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slovo úvodem

Ing. Václav Valter
předseda Kovodružstvo v. d. Strážov
člen představenstva SČMVD

Vážené dámy a pánové,

Jsem potěšen, že mi byl svěřen úvodník únorového
čísla časopisu Výrobní družstevnictví v roce 2014.
Myslím si, že v současné době, kdy informačním
médiím vládne internet, zůstává časopis Výrobní
družstevnictví stále jedním z důležitých zdrojů informací pro členská družstva Svazu českých a moravských výrobních družstev.
Já osobně patřím mezi pravidelné čtenáře Výrobního družstevnictví, zajímají mne nejvíce informace
o práci a výsledcích členských družstev a informace
o činnosti SČMVD. Vždy mne potěší, když si přečtu,
že členská družstva a jejich manažeři dosahují významných úspěchů ve svém podnikání.

V družstevnictví pracuji již 25 let a dobře vím, co
znamená prosadit se v současné celosvětové konkurenci a také dobře vím, že za každým úspěchem
je spousty každodenní práce nejen manažerů, ale
celých pracovních týmů. Proto si všech úspěšných
družstev velmi vážím. Můj velký obdiv zasluhují
zejména družstva, která zaměstnávají zdravotně
hendikepované spoluobčany, pro které zajistit práci
v současné době je téměř nadlidský úkol. Všechna
tato pozitiva podtrhuje fakt, že výrobní družstva
po transformaci majetku v roce 1992 zůstala ryze
českými firmami a jsou tak stále důležitou součástí
české ekonomiky. Vzpomeňme si, jak dopadly po velké privatizaci Státní podniky, banky, ale raději snad
nevzpomínat… Myslím, že výrobní družstva už historicky byla zvyklá se o sebe postarat sama a nikdy
nečekala na státní pomoc, ba naopak musela a musí
neustále bojovat se státní byrokracií a nesmyslnými
novelami zákonů převzatých z EU. Proto je dobré vědět, že v tom nejsme sami a můžeme se obrátit na Svaz
českých a moravských výrobních družstev, který
nám kdykoliv pomůže a poskytne profesionální poradenské služby v oblasti ekonomiky, vzdělávání, životního prostředí a odpadového hospodářství. Dále

nám poskytne právní služby, finanční služby z FDÚ
a zajistí centrální nákup energií a služeb. SČMVD se
také velmi pečlivě zabývá problematikou zaměstnávání zdravotně hendikepovaných osob a zastupuje
tato družstva na různých úrovních vůči státní správě.
Členská družstva SČMVD podnikají v různých oborech a mají široký záběr výrobních programů, proto
je pochopitelné, že všechna družstva nepotřebují
stejné služby a poradenství. Ale myslím si, že každé
družstvo si najde v široké nabídce SČMVD služby
a poradenství, které potřebuje pro své podnikání.
Většina svazů, které znám, jsou zájmovým sdružením, kde členové přispívají na jeho činnost. V našem
případě tomu tak není, neboť SČMVD disponuje
majetkem, který vytvořila družstva, ze kterého je
SČMVD schopen financovat veškeré svoje aktivity.
Dokonce v posledních dvou letech byly členským
družstvům vypláceny podíly na zisku, z čehož je
patrné, že SČMVD s majetkem družstev hospodaří
velmi dobře a po nástupu nového předsedy ještě
efektivněji. O to více mne mrzí, že v posledních letech se objevují různé spekulace ohledně majetku
SČMVD. Pevně však věřím, že společný zájem většiny
členských družstev na fungování SČMVD a zdravý
rozum zvítězí.
Dámy a pánové, protože stojíme na prahu nového
roku 2014, přeji Vám všem, ať se splní všechna Vaše
osobní i pracovní předsevzetí, ať se Vám v novém
roce daří Vaše podnikání a brzy se dočteme v časopisu Výrobní družstevnictví o Vašem úspěchu.

w w w. kovo s t r a zov.c z
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reportáž z družstva

AUTODRUŽSTVO PRAHA

Zima se nám letos opozdila a konečně dorazila i s mrazem a sněhem. Jak se v zimě postarat o vašeho čtyřkolového parťáka nebo jak ho připravit na jaro? Stejně tak není na škodu dozvědět se více
informací o možnostech údržby a servisu. A právě na to jsme se zajeli zeptat přímo do pražského
Autodružstva Praha. Povídal si s námi předseda družstva Jiří Medlík.
vání kompletního vozu či jen některých jeho částí
nebo doplňků. Provádíme nástřiky dutin a podvozků
vozů. Dále pro vás zajistíme STK, měření emisí, zkrátka tzv. „full servis“. Z těch servisních činností bych
ještě uvedl například diagnostiku vozu bezdrátovým
zařízením či kontrolu brzd, test tlumičů a seřízení
geometrie vozu 3D. Mezi naše služby patří i výměna
pneumatik včetně možnosti uskladnění v našem objektu. Službu využívají hlavně obyvatelé bytu, kteří
nemají sezonní pneumatiky kde uskladnit.

ROZHOVOR
Jiří Medlík, předseda družstva
 Jaké služby Autodružstvo Praha nabízí?
Autodružstvo zajištuje prodej nových vozů značky
Škoda a také kompletní servis pro jiné značky vozů.
 Můžete našim čtenářům přiblížit služby servisu?
Nabídneme vám kompletní servis podle ukazatele
kilometrů nebo servisní knížky včetně digitálního
servisního plánu (elektronická servisní knížka), který se zavádí od 45 kalendářního týdne 2013. Můžete si
u nás objednat přezutí pneumatik, geometrii, zkrátka vše co vůz vyžaduje, aby byl spolehlivý a bezpečný.
Mezi naše služby patří také klempířské práce a lako4
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 Co když někdo potřebuje opravit vůz, ale nehodí se
mu vaše servisní doba?
Pro vozy také dojíždíme k zákazníkovi a po opravě
opět přivezem na dohodnuté místo. Případně zákazník může zavézt vůz k nám, do střeženého areálu, kde
je přístup v podstatě nonstop, a další den telefonicky
s naším servisním pracovníkem dořešit opravu.
 Co když zákazník potřebuje nutně auto a vaše je
v opravně déle než předpokládal?
Má možnost si od nás vypůjčit náhradní vůz po celou
dobu opravy za dostupnou cenu.
 Když nastává čas změny ročního období, co byste
majitelům aut doporučil?
Děláme také jarní a letní prohlídky, nebo chcete-li
podzimní, tedy přípravu auta na zimu. Je dobré vždy
auto nechat zkontrolovat a nenechat nic náhodě, ať se
již jedná o zkontrolování funkcí automobilu či výměnu baterie nebo doplnění kapalin.

Když je servisní technik vaším partnerem v nouzi…
 Na co byste nalákal zákazníky?
Určitě je zaujmou naše akční ceny – například když je
vůz starší více jak čtyři roky, můžeme jim nabídnout
tzv. šekovou knížku, kde jsou specifikovány konkrétní opravy a originální náhradní díly za akční cenu. Je
to například výměna tlumičů, spojky, brzdy, rozvodové sady a podobně. Pokud navíc zakázka překročí
cenu tři tisíce korun, zákazníkovi lze poskytnout
další slevu. Dále nabizíme tzv. eco díly za velice příznivé ceny.
 Proč jste na vaše zákazníky tak hodní?
Chceme zákazníky inspirovat, aby si kupovali výhradně originální náhradní díly – neoriginální nejsou tak kvalitní. V té souvislosti je nutno zmínit, že
jsme schopni zajistit náhradní díly pro jiné značky
vozů než Škoda a u těchto vozů běžný servis.
 Starší typy vozů nebo levnější modely nemají některé
příslušenství – dá se zabudovat do auta dodatečně?
Co třeba vyhřívaná zrcátka, které například dřívější
model Fabie neměl?
Obecně platí, že pokud chcete svoje auto dovybavit,
je lepší to dělat při koupi nového vozu. Dodatečné
montování a přebudovávání stávajícího zařízení
se může prodražit. Pokud má zákazník zájem zabudovat do auta vyhřívaná zrcátka, je potřeba počítat
s tím, že cena je značně dražší než při konfiguraci
nového automobilu. Cena se dá přesně stanovit pouze
u konkrétního automobilu – záleží na tom, jestli jsou
v autě rozvody odpovídající novému zařízení. Pokud
ve voze není připravena instalace, pak vyjde montáž
doplňku nákladněji. Rozhodně bych doporučil všem
při koupi vozu, nakonfigurovat si tyto věci předem
a nechat si je zabudovat rovnou. Protože jinak může
dojít například k extrémům, kdy se cena běžného
namontovaného zadního stěrače v ceně při koupi nového vozu kolem 2500 Kč vyšplhá u některých typů
vozu až na 40 tisíc. Jde o to, že se musí ve voze provést
již zmiňovaná instalace vedení a současně je potřeba
vyměnit i část dveří atd., dále zabudovat spínače, případně další doplňky. Zkrátka nejde pak jen o stěrač,
ale o průvodní věci kolem. Doporučuji Vám vždy prokonzultovat požadavek s naším servisním technikem
a poté se podle odhadované ceny rozhodnout, zda
úpravy provést či nikoliv.
 Můžete našim čtenářům doporučit, jak správně používat v zimních měsících klimatizaci?
V chladnějším počasí se používá kvůli rychlému
odmlžení. Ještě bych doporučil řidičům klimatizaci
také v zimním období občas zapnout. V systému je
směs chladiva a oleje a zapnutím dojde k promazání
kompresoru.

