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Miroslav Šrédl 
předseda představenstva  
STYL PLZEŇ, výrobní družstvo

Vážené dámy a pánové,
vážím si možnosti oslovit vás svým příspěvkem 
v úvodníku červnového vydání časopisu Výrobního 
družstevnictví.

V úvodu mi dovolte uvést některé skutečnosti z hos-
podářského vývoje, kterými naše družstvo STYL PL-
ZEŇ v posledním pětiletém období podnikání prošlo. 

Jsme jedním ze 40 členských družstev SČMVD, je-
jichž dlouhodobým záměrem je podnikat a  přitom 
vytvářet podmínky k  zaměstnávání převážně zdra-
votně postižených občanů. Samozřejmě za  plnění 
základní existenční podmínky, kterou je udržení 
ekonomické stability a  rozvoj výrobně-obchod-
ních vztahů k růstu tržeb. Významným momentem 
k naplnění těchto záměrů jsou podmínky, jaké nám 
vytváří stát po stránce legislativní a konkrétní škála 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Podle mého 
názoru se právě v této oblasti nemá stát v posledních 
letech čím chlubit. Časté změny systému podpory 
nejsou pozitivní pro rozvoj průmyslově zaměřených 
VD našeho typu a  přejí spíše skupině firem, která 
nemá pro stát žádný ekonomický přínos, přesto čer-
pá převážnou část rozpočtových prostředků.

Podařilo se nám využít příznivé situace na  evrop-
ském trhu od poloviny 90. let do roku 2007, a za tehdy 
adekvátní podpory státu a  potřebných vnitřních 
opatřeních v  družstvu ji promítnout do  poměrně 
úspěšného období rozvoje družstva. Podobně, jako 
většinu podnikatelských subjektů, i nás velmi postihl  
nepříznivý vývoj na trhu v následných dvou letech. 
Naštěstí se pomocí razantních opatření v nákladech 
a  získáním nových zákazníků podařilo zvládnout 
krizové období a  docílit brzký návrat do  ziskového 
hospodaření. Bohužel, ze strany státu, přes politické 
proklamace o  potřebě podpořit VD a  firmy našeho 
typu, jsme se v té době dočkali další redukce podpory 
pro pracovní uplatnění ZP občanů. Je třeba uvést, že 
ze strany vedení SČMVD a Asociace ZZP ČR byly včas 
podniknuty kroky k zmírnění negativních dopadů.

Z  analýzy současné situace je zřejmé, že stávající 
systém podpory, ale i způsob posuzování pracovních 

schopností ZP pro trh práce, je nutné změnit a  co 
nejrychleji připravit a  realizovat nový legislativní 
rámec. V současné konkurenci na trhu, při zvyšování 
minimální mzdy v ČR, snížení podpory pro OZZ, se 
zhoršuje naše postavení na  trhu i  ekonomické pod-
mínky. Ohrožena je tak zaměstnanost pracovníků 
družstva s nižší kvalifikací a vyšším handicapem.

Krizové období mělo i  pozitivní vlivy, kdy vedlo 
k upevnění vnitřních vztahů v družstvu, urychlení 
realizace řady opatření k snížení závislosti na státu, 
především ke  zvyšování vlastní ekonomické vý-
konnosti. Tento záměr nadále plníme a zlepšené vý-
sledky hospodaření v posledních letech to potvrzují. 
I v  loňském roce 2013 se podařilo docílit kladný HV 
a zlepšit pracovní i sociální podmínky v družstvu.

I  proto si velmi vážím nominace v  rámci SČMVD 
v  soutěži Manažer roku 2013 a  významného oceně-
ní hodnotitelskou komisí soutěže, kterého se mi při 
vyhlášení výsledků 24. dubna 2014 na Žofíně dostalo. 
Jsem si dobře vědom, že je to úspěch kolektivu druž-
stva, který je tímto ve velmi prestižní soutěži prezen-
tován. Od roku 1997 jsem členem ČMA a proto mohu 
říci, že podpora této významné soutěže Manažer 
roku ze strany SČMVD značně pomáhá prezentaci 
výrobního družstevnictví ve  společnosti, podnika-
telských kruzích a státní správě, a to je dobře. Stejně 
tak, jako další akce organizované vedením a odbory 
SČMVD ve prospěch podpory našeho podnikání.

Dovolte mi závěrem popřát všem družstevníkům 
a čtenářům, ať se daří v životě co nejlépe, slouží dobře 
zdraví a přeje štěstí. 
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Letošní 21. ročník veletrhu reklamních služeb se konal 
podruhé na  výstavišti PVA Expo v  Praze – Letňanech 
ve dnech 13.–15. 5. 2014. Jedná se o kontraktačně-pro-
dejní veletrh, který je největší akcí svého druhu v regio-
nu střední a východní Evropy. 
 Veletrh je zaměřen na technologie a materiály pro vý-
robu reklamy, signmaking, polygrafii, POP/POS, dár-
kové předměty a související služby. Akce se pravidelně 
účastní významné české i  zahraniční firmy, výrobci 
a dodavatelé. Veletrh je určen pro návštěvníky z řad za-
davatelů, reklamních agentur, výrobců reklamy a další.

BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova 

Družstvo nabídlo zákazníkům svou kartonážní pro-
dukci, zejména obaly z  papíru a  lepenky. Jedná se 
o  výrobky potahované kartonáže, reklamní výseky 
a  expediční kartony včetně potisků sítotiskem a  of-
setem.

Letošní novinku tvořil dárkový kašírovaný plnoba-
revný obal na víno.

Součástí nabídky byly i  PET lahvičky a  láhve pro 
farmaceutický, kosmetický a potravinářský průmysl.

www.briskvd.cz

REKLAMA každoročně představuje nej-
novější trendy, výrobní postupy a moder-
ní řešení reklamní komunikace.

Společná expozice výrobních družstev, 
pod záštitou Svazu českých a moravských 
výrobních družstev, měla již tradičně 
na veletrhu své místo. 
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DŮBRAVA, chemické výrobní družstvo, 
Valašské Klobouky

Důbrava Valašské Klobouky se prezentovala krásný-
mi dárkovými a propagačními obaly.

Kartonážní výroba družstva je zaměřena na prodej-
ní, skupinové a přepravní obaly různých konstrukcí 
podle katalogu FEFCO z  lepenky vlnité 3- a  5vrstvé 
a  lepenky plné v  gramážích 350 až 1250 g/m2. Dále 
kartonážní provozovna produkuje krabice na  dor-
ty, zákusky, pizzu a trvanlivé pečivo, Část produkce 
představuje nabídku reklamních a dárkových krabic 
na víno a lihoviny v široké škále druhů. 

Součástí vyráběných krabic může být provedení 
potisku jednobarevným flexotiskem.

www.dubrava.cz

IRISA, výrobní družstvo, Vsetín 

Irisa Vsetín se profilovala ruční výrobou skleněných 
vánočních ozdob, které jsou prodávány po celém svě-
tě. Na veletrhu byl velký zájem o využití těchto ozdob 
pro reklamní účely – například s potiskem loga firmy. 

Rozsáhlý sortiment vánočních ozdob je v široké ba-
revné škále a s různou možností povrchových uprav –  
lesk, mat, mrazolak, porcelán, metalíza a čirá. Jedná 
se o  koule ve  velikosti 4–10 cm, olivy, rakety, zvon-
ky, špice, volně foukané tvary a  výrobky foukané 
do forem. Při zdobení jsou používány různé metody 
a  techniky, které umožňují splnit rozmanité před-
stavy a  přání zákazníka. Výjimečného a  luxusního 
vzhledu dosáhnou ozdoby dekorované např. tech-
nikou vakuového pokovování, jíž se odlišují ozdoby 
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TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE, 
vinařské družstvo

Návštěvníky veletrhu zaujaly nové obaly vína. Kva-
litní víno je hodnotným reklamním předmětem. 

Templářské sklepy Čejkovice patří již přes 10 let 
mezi vůdčí české značky v  segmentech tichých i  šu-
mivých vín. Vynikající pověst značky se opírá nejen 

Irisy od  ostatních výrobců a  kterou Irisa disponuje 
jako jediná v  ČR. Metoda sítotisku zase umožňuje 
prokreslit na ozdobě i ty nejmenší detaily.

Nabídka družstva obsahuje více jak 15 tisíc vzorů. 
Širší kolekce je prezentována celoročně ve  vzorkov-
ně v prostorách sídla firmy. Balení zboží je dle druhu 
výrobku od  jednokusových krabiček až po  krabice  
s 22 kusy ozdob.

Zákazníci mají možnost navštívit podnikovou pro-
dejnu přímo v závodě, kde si mohou vybrat konkrétní 
vzory vánočních ozdob.

Irisa zajišťuje výrobu vánočních ozdob na zakázku, 
např. s  uvedením firemního loga, PF, přání k  Váno-
cům, či se jménem... 

www.irisa.cz
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o  největší tuzemskou „rodinu“ pěstitelů vína u  nás, 
ale také o originalitu a výjimečnost svých produktů.

Nová luxusní řada vín Diamond Collection je abso-
lutní novinkou tohoto roku na českém trhu. Templář-

ským sklepům Čejkovice se podařilo svůj um spojit 
s  českým a  současně předním světovým producen-
tem českého křišťálu a slavné bižuterie, jabloneckou 
Preciosou. Vína v elegantních lahvích z černého skla 
každého zaujmou svým provedením, kdy je luxusní 
etiketa zdobena navíc realistickými křišťálovými 

„diamanty“ z  Preciosy. Kvalita moravské značky vín 
se tak snoubí s českým výrobcem luxusních „zážitků“.

www.templarske-sklepy.cz

TVAR, výrobní družstvo Pardubice 

TVAR Pardubice je jedním z  nejvýznamnějších zpra-
covatelů plastů v  České republice. Na  veletrh přišel 
s  pestrou nabídkou kvalitních plastových obalů, je-
jichž výroba je realizována v  souladu s  požadavky 
ČSN EN ISO 9001:2009. 

Nabízené výrobky jsou zhotoveny ze zdravotně ne-
závadného materiálu s  vysokou užitnou hodnotou, 
v  široké škále barevných odstínů a  potisků. Takto 
dekorované obaly pak mohou plnit i důležitou funkci 
propagační, sloužit jako dárky na  podporu prodeje 
a na promotion akce i jak reklamní předměty. Všech-
ny použité materiály jsou recyklovatelné a  nezatě-
žují tudíž životní prostředí. V expozici Tvaru si jistě 
zákazníci vyberou z  bohaté palety plastových dóz 
na  kosmetické krémy o  objemech 5–500 ml, a  to jak 
v  klasickém dvouplášťovém, tak i  v  jednoplášťovém 

provedení nebo i  v  módním provedení ovál a  skel-
ný efekt. Uplatnění najdou jistě i  dózy o  jednotném 
průměru, ale různém objemu, špachtličky i pouzdra 
na oční stíny. Výrobcům potravin jsou určeny různé 
plastové obaly na  potraviny, dózy, klicboxy, šejkry, 
odměrky, uzávěry na lahve. Klenotníci a výrobci me-
dailí zde najdou plastové krabičky s vnitřní výbavou 

na šperky a hodinky. Kromě stávajícího sortimentu 
jsou pracovníci družstva připraveni vyjít vstříc i zá-
kazníkům, kteří požadují výrobu vlastního obalu 
na zakázku. 

