla slova úcty a obdivu, neboť

Zleva: Tomáš Klus (2. cena v kategorii Zpěváci), Lucie Vondráčková (2. cena v kategorii
Zpěvačky), Ing. Milan Šorejs (předseda VD Granát Turnov)

mistrnost, jemnost a exkluzivita
provedení jejich výrobků se nedá
ani slovy popsat… Snad jedině
těmi, kteří měli šanci vidět tato
ocenění zblízka.
Připomeňme si, že ceny družstvo Granát vyrábí již od roku
1996. Stálo u zrodu soutěže, kdy se
na základě návrhu akademické sochařky Heleny Hrabové přetvářel
její nákres Hlavní ceny – Slavíků –
do skutečné podoby. Ceny pro absolutního vítěze se vyrábějí podle
technologie firemních designérů.
Cena pro skokana roku vznikla
ve spolupráci se sklářskými výtvarníky ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Novém
Boru. Na skleněných doplňcích se
podíleli také výtvarníci ze SUPŠ
sklářské v Železném Brodě. Vrchní spirála hlavní ceny, která je
uměleckým ztvárněním slavíka,
je vyrobena ze zlaceného stříbra
a osázena 89 českými granáty
a jedním kamenem z horského
křištálu. Finální podoba slavíků je
každoročně pak již prací zručných
designérů a šperkařů družstva
Granát.
Kompletní výsledky Českého slavíka Mattoni můžete najít na internetových stránkách ankety.
Text: Jana Henychová. Foto: Jana
Henychová a www.luciebila.com

www.ceskyslavikmattoni.cz, www.granat.eu
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které mají zmírnit dopad restrukturalizací
a propouštění na pracovníky a na sociální podmínky

Restrukturalizace společností je aktuálním tématem ve všech evropských zemích
a v souvislosti s hospodářskou recesí způsobuje nemalé obavy. Od roku 2002 bylo
v Evropě zaznamenáno na více než 16 tisíc restrukturalizovaných podniků, což
představuje čistou ztrátu dvou milionů pracovních míst. EU se snaží tento trend
zvrátit, kromě jiného i tímto souborem osvědčených postupů pro podniky, zaměstnance, odbory, organizace zaměstnavatelů a orgány veřejné správy. EU se snaží tento trend zvrátit, kromě jiného i tímto souborem osvědčených postupů pro podniky,
JUDr. Marie Zvolská, SČMVD zaměstnance, odbory, organizace zaměstnavatelů a orgány veřejné správy.
Na základě veřejné konzultace sestavila EU pokyny
vycházející z reálných situací, ve kterých se podniky
ocitají. Pokyny se týkají konkrétních problémů všech
zainteresovaných skupin a radí, jak restrukturalizaci
předvídat a jak řídit jednotlivé procesy.
Cílem je pomoci společnostem lépe předvídat nové
požadavky na pracovní síly a dovednosti a pomoci
pracovníkům najít po propouštění jiné pracovní místo. Mezi taková konkrétní opatření patří:
██ strategie dlouhodobého sledování vývoje trhu,
██ průběžné mapování potřeb v oblasti zaměstnanosti a dovedností,
██ pomoc pracovníkům v oblasti vzdělávání, profesního
poradenství a při hledání nového pracovního místa,

HORIZONT 2020

Evropská komise vyzvala k podávání návrhů na projekty, které mohou získat finanční prostředky z programu EU na podporu výzkumu a inovací s názvem
Horizont 2020. Na program je vyčleněno celkem 80
miliard eur; během prvních dvou let jeho fungování
pak bude dáno k dispozici přes 15 miliard eur. Cílem
je stimulovat znalostní hospodářství EU a nalézt
nová řešení v oblastech, které mohou mít velký význam pro každodenní život občanů
Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu
Máire Geoghegan-Quinnová k tomu uvedla: „Horizont 2020 má pro budoucnost výzkumu a inovací v Evropě zásadní význam a přispěje k hospodářskému růstu,
zvýšení zaměstnanosti a zlepšení kvality života. Tento
program jsme koncipovali tak, aby přinášel výsledky,
a zároveň jsme maximálně omezili administrativní
formality, aby bylo jednodušší o prostředky požádat.
Vyzývám tedy výzkumné pracovníky, univerzity, podniky,
včetně malých a středních podniků, a další subjekty, aby
se do programu přihlásili!“
Je to poprvé, co Komise uvedla priority pro financování na období dvou let. Umožnila tak výzkumným
pracovníkům a podnikům získat větší jistotu ohledně
směřování politiky EU v oblasti výzkumu. Je možné
se přihlásit ve většině výzev k podávání návrhů, kte-

