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Ing. Miloslav Šorejs 
předseda družstva  
Granát, družstva umělecké výroby, Turnov

Vážené dámy a pánové,
úvodník do jakéhokoli časopisu Vám může vzít chuť 
přečíst si jej a nebo alespoň prolistovat. Když jsem byl 
vyzván k napsání těchto řádků, pocítil jsem ohrom-
nou zodpovědnost, abyste nezavřeli časopis a chtěli 
si jej přečíst celý. Pak jsem si ale uvědomil, že se vět-
šinou známe a že tyto řádky jsou určeny hlavně pro 
členy družstev. Tak čeho se bát ...

Loňský rok byl pro naše družstvo rokem oslav. Sla-
vili jsme 60 let od  založení družstva, a  tak se vzpo-
mínalo hlavně na to dobré, co se za ty roky povedlo. 
Jenže jen ze vzpomínek se žít nedá. Musí se pracovat 
dál, starat se o každodenní chod družstva. Aby bylo 
dost objednávek a  práce, na  účtu peníze, minimum 
dlužníků a tak podobně. Ještě že máme naše zákono-
dárce, oni nám vše usnadní a  pomohou nám zbavit 
se našich každodenních starostí. Daň z přidané hod-
noty nám schválí včas, nejpozději 31. 12. a od 1. 1. už 
platí. Diskuse o tom, zda bude platit nový občanský 
zákoník a zákon o obchodních korporacích se vedla 
tak dlouho, až obě normy začaly platit. Honem jsme 
všichni předělávali stanovy, smlouvy a vše co s tím 
souvisí. Teď budeme čekat na některé judikáty, které 
nám pootevřou oči a budeme vědět, co jsme udělali 
špatně. Mezitím proběhne nějaká novelizace a  vše 
bude zase platit jinak.

Ale o tom jsem snad ani nechtěl psát. To jsou věci, 
které prožíváte všichni a  ještě Vám je připomínat 
v úvodníku je snad i netaktní. Spíš bych chtěl napsat 
pár řádků o letošním roce. 

Na  lyžích jsme se v  Česku moc nesvezli. Zato pří-
znivci sportů, které se začínají provozovat koncem 
dubna, mohli letos začít seřizovat kola, kolečkové 
brusle a ostatní pomůcky už začátkem března. S ná-
stupem hezkého počasí jsme čekali, kdy zaplaví 
naše vyhlášené turistické lokality turisté. Trochu 
návštěvu republiky odkládali. Asi je víc lákalo Soči 
a olympijské dění přímo v Rusku, nebo seděli doma 
u televize a sledovali úspěchy svých sportovců. Pra-
hu spíš zaplavili mladí Dánové a ti mají asi jiný vkus, 
než kupovat dárky pro své blízké. A  tak si začínám 
stále silněji uvědomovat, že žádná firma se nemůže 
spolehnout jen na  jednu část trhu. Budování silné 
značky, která je na trhu známá, trvá mnoho let. My-
slím si, že mnohým družstvům se to velice úspěšně 
daří. Český zákazník si v poslední době začal uvědo-

movat, že ne vše co se do naší republiky doveze, je to 
nejlepší. A  začíná se vracet k  tradičním českým vý-
robcům a značkám. Musíme být schopni pružně rea-
govat na módní trendy, potřeby zákazníků a vysokou 
užitnou hodnotu našich služeb a výrobků. Za takové 
věci a služby je ochoten zákazník utratit svoje peníze. 

Tak nám všem přeji, aby výrobní družstva i v letoš-
ním roce rozvíjela a  upevňovala svoji někdy neleh-
kou pozici na českém trhu. 
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Předseda SČMVD JUDr.  Rosti-
slav Dvořák seznámil přítomné 
s rozvojem služeb poskytovaných 
svazem členským družstvům 
a s výsledky hospodaření SČMVD 
za  rok 2013. Zdůraznil nutnost 
provázanosti obou oblastí. Ziskové 
hospodaření svazu je předpokla-
dem nejen k  navyšování objemu 
prostředků, kterými lze podpořit 
členská družstva, ale i  k  rozvoji 
služeb, které svaz jako zájmové 
sdružení právnických osob po-
skytuje svým členům. Mezi hlav-
ní činnosti SČMVD poskytované 
členským výrobním družstvům 
patří poradenství, odborná po-
moc při řešení odvětvových a  in-
dividuálních potřeb členských 
družstev, organizování školení či 
společných výstavních expozic. 
SČMVD se také významně podílí 
na  snižování nákladů členských 
družstev společným nákupem vy-
braných služeb a komodit, ať již se 
jedná o  služby telefonních operá-
torů či dodávky energií. 

SČMVD prosazuje zájmy člen-
ských výrobních družstev mimo 
jiné formou přímých jednání 
s  kompetentními orgány. Jednou 
z cest bylo vytvoření koncepčního 
materiálu definujícího základní 
problémy malých a  středních 

firem, které jsou převažující sou-
částí členské základny SČMVD. 

„Koncepčně jsme vycházeli z  jed-
nání s  představiteli vlády, par-
lamentu a  dalšími relevantními 
činiteli včetně účastníků jednání 

tripartity,“ uvedl JUDr.  Dvořák. 
Jak dále řekl, v  návaznosti na  po-
třeby družstev v  jednotlivých 
výrobních odvětvích jsou témata 
cíleně projednávána také s  před-
staviteli příslušných resortů. 

Svaz českých a  moravských výrob-
ních družstev vznikl v  říjnu 1953. 
Jeho posláním je zastupovat a  pod-
porovat členská družstva, vytvářet 
ty nejlepší podmínky pro jejich roz-
voj a  zajišťovat pro ně zejména ty 
druhy služeb, které pro svou činnost 
potřebují. Široká odvětvová struk-
tura výrobních družstev zahrnuje 
velké výrobce ve strojírenství, výrob-
ce dřevotřískových materiálů a  ná-
bytku, dodavatele pro automobilový 

průmysl, střední firmy ve stavebním, 
chemickém či oděvním průmyslu 
a  také malé firmy vyrábějící hrač-
ky, obaly či vánoční ozdoby a firmy 
poskytující služby. Role výrobních 
družstev v  ekonomice České repub-
liky má obrovský význam zejména 
pro jejich formu a  zaměření. Jsou 
to převážně střední firmy, které 
ve  standardních ekonomikách tvoří 
páteř hospodářství a  stabilizátor 
zaměstnanosti. 

(-jh, lb-)

SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV
V pořadí již 23. valné shromáždění Svazu českých a mo-
ravských výrobních družstev (SČMVD) se uskutečnilo  
23. června v  Nymburku. V  úvodu akce byly vyhlášeny 
výsledky 3. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku. První 
místo v kategorii družstev se ziskem větším než dva mi-
liony korun obsadilo výrobní družstvo Sněžka Náchod. 

Mezi družstvy zaměstnávajícími osoby se zdravotním 
postižením se na první pozici umístilo výrobní družstvo 
Služba se sídlem v Českých Budějovicích. Pořadí družstev 
v obou kategoriích bylo stanoveno na základě zhodnoce-
ní jejich stěžejních ekonomických ukazatelů za rok 2013. 
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Družstva jsou v soutěži rozdělena do dvou skupin: 
 I. SKUPINA – členská výrobní družstva se ziskem nad dva miliony korun
 II. SKUPINA – členská výrobní družstva zaměstnávající osoby se zdravotním postižením
Umístění výrobních družstev v soutěži Výrobní družstvo roku, dle stěžejních ekonomických 
ukazatelů hospodaření za rok 2013:

Výrobní družstvo roku

I. SKUPINA II. SKUPINA 

2. místo – OTAVA, výrobní družstvo, Písek
3. místo – Integra, výrobní družstvo, Zlín

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

Hodnotícími kritérii jsou vybrané ukazatele člen-
ských družstev. Jedná se o  ukazatele agregované 
a  ukládané pro statistiku svazu, vztahující se k  vý-
sledku hospodaření jednotlivých družstev k  31. 12. 
roku, za  který je vyhlášena soutěž: ukazatel zisku, 
obratu, průměrného evidenčního přepočteného po-
čtu pracovníků a objemu vzájemného obchodu mezi 
členskými výrobními družstvy z  hlediska poskyto-
vatele zboží či služeb.

1. místo  
Sněžka, výrobní družstvo Náchod

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

1. místo
Služba, výrobní družstvo České Budějovice

Zleva: JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD) Ing. Miloslav 
Čermák (předseda VD Sněžka Náchod), Ing. Emil Beber (před-
seda VD Kovobel Domažlice), Ing. Miloslav Šorejs (předseda  
VD Granát Turnov)

Zleva: JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD), Jan Fia-
la (předseda VD Služba České Budějovice), Ing. Petr Kosto-
hryz (předseda VD Otava Písek), Ing. Jiří Nesvadba (předseda  
VD Integra Zlín)
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Vážení delegáti, vážené dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vás jménem představenstva přiví-
tal na 23. valném shromáždění Svazu českých a mo-
ravských výrobních družstev. 

Společně s pozvánkou na dnešní jednání jste obdr-
želi i  druhou část zprávy představenstva o  činnosti 
a  hospodaření svazu. První část zprávy byla pro-
jednána na  regionálních poradách, které proběhly 
po celé České republice v druhé polovině měsíce dub-
na a zúčastnilo se jich 50 procent zástupců členských 
družstev. Většina dotazů, s nimiž jste na regionálních 
poradách vystoupili, byla zodpovězena v  jejich prů-
běhu, informaci o  některých opatřeních vyplývají-
cích z Vašich připomínek a námětů jsme zařadili do   
2. části písemných materiálů a na některé z nich bych 
rád reagoval i v rámci dnešního vystoupení. 

Vážení delegáti, je mou povinností vás informovat 

o  aktuálním vývoji souvisejícím s  činností svazu 
a jeho jednotlivých odborů. Úvodem k této problema-
tice mi však dovolte stručnou rekapitulaci stěžejních 
témat, jimiž se vedle běžné agendy zabývalo v uply-
nulém období představenstvo svazu. 

Jeho pozornost byla soustředěna do  třech základ-
ních směrů:

 – rozvoj a  úroveň služeb poskytovaných svazem 
členským družstvům,

 – odborná podpora svazu členským družstvům 
při řešení odvětvových a  individuálních potřeb 
a jednání se státní správou a samosprávou,

 – hospodaření s  majetkem svazu a  optimalizace 
nákladů a výnosů.

Stěžejním aspektem pro činnost představenstva je 
provázanost všech těchto oblastí, protože dobré hos-
podaření svazu je základním předpokladem nejen 
k navyšování objemu prostředků, které lze ve formě 
podílů na  zisku rozdělit mezi vás členská družstva 
a  navíc tak zvyšovat úroveň vašich majetkových 
podílů, ale i k rozvoji služeb, které svaz jako zájmové 
sdružení právnických osob svým členům poskytuje. 