Servisní poradci. Zleva: Pavel Kratochvíl, Ladislav Turek

 Jak často by se měla nechat klimatizace čistit? Jistě se
řada z nás setkala s tím, že z klimatizace šel podivný
zápach či dokonce měla nižší výkonnost… Jaký je vaše
rada?
Majitelé aut by měli nechat provést servis čištění
klimatizace alespoň jednou za dva roky. Čištění
klimatizace se dá provádět proti zápachu (doporučeno jednou ročně), tedy s použitím dezinfekce, bez
jakékoliv demontáže včetně výměny prachového
filtru topení. Tento způsob čištění je rychlý a dojde
při něm k odstranění bakterií. Druhý důkladnější
způsob je pak čištění vnitřku klimatizace – napojí
se přístroj na plnění klimatizace, ten vysaje všechny
zbytky plynu a oleje a když dojde k vyčištění, dojde
k opětovnému plnění. Při čisticím procesu se dodává
také olej do kompresoru a doplňuje chladivo. Pokud
klimatizace netěsní, zjistí se to při tomto procesu, pomocí detekčního barviva, která ukáže tzv. netěsnost
v okruhu. Oba způsoby provádíme v našem servisu.
 Někteří majitelé auto nevědí, jak používat venkovní
a vnitřní okruh klimatizace. Máte pro ně odpověď?
Vnitřní okruh je kvůli kvalitnímu vzduchu – abyste
nedýchali znečištěný vzduch, když například stojíte v koloně vozidel. Nemůže se ale používat dlouho,
protože byste přišli o přísun čerstvého vzduchu. To
mimo jiné způsobuje vnitřní zamlžení skel.
 Řada z nás ještě pamatuje na starší typy Škodovek.
A nabízí se otázka – proč nedochází u nových vozů
k „vaření motoru“?
Je to dáno novou technologií chlazení motorů a spolehlivými termospínači dochlazování – dříve si lidé
přimontovávali do aut různé mechanické spínače
které se musely ručně spouštět a motor se kolikrát
stejně „uvařil“. U nových typů automobilu dochází
k automatickému spínání ventilátoru dochlazování
a proces je natolik automatický, že řidič o tom ani
neví.
2/2014
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 Jak dlouho by měla vydržet baterie ve voze?
Záleží vždy na provozu vozu. Když jezdíte pouze krátké trasy, pak baterie vydrží méně. Kdysi se z praxe
říkalo, že jedno nastartování dobijete po 25 kilometrech jízdy. Dnes se ale vyrábějí kvalitnější baterie,
vše souvisí s tím, jak často jezdíte, potažmo jak často
startujete baterii. Další věc je ta, že baterie má v podstatě stálý odběr. Důležité je také vědět, že pokud
jezdíte jednou za měsíc, auto necháte stát venku atd.,
pak ho nemusíte za ten měsíc nastartovat. Určitě to
chce častěji jezdit, pro vozy je lepší pravidelné používání. Není to ale jen baterie, proč auto náhle nejede –
řidiči by si měli dávat pozor také na používání ruční
brzdy. Pokud auto necháte stát déle, například ve vlhku a mrazu - stačí kolikrát i přes noc při minus deseti stupních - pak mohou nareznout či přimrznout
brzdové kotouče. Jediná možnost je zkusit kola „utrhnout“ přes zpátečku. Pokud závada trvá, pak zbývá
jedině kola sundat a zarezlé kolo uvolnit poklepáním
kladivem na zadní brzdové bubny.

mají již v základní ceně lepší výbavu. Na druhou
stranu – u Škodovky je prohlídka za dva roky nebo
30 tisíc kilometrů, dále prodloužená záruka na čtyři
roky až 120 tisíc kilometrů. Kdežto k prodejci jiných
značek vozů musí jezdit pravidelně po roce, aby platila prodloužená záruka, což je 5–7 let. Jakmile není absolvována povinná prohlídka, pak se navyšuje cena
servisních služeb. Takže když si pak nakonec vše
důkladně propočítají, zjistí, že se jim vůz prodražil
o tisíce korun. Zákazníci, kteří plánují dlouhodobě, si
uvědomují, že kdyby chtěli později vůz prodat, tak se
prodejní cena vozů Škoda stále drží na velmi zajímavé cenové úrovni.

 Při koupi vozu zákazník často přemítá, jaký motor vybrat a zda mu motor 1,2 TSI postačí… Jak to vidíte vy?
Když se zákazníci nemohou rozhodnout, říkám:
„Nekupujete si levnou věc. Přijeďte si sem s vozem,
půjčte si předváděcí vůz a zkuste si to co vám bude
 E xistuje mnoho značek automobilů, ale značka Škoda
vyhovovat“. Na běžné ježdění motor 1,2 TSI výkonu
je vidět asi nejvíce na našich silnicích. Proč je tato
63kw/77kw absolutně stačí, dostanete z něj rychlost
značka stále u zákazníků tak oblíbená?
až 180 kilometrů za hodinu, což na naše dálnice ani
Je to logické, protože značka má tradici, je velice kva- aplikovat nelze.
liní, spolehlivá a oblíbená podle nazávislých testů jak
celosvětově tak v České republice. Pravda ale je i ta,
 Děkuji za rozhovor.
že zákazníci často preferují jiné značky vozů, neboť
Rozhovor připravili Ing. Jiří Viselka a Jana Henychová
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Jak to vlastně v servisu probíhá?

Každá operace tu má svou historii a každé auto vlastní evidenci oprav. Pokud chodíte stále do stejného
servisu, nemusíte se zabývat podrobnostmi, co hlásit servisnímu technikovi – vše potřebné si o vašem
autě nalezne v systému, stejně jako například nalezne
lékař informace ve vaší zdravotní kartě. Ocení to zejména ti, kdo nejsou příliš technicky založení a z auta
chápou pouze jako prostředek k dopravení se na požadované místo. Záměrně nepíšu, že takový servis
ocení hlavně ženy, protože také mezi muži jsou často
ti, kteří zkrátka mají jako hobby jiné věci než je zrovna posuzování stavu vozidla. A tací pak ocení možnost
auto prostě k technikovi dovézt a on jim řekne, co je
potřeba udělat proto, aby byl vůz i nadále bezpečný.
Přesně takovou službu – tedy komplexní služby pod
jednou střechou, zajišťuje také Autodružstvo Praha .
Servisní technik se zákazníkem sepíše závadu, zaznamená vše do firemního programu a stanoví předběžnou cenu včetně náhradních dílů. V jiné části objektu
je tato informace doručena opraváři, který bude
vaše auto opravovat. Mezitím, než servisní technik
převeze auto do dílny, si již opravář vyfasuje potřebné náhradní díly – vše opět prostřednictví jednoho
komplexního programu, tedy vše je řádně zaevidováno včetně osob, které s opravou přišly do styku. Tak
vzniká dokonalá evidence o vozu, která se může hodit
i při budoucích opravách či reklamacích. Současně
vytváří ve firmě přehled o skladových zásobách –
vyzvednutí i sebemenší součástky podléhá evidenci
a softwarovým procesem, včetně jmen pracovníků,
kteří servisním průběhem prošli.

Prodej vozů

Nabídku vozů můžete zhlédnout na adrese Autodružstva v sídle Ve Spojovací 41, Praha 9.

Opravy a servis

Veškeré služby jsou zajišťovány v sídle Autodružstva
na adrese Spojovací 41, Praha 9.

Standardní nabídka služeb

Servisní prohlídky a běžné opravy včetně výměny olejů Castrol (plně syntetické) družstvo provádí vesměs
v průběhu jednoho dne.
⁃⁃ Klempířské (rovnací rám Celette) a lakýrnické práce
(barva Spies Hecker) provádí v termínech dle rozsahu
poškození vozidla (míchání barevných odstínů).
⁃⁃ Vyzvednutí a vrácení vozidla může zajistit po vzájemné dohodě.
⁃⁃ Poskytuje přistavení vozu do objektu servisu-nonstop
(převzetí vozidla ostrahou).
⁃⁃ Mytí vozidla, včetně vyčistění interiéru a motoru.
⁃⁃ Pneu servis s možností uložení letních a zimních pneumatik (event. kompletních kol).
⁃⁃ Měření geometrie vozu 3D.
⁃⁃ Provádí měření a diagnostiku vozů Škoda (VAS 5052
a 5052A).
⁃⁃ Měření emisí (zážehové a vznětové motory i jiné značky než Škoda).
⁃⁃ Prohlídky STK (v objektu servisu).
⁃⁃ Smlouvy s pojišťovnami a prohlídky havarovaných
vozidel (včetně krycích dopisů).
⁃⁃ Montáže veškerého příslušenství, ochranné nástřiky
podvozků a dutin.
⁃⁃ Testy tlumičů a měření hodnot geometrie vozu 3D.
⁃⁃ Výměna a opravy čelních skel.
⁃⁃ Dlouhodobou ochranu laku (100+).
⁃⁃

Sezonní prohlídka

platnost emisí a STK, lékárničky a povinné výbavy
⁃⁃ kontrola stavu pneumatik včetně rezervy
⁃⁃ kontrola podvozku (výfuková soustava, brzdové trubičky, ochrana proti korozi)
⁃⁃ kontrola těsnosti a stavu chladicí soustavy
⁃⁃ kontrola množství a koncentrace kapaliny v chladicí
soustavě, příp. doplnění
⁃⁃ kontrola množství motorového oleje, příp. doplnění
⁃⁃ kontrola množství brzdové kapaliny, příp. doplnění
⁃⁃ kontrola stavu akumulátoru, očištění pólových vývodů
⁃⁃ kontrola funkce osvětlení
⁃⁃
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kontrola stavu čelního skla
⁃⁃ kontrola funkce ostřikovačů, příp. seřízení a doplnění
kapaliny s přípravkem pro čištění
⁃⁃ promazání závěsů a zámků dveří
⁃⁃ kontrola funkcí (řízení, spojky, elektrické výbavy),
příp. zkušební jízda.
⁃⁃ (doplnění všech kapalin hradí zákazník).
⁃⁃

ŠKODA Assistance

Stane-li se vaše vozidlo z jakýchkoliv důvodů nepojízdným, volejte kdykoliv (24 hodin denně 365 dnů
v roce) centrálu ŠKODA Assistance.
V České republice: 800 120 000
V zahraničí: +420 236 090 002

Doživotní záruka mobility

K tomu, aby jízda s Vaším vozem byla vždy bezpečná a příjemná, přispívá mimo jiné i životní záruka
mobility. V případě závady na Vašem vozidle je Vám
v rámci záruky mobility prostřednictvím centrály
ŠKODA Assistance poskytnut bezplatně příjezd servisního vozidla na místo poruchy, případný odtah
k nejbližšímu autorizovanému servisnímu partne8
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rovi a v případě potřeby i další služby pro posádku
vozidla, například přenocování v hotelu, náhradní
vozidlo či náhradní doprava. Veškeré podrobnosti
o rozsahu a platnosti záruky jsou uvedeny v palubní
literatuře, která je součástí každého vozu.

ŠKODA Finance

Chtěli byste si koupit nový vůz, ale nemáte na něj peníze? Pokud máte trvalý měsíční příjem, pak nezoufejte a obraťte se s dotazem na prodejce. Vybere pro
vás nejvhodnější typ splátkového systému.