Obaly z družstva Tvar Pardubice již dvakrát získaly 
ocenění Obal roku a družstvo bylo již třikrát oceněno 
v prestižní soutěži Českých 100 nejlepších. S výrobky 
se setkávají nejen zákazníci v  tuzemsku, ale i  v  za-
hraničí, kam je exportováno 67 procent produkce 
družstva. 

www.tvar.cz
Text: Michaela Vostálová
Foto: Michaela Vostálová, Jana Henychová
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Družstvo, které má kolem pěti set zaměstnanců, z toho 350 osob 
se změněnou pracovní schopností. Družstvo, jehož výrobní škála 
je velmi pestrá, od výroby bovdenů a kabelových svazů, kovových 
dílů pro automobilový průmysl, přes montáže pro elektrotechnic-
ký průmysl až po šití oděvů. Družstvo, které je řízeno za pomoci 
moderního počítačového systému. Družstvo, kde se pracovníků 
nezbavují, ale snaží se pro každého, kdo chce pracovat, najít 
odpovídající práci. To jsou stručné charakteristiky výrobního 
družstva OTAVA Písek. 

Pouštíme si propagační firemní 
video a  za  slovního doprovodu 
předsedy družstva Ing.  Kosto-
hryze máme možnost seznámit 
se s  jednotlivými provozy. Do-
zvídáme se i  to, že v budově sídla 
družstva mají vybudovanou svou 
vlastní učebnu, kde probíhají ško-
lení zaměstnanců, a to jak za účasti 
interních, tak externích školitelů. 

„V záběru můžete vidět pracovnici, 
která má vadu zraku – uzpůsobili 
jsme jí k tomu pracoviš tě. Pracuje 
na  počítači, dohledává například 
různé materiálové listy, bezpeč-
nostní listy, kompletuje doku-
menty,“ říká předseda družstva.

Družstvo podniká ve  vlastních 
nově zrekonstruovaných objek-
tech, průběžně modernizuje tech-
nologické a  strojní vybavení pro 
obory a  činnosti, kterými jsou: 
výroba kabelových svazků pro 
automobilový průmysl, navíjení 
cívek transformátorů, výroba 
kovových dílů, šití konfekce, ad-
justace a  balení, montáže elekt-

rotechnických součástek, drobné 
montážní a  kompletační práce. 
Mimo jiné družstvo vyrábí bov-
deny pro zahradní techniku, pro 
motocykly či nemocniční lůžka. 
Provádí také svařování a montáže 
pro firmy z  oblasti automobilové-
ho či elektrotechnického průmy-
slu. Máme možnost vidět i provoz 
za  použití moderní technologie, 
jako například tampoprint či sva-
řovacího robota. „Vyrábíme také 
středové područky do  automobi-
lů,“ doplňuje předseda.

Bez kvalitního systému řízení 
a  jeho certifikace by družstvo ne-
mohlo obstát v  silně konkurenč-
ním prostředí. Družstvo v  roce 
1999 ukončilo zavádění systému 
jakosti dle mezinárodní normy 
ČSN EN ISO 9002 a  v  roce 2000 
završilo tuto činnost úspěšnou 
certifikací systému jakosti pro 
výrobní obory výroba bovdeno-
vých spojení, kabelové konfekce 
a  induktivních elementů. Dalším 
krokem v  roce 2003 pak byla pří-
prava a certifikace systému jakosti 
dle normy ČSN EN ISO 9001, a  to 
pro všechny činnosti prováděné 
družstvem. V  roce 2013 družstvo 
úspěšně certifikovalo environ-
mentální management. Procesy 
a činnosti potřebné ke kvalitnímu 
řízení družstva jsou dokumen-
továny v  interních směrnicích. 
Velmi důležitou součástí systému 
řízení družstva je činnost v oblasti 

sociální odpovědnosti, kterou po-
tvrzuje aktivní členství v Asociaci 
zaměstnavatelů zdravotně posti-
žených a v iniciativě OSN – Global 
Compact.

Firma zaměstnává řádově 500 
pracovníků, z  toho je zhruba 70 
procent osob s  pracovním handi-
capem. „Máme zde i  několik pra-
covníků s  mentálním postižením, 
ti jsou integrování do pracovních 
kolektivů dílen. Je nutno podotk-
nout, že z toho mají velkou radost, 
ostatní pracovníci je dobře přijali 
a  nemáme s  tím problémy,“ říká 
Ing. Kostohryz. Jak nás dále infor-
muje, vše je o výběru pracovníků 
pro konkrétní činnost. „Snažíme 
se dát pracovníkům takovou práci, 
která jim jde nejlépe. Pro každého, 
kdo chce pracovat, se snažíme na-
lézt práci odpovídající jeho mož-
nostem.“

Družstvo Otava využívá k  říze-
ní firmy včetně výrobní činnosti 
software Helios Orange. „Je to 

Při návštěvě družstva jsme si popovídali s jeho předsedou Ing. Petrem Kostohryzem 
a s vedoucí obchodního útvaru Ing. Lenkou Formánkovou.

Ing. Petr Kostohryz, předseda družstva

Výroba pro automobilový průmysl

Ing. Petr Kostohryz  
a Ing. Lenka Formánková
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OTAVA, výrobní družstvo, Písek
velmi dobré řešení, každý ví, co 
a  kdy má udělat, jsme propoje-
ni online s  provozy, data máme 
k  dispozici s  minimálním zpoždě-
ním,“ zdůrazňuje kvality systému 
Ing.  Formánková. „Věnovali jsme 
velkou pozornost přípravě přecho-
du na nový systém. Každý z vedou-
cích útvaru měl možnost předem 
stanovit svoje požadavky. Systém 
Helios Orange byl vybrán ze tří 
nabídnutých systémů,“ dodává 
Ing. Kostohryz, který má výsledky 
obratem pod kontrolou – vidí je 
přímo na  monitoru ve  své kance-
láři a má tak možnost operativně 
řídit firmu.

Otava nedávno zmodernizova-
la objekt v  provozovně Lhenice. 

„Před čtyřmi lety proběhla rekon-
strukce provozovny a  rozšíření 
navijárny. V  tuto chvíli máme 
24 navíjecích strojů pro výrobu 
klasických i  solenoidových cívek. 
Výrobky z  této provozovny jsou 
určeny například do  zdravotnic-
tví. Konečným zákazníkem je 
pak společnost Siemens. Jsou zde 

velmi vysoké požadavky na  kva-
litu,“ informuje Ing.  Formánková 
s tím, že družstvu se daří udržovat 
stabilně kvalitu výrobků za  po-
moci nastaveného systému moti-
vace zaměstnanců. Dozvídáme se 
také, že v  Českém Krumlově jsou 
vyráběny kabelové svazky pro 
automobilový průmysl pro vozi-
dla Mercedes. Výrobky podléhají 
extrémně přísné kontrole. Držet 
krok a mít možnost spolupracovat 
s takovými firmami je podmíněno 
odpovídajícím vybavením ve  vý-
robě. „Když technický vývoj ne-
doceníme a nebudeme ho sledovat, 
tuto práci neudržíme. Týká se to 
jak automobilového průmyslu, tak 
zakázek na  šití i  všech ostatních 
aktivit družstva,“ říká předseda.

Šitím se zabývá provozovna 
v  Milevsku. Šije se zde sportovní 
oblečení pro renomované značky. 

„Nezhotovujeme vlastní výrobky, 
šijeme oděvy v  rámci kooperací 
pro jiné firmy,“ Ing.  Formánková 
doplňuje předsedu družstva s tím, 
že se jedná především o  cyklistic-
ké oblečení a  dále oděvy pro zim-
ní sporty. „Tyto oděvy šijeme ze 
speciálních funkčních materiálů. 
Výrobky zpracujeme od  nastříhá-
ní po ušití a kompletaci. Vyrábíme 
také potahy a další drobné textilní 
výrobky a doplňky. Stěžejní zůstá-
vá ale šití sportovního oblečení.“

Co se týče montážních prací, 
většinou se jedná o  kompletaci 
polosestav nebo celých výrobků 
i  včetně finálního balení pro ko-

nečného spotřebitele, zejména 
v  oboru elektrotechnickém a  ná-
bytkářském. „Práce jsou v úkole –  
pracovníci si chtějí vydělat, a  tak 
vykazují velmi dobré pracovní 
výsledky včetně kvality,“ říká 
Ing.  Formánková. „Věnujeme 
velkou péči zaučení pracovníků,“ 
dodává.

Velký důraz je kladen také 
na  péči o  zákazníky. S  některý-
mi má Otava vazby již přes 20 let. 

„Spolupráce se neustále vyvíjí,“ 
říká Ing.  Formánková. Družstvo 
se snaží získávat nové zákazníky 
a  velká péče je věnována upevňo-
vání a  rozšiřování vztahů se stá-
vajícími klienty. „Znají nás a vědí, 
co od nás mohou očekávat – jedná 
se o vztahy budované řadu let. Lze 
se pak snáze bavit o  nových za-
kázkách,“ dozvídáme se. „Nejsme 
přímými dodavateli, zpravidla za-

Odporové svařování

Montáž pro elektrotechnický průmysl

Bovdeny pro zahradní techniku

Šití sportovního oblečení
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kázky putují ke konečnému zákaz-
níkovi prostřednictvím dalších 
firem. V  rámci přidané hodnoty 
Otava spolupracuje se zákazníky 
také na  vývoji nových výrob-
ků, změnách stávajících, včetně 
souvisejících úprav technologií 
zapůjčených zákazníky,“ doplňuje 
Ing. Kostohryz.

Součástí spolupráce s klienty bý-

vají také výběrová řízení. „Do nich 
zpravidla vstupuje přímo náš 
odběratel s  následnou poptávkou 
Otavě a naší cenovou nabídkou. Co 
se týče automobilového průmyslu, 
jedná se o  dlouhodobé obchodní 
vztahy, je to o  pravidelné komu-
nikaci, kde se při vývoji nových 
výrobků často využívají také 

naše zkušenosti z  výroby,“ říká 
Ing. Formánková.

Ptáme se na  zájem o  náhradní 
plnění. Dozvídáme se, že se jedná 
většinou o  trvalé obchodní vzta-
hy, kdy prioritou pro klienta není 
otázka náhradního plnění, ale 
včasnost a  kvalita dodávek. Ná-
hradní plnění se pak spíše stává 
jakýmsi bonusem. 

Vraťme se ještě zpět k  zaměst-
nancům. „Máme stabilní pracovní-
ky, průměrná doba zaměstnanosti 
je devět let. Průměrný věk našich 
zaměstnanců je 47 let. Máme zde 
pracovníky, kteří jsou zde zaměst-
náni 38 i 42 let. Snažíme se vybírat 
takové, kteří zapadnou do  kolek-
tivu, důraz klademe i  na  osobní 
vlastnosti pracovníka, aby nedo-
šlo k narušení kolektivu – výběru 
nových pracovníků proto věnuje-
me velkou pozornost,“ informuje 
nás Ing. Kostohryz.