zapojení externích subjektů – veřejných orgánů,
univerzit, vzdělávacích středisek,
██ efektivní využívání finančních prostředků z EU
na podporu vytváření pracovních míst.
Kromě osvědčených postupů chce EU rovněž pomoci
společnostem zachovat si v dlouhodobém horizontu
konkurenceschopnost. Zohledňuje při tom širší průmyslové a sociální dopady restrukturalizace na města a regiony.
EU vyzývá členské státy, aby tyto nové pokyny propagovaly a popřípadě zvážily jejich uplatnění i u zaměstnanců ve veřejném sektoru. V roce 2016 bude
zveřejněna zpráva, která zhodnotí, zda je ze stany EU
zapotřebí dalších opatření a regulace.
██

Zdroj: Evropská komise

ré budou financovány z rozpočtu programu na rok
2014. Další příležitosti budou následovat v průběhu
roku. Jen na rok 2014 je vyhrazeno kolem 7,8 miliardy
eur, přičemž finančními prioritami jsou tři základní
pilíře programu Horizont 2020:
██ Vynikající věda: Na podporu špičkových vědeckých
pracovníků jsou vyhrazeny přibližně 3 miliardy
eur, včetně 1,7 miliardy na granty z Evropské rady
pro výzkum. V rámci programu Marie Skłodowska-Curie bude na stipendia pro mladé výzkumné pracovníky k dispozici 800 milionů eur.
██ Vedoucí postavení v průmyslu: Na podporu vedoucího postavení Evropy např. v oblasti informačních
a komunikačních technologií, nanotechnologie,
pokročilé výroby, robotiky, biotechnologie a výzkumu vesmíru, je vyhrazeno 1,8 miliardy eur.
██ Společenské výzvy: Na inovativní projekty řešící
některé ze sedmi společenských výzev uvedených
v programu Horizont 2020 je vyhrazeno 2,8 miliardy eur. Jedná se především o tyto oblasti: zdraví,
zemědělství, námořní výzkum a biohospodářství,
energetika, doprava, opatření v oblasti klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a surovin
či bezpečnost.

Máte aktuální dotaz na téma EU? Napište nám!

Zdroj: Evropská komise

e-mail: zvolska@scmvd.cz
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od naší zpravodajky z Bruselu

EU ZVEŘEJŇUJE OSVĚDČENÉ POSTUPY,

zajímavosti

RETRO VE VAŠÍ KOUPELNĚ
Dřevojas, výrobní družstvo Svitavy je výrobcem kvalitního koupelnového nábytku s neotřelým designem.
Pořiďte si koupelnový nábytek z jeho produkce a vytvořte si koupelnu vašich snů…
Koupelna je místo, kde trávíme relativně dost času
a patří bezesporu k interiéru naší domácnosti. Je již
naštěstí delší řadu let konec univerzálním koupelnám převážně sídlištního typu, vystavěných podle
jednoho modelu, bez nápadu a útulnosti.
Dřevojas se rozhodl najít talentované a kreativní
mladé designéry a tak vyhlásil soutěž – navrhnout
Retro nábytek inspirovaný 50. léty. „Chtěli jsme
najít návrháře s novým, neotřelým pohledem,“ vysvětluje Ing. Zdeněk Blažek, marketingový ředitel
firmy Dřevojas. Nejlepší návrh se bude vyrábět již
od začátku roku 2014.

Dřevojas vyhlásil soutěž s podporou Mendelovy
univerzity v Brně a Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad
Labem a v souladu se Soutěžním řádem ČKA. Předsedkyní odborné poroty byla Ing. arch. Kristina Ullmannová, členka ČKA. V podobném rozsahu se studentská
soutěž zaměřená na nábytek ještě neuskutečnila. Vedle
finančních odměn pro nejúspěšnější účastníky představovala velkou motivaci hlavní cena pro vítěze: zařazení vítězného projektu do sériové výroby a nové
řady koupelnového nábytku do katalogu pro rok 2014.
Účastníci měli využít trendové materiály. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 62 návrhů. Vítězem se stal
Jakub Med z Fakulty architektury a urbanismu ČVUT
v Praze, který svůj projekt vypracoval ztvárněním komiksového příběhu. Jeho nábytek je určený do menších
a středně velkých koupelen a čerpá inspirace z 50. let.