V  návaznosti na  informace, které jste v  písemných 
materiálech obdrželi již před regionálními poradami, 
chci připomenout, že při zabezpečování, případně roz-
šiřování služeb, se snažíme v maximální míře reagovat 
na Vaše potřeby a podněty. Z této zásady představen-
stvo vycházelo při schvalování plánu legislativních 
služeb, činnosti FDÚ, ale také školicích aktivit, plánu 
účasti na výstavách a veletrzích, aktivit v oblasti pro-
pagace, zprostředkování informací o obchodních pří-
ležitostech a zajišťování centrálních nákupů.

Jak bylo řečeno, z  vašich potřeb představenstvo 
vycházelo i  při projednávání společného nákupu 
vybraných služeb a komodit. Vedle nákupu elektřiny 
a plynu, služeb telefonních operátorů (do nichž byly 
mimo mobilní sítě zahrnuty i pevné linky) se předsta-
venstvo nově zabývalo i výběrem vhodných subjektů 
pro zajišťování certifikací v rámci ISO, auditorských 
služeb, možnostmi sjednání výhodných podmínek 
pro družstva při pojištění pohledávek apod. 

V  uplynulém období představenstvo projednalo 
i  řadu racionalizačních opatření, jejichž součástí je 
postupné snižování počtu pracovníků svazu. Je tře-
ba zdůraznit, že díky převedení potřebných činností 
na stávající pracovníky byla optimalizována pracov-
ní vytíženost a  nebyl ovlivněn rozsah ani možnosti 
rozvoje služeb poskytovaných svazem členským 
družstvům. 

Nyní bych rád zmínil některá další témata, jimž se 
představenstvo v uplynulém období věnovalo. 

Potřeba zachování prostoru pro prosazování zá-
jmů členských družstev v podnikatelském prostředí 
vedla v  podmínkách složitého politického vývoje 
uplynulého roku k vytvoření koncepčního materiálu 

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SČMVD 
O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SČMVD
přednesená předsedou představenstva 
JUDr. Rostislavem Dvořákem  
na 23. valném shromáždění SČMVD  
23. června 2014 v Nymburku
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definujícího základní problémy výrobních podniků 
družstev a malých a středních firem, které jsou převa-
žující součástí naší členské základny. Tuto problema-
tiku jsme v roce 2012 a zejména 2013 přenesli rovněž 
na úroveň evropských institucí, konkrétně Družstva 
Evropa a CECOP (VD). Z tohoto materiálu, který pod-
pořila i další podnikatelská sdružení (DA ČR, SP ČR, 
KZPS, HK ČR) koncepčně vycházíme při současných 
jednáních s představiteli vlády, parlamentu a dalšími 
relevantními činiteli včetně účastníků jednání tri-
partity. V  návaznosti na  potřeby družstev v  jednot-
livých výrobních odvětvích jsou cíleně projednávána 
témata i s představiteli příslušných resortů. Chceme, 
aby se naše požadavky staly součástí Hospodářské 
strategie České republiky, kterou se vláda zavázala 
zpracovat do  konce tohoto roku. Jde o  první záměr 
zpracovat komplexní koncepční materiál tohoto typu 
od roku 1989. Tento požadavek byl směrován dá se říci 
na každou z předchozích vlád a zatím nebyl naplněn. 
Jako zástupci podnikatelské sféry jej však vnímáme 
jako základ jakékoliv resortní koncepce ČR.

Vážené dámy a pánové.
V oblasti podpory obchodních aktivit se nám nepoda-
řil záměr zařadit produkty výrobních družstev do na-
bídky řetězce COOP. Po proklamaci předsedy SČMSD 
o připravenosti zařadit produkty výrobních družstev 
do  nabídky řetězce COOP, kterou jste měli možnost 
zaznamenat v  rámci meetingu k  Mezinárodnímu 
roku družstev v TOP Hotelu Praha, byla ve spoluprá-
ci s  vámi připravena komplexní konkrétní nabídka 
řady vhodných produktů. Reakce COOP byla bohužel 
ve  svém výsledku nulová. Ve  snaze napomoci člen-
ským družstvům svaz zpracoval a  aktualizoval na-
bídku družstevních produktů, která byla využita při 
jednání se zástupci spotřebních družstev Slovenska 
a Maďarska. Věřím, že v  tomto regionu najdou Vaše 
produkty odběratele. Významné aktivity rozvíjíme 
také směrem k  východním trhům, zejména Ruské 
federaci, Číně a  zemím bývalého Sovětského svazu. 

Součástí naší snahy přiblížit mezinárodní zapoje-
ní svazu vašim praktickým potřebám je také vznik 
platformy pro výměnu informací o obchodních pří-
ležitostech a možnostech kooperací, která je v rámci 
mezinárodních družstevních subjektů v  současné 
době realizována formou pilotního projektu CICOPA. 

V případě zapojení dostatečného počtu zájemců dává 
i  tato forma příležitost k  navázání nových obchod-
ních kontaktů na celosvětové úrovni. 

S vědomím významu jednotlivých oborových sdru-
žení představenstvo vyjádřilo souhlas s  úpravou 
jejich systematické podpory. I  touto formou chceme 
přispět k podpoře kooperace členských družstev. 

Předpokladem toho, aby činnost představenstva 
odrážela zájmy členské základny, je vzájemná ko-
munikace. Pro její posílení přijalo představenstvo 
záměr využívat mimo regionálních porad, celore-
publikových setkání, jednání odvětvových komisí, 
Informačního přehledu, časopisu Výrobní družstev-
nictví a  elektronických informací na  webu a  ex-
tranetu i  možnost osobních návštěv družstev 
a  přímo na  místě projednání jejich praktických po-
třeb. Po  předchozí dohodě s  vedením jednotlivých 
družstev navštívili zástupci statutárních orgánů 
spolu s  odbornými pracovníky svazu za  uplynulé  
dva roky cca 70 procent členských družstev, což posi-
luje možnosti reagovat na Vaše potřeby. Pokud chcete 
své záležitosti projednat přímo ve  vašem družstvu, 
dejte nám vědět, rádi cestu k Vám do plánu zařadíme 
a vyšleme příslušné odborné pracovníky. 

Jak jsem již zmínil, předpokladem rozvoje služeb, 
které svaz poskytuje svým členům, jakož i  předpo-
kladem navyšování objemu prostředků, které jsou 
ve  formě podílů na  zisku rozdělovány mezi členská 
družstva, je ziskové hospodaření. Na  základě letoš-
ních výsledků představenstvo navrhuje podstatné 
navýšení částky určené na výplatu podílů členským 
družstvům na dosaženém zisku. 

Přede mnou je sál plný zástupců firem, manažerů, 
kteří celé dny a mnohdy i noci žijí obchodem, výrobou 
a jejími ekonomickými výsledky, ze všech činností je 
nejtvrdší chleba v průmyslu a ve výrobě. Jste součástí 
našeho průmyslu a  služeb, jste spolutvůrci hodnot, 
na kterých stojí existence tohoto státu, životní úrov-
ně občanů, existence zdravotnictví, kultury, školství, 
ale i vlády a parlamentu. Proto jsem si jist, že výsled-
ky, které vám dnes jménem představenstva svazu 
předkládám, dokážete posoudit a dokážete zhodnotit.

Co nás ještě čeká v  následujícím posledním roce 
tohoto volebního období – za  uplynulé tři roky 
jsme optimalizovali náklady a  výnosy z  90 procent, 
v  následujícím roce budeme objektivizovat vnitřní 
normy, směrnice a  pravidla včetně mzdových pra-
videl svazu, rozšíříme centrální nákupy, zajistíme 
družstvy požadované služby, budeme stabilizovat 
hospodaření s cílem udržení výsledků, zisku a podílů 
na  zisku, zajistíme růst vašich majetkových podílů 
a další zhodnocování majetku svazu.

Tady je na místě připomenout, že s perspektivou lze 
rozdělovat či spotřebovávat pouze prostředky, které 
vytvoříme. (Jsem rád, že podporujete v absolutní vět-
šině přístup představenstva k hospodaření a zejména 
jeho uvážlivost ve finančních a přerozdělovacích pro-
cesech.  
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Hospodářské a  finanční procesy proto chceme 
a  budeme nadále řídit proporcionálně a  s  vědomím 
maximální eliminace rizik, která tyto procesy pro-
vázejí. S  vědomím této skutečnosti se představen-
stvo v  uplynulém období intenzivně zabývalo také  
alternativami zhodnocování prostředků svazu. I přes 
obrovský propad bankovních úroků z  vkladů na  fi-
nančních trzích se nám podařilo udržet nadstandard-
ní zhodnocování prostředků. Vzhledem k současným 
a  nadále se zhoršujícím podmínkám na  bankovním 
trhu dále věnujeme pozornost i  vyhledávání a  pří-
padnému nákupu nemovitostí, jejichž výtěžnost by 
převýšila zisky plynoucí z běžných konzervativních 
bankovních produktů. Dva roky jsme sondovali trh 
a je na čase začít s realizací. 

Na  tomto místě chci konstatovat, že přes zvyšující 
se konkurenci a dílčí problémy je nakládání s nemo-
vitostmi významným zdrojem zisku, který svazu 
umožňuje financování služeb i výplatu podílů na hos-
podářském výsledku členským družstvům. Jak jsem 
již uvedl, tuto aktivitu, jejímž předpokladem je řádná 
péče o jednotlivé objekty a aktivní přístup při získá-
vání nájemců v  prostředí zvyšující se konkurence, 
budeme dále rozvíjet. 

Rád bych rovněž připomněl, že na  pořad jednání 
představenstva byla zařazována široká škála témat 
spojených se službami, které pro Vás zabezpečují 
jednotlivé odbory svazu. Průběžně Vás o nich infor-
mujeme i  prostřednictvím tištěných a  elektronic-
kých médií. Také těmto prostředkům komunikace 
představenstvo věnovalo svou pozornost. Zvláštní 
postavení zaujímá časopis Výrobní družstevnictví, 
jehož redakční rada pod vedením Ing. Doseděla for-
muje jeho obsah i s ohledem na informování čtenářů 
z mimodružstevní sféry. 
A nyní dámy a pánové k jednotlivým odborům naše-
ho svazu.
Odbor legislativně-právní se v uplynulém období vě-
noval v rámci své činnosti řešení právní problematiky 
svazu i přímému poradenství členským družstvům. 
Při řešení právní problematiky svazu byla věnována 
pozornost oblasti vnitřní i vnější legislativy. Podrob-
nější popis činnosti odboru legislativně-právního byl 

součástí první části písemných materiálů zpracova-
ných pro dnešní jednání valného shromáždění. 