Každé středisko si vybírá za-
městnance samo. „Preferujeme 
osoby se zdravotním postižením 
za předpokladu jejich způsobilosti 
k  činnosti. Zdravé bereme pouze 
na  profese, kde by nemohly pra-
covat osoby se zdravotním handi-
capem. S  mentálním handicapem 
máme osm osob. Tito pracovníci 
zvládají velmi dobře manuální 
práci, byť za  nižšího výkonu, ale 

necháváme je v  pracovním pomě-
ru, neboť se jedná o  osoby, kteří 
mají k  práci vztah a  jsou našimi 
dlouhodobými zaměstnanci,“ při-
blížil personální problematiku 
Ing.  Kostohryz. „Provoz probíhá 
i ve dvou či třech směnách, hlavně 
při zakázkách pro automobilový 
průmysl. U  uchazečů o  práci zjiš-
ťujeme už při vstupním hovoru, 
jestli pracovník chce pracovat 
nebo chce být zaměstnán. Bereme 
i ty zájemce, kteří nikdy podobnou 
práci nedělali, rádi je zaučíme, ale 
musíme u  nich vidět skutečný zá-
jem pracovat,“ zdůraznil Ing.  Kos-
tohryz.

Družstvo Otava se pravidelně 
zúčastňuje jako vystavovatel ve-
letrhu Amper. Jeho pracovníci na-
vštěvují také zahraniční odborné 
veletrhy, protože je nutné udržet 
si přehled v  oboru. Družstvo se 
zájmem vítá různá školení pro-
bíhající pod patronací SČMVD. 

„Rádi jezdíme na všechna svazová 
školení – pracovníci s  podobným 
výrobním zaměřením si mohou 
vzájemně vyměnit zkušenosti,“ 
přibližuje situaci předseda druž-
stva. „Mezi družstva, se kterými 
spolupracujeme, patří například 
Služba České Budějovice, Styl Pl-
zeň, Obzor Plzeň, Dita Tábor a Lo-
věna Praha.

PROVOZOVNY DRUŽSTVA 
Provozovna Sídlo Činnost

002 Písek

Výroba a montáž dílů pro elektrotechnický průmysl, výroba 
kovových dílů pro automobilový průmysl, sériová a zakázková 
výroba bovdenů, výroba kabelové konfekce, třídicí, balicí, 
adjustační a kompletační práce.

005 Strakonice
Výroba a montáž dílů pro elektrotechnický průmysl.  
Drobné montáže, lepicí, balicí a třídicí práce, opracování 
součástek.

006 Lhenice Výroba induktivních elementů – navíjení solenoidových  
a toroidních cívek, transformátorů, výroba kabelové konfekce.

007
Český  
Krumlov

Výroba a montáž kabelových svazků.

008 Milevsko Šití sportovních oděvů, textilní konfekce a doplňků,  
montáž dílů pro elektrotechnický průmysl. 

014 Prachatice Výroba kabelových svazků, kompletace pro nábytkářský 
průmysl, drobné montáže.

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

Navíjení cívek
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Zástupci dvou družstev obdrželi ocenění v soutěži  
MARKETÉR ROKU 2013 

Ocenění v  soutěži Marketér roku 2013 si odnesli 
dva zástupci z  řad výrobních družstev. Cenu Ma-
lého delfína získala Ing. Miluše Valdová, obchodní 
a  marketingová ředitelka VD DRUCHEMA Praha 
za úspěšný projekt inovace výroby sortimentu včet-
ně redesignu obalů. Diplom za nominaci v soutěži 
obdržel Ing. Josef Peřina, předseda VD KOVO DRUŽ-
STVO Olomouc. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Marketér roku 2013 se 
uskutečnilo v podvečer 22. května v Divadelním sálu pražského Klubu Lávka.

Organizátorem akce je Česká 
marketingová společnost (ČMS). 
Předsedou hodnotitelské komise 
byl Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. 
Hlavní cenu soutěže hlavního del-
fína si odnesl Ing. Ivan Vodička, ge-
nerální ředitel společnosti Alpine 
Pro, kterému cenu předala prezi-
dentka ČMS doc.  PhDr.  Jitka Vy-
sekalová, Ph.D. Autem této ceny je 
umělecký sklář Vladimír Zubričan.

Pokud jde o  ocenění Ing.  Miluše 
Valdové, navrhla projekt inovace 
výroby lepidel Herkules, včetně 
redesignu obalů, a v průběhu rea-
lizace projektu byla jeho vedoucím 
a hlavním koordinátorem. Zvýše-
ní kvalitativních ukazatelů, spo-
lečně se zvýšením atraktivnosti 
obalu přispívá k  navýšení stáva-
jícího tržního podílu tohoto zboží 
v  segmentu Hobby lepidel. Nový 
výrobní proces přinesl výrazné 
úspory zejména z hlediska snížení 
energetické náročnosti výroby, 
s  ohledem na  nové adjustační za-
řízení i  z  hlediska optimalizace 
skladových zásob.

Oceněný Ing.  Josef Peřina je au-
torem obchodní a  marketingové 
strategie družstva, kde mezi jeho 
hlavní priority patří zaměření se  
na  přání a  potřeby zákazníků 
a  přizpůsobení činnosti druž-

Ocenění zástupci VD – Ing. Josef Peřina  
a Ing. Miluše Valdová

Ing. Lenka Tomešová

Ing. Ivan Vodička, převzal hlavní cenu  
od doc. PhDr. Jitky Vysekalové, Ph.D.

Ing. Miluše Valdová při přebírání ceny
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stva těmto potřebám, trvalá péče 
o  zákazníka či inovace výrobků 
v návaznosti na měnící se potřeby 
trhu. V  rámci trhu ČR zaujímají 
výrobky družstva invalidů KOVIN 
významné místo, dobře se také 
etablovaly na  trzích v  zahrani-
čí – na  Slovensku, trzích západní 
i východní Evropy. Družstvo rov-
něž realizuje významné dodávky 
do Ruska.

Dále byly uděleny zvláštní ceny –  
Zlatý delfín a  Růžový delfín. Ma-
lých delfínů bylo uděleno celkem 
šest. Stejný počet byl udělen také 
diplomů za nominace – jeden z nich  
získala mimo jiné předsedkyně 

Klubu manažerek ČMA Ing. Lenka 
Tomešová. Uděleno bylo také mi-
mořádné ocenění prezidia ČMS –  
plaketa. Kompletní seznam oce-
nění lze nalézt na  internetových 
stránkách www.cms-cma.cz.

V  rámci doprovodného progra-
mu vystoupila zpěvačka Martha 
Elefteriadu a  kapela Bridge Band. 
Večerem provázel moderátor Jan 
Pokorný, kteří se postarali o  pří-
jemnou atmosféru večera.

Text: Ing. Věra Řeháčková, Jana  
Henychová. Foto: Jana Henychová 
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 V Plzni zasedal sněm Hospodářské komory ČR

Co přinesou členům komory závěry 
sněmu HK ČR, který proběhl v Plzni 
22. května 2014? 
Jednání sněmu přineslo význam-
nou pozitivní změnu. Prezidentem 
Hospodářské komory ČR byl zvo-
len Vladimír Dlouhý a  já věřím, 
že je to první krok k  vyrovnání 
se s  velkými problémy v  centrále 
HK ČR, které se tam v posledních 
letech nahromadily. Je to krok 
správným směrem ke  stabilizaci 
a dalšímu dynamičtějšímu rozvoji 
HK ČR. Zejména centrála komory 
v  posledních letech stagnovala 
a zmítala se v řadě vnitřních pro-
blémů, proto většina členů vní-
mala změnu jako podstatnou 
alternativu řešení a delegáti sněmu 
to svým rozhodnutím dali najevo.

Sněm, to jsou zástupci komor z celé 
republiky. Byly jejich názory při vol-
bách hodně rozdílné?
Tomu, abychom takovou změnu 
zajistili, jsem se, a  nejen já, ale 
také jiní zástupci krajů, věnovali 

půl roku a  intenzivně zejmé-
na v  posledních třech měsících 
a  třech dnech před sněmem. Ab-
solvoval jsem desítky jednání 
s  řadou okresních a  krajských 
komor v  České republice. Hledali 
jsme společná stanoviska, hledali 
jsme vhodné alternativy a  jednali 
o možných řešeních. Hovořili jsme 
společně se členy o námi navrho-
vaných a  podporovaných kandi-
dátech na prezidenta HK, a to panu 
Ing. Vladimíru Dlouhém, CSc., bý-
valém ministrovi průmyslu České 
republiky, a Ing. Michalu Šteflovi, 
předsedovi KHK Jihomoravského 
kraje a  generálním řediteli OHL 
ŽS. Měl jsem řadu schůzek i s nimi. 
Oba tito kandidáti byli většinou 
členů přijati jako velmi dob-
rá alternativa potřebné změny. 
Vladimír Dlouhý zvolil pro svou 
volební kampaň záměr navštívit 
kraje a okresy a hovořit se širokou 
členskou základnou a zvolil dobře. 
Michal Štefl byl sněmem zvolen 
viceprezidentem, takže se dá říci, 
že uspěli oba a to považuji za nej-
podstatnější a  velmi dobrý výsle-
dek sněmovního jednání.

Vy jste kandidoval na viceprezidenta, 
ale zvolen jste nebyl, i přesto považu-
jete výsledek za dobrý?
Každý chlap je aspoň trochu ješit-
ný, a  tak bych lhal, kdybych řekl, 
že mně to nevadí, a to i přesto, že 
jsem s  tím počítal. Nejdůležitější 
ale byla změna v čele komory a ta 
se nám podařila uskutečnit.

Jak jste mohl počítat s tím, že nebude-
te zvolen? Proč jste do toho tedy šel?
Moje šance na  zvolení více prezi-
dentem jsem na  začátku sněmu 
odhadoval na  60–65 procent, 
ale od  chvíle, kdy jsem se doho-

dl s  Michalem Šteflem, že půjde 
po  neúspěšné prezidentské volbě 
do kandidatury na vice prezidenta, 
se významně moje šance snížily, 
protože jsme oba měli v  podstatě 
stejnou základu voličů. A  když 
jsme vlivem rozmělnění hlasů šli 
do  druhého kola (a  i  tady Michal 
Štefl nechtěl a musel jsem ho pře-
svědčit), bylo mně úplně jasné, 
že moje šance jsou téměř nulové, 
protože společenstva si podpořila 
v prvním kole svého neúspěšného 
kandidáta na  prezidenta Zdeňka 
Somra a  ve  druhém byl pro ně 
přijatelnější Michal Štefl než já, už 
proto, že jsem s jejich kandidátem 
otevřeně na  mítincích nesouhla-
sil. Myslím, že volba Michala Štefla 
byla tou správnou volbou.