1. místo: Bc. Jakub Med,
ČVUT Praha
Koupelnová řada retro nábytku
inspirovaného 50. léty
Vítěz soutěže zdůrazňuje, že padesátá léta jsou právem vnímána
negativně, pokud jde o politickou
situaci, ale přinesla i řadu nápadů.
Produktový design byl tehdy v tuzemsku na vysoké úrovni. Úspěch
Československa na Světové výstavě v Bruselu nebyl náhodný. „Zaměřil jsem se na 50. léta, období pop
artu, slávy českého designu i doby
tuhého režimu,“ vysvětluje Med.
Svůj obdiv k 50. létům Med vyjádřil formou komiksového příběhu, kde nechybějí tehdejší největší
„perly“, počínaje vysavačem legendárního Stanislava Lachmana
a konče skútrem ČZ od J. F. Kocha.
„Soustředil jsem se v prvé řadě na to, že
prezentace návrhu je stejně důležitá
jako návrh samotný. Komiks vypráví
příběh pomocí přehledné, zjednodušené grafiky a s minimem textu.
Prezentace pomocí komiksu navíc
perfektně zapadá do estetiky 50. let
a období pop artu,“ dodává Med.
Medova řada retro nábytku má
jasnou inspiraci v 50. letech, zákazník si bude moci vybrat z několika barev.
Nábytek tvoří tři základní prvky: skříňka pro umyvadlo, vysoká
26
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odkládací skříň a závěsná skříňka
se zrcadlem. Stolek s umyvadlem
je navržen ve třech variantách,
vysoká odkládací skříň ve dvou.
Jako volitelný doplněk slouží lavice s úložnými prostory.
A autorův názor na samotnou
soutěž? „Možnost vyzkoušet si návrh koupelnového nábytku přímo
pro firmu zabývající se jeho výrobou
pro mne byla velice atraktivní, protože nabízí zpětnou odezvu na moji
práci ze světa mimo akademické
prostředí,“ říká vítěz soutěže Jakub
Med. Podle něj je na retro stylu
2. poloviny 20. let přitažlivé například to, že mnohým připomíná
dětství. „Je to nábytek, který jsme
jako děti babičce počmárávaly fixou,
mají jej stále rodiče na chatě nebo

prarodiče v obývacím pokoji. Další
výhodou je, že požadavky na tehdejší
poválečný nábytek byly velmi podobné dnešním nárokům, důležitá je
především jednoduchá výroba.“
Z tehdejšího nábytku Med převzal základní atributy: proporce,
krabicovité tvary a odlehčující
šikmé nohy. „Je to nábytek používaný v obytných místnostech, přesunutý z obývacího pokoje do koupelny,
modifikovaný a aktualizovaný tak,
aby odpovídal modernímu využívání koupelen. Toho je docíleno mimo
jiné zabudováním umyvadel, místo
madel jsou vyřezány větrací úchyty, aby nevystupovaly z jednoduché
hmoty nábytku. Odlišné je i výrazné
barevné zpracování,“ popisuje svůj
návrh autor.

2. místo: Bc. Patrik Křížek, UJEP, Ústí nad Labem
Typologicky nový koupelnový nábytek se může uplatnit především v luxusních interiérech a větších prostorech

3. místo: Tereza Spurná,
VUT, Brno

Inovativní je řešení otevírání zásuvek
a dvířek v přiznané zkosené hraně nábytku. Čistota, elegance a odvážnost
barevností

Do užšího finále nakonec postoupilo 14 soutěžních projektů. Mladí designéři pojali
„styl retro“ z nejrůznějších
pohledů.
Retro totiž neznamená jen
50. léta. Lze jej vnímat jako
něco nadčasového, co nás
svou kvalitou stále oslovuje.
Seznamte se i s dalšími návrhy…