V  oblasti majetkoprávní a  další právní agendy od-
bor nadále řeší aktuální záležitosti týkající se zejmé-
na smluvních vztahů, jakož i správní a soudní agendy. 
Zajišťován je průběžný kontakt se státními orgány 
a  orgány místní samosprávy a  jsou poskytovány 
právní informace a  stanoviska ostatním útvarům 
svazu související s problematikou vyplývající z jejich 
odbornosti.

V  oblasti vnitřní legislativy byla věnována pozor-
nost odboru zejména koordinaci činnosti Legislativní 
komise představenstva, v  rámci níž byly provedeny 
úpravy jak předpisů ve schvalovací působnosti před-
stavenstva, tak i pokynů předsedy. Podstatou těchto 
úprav bylo jejich přizpůsobení aktuálním potřebám 
ve vazbě na vývoj právní úpravy a konkrétních pod-
mínek v rámci svazu.

V  oblasti vnější legislativy se svaz nadále účastní 
meziresortního připomínkového řízení, zejména 
ve  spolupráci s  dalšími družstevními svazy, Druž-
stevní Asociací ČR a dalšími partnerskými subjekty 
(Svazem průmyslu a  dopravy ČR, Hospodářskou 
komorou ČR, Konfederací zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů). Pozornost je přitom věno-
vána zejména návrhům právních norem dopadajících 
obecně na  činnost členských družstev. Významná 
pozornost byla a je rovněž věnována vývoji právních 
norem tvořících rekodifikaci soukromého práva, ja-
kož i  norem na  ni navazujících. Jednou z  důležitých 
záležitostí je řešení souběhu funkcí a  navazující 
smlouvy o  výkonu funkce. Průběžně jsou identifi-
kovány problematické oblasti v  nové právní úpravě 
družstva a připravovány návrhy možných novelizací.

K  činnosti odboru legislativně-právního je třeba 
dodat, že v souvislosti s poradenskou činností nava-
zující na rekodifikaci soukromého práva odbor uspo-
řádal ve  spolupráci s  odborem poradenských služeb 
řadu odborných seminářů v Praze i Brně k nové práv-
ní úpravě družstva, včetně seminářů konzultačních. 
Zpracován byl vzorový text úpravy stanov, který 
byl ve  vyžádaných variantách družstvům předán, 
a který družstva významně využila. Ve vazbě na  to 
probíhala konzultační činnost ke konkrétním návr-
hům úpravy stanov družstev podle individuálních 
požadavků.

V  oblasti poradenství členským družstvům se od-
bor legislativně-právní věnoval vedle poradenství 
a  konzultací ve  věci úpravy stanov družstva také 
konzultacím v  oblasti smluvní agendy družstev, 
včetně konkrétních smluv uzavíraných členskými 
družstvy s  jejich partnery, a  nadále pokračovaly 
práce k dořešení problematiky pozemků v dřívějším 
trvalém užívání. 

V  současné době lze očekávat rozšiřující se trend 
v poradenské činnosti, a to zejména v oblasti konkrét-
ní činnosti družstev ve  vazbě na  aplikaci právních 
předpisů souvisejících s  právní úpravou družstva 
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i na jejich aplikaci v souvislosti s rekodifikací soukro-
mého práva obecně. 

Zásadní vliv na  plnění rozpočtu a  péči o  majetek 
SČMVD zajišťuje odbor rozpočtu a  správy majetku. 
Z oblasti hospodaření zmíním základní skutečnosti, 
protože definitivní výsledky včetně výroku auditora 
Vám byly zaslány ve  druhé části podkladových ma-
teriálů. 

Jednou z hlavních činností odboru rozpočtu a sprá-
vy je správa a údržba nemovitého majetku. I v dnešní 
době, kdy je velmi těžké získat dobré nájemce a ještě 
těžší si je udržet, je naprostá většina objektů a nájem-
ních prostor obsazena a vykazuje zisk. U vybraných 
objektů jsme po  auditech nákladů a  výnosů přešli 
z  důvodu úspory nákladů k  externím společnostem 
zajišťujícím ostrahu a  úklid. Také ekonomické opti-
malizaci oprav a investicím do jednotlivých nemovi-
tostí je věnována významná pozornost. 

V roce 2014 proběhne řada oprav a investic, s nimiž 
jsme vás seznámili ve  zprávě o  hospodaření s  ne-
movitostmi SČMVD. Tyto akce jsou navrženy jako 
nezbytné, a to jak pro snížení energetické náročnos-
ti budov, tak zejména pro zlepšení a  udržení jejich 
technického stavu tak, aby je bylo možné nadále plně 
využívat a účelně pronajímat v prostředí zvyšující se 
konkurence. 

Odbor rozpočtu a  správy majetku zajišťuje také 
správu, údržbu a  rozvoj informačních technologií 
v rámci SČMVD. 

Rovněž byly provedeny úpravy v  centrálním eko-
nomickém a informačním systému Byznys VR, který 
již několik let svaz využívá. Především jde o zavedení 
automatizovaného sledování a  oznamování pohle-
dávek a  o  systém automatického zasílání upomínek 
partnerům, kteří neplní včas své finanční závazky. 

V další části zprávy vám chci poskytnout aktuální 
informaci týkající se odboru správy FDÚ.

Činnost tohoto odboru se dělí na dvě základní ob-
lasti – poskytování úvěrů a pomoc při využívání pro-
středků ze strukturálních fondů. 

Pokud se týká poradenství pro poskytování dotací 
ze strukturálních fondů, je znát, že finišuje stávající 
programové období a  řídící orgány se snaží zrych-
leným vyhlašováním výzev vyčerpat alokované 

prostředky. Týká se to zejména MPO, které vyhlásilo 
v  listopadu 2013 výzvy programů ROZVOJ a INOVA-
CE, do  kterých podalo žádosti šest našich družstev, 
z  toho pět projektů bylo podáno do programu ROZ-
VOJ. Na zpracování všech podaných žádostí se podílí 
odbor správy FDÚ, aktuálně se jedná o přípravu a re-
alizaci výběrových řízení. 

V květnu 2014 byla vyhlášena další výzva do uvede-
ného programu ROZVOJ s tím, že podporovaná území 
byla opět rozšířena. Zájem ze strany družstev je opět 
významný, sedm členských družstev již požádalo 
odbor správy FDÚ o  spolupráci na  přípravě žádostí. 
Dámy a pánové tyto zdroje je třeba maximálně využít. 

Dále probíhají programy zprostředkované úřady 
práce, konkrétně programy Vzdělávejte se pro stabi-
litu!, Vzdělávejte se pro růst – pracovní příležitosti, 
Odborné praxe do 30 let. V případě zájmu o tyto pro-
gramy doporučujeme kontaktovat nás nebo přísluš-
ný úřad práce, který poskytne potřebné informace.

Družstvům byly také doporučeny programy Stáže 
ve firmách a Stáže pro mladé, které jsou financová-
ny z  operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost a  zprostředkovány Fondem dalšího 
vzdělávání. Oba programy umožňují podnikatelům 
formou dotovaných stáží zaškolit a  vychovat si bu-
doucí odborníky v  oblasti, ve  které podnikají. Tuto 
formu využíváme aktuálně i  na  svazu na  přípravu 
pracovníků, kteří by měli být rezervou za  budoucí 
odchody do důchodu.

Pokud se týká nového rozpočtového období 2014 
až 2020, probíhají jednání o konkrétních operačních 
programech, pracovníci svazu se účastní průběž-
ně vyjednávání podmínek. Podle aktuálního stavu 
je zřejmé, že programy budou vyhlášeny nejdříve 
na  konci letošního roku. V  dalším období se nedá 
počítat s  programem ROZVOJ, který družstva hojně 
využívají. Pořídit technologie bude možné pouze 
v  rámci programu Inovace. Přestože kritizujeme 
zrušení tohoto programu a  jednáme o něm, nedá se 
vzhledem k  postoji Evropské komise očekávat po-
zitivní výsledek. Další – podle názoru svazu velmi 
negativní snahou je, aby až 90 procent prostředků 
určených na podporu MSP, bylo poskytováno formou 
finančních (tedy úvěrových) nástrojů. Tady doufáme, 
že se podaří názor zvrátit, protože absorpční kapacita 
úvěrových programů při velmi nízkých úrokových 
sazbách - je nízká. Stejně tak kritizujeme snahu mini-
sterstva financí, aby dosud státní příspěvek na dotaci 
(85 procent dotací je z fondů EU, 15 procent ze státního 
rozpočtu) hradili podnikatelé. O těchto věcech jedná-
me s MPO a MMR a v příslušných pracovních týmech.

Od června 2013 poskytl odbor správy FDÚ řadu kon-
zultací k problematice dotací. Dále se činnost odboru 
zaměřuje na  poradenskou činnost ve  fázi realizace 
a monitoringu projektů podaných družstvy v přede-
šlých výzvách a přípravu dalších nových projektů.

FDÚ poskytuje členským družstvům úvěry za sta-
bilních podmínek. Družstva neplatí žádné poplatky 



10 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  7/2014

za zpracování žádosti o úvěr, neplatí za odhad nemo-
vitosti ani za  rezervaci finančních prostředků ani 
za  vedení úvěrového účtu. To vše je v  dnešní době, 
kterou lze též nazvat „dobou poplatků“, významná 
pomoc a úspora. 

Při poskytování úvěrů je důraz je kladen na zajiště-
ní nemovitostmi. To v  případě kvalitní nemovitosti 
představuje vysokou jistotu návratnosti úvěru, avšak 
ne všechna družstva mohou takou nemovitost k zajiš-
tění nabídnout. Po loňském schválení nových Stanov 
svazu je možné – a také se tak děje – přihlédnout při 
posudku ručení k výši majetkového podílu družstva. 
Nová úprava stanov tak některým družstvům cestu 
k úvěru zjednodušila a zrychlila. 

Ve  2. pololetí letošního roku budeme připravovat 
změnu Směrnice pro poskytování úvěrů z prostřed-
ků FDÚ, která bude reflektovat novou právní úpravu 
a  náměty představenstva k  dílčím úpravám. Změny 
úrokových sazeb zatím neplánujeme. Po  schválení 
nové úpravy budete včas informováni. 

Pokud se týká spolupráce 
s  pojišťovnou Kooperati-
va, snažíme se stále o větší 
propojištěnost členských 
družstev. Sazby podle Rám-
cové smlouvy na  majetek 

a  pojištění odpovědnosti za  škodu i  podle Rámcové 
smlouvy na havarijní pojištění a povinné ručení jsou 
zapojenými družstvy velmi příznivě hodnoceny. 
Rovněž přístup pojišťovny k likvidaci případných po-
jistných událostí je pozitivně oceňován. Připomenu, 
že ke  sjednávání pojištění podle Rámcových smluv 
jsou v Kooperativě určeni vybraní zaměstnanci a ne-
lze tedy požadovat tyto sazby od jiných zaměstnanců 
na  pobočkách, případně makléřů pojišťovny. V  pří-
padě jakýchkoli dotazů se obraťte na  prvním místě 
na odbor správy FDÚ. 