Víte paní redaktorko, na  kalkul 
o volební šanci stačí znát prostředí, 
které v komoře je, a které se určitě 
nástupem nové garnitury změní 
k  lepšímu. Možná proto ve  mně 
nad uraženou chlapskou ješitností 
převažuje příjemný pocit ze změ-
ny v čele komory a ze změn v jejích 
orgánech. Těch změn mohlo být 
víc, mohly být jiné, hlubší a  sku-
tečnou profesionalitou podložené, 
ale on se s  tou strukturou Vladi-
mír Dlouhý nějak vypořádá.

Rozhovor s jeho delegátem, 
JUDr. Rostislavem Dvořákem,  
předsedou SČMVD

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., 
nový prezident HK ČR

JUDr. Rostislav Dvořák, 
předseda SČMVD
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prezentuje, že regionální orgány 
a  společenstva na  územní úrovni 
dostatečně spolupracují. Bohužel 
to není pravda. Přitom jsem pře-
svědčen, že to jde změnit, a věřím, 
že novému vedení komory se to 
povede. 

Zaslechla jsem, že prý jste měl dva 
registrační lístky a  hlasoval jednou 
za regiony a jednou za společenstva. 
Mohl byste se k tomu prosím vyjádřit?
Paní redaktorko, podržme si do-
savadní slušnou úroveň našeho 
rozhovoru. Jestli na sněmu nějaký 
hlupák šířil takovou informaci, 
tak tím sledoval nějaký svůj zájem 
nebo účel, nebo si tím chtěl pře-
krýt své špinavé svědomí a  lhal. 
K  tomu nemám co říct. Nicméně 
pokud jde o  hlasování a  o  volby, 
musí HKČR přijmout významné 
změny volebního řádu a  úrovně 
organizace voleb na sněmu, proto-
že to co viděli a  museli strpět při 
průběhu voleb delegáti letos, by se 
už nikdy nemělo opakovat.

Rád bych ale řekl, že Hospodář-
ská komora ČR je významná, ze 
zákona vzniklá instituce, která si 
zaslouží, aby v  jejím čele byly ty 
nejlepší osobnosti České republi-
ky s  vysokou úrovní kvalifikace 
a zkušeností, významní a schopní 
podnikatelé, kteří dokáží svoje 
schopnosti uplatnit a  zejména 
dokáží pracovat pro další rozvoj 
komory. V  osobě Vladimíra Dlou-
hého a  Michala Štefla se to, mys-
lím, podařilo.

Proč společenstva nepodpořila vás?
To by byla otázka spíše pro ně nebo 
spíš pro Zdeňka Somra, ale i  tady 
můžeme použít exaktní pohled. Se 
Zdeňkem Somrem máme léta dia-
metrálně odlišné názory na  řadu 
věcí spojených s činností komory, 
byl jsem i proti jeho zvolení před-
sedou Rozhodčího soudu. To, co já 
v  komoře považuji za  nedostatek 
a  stagnaci, on považuje za  projev 
stability. V dobrých věcech ho sa-
mozřejmě podporuji a  to je jeho 
letitá práce pro rozvoj učňovského 
a technického školství, kde se ko-
mora přiblížila v  posledním roce 
vizi Pavla Juříčka ze Svazu průmy-
slu a  vidím tak větší šanci na  vý-
sledky. Minulá léta se o  tristní 
situaci učňovském školství planě 
diskutovalo a bez výsledků. 

No a pokud jde o volby na sněmu, 
tak Zdeněk Somr má ve společen-
stvech vytvořenu za  dlouhá léta 
silnou osobní pozici, a  protože 
společenstva ode mě věděla, že 
jeho kandidaturu na  prezidenta 
komory, kterou oznámil ihned 
po  abdikaci bývalého prezidenta, 
nepodporuji a  chci změnu, tak to 
muselo dopadnout, jak to dopadlo.

Podstatné je, že v  následujících 
třech letech čeká nové prezídium 
práce a  ta ukáže kdo je mluvka 
a  kdo má hmatatelné výsledky, 
které komora už léta potřebuje. 
Centrála komory, která už řadu let 
nevzkvétá, má šanci se pohnout 
dopředu a věřím, že se podaří posu-
nout k lepšímu i její trošku zatuch-
lé vnitřní poměry a vztahy. V síti 
komory a na úrovni územních or-
ganizací je situace podstatně lepší.

Prý jste byl delegátem za  společen-
stva a na kandidaturu viceprezidenta 
vás navrhl kraj?
To je pravda, vědělo se to a prezen-
toval jsem to v předstihu dvakrát 
na  Radě krajů HKČR, dokonce to 
považuji za  přednost. Kraj Vy-
sočina mě chtěl delegovat jako 
svého zástupce na  sněm, ale pra-
cuji ve společenstvu a tak jsem to 
nepřijal. Nepřijal jsem v  průběhu 

voleb na sněmu ani jejich nabídku, 
že mně jejich delegát postoupí své 
místo v  představenstvu v  regio-
nální sekci, kde jsem měl silnější 
pozici na rozdíl od sekce společen-
stev. Velmi si té nabídky mých ko-
legů vážím.

Celkem 19 let jsem pracoval v re-
gionálních orgánech komory (tam 
je to o  skutečné práci a  bezpro-
střednímu kontaktu se členskou 
základnou) a v roce 2011 jsem se stal 
v  souvislosti s  prací pro SČMVD 
členem společenstev. Na  sněm 
jsem byl proto nominován svazem, 
tedy za společenstva. 

A  společenstva z  důvodů, 
o  kterých jsem už hovořil, mou 
kandidaturu na  viceprezidenta 
nepodporovala a měla své předem 
dohodnuté kandidáty. Proto se 
rozhodli mě navrhnout na  kandi-
daturu delegáti Okresní komory 
v  Pelhřimově za  kraj Vysočina 
a  nabídla mě to i  desítka dalších. 
Podle mého názoru to, že jsem 
zastupoval a  zastupuji společen-
stva a  přesto mně navrhli na  více 
prezidenta delegáti z regionálních 
komor byl mimo jiné i velmi dob-
rý signál pro lepší vztahy mezi 
oběma sekcemi komory, který 
jsme trochu promarnili. Co by-
chom měli chtít lepšího, než aby 
se navzájem podporovali regiony 
a  společenstva a  aby se prolnuly 
nejen návrhy na  kandidatury, ale 
hlavně vzájemná spolupráce právě 
na úrovni regionů. Oficiální postoj 
některých představitelů komory 

Hlasování na sněmu Hospodářské komory ČR v Plzni

Text Jana Henychová. Foto: Jan Pavelka ( Ing. V. Dlouhý a sněm HK ČR) a archiv SČMVD (JUDr. R. Dvořák)

w w w.komora.cz
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Název družstva Ulice Čp. Město

ADN Autodružstvo Pražská 835 Náchod

AKSTA družstvo Bohunická 576 Brno

Andělka - sociální družstvo U dráhy 11 Troubsko

AUTODRUŽSTVO ZNOJMO Vídeňská třída 2573 Znojmo

AUTOLAKY s.r.o. Slaměníkova 1008 Brno

Automechanika, a.s. Letecká 3753 Prostějov

Brněnská Drutěva, výrobní družstvo Bohunická 493 Brno

D R U P O L, výrobní družstvo V Předním Hloubětíně 8 Praha 9

Detecha, chemické výrobní družstvo Husovo náměstí 1208 Nové Město nad Metují

DÍLO, výrobní a obchodní družstvo Svratouch 217 Svratouch

Družstvo Elektroprogres Praha Kundratka 1944 Praha 8

Družstvo HLS, výrobní družstvo Plzeň Čelakovského 3 Plzeň

Družstvo TREND Brno Kuřimská 1503 Brno

Elektrodružstvo Praha Kundratka 1944 Praha 8

Granát, družstvo umělecké výroby Výšinka 1409 Turnov

HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku náměstí Svobody 5 Frýdek-Místek

Hygie, družstvo v Děčíně Teplická 28 Děčín

KAMENA výrobní družstvo Brno Bohunická 85 Brno

KNK CZ výrobně spotřební družstvo ul. 9.května 126 Svratka

KOPLET, výrobní družstvo invalidů ve Frýdku-Místku Družstevní 311 Frýdek-Místek

KOVO DRUŽSTVO Olomouc Dukelských hrdinů 29 Hlubočky

KOVOBEL, výrobní družstvo, Cihlářská 503 Domažlice

Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov Strážov 146 Strážov

KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Plzni Na Roudné 433 Plzeň

Lidová tvorba, družstvo umělecké výroby, Uherský Brod Vazová 2497 Uherský Brod

Mechanika Praha,družstvo Malešická 2698 Praha 3

Mechanika Prostějov, výrobní družstvo Letecká 3753 Prostějov

Mechanika Teplice, výrobní družstvo Masarykova 31 Teplice

MODĚVA oděvní družstvo Konice Švehlova 44 Konice

Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby Bohunická 52 Brno
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v Výrobní družstva a spolupracující firmy zařazené 
pod Rámcovou smlouvu SČMVD s T-Mobile
Níže naleznete seznam výrobních družstev, členů 
SČMVD, a  spolupracujících firem zařazených pod 
Rámcovou smlouvu mezi SČMVD a  T-Mobile ohled-
ně mobilní a  pevné komunikace. Připomínáme, že 
hovorné mezi mobilními telefony i  pevnými linka-
mi zařazenými pod rámcovou smlouvou je zdarma 
(tzv. volání v rámci VPN). Volání na ostatní linky je 

tarifikováno výrazně výhodněji, nežli nabízejí běžné 
tarify všech telekomunikačních operátorů.

V případě, že se družstvo chce připojit k rám-
cové dohodě mezi SČMVD a T-Mobile, kontak-
tujte technika Josefa Kroutila, tel: 224 109 248, 
e-mail: kroutil@scmvd.cz. 
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Seminář „ Jak přežít současnou hospodářskou krizi – 
hlavní výzvy pro vrcholový management“

Seminář se konal 12. května 2014 a  byl pořádán 
ve  spolupráci s  poradenskou firmou TA Manage-
ment, která byla vybrána jako partner SČMVD pro 
oblast poradenství pro restrukturalizaci podniků 
a rozvoj podnikání členské základny. Cílem semináře 
bylo představit účastníkům základní nástroje pro 
identifikaci slabých míst podniku, nalezení příčin 
neuspokojivých hospodářských výsledků a navržení 

nápravných opatření. Seminář byl zaměřen na prak-
tické problémy družstev v  oblasti tvorby a  imple-
mentace funkční podnikové strategie, optimalizace 
vnitrofiremních procesů a řízení podnikových finan-
cí. V  průběhu celodenního semináře měli manažeři 
družstev možnost diskutovat o  aktuálních výzvách, 
kterým čelí v každodenní praxi. Účastníci semináře 
budou mít možnost dále pokračovat v  konzultacích 
na individuální bázi.

Text: Ing. Věra Řeháčková. Foto: Jana Henychová

O své zkušenosti v této oblasti se s účastníky semináře podělil 
předseda VD ORLÍK – KOMPRESORY a 1. místopředseda 
svazu Jaroslav Procházka (vpravo).