Luděk Šimoník, VUT, Brno

Návrh nabízí promyšlené detaily, zajímavé proporce, eleganci i vtipné řešení otevírání
umyvadlové skříňky

David Pacák, UJEP, Ústí nad Labem

Nápad využit stůl místo klasické skříňky
představuje originální a kreativní koncept

Text: Ing. Zdeněk Blažek, jr. (-mv-, -jh-). Foto: Dřevojas Svitavy

www.drevojas.cz
1/2014
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družstevní výrobky

VALENTÝN po česku a jinak

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Kdo by neznal Valentýna? Původně americký svátek, nezevšední, potěší ženy i muže a budou se hodit celý rok
který postupně pronikl do celého světa a hlavně v po- nebo minimálně i další sezónu.
slední letech se rozmáhá i u nás. Už od poloviny ledna „A co může být těmi nejvhodnějšími valentýnskými dártak na nás útočí výlohy a nákupní centra plné červené ky pro ni a pro něho? Ideálně něco, co potěší každého –
a růžové barvy nebo blikajících srdíček a obdobných nadšeného i rekreačního sportovce, milovníka aut, ale
dekorací. Pojďme se ale na 14. únor podívat jinak, i ženu se zájmem o módu nebo květiny. Navíc vše od trapo česku! Zapomeňme na spoustu nepotřebných drob- dičního českého družstva Druchema za maximálně
ností, které by stejně neměly delší životnost než do kon- příznivé ceny. Valentýn se dá zkrátka prožít v klidu,
ce února a dopřejme si vedle skvělé večeře i originální po česku a kvalitně. Navíc letos připadá na pátek, tak
praktické dárky. A hlavně české dárky! Takové, které proč jím neodstartovat krásný pohodový víkend?

TEXBA – barvy na textil

Ženy vždy nepotěší jen zbrusu nové oblečení, ale stačí kolikrát i mnohem méně. Třeba
jen nová nebo výraznější barva oblíbeného
kousku šatníku. Původní barvy oblečení se
často seperou anebo prostě jen zevšední, a tak
koukáme po něčem novém. A přitom řešení
může být snazší, než se zdá. Stačí jen vybrat
barvu nebo barvy, rozpustit ve vodě a pustit
se do barvení. Díky barvám na textil Texba je
to nyní možné, a dopřát si můžeme barevné
spektrum od žluté až po černou!
Texba od Druchemy je totiž k dostání hned
ve 12 barvách, kterými jsou žlutá, červená, oranžová, světle modrá, klasická modrá, námořnická modrá, fialová, zelená, khaki, hnědá, tmavě
hnědá, černá a dokonce je k dispozici i odbarvovač. Každá žena se tak
s těmito barvami dokonale vyřádí! Stačí dát prostor své fantazii nebo
náladě a barvit, přebarvovat, odbarvovat i batikovat. Výsledná barva je
krásně sytá a skvěle drží. Barvit ale nemusíte jen oblečení, stále populárnější jsou například i batikované polštáře nebo ubrusy.

TIP jak na to
Barvení je možné provést ručně
nebo v automatické pračce. Při
ručním barvení se barva rozpouští
v 1 litru horké vody a následně se
lije do nádoby s 8 litry teplé vody,
přidává se 5 lžic kuchyňské soli
a při mírném varu a občasném
míchání se barví zhruba 30 minut. Pro batikování je doporučeno
barvenou látku stočit nebo svázat, aby barva nepronikla všude
a vznikl tak žádoucí efekt. Při
barvení v pračce se rovněž barva rozpouští v 1 litru horké vody,
nalije se do bubnu pračky a přidá
se 5 lžic soli. Pro tento typ barvení
je ideální zvolit program na 90 °C
a nechat jej celý ukončit.