AUTODRUŽSTVO PRAHA
Sídlo firmy, prodej nových vozů a autoservis:
Spojovací 41, 190 00 Praha 9
telefon: 284 828 387
284 828 305, mobil: 725 321 990
266 311 406, mobil: 725 321 988
284 828 903, mobil: 725 321 989
284 828 299
Fax: 284 828 340
e-mail: info@adpraha.cz, servis@adpraha.cz

SHOW ROOM

HISTORIE DRUŽSTVA

AUTODRUŽSTVO PRAHA bylo založeno v červenci
1919, původně jako Dopravní a výrobní družstvo řidičů a výrobců automobilů v Praze. O 10 let později se
změnil název podniku na Autodružstvo pro opravy
automobilů a dopravu v Praze. Jeho základem se stala
dílna postavená na pozemku pražské obce na Libeňském ostrově v letech 1932 až 1933. Tvrdá a poctivá
práce ve velkém konkurenčním boji za první republiky i v době druhé světová války vytvořila dobré
předpoklady pro další rozvoj Autodružstva.
Po válce se rozšířil závod na Libeňském ostrově
o výrobu náhradních dílů pro osobní a nákladní vozy,
což umožnilo zachránit národnímu hospodářství
cenné hodnoty v pojízdnosti automobilového parku,
značně poškozeného válečnými útrapami. V padesátých letech došlo k začleňování drobných provozoven
do družstva a ke slučování s jinými družstvy (nejprve
se Startem v roce 1951, v roce 1960 s družstvem Autokaroserium a v roce 1961 s VDA). Začalo se hodně
investovat do dalších strojů a zařízení.
Na konci padesátých let padlo zásadní rozhodnutí. Autodružstvo ukončilo opravárenskou činnost
nákladních automobilů a společně se svým partnerem ČSAO Praha si rozdělilo sféry činnosti a území
na výstavbu nových opraven v Praze s tím, že se bude
věnovat pouze opravám osobních vozidel a zahájí vý-

RYCHLOSERVIS

stavbu základního závodu ve Vysočanech na Spojovací ulici. Moderní závod byl dán do provozu v roce 1961
jako první opravna svého druhu v Československu.
Zpočátku poskytoval komplexní opravárenské služby pro vozy Škoda a Wartburg. Po vymizení vozidel
s dvoudobými motory je nahradil pozáruční servis
japonských vozů Toyota.
Celá doba padesátých a šedesátých let je pro Autodružstvo Praha charakteristická uskutečňováním
nových moderních postupů v autoopravárenství,
do té doby u nás nevyzkoušených. Čas však prokázal,
že tato koncepce byla správná a značně ovlivnila nejen opravárenství v Praze, ale i některé další resorty.
Po listopadu 1989 došlo v Autodružstvu Praha
ke změnám vlastnických vztahů. Na základě transformačního projektu bylo v roce 1992 rozděleno
do několika samostatných družstev. V roce 1993 došlo k transformaci základního závodu Autodružstva
za vzniku samostatného podniku Autodružstvo
Praha. Autoservis, který patří mezi největší podniky
tohoto druhu v Praze, byl vybaven nejmodernější
technikou a nyní dokáže poskytnout motoristické veřejnosti komplexní služby pod jednou střechou. Byla
podepsána exkluzivní smlouva na dealerství pro vozy
Škoda. Došlo k rekonstrukci autoservisu, klempírny
a lakovny. Vznikl také moderní autosalon a krytá stáText a foto: Jana Henychová
ní pro nové i ojeté vozy.

w w w. ad p r a h a .c z
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rubrika manažerů družstev

Základem úspěšných firem je kvalitní technologie

ROZHOVOR
Jan Mühlfeit
Chairman Europe
Microsoft Corporation
 Co je podle vás cestou k tomu být
úspěšný? Pracovitost, štěstí, vzdělávání se, náhoda, nebo kombinace
všech uvedených bodů nebo něco
úplně jiného?
Je velký rozdíl mezi manažerem
a lídrem. A jen ti nejlepší manažeři
se dovedou stát také lídry. Manažer je schopen poznat silné stránky lidí a dobře je využívat. Lídr jde
o jeden level víc - je schopen postavit tým tak, že jeho členové vytvoří skvělou synergii, v níž silná
stránka jednoho doplňuje slabou
stránku druhého a naopak. Tento tým pak postaví na platformu
společného jmenovatele a snaží se
s ním o neustálé zlepšování – někdo tomu říká vize, někdo betterland. Je v tom jistá analogie mezi
sportem a byznysem, znám to ze
své dřívější kariéry v profesionálním tenisu. Manažer je schopen
lidi motivovat. Leader – neboli
leadership – je o inspiraci, což je
pojem vycházející z latinského
pojmu „in spirit“, v duši. Pravý lídr
se tedy dokáže jistým způsobem
10
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dostat do duše a do srdce lidí, což
manažer ne vždy umí. Dle mne je
vždy dobré posouvat se od manažera k lídrovi. Myslím, že dobrých
manažerů je poměrně dost, ale
lídrů, kteří jsou schopni vést lidi
dopředu, už tolik není. Ještě více
to bohužel platí i v politice.
To je jeden pohled, nabízí se
ale i jiný, podle nějž musíte najít
jakousi rovnováhu mezi úspěchem a štěstím. Znám spoustu
úspěšných lidí, ze všech oblastí
lidského života, kteří ale nejsou
vůbec šťastní. Rovnováha je vždy
potřebná. Adam Smith napsal
před více než 230 lety knihu Bohatství národů, v níž vyjádřil
myšlenku, že zisk a péče o okolí
mohou jít ruku v ruce. Vysvětlil to
na příkladu řezníka, který má zisk
z prodeje masa, ale současně nakrmí také ostatní, čímž jim de facto
pomáhá. Zároveň si ale myslím, že
kapitalismus uhnul více k profitu
a málo dbá o péči – zmínil bych
termín Profit & Care – a právě o to
„Care“ se málo dbá. Je to však velmi
důležité, interně i externě. Proto
musím říci, že i když jsem svého
času byl jedním z nejúspěšnějších
manažerů Microsoftu v Evropě,
činí mi mnohem více potěšení to,
co dělám nyní. Sice se stále věnuji
věcem kolem prodeje a marketingu, ale částečně jsou velmi dlouhodobého charakteru. Týkají se
vlivu technologií na vzdělávání,
malé a střední podnikání – v té
souvislosti zmiňuji i svoje školení předsedů výrobních družstev.
A tyto věci mě více uspokojují.
 Manažer má zpravidla firmu, kterou vede. Co byste doporučil novým českým firmám, když se chtějí
prosadit na trhu?
Jde o výhled do budoucna – buď
bude firma globální, nebo v budoucnu nebude vůbec. Představy
o konstantně úspěšných českých,
nebo dokonce panevropských
firmách, jsou s vizí do daleké budoucnosti neslučitelné. V době
totálního informačního propoje-

ní má šanci pouze globální firma.
Nedávno vyšel zajímavý článek
ve Wall Street Journal, v němž
mne zaujalo tvrzení, že cokoliv
budete dělat – cestovku, automobilku, potraviny – budete de facto
softwarová firma. Je jasné, že jde
o různé produkty, ale systém je
vždy postaven na software. Je tedy
potřeba přemýšlet globálně a zrealizovat zajímavý nápad.
Dále je důležité, že toto století je
obdobím, kdy si mladá generace
bude na trhu práce poprvé konkurovat globálně. Věci se budou
nadále vyrábět tam, kde budou
nejnižší náklady, i když bude zajímavé sledovat, co se stane díky
břidlicovému plynu. Amerika ho
má spoustu, což povede k výrazně nižším energetickým nákladům, díky čemuž se možná budou
výrobní kapacity vracet z Asie
do Ameriky. Ukazuje se, že současný úspěšný ekonomický model ať
již malé firmy, velké firmy, nebo
celé země, je reindustrializace – viz
v Německu tzv. Hartzovy reformy.
To je podmínka nutná, nikoliv
však jediná. Vezmete vaše tradiční
silné stránky – třeba, že dovedete
péct skvělé pečivo nebo vyrábět
high tech auta - přidáte k nim vyspělou technologii a vaše přidaná
hodnota bude stoupat. Němcům
se daří proto, že jejich výrobky
jsou spolehlivé, ale také relativně
drahé. Ve výrobě mají jejich firmy optimální produktivitu díky
technologiím, vyššími cenami si
udrželi slušné mzdy. Jako příklad
uvedu nový Mercedes. Je v něm 16
samostatných funkčních počítačů a 60 procent nákladů na auto
představuje software. Došlo tím
k posunu požadavků na schopnosti pracovníků. Designér i pracovník servisu se musí vzdělávat
či rekvalifikovat, ani jeden se už
nevyhne práci s počítačem.
Z toho všeho vyplývá, že je potřeba vsadit na silné stránky a aplikovat na ně nové trendy. Rozhodně
to však nebude pro české firmy
jednoduché, protože Asie vstupuje

na scénu zcela fundamentálním
způsobem. Nejen v průmyslu, ale
i v přidružených oblastech, jako
je třeba školství. V té souvislosti
bych rád zmínil, že koncem roku
2013 zveřejnila společnost OECD
(The Organisation for Economic
Co-operation and Development)
nové žebříčky PISA (The Programme for International Student
Assessment), které představují
hodnocení patnáctiletých studentů ve čtení psaní a matematice.
První čtyři místa patří asijským
zemím, páté je Finsko a naše země
je někde v průměru. Rating České
republiky se trochu zlepšil, ale ne
o moc. Když se chcete porovnat
s nejlepšími, musíte jít nahoru.
I zlepšení v této oblasti patří dle
mého názoru mezi klíčové faktory
rozhodující o úspěchu.
 Dá se tedy říci, že firma s malými
finančními prostředky nemůže
být nikdy opravdu dobrá, protože nemá dostatek peněz na nákup
technologie?
To jistě ne. Odpovědí je především cloud computing. Odebíráte
technologii a za ni hradíte splátky – stejně jako třeba za elektřinu,
kdy například z CAPEX (Capital
Expenditure) směřujete k OPEX
(Operating Expense). Můžete mít
řešení, které roste s vámi. V minulosti u klasických technologiích
platilo, co jste řekla – že musí být
investován značný prvotní kapitál. Dnes se ale technologie platí
jako provozní náklad. To myslím
hodně zamíchá kartami, protože
malé a střední firmy mají obrovskou šanci se pomocí těchto řešení
uplatnit.
 