Název družstva Ulice Čp. Město

NAPAKO, výrobní družstvo Magistrů 1275 Praha 4

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň Hřbitovní 19 Plzeň

Plzeňské dílo, výrobní družstvo Skladová 2291 Plzeň

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec Vilová 333 Liberec X-Františkov

Slezská tvorba, výrobní družstvo Sadová 121 Opava

SONA, výrobní družstvo U Malého lesa 1446 Žďár nad Sázavou

Stavopodnik, výrobní družstvo v Českých Budějovicích Školní 434 České Budějovice

STYL PLZEŇ, výrobní družstvo Radobyčická 2650 Plzeň

STYL výrobní družstvo knoflíkářů Družstevní 181 Studená

Svaz českých a moravských výrobních družstev Václavské náměstí 831 Praha 1

TRINOM Brno, v.d. Jezuitská 11 Brno

Universální výrobní družstvo (Dobřich Plus, družstvo) 5. května 3 Dobřichovice

VKUS, oděvní družstvo Brno Veselá 5 Brno

VKUS, výrobní družstvo, Jičín Textilní 187 Jičín

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti Franze Kafky 341 Třešť

Data ke dni 30.4.2014. Text: Daniel Smrtka
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Obchodní tajemství definuje nový občanský zákoník 
v  ustanovení § 504 jako konkurenčně významné, ur-
čitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích 
běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závo-
dem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpoví-
dajícím způsobem jejich utajení.

Dále v  § 2985 uvádí, že porušením obchodního 
tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neo-
právněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného 
využije obchodní tajemství, které může být využito 
v soutěži a o němž se dověděl

a)  tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se 
stalo přístupným na základě jeho pracovního po-
měru k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu 
k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž 
byl soudem nebo jiným orgánem povolán, nebo

b)  vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.
Zaměstnanci družstva, kteří přicházejí do  styku 

s obchodním tajemstvím, by s ním měli být obezná-
meni v rozsahu, který je nutný pro jejich výkon práce 
(to nic nemění na  tom, že se stále jedná o obchodní 
tajemství).

Obchodní tajemství patří výlučně podnikateli 
a  jeho zaměstnanec k  němu nemá žádná práva. Ka-
ždý zaměstnanec má mimo jiné povinnost střežit 
a  ochraňovat majetek zaměstnavatele před poško-
zením, ztrátou, zničením a  zneužitím a  nejednat 
v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, což 
se samozřejmě týká i obchodního tajemství (jako ma-
jetku zaměstnavatele, viz § 301 zákoníku práce).

V  pracovní smlouvě (popř. podrobněji v  příloze 
pracovní smlouvy) by měly být v  tomto směru jas-
ně vymezeny povinnosti zaměstnance, pokud jde 
o  obchodní tajemství. Příklad, jak by mohlo takové 
ustanovení znít, naleznete v nejbližším vydání Infor-
mačního přehledu (IP 5/2014).

Zaviněné porušení takové povinnosti (byť i  z  ne-
dbalosti) by mohlo být posuzováno jako porušení 
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahují-
cích se k práci vykonávané zaměstnancem. Intenzita 
porušení povinnosti může být přitom různá, přičemž 
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 
vztahujících se k  zaměstnancem vykonávané práci 
zvlášť hrubým způsobem může být důvodem pro oka-
mžité zrušení pracovního poměru se zaměstnancem.

Postih podle jiných než pracovněprávních předpisů 
je vedle toho možný, a to ochranou proti nekalé sou-
těži podle občanského zákoníku, a podle intenzity se 
dá rovněž vyvodit trestní odpovědnost. Zaměstnanec 
tedy může současně s porušením pracovní povinnosti 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci 
vykonávané zaměstnancem naplnit např. skutkovou 
podstatu trestného činu, a  to za  porušení předpisů 

o  pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 trestního 
zákoníku), a/nebo zneužití informací v  obchodním 
styku (§ 255 trestního zákoníku). Stejně tak může být 
postižen i  bývalý zaměstnanec. Podrobnosti k  trest-
ní odpovědnosti v těchto případech také v IP 5/2014.

Lze si také zajistit, aby zaměstnanec po  určitou 
dobu po odchodu nepracoval u konkurenční firmy. Je 
to ovšem maximálně na  1 rok a  není to samozřejmě  
zadarmo: v § 310 zákoníku práce je tato možnost upra-
vena formou tzv. konkurenční doložky. Tou je dohoda 
uzavřená se zaměstnancem, ve které se zaměstnanec 
zavazuje po  určitou dobu po  skončení zaměstnání 
(nejdéle po  dobu jednoho roku) zdržet se výkonu 
výdělečné činnosti, která by měla vůči bývalému 
zaměstnavateli soutěžní povahu, přičemž zaměstna-
vatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci přiměřené 
peněžité vyrovnání, a  to nejméně ve  výši poloviny 
průměrného měsíčního výdělku za  každý měsíc pl-
nění závazku. Dohodu o konkurenční doložce lze se 
zaměstnancem uzavřít jen v případě, že to od něj lze 
spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informa-
cí, poznatků, znalostí pracovních a technologických 
postupů, které získal v zaměstnání u zaměstnavatele, 
a  jejichž využití zaměstnancem by mohlo zaměstna-
vateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.

Pro případ porušení dohody ze strany zaměstnance 
je možné sjednat přiměřenou smluvní pokutu. Pokud 
ovšem zaměstnanec dohodu poruší a zaplatí smluvní 
pokutu, závazek z konkurenční doložky tím pro obě 
strany zaniká. Což je v praxi možné – firma, která si 
zaměstnance „přetáhne“, jistě ráda v  některých pří-
padech za porušení doložky zaplatí.

Konkurenční doložka tedy spočívá v  závazku bý-
valého zaměstnance nevykonávat po  určitou dobu 
výdělečnou činnost, při které by mohl ztížit činnost 
bývalému zaměstnavateli tím, že využije poznatky 
u  něj nabyté. Využívání nabytých pracovních zku-
šeností a  poznatků ovšem samo o  sobě zakázáno 
není, naopak je právem každého zdokonalovat se 
ve  své profesi a  jistě je normální, že v  průběhu pro-
fesního života hledá člověk po  odchodu od  jednoho 
zaměstnavatele podobnou nebo stejnou práci, kterou 
již vykonával, a  v  ní využívá zkušenosti a  zručnost 
dříve nabyté. Proto se také sjednává konkurenční 
doložka ve výjimečných případech a za odpovídající 
náhradu. Jedná se o  svobodné rozhodnutí zaměst-
nance, zda závazek z konkurenční doložky převezme. 
Další informace k této problematice opět v IP 5/2014.

Nicméně, ať už bývalý zaměstnanec pracuje u kon-
kurence nebo ne, obchodní tajemství, s  nímž se 
seznámil při práci u  dosavadního zaměstnavatele 
a  které tomuto dosavadnímu zaměstnavateli patří, 
porušit ani tak nesmí.

Text: Mgr. Luděk Mazuch

Obchodní tajemství, choulostivé informace a zaměstnanci
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10. výročí systému včasné výměny informací o nebezpečných výrobcích

EU POMÁHÁ ZVYŠOVAT BEZPEČNOST 
SPOTŘEBITELŮ

„Využívání sytému RAPEX svědčí o tom, že je EU obezřet-
ná a dohlíží na bezpečnost svých 500 milionů obyvatel. 
Jedná se o  velký úspěch spolupráce mezi orgány člen-
ských států a evropským institucemi v zájmu evropských 
občanů. 10. výročí systému RAPEX je dokladem toho, že 
příslušné úřady kladou při zajišťování bezpečnějšího 
jednotného trhu stále větší důraz na spolupráci,“ uvedl 
Neven Mimica, evropský komisař pro spotřebitel-
skou politiku. 

RAPEX je systém včasného varování, v jehož rámci 
se členské státy Unie a Evropská komise vzájemně in-
formují o nebezpečných výrobcích nepotravinářské-
ho charakteru. Jeho úlohou je rychle šířit informace 
o  potenciálním riziku, které mohou určité výrobky 
pro spotřebitele představovat, a o souvisejících opat-
řeních na  vnitrostátní úrovni. To umožňuje takové 
výrobky co nejdříve identifikovat a případně je stáh-
nout z trhu.

Od svého založení v roce 2003 zaznamenává RAPEX 
trvalý nárůst zaslaných varování i následně přijatých 
opatření – v roce 2003 to bylo přibližně 200 oznámení 
a nyní se v rámci systému přijímá a dále předává více 
než dva tisíce oznámení ročně. 

Které výrobky představují riziko?
V  roce 2013 byly hlavními kategoriemi výrobků, 
u  nichž musela být přijata nápravná opatření, odě-
vy, textilie a módní výrobky a rovněž hračky (25 %). 
Mezi nejčastěji oznamovanými riziky, jež tyto výrob-
ky způsobovaly, bylo riziko chemické závadnosti vý-
robku, riziko uškrcení či udušení a nebezpečí úrazu. 

Chemické riziko existovalo jak u oděvů, tak u hra-
ček (například obsah chromu VI v obuvi a kožených 
výrobcích, obsah ftalátů v  hračkách). Hlavním 
důvodem pro oznamování rizikových oděvů bylo 
nebezpečí uškrcení nebo zranění kvůli stahovacím 
šňůrkám. V  roce 2013 byly dále zakázány například 
výrobky pro péči o děti (nekvalitní vany pro kojence 
a kočárky) a  tetovací barvy obsahující několik zaká-
zaných chemických látek. Firmy by měly zajistit, že 
jsou před zahájením výroby zohledněna dobře zná-
má rizika. A pokud se u výrobku objeví chyba, musí 
ho firma stáhnout z trhu. 

Odkud tyto výrobky pocházejí?
Zemí původu, která v  rámci výstražného systému 
figuruje na prvním místě, je Čína. Vloni se výrobků 
pocházejících z  Číny týkalo 64 % celkového počtu 
oznámení o nebezpečných výrobcích.

Unie s Čínou spolupracuje na zlepšení komunikace 
mezi správními orgány v  zájmu zvýšení informova-
nosti čínských výrobců o  požadavcích EU. V  tomto 
dialogu Evropská komise také zdůrazňuje, jak důleži-
té je zlepšit schopnost dohledat původce oznámených 
výrobků. Nedávná studie vypracovaná expertní 
skupinou podporovanou Evropskou komisí obsahu-
je doporučení ohledně toho, jak zvýšit zjistitelnost 
původu výrobku a na co by si spotřebitelé měli dávat 
pozor[1].