A nyní k Odboru poradenských a podnikatelských 
služeb 

Tento odbor zajišťuje potřeby členských družstev 
zejména v oblasti legislativy, ekonomických, finanč-
ních, daňových a pracovněprávních předpisů a před-
pisů z oblasti ochrany životního prostředí, poskytuje 
komplexní pomoc členským družstvům a zabezpeču-
je další aktivity podle vnitřních předpisů.

V loňském roce probíhal komplikovaný legislativní 
proces s cílem rekodifikovat množství zákonů v sou-
vislosti s nabytím účinnosti nového občanského zá-
koníku a zákona o obchodních korporacích od ledna 
letošního roku. 

Přijetí nového občanského zákoníku jako základní-
ho právního předpisu soukromého práva má dopad 
i  do  oblasti pracovněprávní, ačkoli základní insti-
tuty specifické pro pracovní právo nebyly dotčeny. 
Jde o  dopady např. u  svéprávnosti smluvních stran 
pracovněprávního vztahu, zastoupení, předsmluvní 
odpovědnosti a  jednání o uzavření smlouvy, neplat-
nosti a  neúčinnosti právního jednání, odchýlení se 

od  zákona, promlčení a  prekluze, a  srážek z  příjmů. 
Rovněž daňové a  související zákony se musely při-
způsobit těmto zásadním změnám. Většinou se jedná 
o  rozsáhlé terminologické a  legislativně technické 
změny, které byly realizovány zákonným opatřením 
č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvis-
losti s  rekodifikací soukromého práva hmotného 
a dalších souvisejících zákonů. 

V  současnosti seznamujeme v  rámci poradenské 
činnosti členská družstva s těmito změnami a pomá-
háme jim s řešením problémů, které s tím souvisejí.

Poradenská činnost na  úseku životního prostře-
dí je uskutečňována v  úzké provázanosti na  nutné 
změny v dokumentacích především v oblasti ochra-
ny ovzduší a  dále pak chemických látek a  vodního 
hospodářství. Na základě zjištění učiněných v rámci 
kontrol areálů družstev a  následných konzultací 
s  odbornými pracovníky družstev byly zpracovává-
ny např. provozní řády stacionárních zdrojů znečiš-
ťování ovzduší, žádosti podávané na  Krajské úřady 
jednotlivých krajů, havarijní plány a  další. Vyhoto-
vování a odesílání hlášení do Integrovaného systému 
plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) bylo opětně 
rozšířeno o nové standardy zahrnující oblast ovzduší 
a vody. Vzhledem ke stále se zvyšující intenzitě kont-
rol, které provádí Česká inspekce životního prostředí, 
a  s  ohledem na  vysokou náročnost zpracovávaných 
materiálů kontaktují zástupci družstev svaz častěji 
a společně se předmětné nedostatky specifikují a poté 
řeší. I  nadále jsou pro zástupce družstev pořádány 
odborné semináře z oblastí ochrany ovzduší, hlášení 
do integrovaného registru znečišťování ovzduší, od-
padového hospodářství, vodního hospodářství a che-
mických látek a směsí. 

Do účasti na tvorbě ekonomického a právního pro-
středí jsme zapojeni také na  úrovni Evropské unie. 
SČMVD využívá české podnikatelské reprezentace 
v  Bruselu - CEBRE, která prezentuje a  obhajuje čes-
ké podnikatelské zájmy před evropskými instituce-
mi a  u  evropských podnikatelských federací přímo 
v  Bruselu. Také spolupracujeme s  organizací vznik-
lou pod patronací Evropské komise – českou poboč-
kou Enterprise Europe Network, v  letošním roce je 
SČMVD jejím prostřednictvím zapojen do  projektu 
„Společně pro úspěch vašeho podnikání“, určeného 
zejména pro podporu malých a středních podniků.

Další oblastí činnosti odboru poradenských a pod-
nikatelských služeb je vzdělávací, informativní 
a  konzultační činnost, jejímž cílem je v  předstihu 
a na profesionální úrovni informovat družstva o věc-
ném a časovém postupu novelizací příslušných záko-
nů tak, aby realizace změn mohla být v podmínkách 
družstev včas promítnuta do  jejich navazující praxe 
a popřípadě i vnitřních předpisů.

Informace družstvům jsou operativně předávány 
prostřednictvím vnitřní tiskoviny „Informační pře-
hled”. Grafické zpracování Informačního přehledu 
probíhá v elektronické podobě a  je přímo pracovni-
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cí odboru poradenských a  podnikatelských služeb 
umísťováno na  extranet svazu, rozesláno e-mailem 
členským družstvům a  v  jednom výtisku zasíláno 
každému družstvu zdarma. Na základě poptávkového 
řízení byla tištěná forma Informačního přehledu za-
dána našemu členskému družstvu „ŠANCE“ družstvo 
handicapovaných Brno. V roce 2013 a 1. pololetí 2014 
bylo vydáno 15 čísel Informačního přehledu se 180 
odbornými příspěvky. Nově v tomto roce rozjedeme 
informační přehled Spektrum informací, který bude 
elektronicky zasílán členským družstvům a bude se 
týkat činnosti svazu a  zajímavostí z  podnikatelské 
sféry.

Na  uvedené zajištění informací bezprostředně na-
vazují proškolení odborných pracovníků družstev 
v  rámci interaktivních školicích akcí pořádaných 
odborem poradenských a  podnikatelských služeb 

a  brněnským pracovištěm. Tyto semináře jsou vě-
novány všem zásadním změnám a  jako lektoři zde 
vedle pracovníků odboru působí i odborní pracovníci 
z řad autorů zákonů. Ucelený systém vzdělávání pra-
covníků družstev se velmi osvědčil a účast na námi 
pořádaných akcích je skutečně vysoká. Této oblasti 
věnujeme odpovídající pozornost a svědčí o tom počet 
seminářů a školení organizovaných svazem. V období 
2. pololetí 2013 a 1. pololetí 2014 se uskutečnilo celkem 
40 vzdělávacích akcí s celkovou účastí 1 425 osob. 

Pracovníci odboru poskytují poradenskou činnost 
při řešení konkrétních problémů družstev vznik-
lých jak v  rámci vlastní podnikatelské činnosti, tak 
v  souvislosti s  aplikací nových úprav do  vnitřních 
systémů. Převážná část poradenství je poskytována 
v rámci řešení nestandardních, či jinak komplikova-
ných případů, které řeší konzultační týmy, které jsou 
dle potřeby sestaveny z  právníků, účetních a  daňo-
vých poradců, případně dalších specialistů odboru. 
Kompletní preventivní pomoc je družstvům posky-
tována rovněž ve vazbě na oblast životního prostředí 
či prověření dalších vnitřních předpisů družstva.

Odbor pravidelně vyhodnocuje mimo jiné pro po-
třeby externích jednání vybrané ekonomické uka-
zatele družstev a  zabezpečuje vedení agendy, která 
souvisí se změnami v členské základně svazu. 

Odbor poradenských služeb také organizoval a za-
jišťoval nominaci a účast výrobních družstev a jejich 
představitelů v  prestižních manažerských a  podni-
katelských soutěžích ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH, Ma-
nažer roku a Marketér roku 2013. V soutěži ČESKÝCH 
100 NEJLEPŠÍCH bylo oceněno šest výrobních druž-
stev: IRISA výrobní družstvo; Kovodružstvo, výrobní 
družstvo Strážov; Lidokov, výrobní družstvo; OBZOR,  
výrobní družstvo Zlín; Plzeňské dílo a  družstvo  
VELOS. Do soutěže Manažer roku bylo svazem nomi-
nováno celkem 6 kandidátů. Všichni naši kandidáti 
z  celkem 190ti soutěžících postoupili mezi finalisty 
soutěže, což byl vzhledem k úrovni zúčastněných vel-
ký úspěch. Byli to: Ing.  Emil Beber – předseda v. d. 
KOVOBEL; Ing. Miloslav Čermák – předseda Sněžky, 
v. d. Náchod; Stanislav Husník – předseda družstva 
pro chemickou výrobu STYL Neratovice; Ing.  Petra 
Šišková – manažerka Klastr výrobců obalů; Ing. Milo-
slav Šorejs – předseda Granát, družstvo umělecké vý-
roby Turnov a Miroslav Šrédl – předseda STYL Plzeň, 
výrobní družstvo invalidů. Dva z  nominovaných 
získali vysoké ocenění a  stali se manažery svých 
odvětví: Ing. Emil Beber – předseda výrobního druž-
stva KOVOBEL jako manažer odvětví VÝROBA KOVŮ, 
HUTNÍCH A  KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ a  Miroslav 
Šrédl – předseda výrobního družstva STYL Plzeň jako 
manažer odvětví VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ TEXTILU 
a ODĚVŮ. 

Dne 22. 5. 2014 vyhlásila Česká marketingová spo-
lečnost oficiální výsledky soutěže Marketér roku 
2013. Mezi oceněnými kandidáty byli rovněž dva 
reprezentanti členských VD: Ing.  Miluše Valdová, 
obchodní a  marketingová ředitelka Druchema Pra-
ha obdržela ocenění Malý delfín za úspěšný projekt 
inovace výroby sortimentu včetně redesignu obalů. 
Ing. Josef Peřina, předseda družstva KOVIN, obdržel 
diplom za nominaci. 

V současnosti probíhá nominační období do podni-
katelské soutěže Firma roku 2014, kde je pořadatelem 
deník Hospodářské noviny a kde svaz je partnerem. 
V  minulém ročníku se výrobní družstva úspěšně 
do této soutěže zapojila a probojovala se do krajských 
kol: v Libereckém kraji se na druhém místě umístil 
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov a v Kraji 
Vysočina se umístil na  třetím místě VÝVOJ, oděvní 
družstvo v  Třešti, v  Olomouckém kraji se do  finále 
probojovala Moděva, oděvní družstvo Konice.

Svaz českých a moravských výrobních družstev vy-
hlásil pro rok 2014 již patnáctý ročník soutěže DESIGN 
2014 a sedmý ročník soutěže INOVACE 2014, kde řada 
zajímavých družstevních výrobků obdržela ocenění. 
Vyhlášení výsledků proběhlo včera a odborná komise 
kvitovala velmi pozitivní posun vysoké úrovně pro-
duktů družstev, která se soutěže zúčastnila V  letoš-
ním roce také proběhl třetí ročník družstevní soutěže 
Výrobní družstvo roku, která má za  cíl vyhodnotit 
výrobní družstva s dobrými výsledky a ocenit jejich 
přínos k rozvoji výrobního družstevnictví. 
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Z  hlediska nových obchodních příležitostí a  kon-
taktů jsou pro řadu družstev velmi významné účasti 
na  veletrzích a  výstavách v  tuzemsku i  v  zahraničí. 
Ve  smyslu Zásad podpory družstev na  obchodních 
a  propagačních akcích, které upravují poskytování 
podpory ze strany svazu, odbor nadále organizačně 
zajišťoval účast výrobních družstev na  vybraných 
společných akcích. Pokračuje také poskytování indi-
viduálních příspěvků na samostatné účasti družstev 
na výstavních akcích. 