Jaká je podle vás mezi lidmi zakládajícími firmy informovanost
o těchto možnostech? Zajisté by
v tom měl sehrávat důležitou roli
i stát, v kontextu podpory podnikání...
Důležitým faktorem v této problematice je celoživotní vzdělávání. O něm se stále hovoří, ale
nikdo ho v podstatě nedělá. Když
se zeptám předsedy vlády, kdo to

má na starosti, odkáže mne na někoho a ten zas na někoho jiného.
Celoživotní vzdělávání je nyní
v podstatě o třech ministerstvech –
ministerstvu školství, ministerstvu průmyslu a obchodu a ministerstvu práce a sociálních věcí.
Informovanost tak není a nemůže
být dobrá. Proč, když jsme tak úzce
navázáni na rostoucí německou
ekonomiku, se ta česká propadá?
Stát myslím investoval dost peněz,
ale ne do dovedností lidí, což musí
začínat už na školách a pak také
pokračovat dál. Lidé nevyužívají
technologie v denním životě tak,
jak by mohli. Pak tedy řada z nich
nemůže vědět ani to, jak je využít
při podnikání. Toto zvládlo dobře
například Dánsko – když tam přijde člověk o práci, vyplatí mu 60
procent platu, ale zaměstnanec se
musí do šesti měsíců rekvalifikovat.
 Ráda bych navázala na listopadovou konferenci ČMA o hledání výjimečnosti, kterou jste moderoval.
Co si myslíte o stávajícím systému
výuky ve školách včetně výchovy
v rodinách, kdy je u dětí vyjádření
jejich názorů odporujících profesorům v podstatě považováno za nepřijatelné? Jsou tedy vychovávány
k pasivitě, k následování předložených názorů bez přemýšlení
o jejich správnosti. Dá se vůbec
z hlediska výjimečnosti každého
dítěte tento jev řešit?
Historickým základem českého
školství, položeným v době Marie
Terezie, je drill, tedy „armádní
přístup“ v kombinaci s anglosaským stylem „továrny“. Trochu
přeháním, ale ne příliš. V továrně
je vše unifikované, což je v rozporu s unikátností každého žáka. Někdo je spíše logik, učící se nejlépe
z textu a čísel… Kreativnější dítě
chápe více z příběhů, obrázků atd.
V budoucnu technologie umožní
k dětem přistupovat individuálně,
mělo by to však být umožněno
rovněž učiteli. Funkčnost individuální výuky je znát například
ve Finsku, které je ve vzdělání
na špici, i když tamní děti tráví

ve škole o 25 procent méně času.
Studium musí děti zaujmout, aby
se – jak jste řekla – mohly a chtěly
vyjádřit. Jakmile je jim to umožněno, jsou kreativnější a lépe připraveny na práci, na konkurenci.
Nicméně společnost příliš neusiluje o to, aby lidé říkali, co je špatně. Vždy se to někomu nehodí. To
má samozřejmě zcela zřetelné dopady. Česká ekonomika je čtvrtá
nejotevřenější na světě, ale když si
to vezmete jako českou společnost,
mluvíme spíše o „české kotlině“.
Lidé se nezajímají o dění v zahraničí. Když například přednáším
o globalizaci, posluchači se smějí,
že to takhle nebude. Nevidí ale, že
už tomu tak je. V této oblasti je potřeba hodně práce a věřme, že se to
v budoucnu zlepší.
 Jenže co s tím? Zpravidla tato „výchova“ lidi provází i do zaměstnání,
kdy zaměstnanci jsou více uzpůsobeni k tomu pouze poslouchat
nadřízené a nepřicházet s vlastními nápady. Často i plní nesmyslné
úkoly, jen proto, že je dělal delší
dobu někdo před nimi. Mnohdy
hraje roli i obava o místo. Je to ryze
české specifikum, nebo vidíte podobnou situaci i v jiných zemích?
Náprava spočívá v osvíceném
vládnutí. Může být demokratický
či nedemokratický vládce. Proč
padla Římská říše, krachují velké
firmy, nezadaří se sportovcům…?
Často je to tehdy, když odpovědní
přestanou vnímat zpětnou vazbu.
Osvícený vládce svým nasloucháním umožní a podpoří vyjádření
lidí. Ať už jde o vládce školní třídy,
státu, či firmy. Já se snažím mít
vždy v týmu alespoň jednoho „nevěřícího Tomáše“, který se mnou
kontinuálně nesouhlasí. Často ho
k tomu schválně nasměruji, samozřejmě musí také říct, proč nesouhlasí. Studenti se mě ptají, proč
mezi ně často a rád chodím, co
z toho mám. Vždy odpovídám, že
pro mě jsou důležité jejich otázky,
mechanismy přemýšlení a reakcí,
kvalita otázek. Obsah přednášky
je proto v podstatě irelevantní.
Mnohdy mne donutí přemýš2/2014
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let o věcech jinak a zamyslet se
nad otázkami, které jsem nikdy
předtím neřešil. To je to důležité
v rámci inovace myšlení. Právě to
může změnit společnost, ale jedná
se o dlouhodobý proces. Absence
dlouhodobého přístupu je dobře
vidět třeba na průběhu nedávných
voleb. Jsme malá země a přitom nejsme schopni se dohodnout. Po každých volbách přijde nová parta,
vymění se všichni až na úroveň
ředitelů odborů. Pokud vezmu
model z Finska, existuje tam také
kampaň, ale v podstatě je daná
nějaká linie, která zůstává zachována bez výraznějších změn, jde se
po stejné cestě. U nás to tak není.
 Když jste již zmínil Finsko, nedávno proběhly v médiích zprávy o
převzetí převzetí značky Nokia.
Můžete to upřesnit?
Ano, koupili jsme mobilní část
Nokie. Budeme vyrábět nadále
všechny typy telefonů včetně
smartphonů pod značkou Nokia.
 Nokia šla ale v předchozích letech
značně dolů…
Ano, ale došlo také k vzestupu, Nokia má v Evropě za loňský rok 10
procent podílu na trhu. Za poslední půlrok jsme prodali více mobilů
Nokia, než Apple svých i-Phonů.
Android je ještě před námi, ale i tak
se jedná o velmi dobré výsledky.
 Ráda bych se vás zeptala na váš
pohled na fenomén sociálních sítí.
V jednom z dřívějších rozhovorů
jste uvedl že Facebook je „třetí největší zemí po Číně a Indii“. Předpokládám, že tím byl myšlen počet
registrovaných uživatelů.
Přesně tak. Podle mě bude Facebook momentálně větší než Indie,
takže jsou druzí .
 Setkala jsem se často i s tím, že lidi
se sítí opravdu bojí – třeba díky negativním zprávám z médií, možná
iniciovaným reklamními agenturami. Těm Facebook bere chleba,
protože představuje obrovskou
reklamní platformu.

12
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To určitě, ale jedná se o proměnlivý
stav, třeba Google také ukrojil velký kus z koláče reklamního trhu.
 Jak se díváte na smutný fakt, že
v Česku existuje stále dost lidí a bohužel i PR manažerů, kteří doteď
nepochopili, jak Facebook funguje a že jim může pomáhat v jejich
práci? Přitom se jedná o v podstatě bezplatnou či velmi levnou reklamu. Jenže k Facebooku má u nás
stále hodně lidí odpor, o Twitteru
nemluvě. Existuje tento trend i jinde v Evropě?
Myslím, že se jedná o generační
záležitost. Já sám Facebook také
nemám, ale je to z jiného důvodu. Chvíli jsem jej používal, ale
setkal jsem se s tím, že mi lidi
posílali různé obchodní nabídky.
Z profesního hlediska preferuji
síť LinkedIn, jedná se o dobře vymyšlenou síť. Lidé z mého okolí,
hlavně mladší, ale Facebook velice
aktivně používají a z praxe kolem
sebe vidím, že je to hlavně o věku
lidí – ať již členů mého týmu, či
mých rodinných příslušníků.
 Ve světě je poměrně běžná práce
formou home office, samozřejmě
v oblastech, ve kterých je to možné. U nás je to stále podceňováno,
i přesto, že firemní kancelář pomáhá více společenskému kontaktu,
než efektivitě práce. Proč myslíte,
že tomu tak je? Jak se vy sám díváte na práci z domova?
Je to o charakteru práce. Pokud
je spíše individuální, tak je možné být pár dní doma, ale je vždy
dobré být v kontaktu s druhými.
Je to velmi důležité kvůli týmové
práci. Pokud je navíc vaše pozice
charakteru customer facing, kdy
je nutný denní kontakt se zákazníky, pak se dá home office jen těžko uplatnit. Microsoft je v tomto
směru dost benevolentní, vždy se
se zaměstnanci dohodneme. Je to
samozřejmě také o důvěře, ve firmě nemáme žádné „píchačky“, člověk je hodnocený podle odvedené
práce, ne podle hodin strávených
v kanceláři. Sedět přeci může

v práci i 15 hodin a přitom žádnou
práci neudělat.
 Náš rozhovor je určen pro časopis
Výrobní družstevnictví – co byste
doporučil družstvům, aby se o nich
více vědělo?
Již jsme na to narazili, cesta spočívá v globalitě – zmínil bych v té
věci například družstvo Moravská
ústředna Brno a jejich Krtka, který je již globální, prorazil dokonce
i do vesmíru . A je spousta podobných družstev. Dále je určitě
potřeba v propagaci více využívat
moderní technologie a dostat se
více na internet. Být více atraktivní pro mladší lidi a mít je
také v týmu a managementu.
Mladí lidé v týmu firmu „okoření“ nápady, používají moderní
technologie, stávající pracovníci se mohou od nich inspirovat.
Třetí věc je porovnat si, jak věci
fungují jinde. Například srovnat
družstevnictví v České republice
a v Německu, kde jsou spíše malé
a střední firmy, vlastněné několika generacemi nazpátek, ale podívat se třeba i na Itálii. Ukázat na to,
že družstevnictví je důležitou
součástí naší ekonomiky, že řadě
družstev se daří dobře u nás i v zahraničí, jsou úspěšná. Je potřeba
o tom dát vědět.
 Co si myslíte o kroku oslabení koruny Českou národní bankou?
Technicky chápu, kam tento krok
České národní banky míří, a mohu
či nemusím s ním souhlasit. Koneckonců centrální banka svým
rozhodnutím rozdělila odbornou
veřejnost na dva tábory. Následný
průzkum důvěry ukázal, že této
instituci značně poklesla v očích
občanů důvěryhodnost. A co to
znamená pro ČNB? Že někde udělala chyby v komunikaci. Chyby,
které se skutečně staly. Například nebyla ČNB konzistentní
v postupném sdělování důvodů
pro tento krok. Důvody měly být
sděleny jednoznačně a najednou.
To, jestli bude oslabení koruny
pozitivně účinné, nebo naopak,