RAPEX 2013 v číslech
 2364 celkový počet oznámení
 31  počet zúčastněných zemí (EU + Norsko, Island
  a Lichtenštejnsko) 
5 nejčastěji oznamovaných kategorií výrobků  
v roce 2013: 
 25  % oděvy, textilie a módní výrobky
 25 % hračky
 9  % elektrická zařízení a vybavení
 7  % motorová vozidla
 4 % kosmetické přípravky
Oznámení podle země původu oznámeného  
výrobku: 
 64  % Čína včetně Hongkongu
 15  % EU a země EHP
 10 % země původu není známa
 11  % ostatní země

Další informace: 
MEMO/14/214
Odkaz na komunikační materiály systému RAPEX: 
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/re-
ports/index_en.htm
https://twitter.com/EU_Consumer

[1]  http://ec.europa.eu/consumers/safety/projects/
docs/20131023_final-report_product-traceability-

-expert-group_en.pdf
(-jh-)

Evropský systém včasné výměny informací (RAPEX) 
chrání spotřebitele v  Unii proti nebezpečným nepo-
travinářským výrobkům již 10 let. V  roce 2013 přijaly 
členské státy v  této oblasti celkem 2364 opatření. To 

představuje 3,8% nárůst počtu případů varování opro-
ti roku 2012 a potvrzuje stále rostoucí trend, který byl 
zřejmý již od zřízení systému RAPEX v roce 2003.
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Mgr. Marcela Výborná
průmyslový ekolog – specialista – odbor poradenských a podnikatelských služeb
Členská družstva se na tohoto pracovníka mohou obrátit s dotazy z oblasti: 

 ⁃ poradenské služby na  úseku životního prostředí: odpadové hospo- 
dářství, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, chemické látky,  
havárie, IPPC, sanace podzemních vod a monitoring, technologie ČOV  
a neutralizační stanice

KONTAKT

e-mail: vyborna@scmvd.cz, tel.: +420 224 109 331

Ing. Karel Rychtář
ředitel – odbor výrobních družstev 
invalidů
Členská družstva se na tohoto  
pracovníka mohou obrátit 
s dotazy z oblasti:

 ⁃ zastoupení zájmů VD  
a ostatních zaměstnavatelů 
více než 50  % OZP vůči legis-
lativě a exekutivě, spolupráce  
se sociálními partnery  
a dalšími institucemi 

 ⁃ poradenství v oblasti  
legislativy a exekutivy,  
zaměřené na specifické 
nástroje podpory ZZP a na  
integraci znevýhodněných 
osob do trhu práce 

 ⁃ využití RF VDI pro podporu 
podnikatelského rozvoje  
tohoto typu členských  
družstev

 ⁃ informační služba, osvěta 
a propagace v dané oblasti 

KONTAKT

e-mail: rychtar@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 254, 603 447 370

Ing. Věra Řeháčková
specialista poradenské a podnika-
telské podpory VD – odbor pora-
denských a podnikatelských služeb
Členská družstva se na tohoto  
pracovníka mohou obrátit 
s dotazy z oblasti:

 ⁃ organizačního zajištění účasti 
představitelů družstev  
v podnikatelských  
a manažerských soutěžích 
ČESKÝCH 100 NEJ,  
Manažer roku,  
Marketér roku,  
Firma roku

 ⁃ účasti v družstevních  
soutěžích DESIGN  
a INOVACE VD

 ⁃ obchodních příležitostí  
v tuzemsku i zahraničí

KONTAKT

e-mail: rehackova@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 422

Ing. Lenka Bartoničková
marketingový specialista – odbor 
poradenských a podnikatelských 
služeb
Členská družstva se na tohoto  
pracovníka mohou obrátit 
s dotazy z oblasti:

 ⁃ problematiky družstev  
z odvětví textil, oděvy 
a kožedělný průmysl, 
hračky, umělecká řemesla, 
bezpečnostní služby, kovo, 
elektro, autodružstva

 ⁃ prezentace družstev 
na tuzemských 
a zahraničních veletrzích, 
dotovaných účastí, příspěvků 
SČMVD

 ⁃ prodejních akcí na SČMVD
 ⁃ rámcové smlouvy 
o poskytování certifikačních 
služeb

KONTAKT

e-mail: bartonickova@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 342, 724 118 432

SČMVD se představuje…
Již v  minulém čísle jsme vám představili několik  
pracovníků SČMVD spolu s  jejich pracovní náplní.  
V tomto záměru pokračujeme i v červnovém čísle. Připo-
mínáme, že řada členských výrobních družstev možnost 

oslovit pracovníky SČMVD aktivně využívá a  družstva 
mají možnost se kdykoliv obrátit na svaz se žádostí o radu  
či pomoc. Pokračování najdete v  dalším čísle našeho  
časopisu.
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Herkules na tiskové konferenci
Jak jsme již informovali v  mi-
nulém čísle našeho časopisu, 
legendární lepidlo Herkules, 
které je jednou z vlajkových lodí 
společnosti Druchema, bylo  
představeno v inovovaných 
obalech 20. května oficiálně 
novinářům na  tiskové konfe-
renci v  pražském Café Modi. 
Nový design dostalo po  více než  
35 letech existence.

Ing. Miluše Valdová seznamuje účastníky tiskové konference  
s podrobnostmi inovace obalů

Zleva: MgA. Filip Streit (designér), Ing. Jiří Daněk (předseda VD Dru-
chema), Ing. Miluše Valdová (obchodní a marketingová ředitelka, 
VD Druchema), Mgr. Jana Bištiaková (VD Druchema)
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Jak na  tiskové konferenci uvedla obchodní a  mar-
ketingové ředitelka Ing.  Miluše Valdová, požadavek 
na  spolupracovníky zabývající se novým designem 
zněl jednoznačně – sjednotit vzhled. Jednotlivá bale-
ní výrobků nebyla vizuálně jednotná a logo výrobku 
bylo špatně čitelné. „Když jsme prováděli marketingový 
průzkum, zjistili jsme, že více než 80 procent oslovených 
zákazníků vnímá značku Herkules prostřednictvím 
výrobku v  balení 250 gramů – jedná se o  tzv. obal ku-
řátko. Naprostá většina zákazníků si pak spojuje lepidlo 
Herkules s červenou a žlutou barvou,“ upřesnila záměr 
inovace s  tím, že jak grafici, tak tvůrci plastového 
obalu, postupovali při vznikání nového designu 
právě z těchto kritérií. Tvůrcem inovované grafické 
podoby obalu se stal designér MgA. Filip Streit(Studio 
Divan). „Věříme, že si zákazníci najdou nyní ještě více 
cestu k tomuto produktu a ocení především jeho kvalitu,“ 
dodala Ing. Valdová.

Nový revoluční design tvaru obalů ve spojení s ná-
paditým designem potisku dotváří dojem skvělého 
výrobku. Zákazníci se tak mohou těšit v inovovaném 
obalu na  klasiku mezi lepidly, vyznačující se pevný-
mi spoji a dlouhou trvanlivostí slepeného materiálu. 
Mezi praktické novinky obalu patří kompatibilní 
uzávěry mezi dvěma baleními. Řadu výrobků, kon-
krétně Herkules 30 g, 130 g, 250 g a tyčinku, lze využít 
pro domácnost, školy kancelář či modelářské dílny.

Více informací o  lepidlu Herkules naleznete 
na  http://www.druchema.cz/cz/aktuality/seznam-

-zprav/aktuality/druchema-inovuje-legendarni-le-
pidlo-herkules.html.

www.druchema.cz; www.facebook.com/druchema
Text a foto: Jana Henychová
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Výrobky z pravé kůže jsou skutečně nádherné, luxusní, 
elegantní a  vkusné zároveň. Své o  tom vědí zejména 
ženy, vždyť, která z nich by nevlastnila alespoň jednu 
koženou kabelku nebo peněženku? Řada z nich si chodí 
po  výplatě udělat radost do  oblíbeného obchodu, kde 
si pořídí další kousek z  kůže, ať už kabelky, doplňky 

nebo obuv. Ale ani muži často nezůstávají za  ženami 
pozadu a v jejich šatníku se tak tradičně vyjímá kožená 
obuv, bundy nebo třeba opasky. Pravá kůže je materiál, 
který nikdy nebude patřit jen ke krátkodobým módním 
výstřelkům, ale moderní bude dlouhodobě. A  hlavně 
vydrží roky. Chce to jen jedno. Správnou péči!

Jak správně pečovat o výrobky z pravé kůže

Kůže na slunci
O čem se naopak téměř nemluví a co může způsobit 
škodu, je prudké slunce. Pokud totiž kůži vystavíme 
dlouhodobě prudkému slunci, hrozí její vysychání, 
blednutí a ztráta pružnosti a jejích přirozených vlast-
ností. Taková situace může nastat například u kože-
ných autosedaček v letním období. A protože většinou 
nemáme možnost parkovat po celý den ve stínu, bude 
pro nás značnou pomocí užívání slunečních clon. 

Jak správně o kůži pečovat 
Kůže je relativně jemný materiál, a tak je třeba k ní 
přistupovat. Na místě je tedy použití přípravků jako 

Jeden z  důvodů proč je kůže tolik oblíbeným mate-
riálem, je její dlouhodobá výdrž. Kožené výrobky 
skutečně vydrží roky, nepopraskají, nevydrolí se, 
drží tvar a díky svému přírodnímu původu takzvaně 
i dýchají. 

Mezi lidmi, ale současně panuje řada mýtů o tom, jak 
je pracné a náročné kůži udržet, jak nesmí zmoknout, 
jak ztvrdne a poláme se. A jak to je ve skutečnosti?

Když kůže zmokne
Kůže jako materiál skutečně vyžaduje péči, takovou, 
která podpoří její vlastnosti a  prodlouží životnost. 
Ale ani déšť ještě neznamená pohromu. Vždyť, jak by 
se mohly vyrábět kožené bundy nebo boty, pokud by-
chom je po  jakémkoli zmoknutí museli vyhodit? Ko-
žené výrobky samozřejmě mohou zmoknout, pravda, 
není to ideální, ale dešti se nevyhneme. Zásadní je 
v tomto případě vědět, jak postupovat a zmoklý ma-
teriál ošetřit. V první řadě je důležité nechat kožený 
výrobek uschnout, a to zcela zvolna, ideální je vzduch 
proudící z obou stran. Naopak, se v žádném případě 
nedoporučuje sušení na  rozžhaveném topení nebo 
použití fénu. Jednoduše řešeno, zavěšení na ramínko 
a pozvolné schnutí při pokojové teplotě je na mokrou 
kůži ten nejlepší lék.

Kůže a skvrny
Asi nikomu z nás se ještě nestalo, abychom něco ne-
šťastnou náhodou nevylili nebo přímo nepolili sami 
sebe. A  co teprve, když máme v  obýváku koženou 
sedací soupravu. Jejímu občasnému potřísnění se 
zkrátka nelze vyhnout, zvlášť pokud doma máme 
i  malé děti. Ale ani v  tomto případě není potřeba 
panikařit. Potřísněné místo je vhodné rychle ošetřit, 
protože kůže je jako přírodní materiál porézní, a tedy 
i  nasákavá. Stačí jen jednoduše použít měkký savý 
hadřík nebo papír a místo jemně otřít. Rozhodně se 
nedoporučuje místo jakkoli drhnout, znovu namáčet 
nebo používat agresivní čističe, které by mohly nadě-
lat víc škody než užitku.
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Druchema rozšiřuje portfolio
Tradiční česká společnost Druchema se stále vyvíjí 
a momentálně rozšiřuje své produktové portfolio o nový 
segment výrobků. Díky dotaci Ministerstva průmyslu 
a obchodu nyní pracuje na speciálních prostředcích pro 
finální povrchovou úpravu kůže. Společnost se tak pou-
ští do produktového segmentu, který v ČR není pokryt 
výrobky žádné tuzemské firmy. 