Dámy a pánové, jak všichni víte, patří členská druž-
stva našeho svazu mezi významné zaměstnavatele 
osob se zdravotním postižením. Činnost odboru za-
městnanosti OZP (dříve odboru VDI) je tedy logicky 
další oblastí, o níž Vás chci na našem dnešním setkání 
informovat. Zástupci družstev zaměstnávajících OZP 
nejlépe vědí, jak destruktivní podmínky jim v posled-
ních letech náš stát nastavil a kolik návrhů a jednání 
nás stálo vytvořit předpoklady pro prosazení změn 
této nepřijatelné situace. Klíčovým krokem poslední-
ho období zde bylo zpracování vlastního iniciativního 
návrhu svazu na komplexní změny systému podpory 
zaměstnávání OZP a konzultace těchto návrhů řešení 
stávající situace s ministryní práce a sociálních věcí, 
jejími náměstky a výkonnými pracovníky minister-
stva. Svaz ve spolupráci s dalšími subjekty působící-
mi v této oblasti významným způsobem zintenzivnil 
svoje vyjednávání s ministerstvem i vládou, kterým 
na základě předchozích jednání s členskými družstvy 
předložil zcela konkrétní návrhy pravidel a zákona. 

Co v nich prosazujeme? 
Náš návrh je založen na  uznání zaměstnavatelů 

s více než padesátiprocentním podílem osob se zdra-
votním postižením a jejich registraci ve veřejně pří-
stupném seznamu zaměstnavatelů, která opravňuje 
využívat nástrojů podpory. Je navržena vícesložková 
podpora sestávající z  uplatnění slevy na  odvodech, 
příspěvku na  osobní náklady a  další účely. Součástí 

našeho návrhu je zavedení jednotné elektronické evi-
dence náhradního plnění povinného podílu zaměst-
naných OZP jako základu kontrolního mechanismu 
pro správné směrování těchto účelových prostředků 
a zamezení jejich neoprávněnému čerpání. Dále jsou 
navrženy některé změny směřující k  pozitivní mo-
tivaci zaměstnavatelů a  k  adresnějšímu uplatnění 
nástrojů (rekvalifikace, pracovní rehabilitace) za pří-
mé spoluúčasti zaměstnavatelů. Tento návrh již byl 
ve  věcné podobě předložen k  pracovní konzultaci 
s MPSV ČR a Úřadem práce ČR, předpokládáme sérii 
jednání, která by měla směřovat ke změně legislativy 
v roce 2015 nejpozději však od roku 2016. 

Mimo tuto iniciativu se odbor podílí na řadě dlou-
hodobých záležitostí. Spolupracuje s Fondem dalšího 
vzdělávání na zahájení realizace projektu vzdělávání 
zaměstnanců se zdravotním postižením, zastupuje 
svaz a  zaměstnavatele OZP ve  Vládním výboru pro 
zdravotně postižené občany, kde je zahájena příprava 
nového Národního plánu integrace OZP na roky 2015 
až 2020. Svaz se prostřednictvím odboru OZP podí-
lí na  připomínkách a  přípravě nového Operačního 
programu Zaměstnanost, který pro období 2014–2020 
vypisuje Evropský sociální fond. Spolupracujeme 
rovněž s organizacemi zabývajícími se podporou spo-
lečenské odpovědnosti a  společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek, sociálního podnikání 
integračního typu a  dalšími. Na  odboru v  současné 
době řešíme personální „revitalizaci“. Předpokládám, 
že od září tohoto roku bude pracovat již ve stabilizo-
vané situaci. 
Vážené dámy, vážení pánové, 
jak jsem opakovaně zdůraznil, předpokladem toho, 
aby činnost svazu naplňovala požadované potřeby 
členských družstev, je vzájemná komunikace. Na je-
jím základě může svaz cíleně prosazovat zájmy svých 
členů a poskytovat jim širokou škálu požadovaných 
služeb. Jak vyplývá ze zprávy, která Vám byla předlo-
žena, představenstvo věnuje těmto otázkám soustav-
nou pozornost. Vrcholnou příležitostí k  zamyšlení 
nad tím, jak lze potřeby družstev ještě těsněji promít-
nout do praktické činnosti svazu, je také dnešní val-
né shromáždění. V  této souvislosti očekávám i  Vaše 
podněty přednesené v rámci diskuse. Usnesení, které 
v  závěru dnešního jednání přijmeme, bude výcho-
diskem pro činnost představenstva i odborný aparát 
svazu pro následující období. 

Závěrem mně dovolte, abych jménem představen-
stva poděkoval Vám a Vašim členům a spolupracov-
níkům v  družstvech za  dobrou práci a  reprezentaci 
českého a moravského výrobního družstevnictví. 

Přeji Vám hodně úspěchů v  podnikání, pohodu 
v osobním životě a zejména pevné zdraví

Děkuji Vám za pozornost.
Redakčně kráceno.  

Foto: Jana Henychová
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Valnému shromáždění členských družstev SČMVD 
již tradičně předchází sportovní odpoledne, které 
se koná v  neděli ve  Sportovním centru Nymburk 
a  na  golfovém hřišti v  Poděbradech. Tam také ved-
la naše první cesta. Původně sice počasí předvídalo 
déšť, ale pak se někdo tam nahoře vzpamatoval a po-
slal nám pěkné slunečné počasí. Oproti minulým 
ročníkům nebylo ani vedro a dusno – zkrátka počasí 
bylo opravdu skvělé. Posuďte sami na  přiložených 
fotografiích – například ty z golfu byly pro vás poří-
zeny fotoreportérkou stojící na kraji menšího lesního 
porostu, kam ovšem náhle zavítal o  cca 60 stupňů 
vychýlený letící míček. Jen svištění kolem  ucha mi 
prozradilo, že vše dopadlo OK a tak jsem mohla dofo-
tografovat i zbytek soutěžících.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE  
V NYMBURKU

Sportovní odpoledne v Nymburku, kam jsem se od-
poledne přemístila, nabídlo kromě soutěžní atmosfé-
ry a pěkného počasí také spoustu zajímavých setkání 
s  milými lidmi, manažery úspěšných českých vý-
robních družstev. Soupeřilo se v odvětvích minigolf, 
nohejbal, pétanque, plavání, tenis a rybolov. Zejména 
poslední jmenované odvětví vždy láká všechny sou-
těžící ke společnému posezení v příjemné atmosféře 
místního rybníčku. Ti co v neděli dorazili, nelitovali, 
protože mohli tradičně ochutnat rybářské speciality 
místního šéfkuchaře. Kromě ryb se grilovaly klobásy 
a kdo nechtěl jíst, mohl se alespoň potěšit pohledem 
na  romantické okolí či na  kachní rodinku, která se 
rozhodla vyrazit na obchůzku z rybníka k plotu pří-
mo mezi hosty. 

Je škoda, že možnosti přijet a zasportovat si nevy-
užívá více členských družstev. I  když někdo nemá 
chuť sportovat, je zajímavé alespoň se přijet podívat 
a  mít možnost seznámit se s  těmi, které z  nějakého 
důvodu ještě neznáte, ale mohli by se stát například 
v budoucnu vašimi obchodními partnery – kdo ví… 
Protože když se tak nad grilovanou rybou diskutuje, 
mohou vás i  při neformálním odpoledni napadnout 
společné cesty. No a  když to nestihnete odpoledne, 
doražte alespoň na společenský večer. Můžete jen tak 
sedět a poslouchat hrající kapelu, můžete si zatančit, 
můžete si třeba příjemný večer užít na terase nebo se 
projít po okolí… Jestli vám to letos nevyšlo, budeme se 
na vás těšit, že to třeba vyjde příští rok!
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MINIGOLF

NOHEJBAL
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PÉTANQUE

TENIS
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RYBOLOV

K dispozici byla i kola a jezdilo se i na bruslích…



w w w.scmvd.cz
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Sportovní 
disciplína

Jméno a příjmení  
soutěžícího Umístění

Rybolov
Jozef Hagan 1
Miloslav Šorejs 2
Antonín Chromý 3

Plavání
Milan Kubiš, Petr Janů 1
Miluše Valdová 2
Emil Beber 3

Petanque

Jaroslava Poláková
Josef Polák 1

Ladislav Fiala
Jaroslav Dunovský 2

Veronika Gondeková
Tomáš Dořičák 3

Nohejbal

Jaroslav Procházka
Václav Valter 1

Roman Machala
Jiří Adam 2

Jaroslav Veverka
Zástupce organizátora 3

Tenis
Leoš Jiřele 1
Stanislav Mikeš 2
Miloslav Janíček 3

Minigolf
Jaroslav Dočkal 1
Josef Peřina 2
Jarmila Peřinová 3

Golf
Tomáš Klimeš 1
Antonín Laš 2
Jindřich Zdráhal 3

VYHODNOCENÍ SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ V NYMBURKU

SPOLEČENSKÝ VEČER

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

Výherci obdrželi ceny  
z rukou  
předsedy SČMVD  
JUDr. Rostislava Dvořáka 
a člena představenstva 
pojišťovny Kooperativa 
Jiřího Sýkory.

Manželé Jaroslava a Josef Polákovi

Ing. Miluše Valdová

Josef Hagan

Ing. Miloslav Janíček

Ing. Emil Beber

Večer zahájil  JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD S kapelou si s chutí zazpíval předseda VD HLS Plzeň Vladimír Babnič
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Jana Malá
předsedkyně VD   
Moravská ústředna  
Brno

Ing. Jindřich Zdráhal
předseda VD 
Mechanika Prostějov

Ing. Josef Prášek
předseda VD  
Vývoj Třešť

Ing. Břetislav Mucha
místopředseda VD 
Elap Bruntál

Ing. Miloslav Šorejs
předseda VD
Granát Turnov

Ing. Zdeněk Blažek
předseda VD
Dřevojas Svitavy

Ing. Leo Doseděl
předseda VD
Moděva Konice

Ing. Miloslav Janíček
předseda VD
Brněnská Drutěva  
Brno

Václav Pšeja
předseda VD
Obzor Zlín

Ing. Jiří Daněk 
předseda VD
Druchema Praha
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Ocenění za vítězné výrobky převzali zástupci výrobních   
družstev z rukou předsedy SČMVD JUDr. Rostislava Dvořáka.  