 Vrátila bych se ke zlepšení chodu
malých a středních firem – jaký máte
názor na specializované agentury
zabývající se zefektivněním činností ve firmě?
Každá rada je dobrá, nemělo by to
být moc drahé… nicméně já bych
to nepřeceňoval. Řídící pracovníci
by mohli mít nějakého mentora či
kouče, to je vždy dobré. Je jeden

zásadní rozdíl mezi velkými firmami a těmi malými a středními,
bez ohledu na to, jakým oborem se
zabývají. Spočívá v tom, že malé
a střední firmy skvěle rozumějí
tomu, co dělají, řada z nich dělá
dobře prodej a marketing... Mají
ale rezervy v osobnostním rozvoji lidí, a to velké firmy oproti
nim dovedou. To se mohou menší
od větších firem naučit. Což byl
také jeden z důvodů naší spolupráce s bývalým předsedou SČMVD
Janem Wiesnerem, stejně jako se
současným předsedou JUDr. Rostislavem Dvořákem, na různých
školeních družstev. Protože nejen
Microsoft, ale i jiné velké firmy,

mají profesní rozvoj na velmi
dobré úrovni. Otázka profesního
rozvoje není tak horká, pokud je
firma stabilní. Ale jakmile expanduje a zdvojnásobí či ztrojnásobí
počet zaměstnanců, již se nestačí
vše zajistit tak, aby byli na všechno kvalitní lidi s osobním plánem
rozvoje atd.
 Co byste vzkázal závěrem?
Přeji družstevníkům hodně zdraví a štěstí v roce 2014. Těším se
opět na setkání a věřím, že společně vrátíme českého lva tam, kam
patří – tedy do světové třídy.
Rozhovor připravila Jana Henychová

w w w. sc m vd .c z

Standard pro elektronickou fakturaci
Zaváděním standardu pro elektronickou fakturaci banky zjednodušují platby
a usnadňují komunikaci v oblasti zasílání e-faktur
do elektronického bankovnictví.
Česká bankovní asociace spolu s ICT Unií připravuje standard B2C-ISDOC na vylepšení a zjednodušení
tuzemského elektronického fakturačního procesu.
Standard usnadňuje a sjednocuje postupy při zasílání
elektronických faktur klientům přímo do elektronického bankovnictví. Ti údaje na faktuře zkontrolují a mohou ihned odeslat on-line platební příkaz
k jejímu proplacení. ČBA tímto krokem zjednoduší
fakturaci a pomůže klientům-spotřebitelům eliminovat chyby při zadávání plateb.
Jedním z cílů České bankovní asociace ve vztahu
k podnikatelskému sektoru je usnadnění a rozšíření
elektronické fakturace mezi výstavci dokumentů
a jejich zákazníky, klienty elektronického bankovnictví. Standard pro elektronickou fakturaci ČBA
také zajistí jednotný otevřený přístup všem účastníkům trhu v oblasti elektronické fakturace. „Praktické využití standardu spočívá především v přenosu
platebních údajů bez zásahu lidského faktoru a jejich
doručení do elektronického bankovnictví prostřednictvím elektronických faktur. Klient po přihlášení do elektronického bankovnictví pouze zkontroluje předvyplněné
údaje a automaticky vygenerovaný platební příkaz odešle ke zpracování standardním procesem autorizace
platby. Tím se zvýší komfort pro klienty při zadávání
údajů a zároveň se sníží počet chybně zadaných plateb,“

přiblížil výhody standardu Jan Matoušek, náměstek
výkonného ředitele ČBA.
Standard podporuje rovněž přijímání neplatebních
dokumentů, čímž výstavcům i příjemcům umožní
a především usnadní elektronickou komunikaci
v rámci bezpečného a důvěryhodného prostředí včetně možnosti archivace příchozích dokumentů. Klienti využívající elektronické bankovnictví tak budou
mít všechny dokumenty získané prostřednictvím
elektronického bankovnictví kdykoliv k dispozici
na jednom zabezpečeném místě.
Česká bankovní asociace chce tímto krokem podpořit rozšíření a akceptaci elektronických faktur
v České republice. Vlastní standard vznikl ve spolupráci s ICT Unií doplněním existujícího národního
standardu ISDOC o položky vhodné pro identifikaci
klienta-spotřebitele, dále o tzv. neplatební dokumenty, a také o procesy zřízení či ukončení fakturační komunikace mezi výstavcem faktury a bankou.
Podporu standardu a projektu jeho implementace
vyjádřilo i Národní mnohostranné fórum ČR pro
elektronickou fakturaci, zřízené Hospodářskou komorou ČR, které vzniklo jako reakce na snahy Evropské unie podpořit a urychlit využívání elektronické
fakturace v praxi a potřebnou harmonizaci v této
oblasti.
Pracovní verze Standardu ČBA pro elektronickou
fakturaci je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.czech-ba.cz/.
Zdroj: Hospodářská komora ČR (-vr-)
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rubrika manažerů družstev

se ukáže za delší dobu. Podobná
opatření se dělala také v Japonsku,
v USA… ČNB má na takový krok
právo, musí ale zvažovat, jaké to
vyvolá odezvy ve společnosti. A ty
byly jednoznačně negativní právě
díky špatné komunikaci.

rubrika manažerů družstev

MANAŽER ROKU 2013
Byl vyhlášen 21. ročník nejprestižnější soutěže manažerských osobností
Manažer roku 2013. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu,
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 průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace. Slavnostní vyhlášení proběhne 24. dubna 2014 v pražském paláci
Žofín. Více o soutěži naleznete na www.manazerroku.cz.

Čeští manažeři: Motivujte zaměstnance vlastním příkladem
Osobní příklad je klíčovým motivačním faktorem pro zaměstnance. Shodují se na tom v anketě dvě
třetiny tuzemských manažerů, finalistů soutěže MANAŽER ROKU.
Současně poukazují na to, že
takový přístup by měl být výrazněji uplatňován ve státní a veřejné
správě a v politice.
„Řada tuzemských manažerů je
svou pracovitostí, poctivostí, společenským uznáním příkladem pro
své pracovníky. Podle mých zkušeností je potřeba k lidem mít osobní
přístup, mluvit s nimi, umět ocenit
jejich práci a poděkovat jim. I tak
se posiluje sounáležitost k firmě
a motivují zaměstnanci,“ uvedl
Jaroslav Hanák, prezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR. Svaz je
společně s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů ČR (KZPS) a Českou manažerskou asociací ČR spoluvyhlašovatelem uvedené soutěže.
Jak také vyplynulo z šetření,
na které odpověděla stovka manažerů – finalistů dřívějších ročníků soutěže Manažer roku, právě
pochvala, podpořená třeba i jejím
zveřejněním mezi ostatními zaměstnanci společnosti, a zdánlivě
překvapivě i konkrétní osobní
kritika, je silným motivačním faktorem. Motivuje rovněž důvěra
zaměstnanců ve vlastní vedení
firmy a prostor pro osobní iniciativu, tvůrčí přínos. Respondenti
zmiňují také důležitost pestrosti
práce a změny stereotypů. Motivační efekt má rovněž již zmíněná
intenzita komunikace a její role
v udržování týmového ducha.
14
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Jan Wiesner, prezident KZPS
k tomu říká: „Manažer nemotivuje
své podřízené jen k řešení současných úkolů, ale i k přemýšlení z hlediska budoucnosti, vlastní práce
podřízeného i společnosti jako celku.
Dnes sice nemůžeme přesně říci, jak
se věci budou vyvíjet, určité zákonitosti ale platí stále. Motivovat
znamená i rozvíjet a podporovat
mezilidské vztahy, vytvářet vazby
mezi rodinami, podněcovat společné
mimopracovní aktivity. Alespoň mně
se to vždy vyplatilo.“
Jistě zajímavé zjištění je, že stabilní práci jako významný motivační faktor zmínila v šetření více
než desetina dotázaných.

Téměř všichni manažeři se
shodli v potřebě zařadit do mixu
motivace finanční stimuly formou
prémií a bonusů, případně podílů
na zisku (ty jsou ale uplatňovány
zejména u vedoucích pracovníků).
Obvykle jsou finanční bonusy výraznější u vedoucích pracovníků
než u řadových zaměstnanců.
Velkou roli hrají kromě finančních rovněž nefinanční stimuly,
i ty se vyskytovaly v odpovědích
velké většiny (zhruba 90 procent) dotázaných. Význam mají
zejména klasické stimuly typu
stravenek, kulturních a sportovních akcí, životního pojištění.
Mezi velmi účinné stimuly patří

i jejím výhledu – tuto položku
zmínila zhruba polovina dotázaných. „Součástí motivace je i jasné
a poctivé informování zaměstnanců manažery o budoucích rizicích
ve vývoji firmy – když lidé znají rizika předem, lépe se s nimi vyrovnají
a mají také pocit, že jsou pro firmu
důležití, že s nimi firma při překonávání problémů počítá.“ Jak také
dodává, „propracovanost motivačního systému je významným indikátorem ekonomického stavu spo-

lečnosti Firmy, které se ocitají v ekonomických problémech, začnou ořezávat motivační prvky mzdy, protože
jim chybí prostředky na ně,“ uvádí
k výsledkům šetření Rostislav
Dvořák, předseda Svazu českých
a moravských výrobních družstev.
Právě schopnost manažera motivovat své podřízené hraje v kritériích soutěže MANAŽER ROKU
významnou roli.
(-jh-, -vr-, foto: Pixmac)

Manažeři s lvíčkem III
Kniha o nejlepších českých manažerech
U příležitosti vyhlášení výsledků letošního, již 21.
ročníku soutěže Manažer roku, oceňující špičkové
osobnosti současného managementu v České republice, vydá nakladatelství Management Press v dubnu
2014 publikaci Manažeři s lvíčkem III. Jak její název
napovídá, naváže na předchozí dvě publikace a podobně jako ony bude věnována výsledkům práce

nejúspěšnějších tuzemských manažerů, kteří uspěli
ve zmíněné soutěži, manažerům přijatým do Síně
slávy a osobnostem, které se zasloužily o předchozích
dvacet ročníků. Autory publikace jsou Ing. Jan Preclík
a kolektiv, editorsky se na knize podílel také Řídící
výbor soutěže.

(-jh-, -vr-)

w w w. m an a z e r r o ku .c z

Publikace DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV V PRAXI
Mezinárodní obchodní komora
Mezinárodní obchodní komora (ICC ČR) informuje o nové, na našem trhu ojedinělé, publikaci, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný
způsob placení a financování zahraničního obchodu. Usnadní všem podnikatelům, a především exportérům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy.
Problematika je zpracována jak z pohledu standardních pravidel, podle
kterých se provádí na celém světě – „Jednotných zvyklostí a pravidel pro
dokumentární akreditivy“, tak i z pohledu české bankovní praxe. Autor
usiloval o vytvoření referenční publikace, která by se stala v této oblasti
standardem. Z toho důvodu proběhly konzultace s mnoha předními odborníky. Výsledkem je maximální vytěsnění subjektivních názorů, nejasností
či nepřesností ve formulacích.
Nové aktualizované vydání reaguje na změny v praxi v oblasti přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů, především na vydání revidované
publikace ICC, ISBP 745 (mezinárodní standardní bankovní praxe pro přezkoumání dokumentů pod UCP 600).
Publikace je též obohacena o novou kapitolu zaměřenou na financování akreditivů, a to z pohledu exportéra,
tak i importér.
Cena: 329 Kč (vč. DPH)
Publikaci je možno zakoupit osobně v sekretariátu ICC ČR nebo objednat prostřednictvím
http://www.icc-cr.cz/cs/sluzby-a-projekty/publikace

w w w. ic c - c r.c z
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rovněž možnost vzdělávání, ať již
firemního nebo mimofiremního
(například vysokoškolského) s podílem firmy, a možnost kariérního
růstu. Všichni manažeři se shodují na potřebě nastavit finanční stimuly tak, aby byly jasné, měřitelné,
splnitelné (zaměstnanec musí mít
možnost je ovlivnit) a spravedlivé
při rozdělování.
Stimulační význam má i dostatečná průběžná informovanost
zaměstnanců o výsledcích firmy

rubrika manažerů družstev

KVALITNÍ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
JE ZÁKLADEM PRO BUDOUCNOST FIRMY

zaznělo na setkání České manažerské asociace

První setkání České manažerské asociace (ČMA) v letošním roce proběhlo
v pražském klubu Golem. Neslo se ve znamení změn platných pro jednatele
společností. Od 1. ledna totiž došlo k zásadním změnám, které se dotýkají
právě jednatelů a statutárních zástupců firem.
Jakým otázkám věnovat pozornost a na co se od letošního ledna zaměřit,
objasnil přítomným manažerům RNDr. Jaroslav Jochman ze společnosti
VVV MOST spol. s r. o.
RNDr. Jaroslav Jochman přednášející na setkání ČMA