Ideální dárek pro každou ženu milující barvy, barevné kombinace a změny! Cena: 26 Kč / 20 g

TAGAL – krém na obuv

Které ženě by v jejím botníku chyběly alespoň jedny kožené boty? Kůže
je materiál, který nikdy nevyjde z módy a hlavně nepopraská a vydrží
několik sezón. Proto jsou kožené boty tolik oblíbené a neváháme za ně
vytáhnout z peněženky i vyšší bankovky. A protože při jejich nošení už
nedokážeme zabránit jejich namoknutí nebo zašpinění, je třeba jim dopřát náležitou péči, aby nám vydržely co nejdéle. Zabrat jim dávají především zimní měsíce plné plískanic, sněžení nebo dešťů. A právě v zimě
bychom o kožené boty měli pečovat maximálně! Skvěle nám s tím pomůže krém na boty Tagal, který se snadno a rychle nanáší a je dokonce
samolešticí.
Tagal od Druchemy je ideální pro všechny kožené boty. A protože výrobce myslel i na dámskou obuv světlých barev je krém k dostání vedle
klasické černé varianty i v bezbarvé nebo hnědé variantě. O kožené boty
tak bude dobře postaráno, vyživí se jejich kůže a obnoví se její přirozené
vlastnosti. Navíc po aplikaci zůstane na povrchu boty ochranná vrstvička, která zabraňuje dalšímu znečistění a chrání před deštěm nebo
oděrem. Na vysokou výdrž kožených bot se tak můžete spolehnout.

Aby kožené boty vydržely co nejdéle…
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TIP jak na to
Krémování obuvi je ještě snazší
než kdy dříve! Praktickým aplikátorem stačí jen rovnoměrně krém
rozetřít na očištěné boty, nechat
jej zaschnout a vše je hotovo. Už
žádné zašpiněné prsty a mnohdy i oblečení po aplikaci krému.
Samolešticí složka se následně
o ostatní postará, takže výsledkem budou dokonale lesklé boty.

Cena: 40 Kč

/ 50 g

♥ tipy na praktické valentýnské dárky
FLORAN – hnojivo na květiny a rostliny

Ženy jsou zkrátka milovnicemi květin! Některé mají květin plný byt,
některé mají v bytě jen několik oblíbených druhů, ale každopádně neexistuje asi žena, která by doma neměla nějakou tu květinu nebo rostlinu. Těší nám zejména jejich pestré květy a chápeme je i jako ozdobu
a výzdobu místností nebo později balónů. Bez květin a rostlin bychom
si asi jen těžko představili naši domácnosti. Ale samozřejmě i květiny
a rostliny potřebují péči, což v zimních měsících platí mnohonásobně.
Vedle pravidelného zalévání je tak důležité dodat jim i živiny, a jak jinak než z kvalitního hnojiva. Ideálním dárkem tak pro všechny milovnice květin bude tekuté hnojivo Floran, které jim s péčí o ně pomůže.
Floran od Druchemy obsahuje stopové prvky, které jsou pro správný
růst a zdraví rostlin zásadní. Hnojivu nechybí ani všechny základní
živiny a potřebný stimulátor růstu. Floran je ideální nejen k přihnojování květin, ale i pro zeleninu a její sazenice, a v létě se bude hodit i pro
hnojení jahod. Navíc je ve vodorozpustné formě, takže práce s ním je
maximálně snadná a díky své koncentraci je i neuvěřitelně úsporný.

TIP jak na to
Přihnojování Floranem se provádí jednou týdně, a to buď
zaléváním mimo běžnou zálivku,
nebo postřikem. Při zalévání
stačí 10 ml hnojiva na 2 litry
vody, při postřiku
stačí 10 ml hnojiva dokonce na
3 litry vody. Nově
zasazené
nebo
přesazené rostliny není doporučeno přihnojovat.

Aby nám rostliny dělaly radost nejen v teplých a slunných měsících.

TEMPO – čisticí leštěnka

Muži se rádi chlubí krásným autem s dokonale lesklým a zářivým autolakem. Udržet ale jeho krásu a lesk i přes zimu je poměrně složité. Naše
auta v tomto období ničí plískanice, posypové soli, popílky i nepříznivé
počasí, a to vše samozřejmě autolaky poškozuje. Proto je ideální udělat
si čas na pravidelnou péči o ně, čímž zabráníme dalšímu stárnutí a poškozování materiálů. Dokonalou volbou je čisticí a lešticí emulze Tempo,
kterou ocení všechna auta. Tempo čisticí leštěnka od Druchemy se výrobně hodí pro leštění a čištění všech autolaků, včetně metalíz, a to bez
ohledu na jejich stáří. Díky jemným brusným částicím leštěnka snadno
odstraňuje nečistoty a zoxidovanou vrstvu laků, čímž navrací lakům
původní barvu a hlavně žádoucí lesk. Po ošetření vytváří na povrchu
laků ochrannou vrstvičku, která zabraňuje rychlému znečištění a poškozování laku, což přijde vhod zejména v zimě.