DESIGN VD 2014 
INOVACE VD 2014
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Svaz českých a  moravských výrobních družstev, v  sou-
ladu s koncepcí propagace družstevní produkce a pod-
pory podnikatelských inovačních aktivit družstev, 
vyhlásil pro rok 2014 další ročník soutěží DESIGN VD 
2014 a  INOVACE VD 2014. Soutěž DESIGN VD 2014 se 
konala již 15. rokem. Soutěž INOVACE VD byla vyhláše-
na poosmé, pro povzbuzení inovačních aktivit družstev. 

Odborná hodnotitelská komise ocenila vysokou úroveň 
soutěžních prací, které byly výrobními družstvy letos 
přihlášeny do  soutěže. Výrobní družstva tak znovu 
přesvědčila, že umí vyrábět nové konkurenceschopné 
výrobky s vysokou kvalitou, jež je současně podpořena 
odpovídající úrovní designu.

Vyhlášení výsledků soutěží  
DESIGN VD 2014 a INOVACE VD 2014

OCENĚNÍ   DESIGN VD 2014

Kolekce ručně šitých maňásků vychází z tra-
dičního pojetí maňáskového divadla. 

Použité materiály jsou příjemné na omak, 
hezké jsou barevné kombinace, vtipné detai-
ly a přívětivý výraz. Důkladné zpracování 
detailů je důležité vzhledem k trvanlivosti 
výrobků určených pro děti.

Volnočasové separátní  
stojákové sako s vpínací vsadkou
Výrobce: Vývoj Třešť
Autoři: Michal Přibyl, Radka Laubová 

Komise ocenila jak tvarové řešení saka, střih s mírně zvýšenou linií 
pasu a umístění kapes, tak i výběr a kombinaci materiálů. Vpína-
cí vložka umožňuje širší využití saka (i v uni podobě v kombinaci  
s módní šálou). Kožené výpustky chrání kapsy před oděrem, model 
působí mladistvě a současně. Je dobrou alternativou k polyamido-
vým prošívaným bundám a tvoří typově mezičlánek mezi klasickým 
sakem a bundou.

Kolekce cpaných maňásků pro děti od věku 0+
Výrobce: Moravská ústředna Brno 
Autoři: Hana Černohorská, Erika Bertóková

DESIGN VD 
2014

DESIGN VD 
2014
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New Cross collection
Výrobce:  Templářské sklepy Čejkovice
Autor: kolektiv autorů

Dámský kabátek model 4059
Výrobce: Moděva Konice
Autoři:  Ing. Dana Svobodová, Markéta Rozsívalová 

Dámský kabátek model 4059 z kvalitní vlněné tkaniny v kombinaci 
s úpletem představuje nové a netradiční řešení designu kabátku 
pro mladou cílovou skupinu. Vyznačuje se mladistvou siluetou a 
čistou linií. Vtipný detail kombinace s úpletem na rukávech podtr-
huje atraktivitu tohoto výrobku.

Souprava *Morning Dew*
Výrobce: Granát Turnov
Autoři: Milan Hejral, Marek Duffek

Souprava představuje výjimečné zpracování tradičního českého 
granátu. Design šperku splňuje všechny nároky moderní ženy  
a skvěle koresponduje s aktuálními módními trendy. Představuje 
výrazný šperk bohatě zdobený českými granáty, vhodný i pro ná-
ročnou klientelu.

Elegantní láhev z černé skloviny s re-
liéfem hradby, templářským křížem  
a s decentní šedou etiketou na první po-
hled odlišuje novou řadu vín od ostat-
ních značek. Nejvýznamnějším prvkem 
designu je moderní pojetí grafiky na 
etiketě.

Dentální dóza
Výrobce: Obzor Zlín
Autor: Jaroslav Štěpán

Vzhledově ucelená dóza s vyjímatelným vnitřním perforovaným 
dílcem má dobré ergonomické i ostatní funkční vlastnosti. Dobře 
se uchopuje, uzavírá i otvírá a udržuje. Díky deklarované zdravotní 
nezávadnosti použitého materiálu a jeho odolnosti vůči vysokým 
teplotám najde dóza uplatnění i na stomatologických pracovištích  
s nezbytností její sterilizace. Barevné varianty a možnost potisku 
zvyšují užitné i estetické vlastnosti dózy.

DESIGN VD 
2014

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
DESIGN VD 

2014

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
DESIGN VD 

2014

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
DESIGN VD 

2014
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Atypický zasklívací systém rastrové fasády 
Výrobce: Mechanika Prostějov
Autoři:  Luděk Hrubý

Atypický zasklívací systém rastrové fasády re-
alizovaný družstvem Mechanika Prostějov pro 
novostavbu administrativní budovy umožnil 
osadit bezpečné, tvarově i rozměrově různorodé 
atypické profily a dosáhnout organického výrazu 
objektu podle požadavků projektantů. Firma pro-
kázala konstrukční zdatnost potřebnou ke splnění 
zakázkového zadání. Zasklívací systém rastrové 
fasády vykazuje nejen požadovanou funkčnost  
i bezpečnost proti poryvům větru, ale rovněž vy-
tváří  atraktivní vzhled stavby.

Automatická linka kokilového lití 
Výrobce: Elap Bruntál
Autor: Ing. Josef Klíma

Soustava zařízení vykazuje vysokou technickou 
úroveň. Linka nabízí kontinuálnost lití, výhodnější 
oproti klasickému kokilovému lití. Robotizace linky 
zvyšuje produktivitu slévárenské výroby, zařízení 
přitom umožňuje rychlý přechod na ruční ovládání, 
např. v případě technické poruchy a představuje ze-
fektivnění výrobního procesu.

Variabilní dětské vozítko BLESK
Výrobce: Kovodružstvo Žebrák
Autor: Josef Vlk 

Dětské vozítko díky inovativnímu spojovacímu prv-
ku zvanému „kámen“ umožňuje měnit rozměrové  
a úhlové parametry tak, aby jej bylo možno po-
stupně a opakovaně přizpůsobovat dle růstu dítěte. 
Výrobce však šel ve své invenci ještě dále a nabízí 
výrobek nejen jako jednotlivé, rozměrově přizpů-
sobitelné vozítko, ale také jako stavebnicový systém 
zahrnující více typových komponent, z nichž je 
možné díky uvedenému inovativnímu spojovacímu 
prvku stavět různé typy vozítka. Design vozítka je 
kompaktní, robustní konstrukce umožňuje barevné 
varianty.

INOVACE VD 
2014

INOVACE VD 
2014

INOVACE VD 
2014

OCENĚNÍ   INOVACE VD 2014
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Obal na smaltovaný kalendář  
+ transportní obal
Výrobce: Brněnská Drutěva Brno 
Autoři: Ing. Libor Knötig, Jarmila Nevřivá

Koupelnový nábytek VITTA + COLOR
Výrobce: Dřevojas Svitavy 
Autoři: Ing. Zdeněk Blažek, Bc. Jakub Med

Koupelnový nábytek VITTA + COLOR je založen na důrazu 
na kvalitu a design. Design je tu důležitou prezentovanou 
hodnotou, kdy hodnotové funkce představující inova-
tivnost jsou s ním úzce spojeny. Jde zejména o děrovanou 
čelní plochu u značky VITTA, jež umožňuje oboustrannou 
prostupnost par. Další funkce nábytku jako trvanlivost  
a voděodolnost materiálu či prostorové řešení úložných 
prostor představují pro potencionálního kupujícího důle-
žitou zákaznickou hodnotu.

Výrobek dokazuje schopnost družstva řešit specifické požadavky 
zákazníka individuálním přístupem a vývojovou invencí. Obal na 
smaltovaný kalendář chrání produkt náchylný k poškození a současně 
splňuje specifické požadavky související s celními zákony USA. Výrobce 
nalezl řešení využitelné pravděpodobně i pro další zakázky, ale hlavně 
prokázal svou schopnost inovovat na základě konkrétních požadavků 
zákazníka na funkce obalu.

Vakuová skleněná ozdoba z kolekce GOLD TIME 
Výrobce: Irisa Vsetín  
Autoři: Dana Štěpančíková, Jaroslav Trtík 

Sada lepidel pro domácnost, školu  
a kancelář HERKULES
Výrobce:  Druchema Praha
Autor: Kolektiv autorů

Sada univerzálních lepidel Herkules vyniká jednotným koncepčním řešením 
vizuálního stylu, výraznou barevností a přehlednou grafikou. Tato image je 
podpořena i osobitým tvarováním dóz a obalů. Inovativnost projektu je vyjád-
řena na úrovni produktu a dále i na úrovni výrobního procesu. Mezi praktické 
novinky obalu tohoto tradičního lepidla patří kompatibilní uzávěry mezi dvě-
ma baleními.

Text: Ing. Věra Řeháčková. Foto: archiv družstev

Výrobce vyvinul inovativní metodu povrchové úpravy křehkých skleněných 
předmětů, u nichž je kladen důraz na design, a aplikoval tuto metodu u vá-
nočních ozdob. Technologie vakuového pokovování a použití metalických 
materiálů dává možnost vzniku zajímavého designu a funkcí výrobku. Ozdoba 
vykazuje vyšší odolnost proti rozbití a současně vyšší bezpečnost v případě 
rozbití díky minimalizaci volných ostrých úlomků, což bylo ověřeno srovná-
vacími zkouškami.

w w w.irisa.cz

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ
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Tento rok slaví družstvo IRISA Vsetín 60 let od založení. Oficiální slavnostní 
akce se uskutečnila v  pátek 25. dubna od  16 hodin ve  Velkém sálu Domu 
kultury ve Vsetíně. Členové i pracovníci družstva si tak připomněli dlouhá 
léta společné práce a zhodnotili i současné výsledky činnosti družstva.

Po  zahájení a  slavnostním přípitku mohli návštěvníci akce zhlédnout 
vystoupení folklorního souboru Malá Jasénka. Následovalo exhibiční vy-
stoupení studia Starlight s názvem SALSA LATIN MIX. Poté byli přítomní 
hosté pozváni k rautu, který oživila barmanská show a  losování tomboly. 
Vystoupil i  zpěvák Standa Hložek, jenž byl i  moderátorem společenského 
večera. Celý večer zakončilo vystoupení skupiny SKART.

  Pane předsedo, dovolte mi v souvislosti s oslavami při 
příležitosti 60 let založení družstva položit vám otázku 

– jak byste zhodnotil dosavadní činnost družstva?
Podle mého názoru je jistým zhodnocením právě 
těch 60 let, kdy IRISA se stejnou vlastnickou struk-
turou a  obchodním jménem působí na  našem trhu. 
Za  mne nejdůležitějším faktorem zůstává fakt, že 

V průběhu večera vznikla milá příležitost dozvědět se více o družstvu, tedy jsme oslo-
vili předsedu družstva Ivana Abdula.
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i  přes tendence některých členů o  rozdělení druž-
stva, k tomuto nikdy nedošlo a všechny tři výrobní 
programy, které od počátku provozujeme, jsou před-
pokladem stability družstva i do budoucna. Velice si 
cením i skutečnosti, že od začátku působení družstva 
je neustále jeden z hlavních cílů zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením a dodnes patříme k největ-
ším zaměstnavatelům v ČR.