Od 1. ledna 2014 došlo k zásadním změnám, které se
přímo dotýkají právě jednatelů a statutárních zástupců firem. Od tohoto data totiž bez náhrady zanikl
doposud platný Obchodní zákoník. Naopak pro podnikatele začal platit Zákon o obchodních korporacích
a část otázek řešených v zaniklém Obchodním zákoníku přešlo do Nového občanského zákoníku. „Nové
zákony obsahují nová rizika pro statutární zástupce,
zároveň však lze využít vynucených změn k důkladné revizi společenských smluv a stanov, které už
neodpovídají aktuální situaci ve společnosti a neřeší
situace, které musí dříve nebo poději nastat,“ uvedl
RNDr. Jaroslav Jochman, generální ředitel VVV MOST.
Právě společenským smlouvám by jednatelé a statutární zástupci firem měli věnovat největší pozornost. Jsou to právě společenské smlouvy, ve kterých
jsou velká rizika, jak pro stávající společníky, tak pro
jejich dědice. Jak potvrdil RNDr. Jochman, společenská smlouva je skutečně základem všeho. „Musí obsahovat jednoznačný postup pro řešení všech situací,
které mohou ve společnosti nastat a lze využít odchylná ustanovení od zákona k motivaci společníků
i jednatelů. Tato ustanovení však samozřejmě nesmí
odporovat dobrým mravům, jinak jsou neplatná,“
zdůraznil.
Pro úspěch firmy je vedle kvalitní společenské
smlouvy zásadní i podnikatelský záměr. „Je až
s podivem, kolik firem nemá podnikatelský záměr,
přitom by jej měli každý rok společníci nebo akcionáři schvalovat na valné hromadě společnosti,“ dodal
RNDr. Jochman.
Stranou nezůstala ani finanční otázka v souvislosti
s prosperitou a úspěchem firmy. V současné době by
jednatelé společností neměli zapomínat na pohyblivou složku mzdy manažerů a zaměstnanců. Zde je
velký prostor pro jejich motivaci a současně v případě
finančních problémů společnosti největší možnost
pro snížení okamžitých nákladů. Pokud ale mají
zaměstnanci jen základní mzdu nebo je její pohyblivá složka zcela minimální, chybí jim osobní zájem
na úspěšném podnikání a hospodaření společnosti.

Problémem budou podle RNDr. Jochmana mzdy, odměny a benefity, zejména u statutárních zástupců
a jejich osob blízkých. „Výplata všech složek odměn
musí být schvalována valnou hromadou. Řešením
je schválení obecných směrnic, které musí vymezit
všechny složky odměn, jejich výši a způsob výpočtu,“
dodal. Tyto směrnice pak budou platit pro všechny
zaměstnance včetně jednatelů a společníků, kteří
jsou často také odměňováni jako zaměstnanci.
V závěru prvního setkání ČMA v roce 2014 nezůstalo
stranou ani téma motivace manažerů. V této souvislosti RNDr. Jochman prohlásil, že motivovat manažery lze v souvislosti s přechodem do druhé generace
vlastníků, který nastane prodejem, vypořádáním
nebo děděním obchodních podílů. Osobně se domnívá, že větší šanci na úspěšné převzetí firmy má někdo,
kdo zde dlouhodobě pracuje, zná dobře zaměstnance
i její zákazníky. Menší šanci má dědic nebo investor,
který ve firmě nikoho nezná. „Na roli výkonného manažera v dané společnosti by měl být každý uchazeč
dlouhodobě připravován,“ sdělil závěrem.

A právě toto sdělení by mohlo být poselstvím a motivací pro všechny manažery do nového roku.
Revize společenských smluv a stanov společností
je příležitost, pro změny, které jasně vymezí pozice
společníků, jednatelů, manažerů i zaměstnanců.
Současně lze vytvořit pro všechny motivační pravidla, která budou základem dlouhodobého úspěšného
podnikání.
Text a foto: Lenka Netušilová

w w w.c m a .c z
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Setkání Klubu manažerek ČMA s kardinálem Dominikem Jaroslavem Dukou se uskutečnilo ve středu 15. ledna v prostorách Arcibiskupského paláce na Pražském hradě. Téměř 40 manažerek mělo
možnost diskutovat s kardinálem na téma společenské, politické, ale i témat z běžného života.
Setkání zakončilo společné fotografování a prohlídka objektu Arcibiskupského paláce.

Kardinál Dominik Jaroslav Duka

Kardinál Dominik Jaroslav Duka při setkání s českými manažerkami

Kardinál Dominik Jaroslav Duka s předsedkyní Klubu manažerek PhDr. Lenkou Tomešovou

Manažerky provedl objektem Michal Breza ze sekretariátu
arcibiskupa

Společná fotografie účastnic setkání s kardinálem Dominikem Jaroslavem Dukou ze setkání

2/2014
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České manažerky se setkaly s kardinálem

rubrika manažerů družstev

Krásná vyhlídka ze střechy Arcibiskupského paláce

Arcibiskupský palác

Texta foto: Jana Henychová

w w w.c m a .c z , w w w. dom i n i kd u k a .c z

MPSV: HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ?
Pomůže vám projekt, který zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce
Zvýšit šance na uplatnění pomáhá uchazečům o zaměstnání projekt „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce“,
který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
ve spolupráci s Úřadem práce ČR od června 2013. V rámci
realizace projektu se počítá s podporou 56,5 tisíce osob,
„Zájemci a uchazeči o zaměstnání mají jedinečnou možnost zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce prostřednictvím kombinace poradenství a cílených rekvalifikací,“
říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček. „Velmi mě těší, že projekt, který MPSV spustilo
teprve k 1. červnu 2013, již po sedmi měsících vykazuje
značné úspěchy a je o něj ze strany uchazečů a zájemců
o zaměstnání velký zájem,“ dodává.
Poradenské činnosti pomáhají těm, kteří mají problém v orientaci na trhu práce a hledají možnosti
efektivního vyhledávání zaměstnání či odpovědi
na otázky týkající se jejich pracovního potenciálu.
Projekt přináší pro Českou republiku nový pohled
na systém rekvalifikačních kurzů. Důraz je kladen
na zjišťování aktuální poptávky zaměstnavatelů
po absolventech určitých rekvalifikací tak, aby bylo
možné uchazečům a zájemcům o zaměstnání nabízet
především takové rekvalifikace, u nichž v případě
úspěšného absolvování existuje předpoklad rychlého získání zaměstnání.
V rámci projektu přitom lze využít celou škálu rekvalifikací, a to jak standardních, tak zvolených. Ty
si vybírají zapojené osoby samy a mají tak možnost
zvolit si takový rekvalifikační kurz, u kterého předpokládají nejvyšší efekt pro své následné pracovní
uplatnění. Tuto volbu mohou uchazeči často učinit

z toho 44 tisíc osob s využitím rekvalifikací a 12,5 tisíce
osob v rámci poradenských činností. Od zahájení projektu bylo prostřednictvím rekvalifikací již podpořeno
celkem 7 667 osob a 226 osob pomocí poradenských aktivit. Informoval o tom tiskový mluvčí MPSV Petr Sulek.
i na základě konkrétního požadavku od svého potenciálního zaměstnavatele.
Inovativnost projektu spočívá především v posílení
efektivnosti, kdy jsou uchazečům a zájemcům o práci
nabízeny a doporučovány právě takové rekvalifikace, které v jejich regionu potenciální zaměstnavatelé
žádají. „Jedním z nejvýznamnějších prvků projektu jsou
pozice koordinátorů v jednotlivých krajích, kteří jednají
se zaměstnavateli, zpracovávají jejich požadavky a cíleně vytipovávají vhodné uchazeče a zájemce na nabízené
pracovní pozice. Pak jim doporučují poradenské aktivity
a vhodné rekvalifikační kurzy potřebné pro dané místo,“ říká Radek Rinn, ředitel odboru řízení projektů
MPSV.
Za celou dobu realizace projektu se počítá s podporou 56,5 tisíce osob, z toho 44 tisíc osob v rámci
rekvalifikací a 12,5 tisíce osob v rámci poradenských
činností. Za první půl rok od spuštění již bylo podpořeno prostřednictvím standardních či zvolených
rekvalifikací celkem 7 667 osob a 226 osob prostřednictvím poradenských aktivit. Dále proběhlo 234 monitorovacích návštěv u zaměstnavatelů, ze kterých
bylo získáno 580 volných míst. „Projekt tak již na svém
začátku vykazuje velmi dobré výsledky a pevně věřím, že
tento trend bude pokračovat i v dalších letech,“ hodnotí
průběh ministr Koníček.
(-jh-)

www.mpsv.cz
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Celkem 1314 dárků a 476 druhů zážitků se podařilo shromáždit v rámci projektu Srdcerváči, kterého se účastnilo
celkem 175 dárců, a o kterém jsme vás informovali v čísle 9-10/2013. „Jen výhry v podobě zážitků udělaly radost
534 lidem. Podpořila nás i řada slavných osobností, ať
již mediálně nebo darem. Některé dárky nebo zážitky si
své nové majitele ještě nenašly a stanou se tak součástí
Podporu získaly nejen komerční
a neziskové organizace, ale i handicapovaná OSVČ na rozvoj samostatného podnikání. Všichni ji
využijí na zlepšení podmínek pro
zaměstnání zdravotně postižených osob. U Srdcerváčů však neodchází nikdo s prázdnou. Všichni,
tedy i ti, kterým se v grantovém
řízení nedostalo přímé finanční
podpory, získají také odborné
konzultace k podnikání, mediální
prezentaci nebo k možnosti žádat
podporu z dalších zdrojů.
„Děkujeme za Vaši podporu, za to,
že jste se stali Srdcerváči. A doufáme, že se zapojíte i v roce 2014.
Budeme také rádi, když povědomí o problematice zaměstnávání
zdravotně postižených a projekt
samotný roznesete mezi své přátele i obchodní partnery,“ řekla
Potměšilová s tím, že je možné

dalšího ročníku,“ uvedla ředitelka NFOZP Hana Potměšilová s tím, že v grantovém řízení bylo rozděleno mezi
10 žadatelů celkem 354 220 korun. Do projektu bylo
mimo jiné zapojeno také členské družstvo ERGOTEP
Proseč u Skutče, které zajistilo technickou a komunikační stránku projektu.

současně vyjádřit podporu projektu zakoupením trička nebo
designových předmětů BOAdesign, vyrobených speciálně pro
Srdcerváče prostřednictvím internetových stránek projektu.
Projekt Srdcerváči probíhal
koncem roku 2013. Až do 30. listopadu se do projektu mohli zájemci
zapojit zakoupením výrobku či
zážitku ze speciálního katalogu
unikátních dárků a zážitků. Tým
Srdcerváčů projektem oslovil instituce, firmy a významné osobnosti, které jim věnovali cokoliv,
co může udělat druhému radost
a nedá se běžně zakoupit či získat.
Cílem projektu nebylo jen získat
finanční prostředky na zajištění
odpovídající, férové a perspektivní práce pro co největší počet
zdravotně postižených, ale především změnit pohled společnosti

na zdravotně postižené a ukázat,
že mohou a chtějí pracovat stejně
kvalitně, jako lidé bez postižení.
Projekt Srdcerváči organizuje
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením (NFOZP). Již od roku
2007 podporuje NFOZP zdravotně
postižené v přístupu k práci a motivuje firmy k jejich zaměstnávání. Ačkoli podporuje i jednotlivce,
soustředí se především na projekty, které prospívají celé komunitě
zdravotně postižených a mají celorepublikový dosah.
SČMVD společně s AZZP ČR
vytvořil v roce 2011 Chartu sociálního podnikání jako reakci
na postup MPSV ČR v rámci tzv.
sociální reformy. Společně s dalšími partnery se snaží koordinovat
postup ve vztahu k vývoji legislativy na podporu zaměstnávání OZP.