Distribuce vlastních a  zároveň prvních českých pro-
středků pro konečnou povrchovou úpravu pravé kůže by 
pro kožedělné výrobce znamenala zásadní úspory ná-
kladů. V současnosti se totiž musí přípravky pro finální 
úpravu kůže dovážet prostřednictvím zahraničních 
dovozců jen z USA nebo Kanady. Jinde na světě se totiž 
nevyrábí. 

w w w.druchema.cz

Nový segment výrobků by výrazně ušetřil náklady 
všem výrobcům kožených produktů – tedy například 
kabelek, peněženek, opasků, ale i  sedacího nábytku, 
oblečení, jezdeckých sedel nebo koňských popruhů 
a uzd. Jedná se o produkty finální úpravy kůže, které 
využije každý kožedělný výrobce v závěru výrobního 
procesu. Jsou jimi barvy v barevném spektru od bez-
barvé přes hnědé až po  černou, dále například lesky, 
laky nebo zvýrazňovače vzorů, určené k ošetření hran 
řezaných výrobků z přírodní usně (zpracovávané kůže).
„Vývoj prostředků pro finální povrchovou úpravu pra-

vé kůže je součástí rozsáhlého výzkumného projektu 
Inovchem, na  který jsme získali účelovou podporu pro-
gramového projektu TIP Ministerstva průmyslu a obcho-
du. Cílem je vyvinout ekvivalenty k devíti konkurenčním 
americkým prostředkům, které se v současnosti dovážejí 
do  ČR zejména přes německého dovozce,“ vysvětluje 
Ing.  Jiří Daněk, předseda družstva Druchema, a  do-
dává: „Pro výrobce by jejich distribuce na  českém trhu 
znamenala možnost oprostit se od evropského cla a mar-
že zahraničního dovozce, což by ve výsledku znamenalo 
úsporu až několika set korun.“ 

Druchema ale v rámci projektu myslí i na majitele 
výrobků z kůže, jako je sedací nábytek, oblečení či ča-
lounění automobilů, a na časté potíže s údržbou toho-
to materiálu. Vyvíjí proto rovněž žádané prostředky 
pro péči o kožené produkty, kterými jsou například 
čističe, kondicionéry, impregnace nebo deodoranty 
kožené obuvi i čističe koženého čalounění. 

Na  českém trhu je dnes k  dispozici pouze ome-
zený sortiment dovozových přípravků pečujících 

jsou kondicionéry, impregnace nebo čističe a rychlo-
čističe.  Životnost kůže totiž ještě prodloužíme tím, že 
ji vyživíme, konzervujeme nebo impregnujeme, tak, 
aby odpuzovala vodu, špínu a  mastnotu. Nemusíme 
tam jednak složitě řešit případné potřísnění nebo 
namoknutí, ale rovněž například takový kondicionér 
obnoví ještě její přirozené vlastnosti, dodá pružnost 
a prodlouží tak její původní vitalitu. 

Navíc teď už ani nebude problém přesně takové pří-
pravky sehnat. Až dosud se k nám totiž musely dová-

žet ze zahraničí, tudíž jsme jich neměli moc k dispozici 
a často nás od nich odrazovala i cena. V současnosti 
ale u nás konečně začíná čističe a kondicionéry nebo 
impregnace vyrábět družstvo Druchema, a  tak mů-
žeme mít z kožených výrobků ještě větší radost. 

Ušetříme, díky zvýšení životnosti kůže i nižší ceně 
ochranných přípravků na  ni, výrobky budou stále 
jako nové a zjistíme, že pečovat o pravou kůži jde zce-
la snadno a bez problémů.  
Text: Lenka Netušilová. Foto: Jana Henychová, archiv Druchema

o  kůži, tudíž prostředky od  tradiční české firmy by 
byly velkým přínosem i  pro konečného zákazníka. 
Tomu by přinesly zřejmě i  nižší pořizovací cenu ko-
žených výrobků a  méně nákladnou následnou péči. 

O projektu
Programový projekt Inovchem začala DRUCHEMA 
ve  spolupráci se společností TECHEM CZ realizovat 
už v  roce 2009. Kromě prostředků pro finální povr-
chovou úpravu kůže a údržbu kožených výrobků se 
týká i výzkumu a vývoje dalších přípravků v oblasti 
hubení zahradních škůdců či maziv. Projekt je naplá-
nován na čtyři roky, v současnosti se nachází ve fázi 
vývoje a výzkumu.

Text: Lenka Netušilová. Foto: Druchema

www.druchema.cz; www.facebook.com/druchema
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OBZOR, výrobní družstvo Zlín 
Na Slanici 378, 764 13 Zlín
tel.: 577 195 120, e-mail: marketing@obzor.cz

Trh oplývá širokou nabídkou nejrůznějších výrob-
ků. To se týká také domovní elektroinstalace. Roz-
manitý výběr designu vypínačů můžete vybírat 

přímo od několika výrobců. Pokud však sáhnete 
po těch luxusnějších, váš rozpočet na investici se 
může prohloubit až na několik desítek tisíc korun.

Sjednocený interiér v každém detailu
Oblíbená řada vypínačů DECENTE od českého výrobce  
OBZOR Zlín je nyní v nabídce v ekonomické variantě. Zvole-
ný materiál rámečků ladí jak k metalickým krytům, tak také 
ke krytu v černém matu. Nové plastové rámečky zachovaly 
svůj tvar i lesk. Nejžádanější barevnosti rámečků (bílé a čer-
né) budou v provedení až pro čtyři přístroje jak ve svislém, 
tak vodorovném provedení. 

Pro ty, co se s plastovým vypínačem nespokojí
Jak při rekonstrukci tak novostavbě je požadavek na počet 
zásuvek stále vyšší. Jsou však místa, kde vypínač vyniká, ale 
jsou i místa, kde je úhledně schovaný. Řadu DECENTE si 
můžete právě na tato místa nakombinovat. Jednotný tvar 
bude vždy zachován, pro každou místnost můžete zvolit vy-
pínač dle interiéru. Zákoutí a zásuvky za nábytkem vyřešíte 
řadou DECENTE plexi. Na viditelná místa interiéru můžete 
zvolit rámečky v přírodních materiálech - sklo, dřevo i kov, 
které lehce zkombinujete s doplňky, nábytkem či odstínem 
malby v pokoji. 

Vzorky až k Vám domů
Nechejte si poradit a vyberte si svůj vypínač 
podle sebe. Na stránkách www.obzor.cz si 
sami navolíte barevnost, materiál, typ pří-
stroje vypínače, zásuvky i jiné ovladače. Přes 
tohoto interaktivního průvodce ihned vidíte 
cenu a také si můžete hned objednat. Další 
výhodou společnosti OBZOR je přímá kon-
zultace a ukázka vzorkovníku. Prezentační 
vzorek vypínačů je možné dovézt po celé 
České republice.

NOVINKY 2014
Inovace výrobků se vztahuje také na průmy-
slovou elektroinstalaci. V roce 2014 představí 
výrobce OBZOR hned několik novinek. Na ve-
letrhu AMPER jste si již mohli prohlédnout 
vačkový spínač 250 A, který bude v prodeji 
už v druhé polovině roku. Sledujte stále aktu-
alizované stránky a zjistěte, co dalšího pro vás 
připravuje silnoproudá elektrotechnika.

Jak mít luxusní zásuvky a vypínače za hubičku?

w w w.obzor.cz

Text: Bc. Magda Heiderová 
Foto: archiv VD Obzor Zlín
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Léto je tu!

BIO KOMPOSTÉR – KVALITNÍ KOMPOST RYCHLE A JEDNODUŠE

TIPY PRO VAŠI  

ZAHRÁDKU

Biologicky aktivní přípravek 
Bio Kompostér je přímo určen 
k urychlení zrání kompostů. Jedná 
se o ekologický nezávadný produkt 
sloužící k  rozkladu organických 
látek v  zahradních kompostech. 
Bio Kompostér obsahuje směs bak-
teriálních kultur, enzymů a živin, 
které jsou nezbytné pro činnost 
mikroorganismů. Díky vyso-
ké účinnosti přípravku dochází 
k urychlení rozkladu organických 
látek v  kompostech. Stačí 1–1,5 
polévkové lžíce přípravku rozmí-
chat ve  2,5–3 litrech vlažné vody 
a  následně nechat 30 aktivovat. 
Po té je směs připravena k použití 
pokropením materiálu určeného 
pro kompostování. Bio Kompostér 

je ekonomický, koncentrovaný 
přípravek, kdy 1 kg přípravku vy-
stačí na 5 m3 materiálu. K dostání 
v  zahradních centrech a  hobby 
marketech.
Výrobce: Druchema 
Cena: 127  Kč/1 kg

www.druchema.cz 

Tekuté hnojivo Floran je vhodné 
pro přihnojování květin cibulovin 
v  domácnostech i  na  zahrádkách, 
stejně jako pro zeleninu nebo jaho-
dy. Obsahuje potřebné živiny, sto-
pové prvky, ale i stimulátor růstu, 
který všechny rostliny potřebují. 
Přihnojování je vhodné 1× týdně 
mimo běžnou zálivku. Floran je 
koncentrované tekuté hnojivo, 
které je možné na rostliny apliko-

vat pomocí zálivky nebo postřiku. 
Díky úspornému koncertovanému 
balení postačí pro zálivku 10 ml 
hnojiva na  2 litry vody, a  pro po-
střik stačí dokonce 10 ml hnojiva 
na 3 litry vody. K dostání v hobby 
marketech a  zahradnických po-
třebách.
Výrobce: Druchema Praha
Cena: 60 Kč /500 ml

www.druchema.cz 

FLORAN – HNOJIVO NA KVĚTINY, OVOCE I ZELENINU

Letošní počasí si s námi dosud pěk-
ně pohrávalo – jeden týden ven-
kovní teploty dosahovaly úrovně 
téměř pro vytažení zimního kabátu 
a  další týden zase naopak svítilo 
sluníčko… A  samozřejmě, že podle 
zákona schválnosti vždy sluníčko 
svítí v době, kdy jsme v zaměstnání 
a naopak o víkendu leje jako z kon-
ve… Nicméně jaro je pryč, nastupuje 
léto a  my vám přinášíme pár tipů 
pro vaši zahrádku i volné dny.
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FLORAN – HNOJIVO NA MUŠKÁTY A BALKONOVÉ KVĚTINY
Tekuté hnojivo Floran je určeno k při-
hnojování muškátů, balkonových kvě-
tin nebo rostlin s  pestře zbarvenými 
listy. Obsahuje vyvážený poměr du-
síku, fosforu a draslíku s bórem, díky 
němuž rostliny vyživuje a  podporuje 
květ. Skvěle se hodí pro většinu bal-
konových květin, jako jsou fuschie, 
petúnie, muškáty, verbeny, surfinie, 
lobelky, begonie nebo balzamíny. Flo-
ran muškát je koncentrovaný přípra-
vek, kdy 10 ml hnojiva postačí na 2 litry 
vody. Přihnojování je vhodné 1× týdně 
mimo běžnou zálivku. K dostání v za-
hradních centrech a hobby marketech. 
Výrobce: Druchema 
Cena: 60 Kč /500 ml