  IRISA získala ocenění v  soutěži 100 nejlepších – jaký 
přínos vidíte v možnosti účastnit se manažerských sou-
těží a co konkrétního vám toto ocenění přineslo? 

Jsme rádi, že se můžeme takových soutěží zúčastnit. 
Je to pro nás příležitost jak si ověřit, že práci, kterou 
ve družstvu děláme, odvádíme dobře, a že se nám daří 
naplňovat naše cíle. Manažerské soutěže jsou pro nás 
důležitým nástrojem, který nám dává možnost zvi-
ditelnit činnosti našeho družstva a ohodnotit dobře 
odvedenou práci našich zaměstnanců. 

IRISA oslavila 60 let existence

Ivan Abdul,  
předseda představenstva  
IRISA Vsetín

Čestné uznání pro VD IRISA předal 
JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD
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  Co zajímavého chystáte v nejbližší 
době? 

Jak jsem již říkal v  úvodu, chce-
me udržet všechny tři výrobní 
programy, tj. výrobu technických 
výlisků, výrobu skleněných vá-
nočních ozdob a výrobu obalů. 
Ve  všech těchto oborech jsme si 
vybudovali dobré postavení jak 
na našem trhu, tak v zahraničí.
Hlavním oborem bude do budouc-
na lisování plastů, kde počítáme 
s  největším rozvojem a  nákupem 
nových technologií. V  loňském 
roce jsme zde investovali zhruba 
20 milionů korun do nové pokovo-
vací linky a vstřikolisů a pro letoš-
ní rok plánujeme zhruba se stejnou 
částkou na  rozšíření výrobních 
ploch a  nové lakovací kabiny.

Ani ostatní obory nechceme 
nechat zaostávat a  počítáme pře-
devším s posílením obchodního od-
dělení na závodu vánočních ozdob 
a  vybudování nových distribuč-
ních síti s cílem navýšit objem vý-
roby skleněných vánočních ozdob. 
Závod kartonáže má i přes velkou 
konkurenci na  trhu dlouhodobě 
dobré postavení a  také  zde očeká-
vám v letošním roce nárůst tržeb.

Před námi je sice léto, na  které 
se už mnozí z  nás jistě moc těší 
a  myšlenka na  Vánoce je zatím 
vůbec netrápí. To ovšem neplatí 
pro Jitku Martinákovou, vedoucí 
obchodního oddělení pro závod 
vánoční ozdoby, které jsme se při 
dané příležitosti rovněž zeptali 
na pár otázek. 

  Paní Martináková, patříte mezi nej-
významnější producenty vánoč-
ních ozdob. Kde všude se dají vaše 
ozdoby zakoupit?

V současnosti je náš závod dlouho-
době druhým největším výrobcem 
skleněných vánočních ozdob v ČR 
a svou pozici si udržuje i nadále. 

Závod vyrábí ročně přes milion 
kusů skleněných vánočních koulí 
a figurek. Z tohoto množství je ne-
celých 95 procent pro zahraniční 
zákazníky z  Evropy i  ze zámoří. 
Mezi největší zahraniční odběra-
tele patří USA, Švédsko, Německo, 
Rakousko, Itálie, Francie, Dánsko 
a Holandsko spolu s Chorvatskem. 
V  posledních letech zaznamená-
váme nárůst zájmu i  tuzemských 
odběratelů. Možná je to tím, že si 
začínáme uvědomovat, jak dobré 
je čerpat z našich tradic, ojedinělé 
krásy a kvality našich výrobků.

Ozdoby vyrobené ve  družstvu 
IRISA Vsetín naleznete po  celém 
světě jak v  malých nákupních 
centrech a kamenných obchodech, 
tak i  ve  velkých celosvětově zná-
mých nákupních domech.

  Vánoční svátky jsou jednou za rok – 
vyrábějí se ozdoby celoročně nebo 
jen před Vánocemi?

Každý z  nás si řekne, že Vánoce 
jsou pouze v prosinci, dětem končí 
Vánoce rozdáním dárků, rodi-
čům odstrojením stromečku, ale 
u výrobců vánočních ozdob tomu 
tak není. Užívají si tuto třpytivou 
krásu po  celý rok. Pouze v  době 
vánočních svátků se zastaví a pro-
žijí tyto chvíle s  nejbližšími, ale 
od nového roku začíná jejich práce 
opět od začátku. 

V  lednu navštívíme veletrh 
ve  Frankfurtu nad Mohanem, 
který určuje módní trendy, vzo-
ry a  barvy pro designéry celého 
světa. Únor až březen jsou měsíce  

IRISA oslavila 60 let existence

Jitka Martináková,  
vedoucí obchodního oddělení,  
závod 1 – vánoční ozdoby
IRISA, Vsetín
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vytváření a  přenášení nových 
vzorů z  rukou designérů na  skle-
něné ozdoby, aby si zákazníci 
v následujících dvou měsících měli 
z čeho vybírat. Duben až červen se 
uzavírají velké zakázky a  součas-
ně začíná i samotná výroba, která 
je nejintenzivnější od  června až 
do konce listopadu. Ani v prosinci 
se nezastaví ruce našich foukačů, 
aby nám skleněné kuličky nepo-
chyběly při výrobě v  nadcháze-
jícím roce. To oni jsou pro nás ti, 
kteří stojí na  začátku té skleněné 
krásy. My ostatní ji pak celý rok 
dotváříme dle požadavků našich 
zákazníků. 

  Mohla byste nám přiblížit vaše 
služby v  oblasti propagačních 
předmětů? Předpokládám, že prá-
vě vánoční ozdoba může být vhod-
ným dárkem pro firemní partnery.

Vánoční ozdoba je využívána 
mnoha prestižními firmami jako 
exkluzivní dárek pro své zaměst-
nance i  obchodní partnery. Jako 
propagační předměty mají spous-
tu využití. Můžeme přenést na oz-
dobu logo firmy, nápis s  přáním 
nejen vánočním, ale třeba i  k  na-
rozeninám nebo jako poděkování. 
Jsou to také hotely, restaurace, 
prestižní obchodní domy, kosme-
tické salony, které jsou vyzdobeny 
našimi výrobky. 

Podporujeme i  nadační akce 
krásnými dárky, jako je třeba vel-
ké skleněné srdce s nápisem mota 
dle požadavku zákazníka, zdobe-
né jménem nebo pěkným přáním. 

Ozdoba může být i  jako doplněk 
luxusního balení spolu s  kosmeti-
kou, vínem nebo svíčkou. Vše zále-
ží na požadavku zákazníka a  jeho 
potřebách. Nesmíme zapomínat 

také na  naše děti, pro které po-
řádáme workshopy, aby si mohly 
sami vytvořit ozdobu jako dárek 
pro své blízké nebo sami pro sebe. 
Věřte tomu, že je to krásný pocit, 
když dostanete vlastní ozdobu 
ve  tvaru srdce, kde je napsáno 

„z lásky“ nebo „pro maminku“. 
Máme požadavky i  na  naroze-

ninové dárky, kdy je na  ozdobě 
jubileum nebo při narození dítěte 
jeho datum narození se jménem. 
Skleněná ozdoba skýtá mnoho 
možností, jak udělat radost dru-
hému nebo i sami sobě. 

  Pokud má někdo zájem nechat si 
vyrobit speciální vánoční ozdobu 
pro firmu, tak jaké jsou vaše mož-
nosti? Mám na mysli např. techno-
logii potisku, minimální počet kusů, 
apod.

Jak vychází z  předešlých odpově-
dí, tyto možnosti jsou neomezené. 
Vycházíme vstříc každému zákaz-
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níkovi s individuálním přístupem 
k jeho požadavku. 

IRISA má své vlastní vývojové 
studio a  je schopná vyrobit ozdo-
by také  s  tématy předloženými 
zákazníky. Běžně vyrábíme loga 
a  jiné firemní potisky na  kuličky 
dle individuální poptávky zákaz-
níka. Tisk se dá aplikovat nejen 
na kuličky, ale také na špice a ně-
které tvary srdce či formy. 

Zcela ojedinělou technikou, 
kterou IRISA jako jediná v  ČR 
disponuje a uplatňuje, je vakuové 
pokovování. Tento nový výrobní 
program, jímž se zcela odlišujeme 
od  ostatních výrobců vánočních 
ozdob, umí zanechat stříbrný 
efekt jen tam, kde je potřeba, a tím 
se získá v  určitých místech prů-
hled do ozdoby. I když se sice jedná 

o  nákladnější formu výroby, do-
kážeme díky ní vytvořit krásně 
bohaté exkluzivní dekory, což 
nám dává možnost vyrábět vá-
noční ozdoby, které vypadají tak 
říkajíc nadčasově.

Jinou technikou, kterou při de-
korování vánočních ozdob v IRISE 
využíváme, je sítotisk, jež z  části 
usnadňuje práci malířek a  záro-
veň se řadí svou kvalitou k nejlep-
ším v  Evropě. Díky této technice 
lze vyhotovit na  vzoru i  ty nej-
drobnější detaily s  maximální 
přesností. Jednotlivé techniky se 
dají rovněž navzájem kombino-
vat, takže možnosti zdobení jsou 
vskutku rozmanité. 

V  tomto oboru IRISA navazuje 
na  mnohaletou tradici výroby 
ručně malovaných a  dekorova-
ných vánočních ozdob. V  nabídce 
je až 15 tisíc druhů dekorů, které 
se neustále oživují a  přizpůsobují 
poptávce zákazníka. Každý má 
možnost navštívit naši vzorkov-
nu přímo v  závodě, kde si může 
vybrat z mnoha nabízených nejen 
vánočních vzorů.

  Je možné si tedy nechat u vás vyro-
bit např. i jednu kuličku?

Ano, i  to je možné. Většinou nás 
z  tohoto důvodu zákazníci oslo-
vují, když hledají dárek pro svého 
blízkého, jako je např. životní jubi-
leum nebo oslava výročí. 

  Jakým způsobem jsou potom tako-
vé zakázky posílány? 

Zakázky standardně posíláme 
klientovi na  dobírku nebo přes 
osobní odběr. Ozdobou si zá-
kazníci mohou zakoupit i  přímo 
u  nás v  prodejně na  ul. Jasenická 
697 ve  Vsetíně, která je otevřena  
sedm dní v týdnu. 

Podrobné informace o  způso-
bu zasílání, množství ks, nebo 
zakázkové výrobě se mohou lidé 
rovněž dozvědět na  našich inter-

netových stránkách www.irisa.cz.  
Návštěvníci webu si mohou pro-
hlédnout naši fotogalerii, kterou 
postupně doplňujeme, a  přes po-
ptávkový formulář nás mohou 
s jakýmkoli dotazem, či poptávkou 
kontaktovat. V  opačném případě 
mohou kontaktovat přímo naše 
obchodní oddělení na  telefonním 
čísle: 571 484 452.