Zimní lyžařská sezóna už je ve své druhé polovině, proto je nejvyšší
čas vyrazit alespoň na víkend na hory. A proč ne zrovna na valentýnský víkend? Potřebovat budete určitě lyže, ale pro správný požitek
z jízdy nesmíte zapomenout je správně navoskovat. Jak se říká, kdo
maže, ten jede, a lyžování je toho tím správným důkazem. Správně
navoskovaná skluznice lyží zlepší jízdní vlastnosti, skluz a lyžování
vás tak bude daleko více bavit! Pokud ale máte pocit, že se v nepřeberném množství lyžařských vosků neorientujete, vsaďte na jistotu.
Skivo parafín pasta univerzál od Druchemy je vhodná zejména, když
nevíme, jaké teplotní a sněhové podmínky nás čekají. Jak napovídá název Univerzál, hodí se totiž do všech teplot i pro všechny druhy sněhu.
Využijí ji jak majitelé sjezdových lyží, tak ale i běžek nebo snowboardů.
Navíc ji lze použít i jako „první pomoc“ na sjezdovce, protože díky možnosti její aplikace bez zažehlování, ji lze aplikovat okamžitě. Do pórů
skluznice se rychle a dobře vsákne a kvalitní lyžování může pokračovat.

/ 200 g

TIP jak na to
Leštění vozidla snad ještě nebylo
snazší! Leštěnku stačí
nanést na měkký hadřík nebo houbu a krouživými pohyby začít
leštit suchou karoserii
vozu. Pro urychlení
práce je možné použít
také ruční elektrickou
leštičku s měkkým potahem. A vše je hotovo.

Zbrusu nové auto ve vaší garáži – rychle a téměř bez námahy!

SKIVO – parafín pasta univerzál

Cena: 40 Kč

Cena: 139 Kč

/ 300 ml

TIP jak na to
Skivo parafín pasta univerzál
se vždy nanáší na vyčištěnou
skluznici
zbavenou
starých
vosků a nečistot. Pomocí aplikátoru se na skluznici lyží nebo
snowboardů nanese tenká vrstva pasty a nechá se zaschnout.
Pastu není nutné do skluznice
zažehlovat, stačí vrstvu jen překartáčovat měkkým Skivo kartáčem a přeleštit Skivo utěrkou.

Cena: 129 Kč

Pro kvalitní a pohodovou lyžovačku!
1/2014

/ 40 g
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START – olej na kola

TIP jak na to

Únor je posledním zimním měsícem a po něm už následuje tolik očekávané a vytoužené jaro. Koneckonců, cyklistice se bylo možné věnovat vzhledem k takřka jarnímu počasí i o letošních Vánocích :-).
Kromě prvních rozkvetlých květin a příznivějšího počasí se můžeme
těšit i na pobyt v přírodě a sport. Na řadu tak většinou přichází i první
jarní projížďka na kolech. Není proto od věci zkontrolovat s předstihem
stav vašich jízdních kol po loňské sezóně a dopřát jim potřebný servis. Ať
zbytečně nepromeškáme první možnost vyrazit po zimě na kolo a hlavně ať se na cestách cítíme bezpečně. Kontrola všech šroubků, řetězu,
brzd, plášťů i duší by měla být základem. Pro první předsezónní servis
si můžete vzít na pomoc Start olej ve spreji, který péci a kontrolu stavu
kol maximálně usnadní.
Start olej od Druchemy je skutečně multifunkční. Zároveň totiž maže,
konzervuje, čistí a uvolňuje. Pomůže tak například s uvolněním zarezlých šroubů nebo závitů, vyčistí části kola například od zbytku maziv,
dokonale promaže pohyblivé části kola jako je řetěz nebo ložiska, a hlavně konzervuje. Po nanesení vytváří na povrchu ochrannou vrstvičku,
která odpuzuje vlhkost a tak zabraňuje korozi. Sprej navíc snadno pronikne do škvír a využívají jej i profesionální cykloservisy a dokonce se
hodí i pro motocykly, lodě, sekačky i motorové pily.