www.druchema.cz 

VELOSOUPRAVA START – PRO BEZPEČNOST A JISTOTU KAŽDÉHO CYKLISTY
Praktická velosouprava Start by neměla chybět na  cestách 
žádnému cyklistovi. Obsahuje přípravky k  lepení veloduší, 
včetně butylových, které se lepí za studena. V sadě tak každý 
cyklista nalezne speciální lepidlo, záplaty různých rozměrů, 
ventilovou hadičku a skelný papír. Velosouprava Start zaru-
čuje bezpečnost a jistotu na cestách, nabízí první pomoc při 
propíchnutí duše a poskytuje cyklistovi možnost pokračovat 
v jízdě. K dostání ve sportovních potřebách. 
Výrobce: Druchema
Cena: 30 Kč

www.druchema.cz 

NÁŠ TIP PRO 

CYKLISTY
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Speciální multifunkční Start olej 
na  kola ve  spreji je určen k  údržbě 
a  servisu jízdních kol, pro amatéry 
i profesionály. Start olej je praktickým 
pomocníkem 4 v  1, kdy zároveň maže, 
čistí, uvolňuje i  konzervuje. Dokonale 
tak promaže všechny třecí a pohyblivé 
součásti jízdních kol, vyčistí znečištěné 
díly, například od  zbytku maziv nebo 
pryže, rychle a spolehlivě dokáže uvol-
nit zarezlé šrouby, čepy a matice a také 

po aplikaci vytváří na povrchu ochran-
nou vrstvičku, čímž chrání kovové 
plochy a zabraňuje tak korozi. Start olej 
je navíc vybaven praktickým úzkým 
aplikátorem, díky němuž se dostane 
i  na  hůře přístupná místa. Využití na-
lezne i při opravě a údržbě motocyklů, 
sekaček nebo motorových pil. K dostání 
ve sportovních potřebách. 
Výrobce: Druchema
Cena: 60 ml / 40 Kč

START OLEJ NA KOLA 4 v 1 – MAŽE, ČISTÍ,  
KONZERVUJE, UVOLŇUJE

www.druchema.cz 

www.kovoolomouc.cz

www.mubrno.cz

Cože? Krtek na zahrádce?
Sice to není právě zvířátko, kte-
ré byste si chtěli chovat na  vaší 
zahrádce, ale v  tomto plyšovém 
provedení se zdá být velmi rozto-
milé…. Takže může být vhodným 
dárkem pro nejmenší, když se 
ovšem krtek předtím pořádně ne-
umaže v hromádce hlíny, jako ten 
náš. Pěkně čistého ho můžete va-
šim dětem zakoupit v hračkářství 
a ve vybraných prodejnách se su-
venýry – doporučujeme si předem 
ověřit, že na něm visí logo výrob-
ce, kterým je Moravská ústředna 
Brno (www.mubrno.cz).
Od  pradávna krtci míří do  na-
šich zahrádek... Nechcete mít 
trávník plný hromádek? Zbývá 
jediná možnost. Udělejte to jako 

Text: Jana Henychová, Lenka Netušilová.  
Foto: Jana Henychová, Michaela Vostálová, Jiří Trachtulec, archiv Druchema, Jiří Štěch

Pokud svádíte boj s hlodavci, 
pak je pro vás vhodným řeše-
ním výrobní sortiment pro-
dukce VD KOVO DRUŽSTVO 
Olomouc. V nabídce nalezne-
te lapací zařízení pro malou 
a  velkou škodnou zvěř. Sor-
timent obsahuje také malé 
zahradní nářadí.

Výrobce:  
KOVO DRUŽSTVO Olomouc (Hlubočky)
Cena: informujte se u výrobce

Bojujeme nejen proti hlodavcům

kluci na  fotografii – pochytejte 
je, vysvětlete jim, že se to nedělá, 
a  slibte jim, že budou za  odměnu 
v časopisu!
Výrobce: Moravská ústředna Brno
Aktuální ceny krtků a dalších ply-
šových hraček najdete na  strán-
kách VD Moravská ústředna Brno.

w w w.druchema.cz;  w w w.kovoolomouc; w w w.mubrno.cz
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Říká se, že jeden  
z nejkrásnějších  
pohledů je pohled  
z koňského sedla... 
Mít tohoto koníčka,  
v tomto případě přímo koně, 
ovšem neznamená jen zábavu  
v podobě ježdění,  
ale především péči  
o čtyřnohého přítele. 

Kontakt:
SNAHA, kožedělné družstvo Brtnice, Brtnice 353, 588 32  Brtnice
tel.:  567 216 105, fax: 567 216 387, e-mail: jonasovap@centrum.cz

(-mv-,-jh-) Foto: Radim Valo + archiv družstva

Pro milovníky jezdectví vyrábí 
družstvo SNAHA BRTNICE  
mnoho výrobků nejen  
pro koně, ale i pro pohodlí 
jezdce.  
Objednávky přijímáme buď 
telefonicky nebo e-mailem. 
Zboží zasíláme poštou 
do týdne. 

Čisticí rukavice  
jednostranná  
ozn. P7A

Podložka pod 
anglické sedlo 
s kožešinovým 
lemem,  
ozn. P1A

Podložka pod sedlo  
se zesílením (s patkou)
ozn. P16B

www.snaha-brtnice.cz
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w w w.drupol.cz
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w w w.drupol.cz

DOVOZCE A DISTRIBUTOR:
DRUPOL, výrobní družstvo, T. G. Masaryka 81/833, 277 13 Kostelec nad Labem 
Tel.: 326 981 228, 326 990 012, 326 971 084, e-mail: kostelec@drupol.cz

NOVINKY 2014
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KDS SEDLČANY, nožířské výrobní družstvo
Sedlecká 570, 264 01 SEDLČANY

Nové www stránky 
KDS Sedlčany
Blíže se seznámit se sortimentem 
KDS Sedlčany můžete na jeho in-
ternetových stránkách s e-shopem, 
které nedávno prošly kompletní pře-
stavbou. V atraktivním moderním 
vzhledu tak nabízejí snadnou orien-
taci v celém sortimentu KDS a řadu 
dalších praktických a zajímavých 
informací a aktualit. 

Prodejny, vzorkovna
Pokud si chcete výrobky KDS pro-
hlédnout osobně, můžete navštívit 
některou z podnikových nebo spolu-
pracujících prodejen (jejich seznam 
najdete na webových stránkách). 
Další možností je návštěva nově ote-
vřené vzorkovny a prodejny v Praze 4,  
kde si můžete zároveň osobně vy-
zvednout zboží objednané prostřed-
nictvím e-shopu. Tuto vzorkovnu 
s vystaveným sortimentem výrobků 
KDS můžete navštívit i virtuálně pro-
střednictvím odkazu na webových 
stránkách družstva. 

KDS Sedlčany je tradiční český výrobce nožířského 
zboží s více než šedesátiletou historií. Nabízí široký 
sortiment kvalitních výrobků – kuchyňské, řeznické 
a kuchařské nože, řeznické náčiní, zahradnické nůžky, 

nůžky pro domácnost i kancelářské a hygienické náčiní 
nebo řezné díly do masových strojků. Při výrobě je pou-
žíván hutní materiál převážně zahraniční provenience, 
zejména z Francie.

Veletrhy
KDS se účastní i některých tradičních veletrhů a výstav. 
V tomto kalendářním roce to budou ještě např:

Země živitelka,  
České Budějovice – 28. srpna – 2. září

Nože 2014
Příbram – 6.–7. září

For Gastro & Hotel 2014  
Praha – Letňany – 25.–28. září 

KDS SEDLČANY, nožířské výrobní družstvo
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Můžeme doporučit např. soupravu 
DUO, která obsahuje nůž vhodný 
k porcování masa a vidličku. Soupra-
vu je nyní možné zakoupit za 598 Kč. 

Dále jistě uvítáte nůžky na drůbež, s kterými bude 
porcování upečeného kuřete hotová radost. Dal-
šími doplňky, které Vám usnadní přípravu masa, 
jsou jehly na masové závitky a jehly na špízy. Určitě 
nesmíme zapomenout na číšnický otvírák, jehož 
pomocí hostům lehce otevřete láhev chlazeného 
piva či výborného vína. A k lahodnému masu patří 
i přílohy v podobě zdravé zeleniny a bylinek, a ty 
můžete efektně připravit a naservírovat pomocí ob-
líbené kolébky na zeleninu. Ta Vám ostatně může 
posloužit i později při zabijačce pro nakrájení ovaru. 

Pokud své přátele hodláte po-
hostit v přírodě pod stanem či 
v kempu a nemáte místo, kam 
uložit gril, tak pro Vás máme 
novinku v podobě grilovací 
soupravy s napichovacími 
a otáčecími jehlami. Soupra-
vu lze jednoduše složit a mít 
ji tak v batohu nebo v kufru 
auta. Tato souprava je nyní 
k zakoupení za výhodných 
408 Kč. 

Výrobky z produkce KDS Sedlčany jsou zárukou kvality a dlou-
hé životnosti a můžete je zakoupit v eshopu www.kds.cz a nebo 
v podnikových prodejnách v Sedlčanech, Benešově, Příbrami 
a v Praze na Pankráci, či na telefonu 318 841 961 a e-mailu: 
obchod@kds.cz.

Léto je tu a k němu již neodmyslitelně patří venkovní posezení u ohně či grilu s přáteli. K uspořádání 
grilovací party je nutné mít po ruce to správné náčiní, se kterým půjde vše,  jak má a kýženým výsledkem  
budou spokojení strávníci. I toto náčiní najdete v sortimentu KDS Sedlčany

Začátek sezóny grilování
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w w w.detecha.cz;  w w w.reginakosmetika.cz

GEL PO POŠTÍPÁNÍ HMYZEM – Extra zklidňující gel s vyváženým komplexem účinných látek a výtažků.  
Gel zklidňuje a regeneruje pokožku po poštípání hmyzem, při podráždění kůže slunečním zářením nebo 
kopřivami. Příjemný chladivý efekt zajistí dlouhodobý účinek. Obsah: 27 ml.
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Léto láká k výletům – nasedněte do auta spolu s vašimi nejbližšími či přáteli, přibalte svačinu, 
pití a hurá na cesty. Zkuste třeba Novohradské hory v jižních Čechách. Za návštěvu stojí například – Nové Hrady, 
Žofínský prales, Huťský rybník nebo Červené blato. Text: Jana Henychová. Foto: Jiří Trachtulec

V dalším čísle naleznete
23. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SČMVD
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