Text: Jana Henychová, Ing. Karel Rychtář,. Foto: archiv Srdcerváči

www.srdcervaci.cz
2/2014

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

19

společenská a sociální odpovědnost družstev

V projektu Srdcerváči se vybralo
více než 354 tisíc korun

propagace, výstavy, veletrhy

TIPY NA NÁVŠTĚV Y JAR NÍCH VELETRHŮ
Zveme vás do Brna
k návštěvě veletrhů módy,
které se uskuteční
v termínu 16.–18. února 2014

Společnou expozici výrobních
družstev naleznete v pavilonu P:
Moděva Konice
stánek č. 264
Modela Pardubice stánek č. 265
Integra Zlín
stánek č. 300
SČMVD
stánek č. 298

18.–21. 3. 2014

Zveme vás do Brna k návštěvě
22. ročníku mezinárodního veletrhu
AMPER 2014, největší odborné
události roku v oblasti elektrotechniky,
elektroniky, automatizace, ICT, osvětlení
a zabezpečení. Tento veletrh vytváří tradičně
prostor pro inovace, obchod a kontakty
mezi odbornou veřejností.
Stánky výrobních družstev najdete
v hale P brněnského výstaviště.
SPOLEČNÁ EXPOZICE SČMVD
Obzor Zlín
Kooperativa Uhlířské Janovice
Otava Písek
Sved Liberec
SAMOSTATNÉ EXPOZICE:
LIDOKOV Boskovice, ELEKTRO Bečov nad Teplou

w w w. bv v.c z
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CO JE ERASMUS+?

Organizace které se v roce 2014 budou ucházet o finanční prostředky z nového programu Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+,
se mohou pustit do přípravy svých žádostí. Podrobné informace k podávání žádostí
naleznou v novém průvodci programem Erasmus+, který právě vychází. Program
mohou využívat organizace v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo
sportu. Žádosti o financování lze podávat od konce ledna. Jednotlivci se přímo
o granty ucházet nemohou. Je třeba, aby se obrátili na svou univerzitu či jinou příJUDr. Marie Zvolská, SČMVD slušnou organizaci, která danou žádost podá.

„Zahajovací fáze programu Erasmus+ je u konce a začíná
plný provoz. Vyzývám organizace, aby si průvodce programem pečlivě prostudovaly, aby byly plně připraveny,
až začnou on-line žádosti přicházet,“ uvedla evropská
komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost
a mládež Androulla Vassiliou. „Rozpočet programu
Erasmus+ byl navýšen o 40 procent. V příštích sedmi letech tak budou moci získat grant více než čtyři miliony
studentů, stážistů, učitelů či dobrovolníků.“
Uvedených 1,8 miliardy eur bude v roce 2014 rozděleno do těchto oblastí:
██ Podpora
mobility studentů, stážistů, učitelů
a ostatních pedagogických pracovníků, mladých
lidi na výměnách mládeže, vedoucích mládeže
a dobrovolníků. Lhůta pro podání žádosti u projektů mobility vzdělávání je 17. března 2014.
██ Vytvoření nebo rozvoj partnerství mezi vzdělávacími institucemi či mládežnickými organizacemi
a zaměstnavateli. Lhůta pro podání žádostí je duben 2014.
██ Podpora dialogu a získávání poznatků nutných
k reformě systémů vzdělávání, odborné přípravy
a práce s mládeží.
Konsorcia, koordinující organizace a skupiny mohou jménem určitého počtu organizací podat pouze
jednu žádost. Stejně jako univerzity či instituty odborné přípravy budou poprvé financována i nová inovativní partnerství. Jedná se o tzv. znalostní aliance

a aliance odvětvových dovedností, jež budou zajišťovat součinnost mezi oblastí vzdělávání a pracovním
trhem. Vysokoškolské instituce, poskytovatelé odborné přípravy a podniky by měly přispívat k propagaci inovací a podnikání a rozvíjet nové studijní
programy, které budou řešit nedostatek kvalifikací
požadovaných na trhu práce.
Průvodce programem Erasmus+ podrobně přibližuje cíle, priority a možnosti financování jednotlivých akcí. Dále obsahuje technické údaje k žádostem
o grant a výběrovým řízením a v neposlední řadě
i finanční a správní ustanovení, které se týkají samotného udělování grantu.
Erasmus+ zahrnuje všechny současné unijní systémy financování v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže: program celoživotního učení (Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mládež
v akci a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pro
spolupráci s průmyslovými zeměmi). Nově také zavádí podporu sportu. Integrovaný program žadatelům
zpřehlední jednotlivé možnosti financování. Díky
dalším zjednodušením také daný grant snáze získají.
Rozjezd programu Erasmus+ probíhá v době, kdy je
v EU téměř šest milionů nezaměstnaných mladých
lidí – v některých zemích dosahuje míra nezaměstnanosti více než 50 procent. Počet volných pracovních
míst přitom přesahuje dva miliony a třetina zaměstnavatelů hlásí, že při náborech je obtížné nalézt pracovníky s požadovanou kvalifikací. V Evropě tedy
v tomto ohledu panuje výrazný nepoměr. Erasmus+
nabídne lidem příležitosti ke studiu, odborné přípravě, práci či dobrovolnictví v zahraničí, a tím tím napomůže řešit nedostatek pracovníků s dovednostmi
vyžadovanými na trhu práce.
Rozpočet pro období 2014–2020 ve výši 14,7 miliardy
EUR zohledňuje budoucí odhady inflace a je oproti současným hodnotám o 40 procent vyšší. Další
prostředky mají být vyčleněny na mobilitu v rámci
vysokoškolského vzdělávání a budování kapacit, jež
bude zahrnovat i země mimo EU. Tato jednání budou
završena v roce 2014.

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

NOVÝ PROGRAM ERASMUS+

družstevní výrobky

PROJEKT – DODÁVK A – MONTÁŽ

VYRÁBÍME
VYSOKO, STŘEDO
A NÍZKOTLAKÉ
RADIÁLNÍ
VENTILÁTORY
NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ODSÁVÁNÍ A FILTRACI
VZDUCHU PRO PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ, STROJÍRENSKÝ,
STAVEBNÍ, CHEMICKÝ, POTRAVINÁŘSKÝ A DALŠÍ.
KOVODRUŽSTVO, v.d. Strážov, 340 21 Strážov
tel.: 376 392 451-4; fax:376 392 585, e-mail: info@kovostrazov.cz

www.kovostrazov.cz
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Praktický pomocník ve vaší kuchyni
Máte větší byt či dům s terasou, kdy vzdálenost od kuchyně k jídelnímu stolu bývá dost
velká a vy musíte vše zbytečně nosit sem a tam? Ulehčete si práci a ušetřete čas – je
konec přenášení pokrmů, ochucovadel, talířů a příborů – pořiďte si praktický servírovací stolek, který bude současně originálním doplňkem vaší kuchyně či obývacího
pokoje. Zkuste třeba designově propracovaný servírovací stolek výrobce DIPRO Proseč.

NOVINK A!

Každá větší vzdálenost ke stolu
se dá zvládnout rychleji a lépe
s tímto skvělým pomocníkem. Ať
už připravujete večeři nebo posezení s přáteli, na stolek pohodlně
naskládáte vše potřebné a vyjímat

se na něm bude jak hotové jídlo
na talířích, tak v mísách nebo
skleničky a víno, pokud se rozhodnete jen tak si posedět a užít si
volných chvil.
Možná má řada z vás doma
servírovací stolek z některého
z nábytkářských řetězců, který
je konstruován z nepevných trubek, plastu či nekvalitního dřeva,
který vyhlíží již od pohledu, že
se rozpadne sám od sebe, aniž
na něm cokoliv povezete. Při zatížení středních polic navíc zpravidla již sám výrobce uvádí, že nelze
tato část přetěžovat. Servírovací
stolek z družstva DIPRO je pravým
opakem – jeho pevná konstrukce,
která je dána z velké části tím, že
stolek je dodáván ve smontovaném stavu, dává pocit jistoty, že
můžete na něj naložit vše co budete potřebovat a nemusíte se bát
na něj naložit i více věcí.