Hurá do přírody na první jarní vyjížďku!

Start olej ve spreji nastříkáte na problematickou část kola. Olej
slouží jako klasické
mazivo, takže pokud
jej využíváte pouze
pro mazání a konzervování, nechte nástřik
zaschnout a vše je hotovo. V případě že jej
budete používat pro
čištění a uvolnění, je
doporučeno
chvíli
počkat a po té nečistotu setřít nebo povolit
zarezlý šroub. Při silnějším znečištění nebo zrezivělosti postřik
po chvíli opakujte.

Cena: 93 Kč

/ 100 ml

Tyto i další ryze české produkty lze zakoupit v drogeriích, obchodních řetězcích,
sportovních potřebách nebo na webu společnosti Druchema.

Pro nejkrásnější a nejklidnější svátek svatého Valentýna!
SPOLEČNOST DRUCHEMA
Družstvo pro chemickou výrobu patří k tradičním českým firmám, které se specializují na široké spektrum
chemických výrobků pro každodenní využití. Jedná se
zejména o produkty zaměřené na dům a zahradu, sport,
hobby, autokosmetiku nebo speciální produkty a volnočasové aktivity. DRUCHEMA byla založena již v roce 1951
a v průběhu let se stala největším českým chemickým
družstvem a zavedeným výrobcem kvalitních českých
produktů. Nejznámější produkty v portfoliu družstva
jsou barvy na vejce OVO, autokosmetika TEMPO, lepidlo
na papír HERKULES či lyžařské vosky SKIVO. Veškeré
výrobky jsou vysoce účinné, laboratorně zkoušené a atestované, plně vyhovující platným ekologickým předpisům
a evropským normám. DRUCHEMA vyváží své výrobky
i do zemí Evropské Unie a dále do východní Evropy.

www.facebook.com/druchema

Text: Lenka Netušilová. Foto: Druchema
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PLASTOVÉ DÁVKOVAČE WC GELU MAJÍ KONKURENCI!

Na trh přichází

NOVINKA

Styl, družstvo pro chemickou výrobu
ul. Práce 185, 277 11 Neratovice

STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Neratovice uvádí na trh nový výrobek zn. Larrin WC
STAR. Jedná se o čisticí a dezodorační přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení. Výrobek
se vyznačuje dlouhotrvající vůní – zákazník má
na výběr ze čtyř druhů, a to s vůní citronu, vůní
oceánu, vůní květin a lesní vůní. Jeden zásobník
vydrží až na sedm dávek gelu, což představuje
až 700 splachů. Jedno balení obsahuje 47 ml
gelu.
Když se řekne WC gel, řada z nás si představí
plnitelný plastový dávkovač, do kterého je potřeba
umístit WC gel. Tyto prostředky jsou velmi oblíbené a družstvo STYL Praha je má také ve své nabídce.
Nyní však STYL přichází s revolučním nápadem –
gel ano, ale bez dávkovače. Představte si zařízení
ve tvaru válečku s pístem, připomínajícím větší
injekční stříkačku, naplněnou WC gelem. Gel je
svou strukturou vyroben tak, že přilne k toaletní
míse. Splachováním dochází k postupnému smývání gelu, který uvolňuje deodorant zpříjemňující
svou vůní prostory toalety.
STYL je největším českým výrobcem WC závěsů, WC bloků a pisoárových dezodoračních tablet a vyvinul celou řadu vlastních receptur, které
představují vysoký standard kvality v tomto oboru. Současně je jedním z předních výrobců WC
gelů, tekutých WC přípravků a prostředků bytové
chemie, např. na rez a vodní kámen, na čištění koberců, kuchyní, koupelen, sprchových koutů, atd.
Za 60 let svého působení si firma vybudovala pevnou pozici na českém a slovenském trhu, významná část výroby je určena pro vyspělé evropské trhy
a export do zámoří. Podnikatelské aktivity družstva STYL jsou zacíleny do tří tržních segmentů:
⁃⁃ obchodní řetězce nadnárodní i tuzemské,
⁃⁃ velkoobchody,
⁃⁃ oblast služeb (úklidové firmy, gastro, průmysl).
(-mv-, -jh-)
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V dalším čísle naleznete

REPORTÁŽ Autodružstvo Praha
1/2014
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