DIPRO, výrobní družstvo invalidů
539 44 Proseč 149, tel.: 469 321 191–6, fax: 469 321 168
e-mail: dipro@dipro-prosec.cz
Stolek lze objednat v e-shopu na www.dipro-prosec.cz

Stolek má praktickou vrchní
pracovní plochu, kterou navíc
můžete doplnit o některé z prkének produkce družstva DIPRO.
Stolek má zásuvku, do které lze
uložit příbory či další drobnosti
pro servírování. Je opatřen dvěma
roštovými odkládacími plochami,
na které lze umístit hrnce, talíře či
servírované jídlo. Spodní plocha je
uzpůsobena pro dvě láhve.
Vozík je opatřen čtyřmi kolečky,
která snesou dostatečné zatížení,
dvě z nich mají brzdu pro zabránění nechtěnému pohybu vozíku.
Velmi praktický je postranní držák, který slouží jednak k přepravě vozíku a jednak jako prostor,
který lze uložit například pro odkládání utěrky.
Vozík se vyrábí z masivního
bukového dřeva a ve standardní
úpravě je povrch napuštěný olejem. Rozměry pracovní desky jsou
550 × 455 milimetrů, výška stolku
je 885 milimetrů.
Text: Jana Henychová, Ing. Jiří Viselka

w w w.dipr o - pr ose c .c z

NOVINKA

V DESIGNU SKLA
Při vývoji nových technik zpracování skla jsme se zaměřili na oživení tradičních tvarů užitkového a dekorativního skla. Na trh jsme uvedli nový
typ výrobku, který nazýváme „Mramorové sklo“. Kromě technologického zpracování skla, jsme pro dekorování použili speciální textilii, která
se vyznačuje shodnými tepelně – roztažnými parametry, jako výchozí
skleněná tabule. Výrobek pak získává zajímané, netradiční vzory, které
zpestří interiéry i exteriéry.
(-jv-)

Podané ruce, sociální družstvo Zubří

w w w. podane - r uce .e st r an k y.c z , w w w.v it r a ze sar ka .c z
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SERVÍROVACÍ STOLEK

družstevní výrobky

Staňte se zimní královnou pomůže vám REGINA!
Zima a sníh… Příroda maluje ve všech ročních obdobích ty nejkrásnější obrazy, protože je ten nejlepší malíř a má k dispozici ty nejpřirozenější barvy…
Zimní obrazce, ledové květy a zasněžená příroda jsou tím, co vidíme všude
kolem sebe… To vše signalizuje leden a únor, začátek roku, kdy často studený
vítr provází sníh a led.
I když nepatříte zrovna mezi ledové povahy, můžete se v těchto
mrazivých dnech stát alespoň

na chvíli ledově vybíravou a zvolte
odpovídající dekorativní kosmetiku – buďte provokativně mrazivá
a nekompromisní – s dekorativní
kosmetikou Regina českého družstva Detecha z Nového Města nad
Metují. Staňte se zimní královnou
a vládkyní ledu a sněhu, s mrazivou vášní, výrazněji nalíčenou
dámou, dobývající plesy a večírky,
které by mohla závidět zevnějškem i disneyovská Sněhurka.
Text: Jana Henychová
Foto: Detecha Nové Město nad Metují

NÁŠ TIP!
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ROZHOVOR
Ing. Božena Voborníková,
předsedkyně družstva
 Paní předsedkyně, povězte nám, jaké jsou
v současné době trendy
líčení, aktuálně pro zimní
měsíce?
Zimním trendem je kouřové líčení. Od jara loňského
roku nabízíme na trh oční stíny trio na minerální
bázi. Tyto výrobky následují nejmodernější způsob
líčení. Našim zákazníkům nabízíme moderní krémově tělové tóny, až po odvážně syté odstíny, které
můžeme ještě podtrhnout mokrým způsobem líčení.
 Vaše kosmetika je na našem trhu již dlouhou řadu let.
Jak je to s odstíny, máte například určité odstíny rtěnek či očních stínů, které vyžadují zákaznice dlouhou
řadu let?
Naše rtěnky řady Regina s vitamínem E jsou u zákaznic velmi oblíbené. Receptura těchto rtěnek je
unikátní řadu generací. Rtěnky jsou ve svém základu
tužší, ale tím zároveň velmi dobře udržují stálejší barevnost rtů. Naše věrné zákaznice mají nejvíce v oblibě barvy fialově hnědé a to jednoznačně č. 24.
Je pravdou, že některé odstíny jsou oblíbenější řadu
let, ale na druhé straně současná doba je dynamická
a moderní trendy si žádají změny, a to v dekorativní kosmetice platí obzvlášť. Pro tuto kategorii jsme
uvedli na konci srpna roku 2013 novou řadu rtěnek
S s moderními pastelovými tóny. Jsou to spíše krycí
rtěnky s perletí i bez perleti, aby si každý zákazník tu
svoji preferovanou barvu vybral.

pro pleť v zimě. Dalším velmi žádaným výrobkem
je pěstící a pečující sada kosmetiky s rakytníkem,
do které patří výživný krém, krém na ruce, tělové
mléko a Jelení lůj. Rakytník řešetlákový je znám
svým vysokým obsahem vitamínu C, který naše pleť
v zimě tolik potřebuje.
 Jste výrobcem desítkami let prověřeného výrobku
Jelení lůj. Kromě standardního vyrábíte i různé jeho
modifikace – jaké to jsou v současné době?
Jelení lůj Originál se šroubovacím vysunováním pomády je designovou i funkční novinkou 2013. Jelení lůj
Originál je určen, tak jako ostatní Jelení loje, ke každodenní péči o jemnou pokožku rtů, které regeneruje,
zklidňuje a zjemňuje a tím chrání před povětrnostními vlivy. Novinkou na trhu v České republice je Jelení
lůj ovocný mix. Tento Český kvalitní výrobek kosmetiky Regina se vyrábí v osmi neodolatelných druzích
ovocných tónujících pomád na rty – jahoda, malina,
višeň, meloun, pomeranč, vanilka, banán a mini.
Jelení lůj ovocný mix je určen ke každodenní péči
o jemnou pokožku rtů, které regeneruje, zklidňuje
a zjemňuje a tím chrání před povětrnostními vlivy.
 Děkuji za rozhovor.

 Vaše firma se vyznačuje častými novinkami, které uvádíte na trh – jaké jsou poslední dobou novinky v oblasti dekorativní kosmetiky?
Současným trendem je sjednocená barva pleti, lehce
zvýrazněné oči a zářivé tóny na rtech, které na první
pohled ihned upoutají. Především je kladen důraz
na zvýraznění jejich smyslnosti. Na jaře loňského
roku jsme začali prodávat hromadná balení lesků
na rty v koších, kde je velká paleta odstínů a kde si
vybere téměř každý. Dále jsme uvedli minerální tvářenky, kuličkové kompaktní pudry a každé dva měsíce měníme nabídku laků na nehty v různých baleních.
 Vedle dekorativní kosmetiky jde ruku v ruce také kosmetika ošetřující – co byste doporučila našim čtenářkám pro zimní období?
Jednoznačně Jelení loje, kde máme každoročně zajímavé inovace. Mandlový krém originál - ten je jednoznačně nejžádanějším a nejvhodnějším výrobkem

Detecha, chemické výrobní družstvo,
Nové Město nad Metují
Husovo náměstí 1208, Nové Město n. Metují
telefon: 491 477 111, fax: 491 477 199
E-Mail: detecha@detecha.cz
Rozhovor připravila Jana Henychová. Foto: Detecha

www.reginakosmetika.cz
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ČOKO KLASIK představuje tyčinku MIG

21

MIG 21
ENERGETICKÁ TYČINKA

Vyzbroj se energií
██

Jemná a lahodná kokosová tyčinka
v mléčné polevě s kofeinem.
██Tyčinka má hmotnost 55 g.
██ Jedna tyčinka obsahuje 100 mg kofeinu.
██ Bezlepková cukrovinka.
██Tyčinku je vhodné konzumovat při větší
fyzické nebo psychické zátěži.
██ Dodá energii a zasytí.

N OV I N K A !
MIG 21

ENERGETICK Á KOKOSOVÁ
T YČINK A S KOFEINEM
V tuto chvíli je tato tyčinka určená pouze pro
exportní trh. V červnu 2013 se spustil prodej
v Maďarsku a v současné době již můžete
dobít energii touto tyčinkou ve všech sítích
čerpacích stanic při Vaší cestě Maďarskem
a vybraných obchodních řetězcích.
V dubnu 2014 je plánován start v Chorvatsku a na podzim 2014 na Slovensku.

ČOKO KLASIK družstvo bylo založeno v roce 1997.
Je výrobcem sójových a kokosových cukrovinek. Všechny produkty splňují kritéria bezlepkovosti.
V roce 2012 družstvo získalo certifikace IFS a BRC.
Lídrem a nejprodávanějším výrobkem na českém a slovenském trhu je Sójový suk
ve čtyřech různých příchutích, je možné ho zakoupit i pod privátní značkou
zahraničních i tuzemských obchodních řetězců.
ČOKO KLASIK družstvo je vlastníkem
ochranné známky Sójový suk.

KONTAKT:

ČOKO KLASIK družstvo
17. listopadu 2061, 560 02 Česká Třebová
telefon: 465 539 166, fax: 465 539 168
e-mail: cokoklasik@cokoklasik.cz

(-jv-)

www.cokoklasik.cz
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různé

Druchema představila nový sklad
DRUCHEMA - Družstvo pro chemickou výrobu, dostavěla nový sklad. Ten vznikal od loňského podzimu
v areálu družstva v pražských Strašnicích. Již 9. ledna
byl slavnostně představen zaměstnancům. Kolaudace
proběhla 16. ledna. U této příležitosti promluvil i předseda družstva Druchema Ing. Jiří Daněk, který připomněl
nutnost stálého rozvoje, expanze a neustálé posouvání
možností i v rámci chemického odvětví.

Sklad, který pojme, až 1,3 tisíce paletových míst, je
určen k uskladnění produktů pro tuzemský a zahraniční trh i pro expedici e-shopových objednávek.
Splnění odpovídajících legislativních podmínek pro
skladování a nakládání s chemickými přípravky je
zde už samozřejmostí.
Za necelé tři měsíce tak vyrostly v areálu společnosti Druchema nové skladové prostory. Ty celkem čítají
600 metrů čtverečních užitné plochy a obestavěný
prostor je 4 310 metrů čtverečních, při délce 50 metrů
a šířce 11 metrů.
Sklad nyní čeká na zásobení produkty a na uvedení
do ostrého provozu, které je plánováno v průběhu ně-

Zleva: Ing. Miluše Valdová (obchodní ředitelka), Ing. Jan Hušek
(člen představenstva), Ing. Dagmar Negrová (finanční ředitelka), Ing. Jiří Daněk (předseda představenstva Druchema)

kolika málo týdnů. Od nového prostoru si Druchema
slibuje urychlení a usnadnění expedic i lepší přehled
a zjednodušení práce zaměstnanců expedičního oddělení, což je při vysoké produkci společnosti nutností.

Pracovníci VD Druchema v novém skladu

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

w w w. d r uc h e m a .c z , w w w.f ac e b oo k .c om/d r uc h e m a

V dalším čísle naleznete

MARKETÉR ROKU 2013
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Nová ŠKODA Yeti Outdoor
Připravte se na pořádnou změnu. Yeti Vás dostane svým designem, technickými vychytávkami
i bohatou základní výbavou. K ní patří například systém Off-road u vozů s pohonem 4x4 pro jízdu
náročným terénem, praktické tažné zařízení, robustní tmavé nárazníky nebo paket pro špatné
cesty bezpečně chránící podvozek za všech okolností. Navštivte svého autorizovaného prodejce
ŠKODA a objevte nové možnosti, které se Vám nyní nabízejí.
skoda-auto.cz

/skodacz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTODRUŽSTVO PRAHA
Spojovací 41
190 00 Praha 9
Mob.: 724 870 088
www.adpraha.cz

/skodacz

/skodacz

ŠKODA Pojištění
ŠKODA Finance od ŠkoFINu