Pro družstvo IRISA je důležité, mít 
spokojené zaměstnance i zákazní-
ky. O  tom svědčí slogan, jímž se 
s  námi zaměstnanci IRISY na  zá-
věr rozloučili: 

„Světový luxus  
za české ceny,  

ať vám připomíná 
křehká krása  
ze Vsetína.“

Rozhovory připravily Jana Henychová 
a Ing. Lada Jelínková.
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městnance v celém kraji. Akci svou 
účastí dále podpořili členové Rady 
Pardubického kraje Zdeněk Křišťál, 
zodpovědný za  regionální rozvoj 
a  evropské fondy, Jana Pernicová, 
náměstkyně hejtmana, zodpověd-
ná za školství, kulturu a památko-
vou péči, Jaromír Dušek, náměstek 
hejtmana, zodpovědný za dopravu 
a dopravní obslužnost. Za Králove-
hradecký kraj pozdravil oceněné 

Pardubický zámek hostil  
nejvýznamnější manažery  
severovýchodních Čech

manažery Otakar Ruml, náměstek 
hejtmana Královehradeckého kra-
je pro oblast regionálního rozvoje, 
evropských grantů, dotací, cestov-
ního ruchu a  kultury. Svoji zdra-
vici přednesl rovněž Marek Pieter, 
náměstek hejtmana Libereckého 
kraje zodpovědný za  řízení eko-
nomiky, investic, správy majetku 
a  informatiky a  účastnila se také 
Ivana Hujerová, členka rady Libe-
reckého kraje zodpovědná za řízení 
hospodářského a regionálního roz-
voje, evropských projektů a rozvo-
je venkova.

Setkání manažerů navštívili 
mimo zástupců z  Pardubického, 
Královéhradeckého a  Libereckého 
kraje také senátorka Miluše Hor-
ská a  místopředseda Evropského 
parlamentu Oldřich Vlasák. Česká 
manažerská asociace byla zastou-
pena prezidentem Ing.  Pavlem 
Kafkou, předsedou hodnotitelské 
komise Janem Preclíkem, ředi-
telem Ing.  Ivo Gajdošem a  tajem-
níkem soutěže Manažer roku 
Rastislavem Lukovičem. Za  Konfe-
deraci zaměstnavatelských a  pod - 
ni katelských svazů ČR se setká-

Setkání se letos konalo již po osmé 
a těší se zájmu a podpoře z nejvyš-
ších míst všech tří krajů. Pozvání 
proto přijala celá řada významných 
hostů. Celé setkání zahájil 1. ná-
městek hejtmana Pardubického 
kraje Roman Línek, který poděko-
val oceněným manažerům za jejich 
práci a  vyjádřil názor, že úspěch 
a  prosperita regionálních firem je 
rozhodující pro zaměstnanost a za-

Slavnostní Setkání oceněných 
manažerů Pardubického, Králové-
hradeckého a  Libereckého kraje se 
uskutečnilo 11. června v  reprezen-
tačních prostorách pardubického 
zámku. Mezi oceněnými manažery, 
kteří převzali pamětní list a  dary 
od Centra andragogiky a krajů, byli 
také předseda výrobního družstva 
Sněžka Náchod Ing.  Miloslav Čer-
mák a předseda VD Granát Turnov 
Ing. Miloslav Šorejs. Hlavním cílem 
této akce, kterou organizovala 
společnost Centrum andragogiky, 
s.r.o. ve  spolupráci s  Českou mana-
žerskou asociací, bylo představit 
manažery tří krajů, oceněné v sou-
těži MANAŽER ROKU. Celá akce 
proběhla pod záštitou hejtmanů 
Pardubického, Královehradeckého 
a Libereckého kraje.

Ocenění manažeři. První řada třetí zleva: Ing. Miloslav Šorejs (VD Granát Turnov), 
sedmý zleva: Ing. Miloslav Čermák (VD Sněžka Náchod)
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Text: Bc. Gabriela Mikulecká, Jana Henychová. Foto: Rastislav Lukovič, archiv Centra andragogiky

ní účastnil prezident svazu Jan 
Weisner. Soutěž MANAŽER ROKU 
si podle Ing.  Pavla Kafky, klade 
za  cíl vyzdvihnout nejlepší z  nej-
lepších, ocenit klíčové osobnosti 
managementu, prezentovat jejich 
výsledky širší veřejnosti a  pouká-
zat nejen na  dobrou práci, kterou 
odvádějí, ale představit je i  jako 
vzory pro další potenciální násle-
dovníky.

Na Setkání oceněných manažerů 
byli představeni všichni manažeři 
ze severovýchodních Čech, kteří se 

stali finalisty v  celostátní soutěži 
Manažer roku. Letošní ročník 21. 
soutěže je pro region významný 
tím, že nejvyšší titul Manažer roku 
putuje do České Skalice a získal ho 
Karel Žďárský ze společnosti Far-
met a.s.. 

Součástí Setkání oceněných ma-
nažerů byla také podnětná disku-
ze, ve  které se zúčastnění dotkli 
ožehavých témat, jako je například 
dopravní infrastruktura, zdra-
votnictví, nedostatek technických 
kádrů nebo úroveň středního 

a  vysokého školství. Hovořilo se 
také o  společenské odpovědnosti 
dnešní politické scény. Byl inicio-
ván proces vzájemné komunikace 
mezi manažery, podnikateli a  sa-
mosprávami, vzájemný respekt 
a  schopnost domluvit se na  klíčo-
vých otázkách, které mohou pomo-
ci překonat obtíže spojené s končící 
ekonomickou krizí či nepříznivým 
demografickým vývojem v krajích.

Příští Setkání oceněných mana-
žerů v  roce 2015 bude hostit Libe-
recký kraj. 

Vlevo: Ing. Miloslav Čermák (VD Sněžka Náchod) Vlevo: Ing. Miloslav Šorejs (Granát Turnov)
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Když se řekne dámský klobouk, zpravidla k němu patří 
dáma. Dáma skutečná, protože klobouk nesedne každé  
ženě. Klobouky všech velikostí, stylů, rozmanitých barev 
a setkání klobouků do společnosti i k běžnému nošení, 

to vše bylo vidět v pražském TOP Hotelu Praha ve stře-
du 11. června, kde se od 17.00 hodin uskutečnilo tradiční 
setkání podnikatelek a manažerek pod názvem Vítání 
léta aneb Klobouková párty.

Akci pořádal tradičně Klub ma-
nažerek. Hlavní organizátorkou 
akce byla předsedkyně klubu 
PhDr. Lenka Tomešová. Patronkou 
setkání je vždy Manažerka roku. 
Tentokrát to byla Manažerka roku 

2013 Ing. Jaroslava Valová, zaklada-
telka a generální ředitelka společ-
nosti SIKO Koupelny & Kuchyně. 
Mezi odborné partnery akce patřil 
také Svaz českých a  moravských 
výrobních družstev a  Česká ma-

nažerská asociace. Partnery akce 
byla mimo jiné členská výrobní 
družstva Detecha Nové Město nad 
Metují, Granát Turnov, Moravská 
ústředna Brno a Vřídlo Karlovy 
Vary, kteří věnovali ceny do tom-
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Vítězná kreace v soutěži 
„O nejextravagantnější klobouk“

Zleva: Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR, Alena Gajdůšková, místopřed-
sedkyně Senátu Parlamentu ČR a Lenka Tomešová, předsedkyně Klubu manažerek
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boly. Hlavním partnerem akce 
byla Pojišťovna Kooperativa.

Letos bylo na programu několik 
novinek – mj. soutěž „O  nejex-
travagantnější klobouk“. Dámy, 
které přišly v klobouku, současně 
napomohly k  dosažení rekordu – 
shromáždit co největší počet dam 
s klobouky na jedné akci. Celkový 
počet dam zaznamenala Agentura 
Dobrý den v  Knize rekordů. Bě-
hem večera měli přítomní hosté 
možnost sledovat módní přehlíd-
ku klobouků a  vyhrát nějakou ze 
zajímavých cen věnovanou part-
nery. 

Text a foto: Jana Henychová

Předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák 
s chotí

Prezentace VD Granát Turnov

Prezentace VD Vřídlo Karlovy Vary



32 VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  7/2014

ROZHOVOR
PhDr. Lenka Tomešová
předsedkyně 
Klubu manažerek ČMA

  Jak byste zhodnotila dnešní Klo-
boukovou party? 

I  když nám ani letos počasí neu-
možnilo uspořádat Kloboukovou 
párty v  Japonské zahradě TOP 
HOTELu Praha, kongresový sál 
byl naplněn do  posledního mís-
tečka. Nepřehlédnutelné byly 
nádherné klobouky i  kreace do   
soutěže „O  nejextravagantnější 
klobouk“. Další letošní novinkou 
byla vystoupení dětí členek Klubu 
manažerek, takže jsme obdivo-
vali taneční výkony vicemistrů  
ČR v  10 tancích Ondřeje Slišky  
a Daniely Valjentové a poté Honzy 
Webera, sedminásobného mistra 
světa ve Footbagu.

Letošní Klobouková párty měla 
skvělou atmosféru i  díky mode-
rátorovi Vojtovi Bernatskému. 
Hodně hostů mi říkalo, že to byla 
nejhezčí Klobouková párty, kterou 
kdy zažili.

  Dnes padl rekord v počtu klobou-
ků na akci. Můžete nám prozradit, 
kolik dam je na společné fotografii? 

Na  Kloboukové párty byly více 
než dvě stovky hostů, na společné 
fotografii je podle komisaře Agen-

tury Dobrý den, který účastnice 
pečlivě počítal, 137 dam. Ne všech-
ny „okloboukované ženy“ focení 
stihly, protože v  době fotografo-
vání se pohybovaly u  výstavních 
a  prodejních stánků atd. Přesto 
tento počet je zaznamenán Agen-
turou Dobrý den takto:

Nejvíce žen v klobouku na společ-
né fotografii. 

Klub manažerek ČMA uspořá-
dal akci, na  které se na  jednom 
místě sešlo více než 200 lidí 
v  kloboucích. Převážnou většinu 
osazenstva tvořily dámy, potažmo 
dámské klobouky různých tvarů, 
barev a  velikostí. Ke  společné-
mu fotografování se poté sešlo 
137 slečen, paní a  dívek. Rekordu 
bylo dosaženo ve  středu 11. 6. 
2014 ve  velkém sále TOP hote-
lu Praha v  rámci akce nazvané  
14. Klobouková party – setká-
ní podnikatelek a  manažerek 
za  účasti PaedDr.  Aleny Gajdůš-
kové, 1. místopředsedkyně senátu 
ČR a Mgr. Věry Jourové, ministry-
ně pro místní rozvoj ČR. 

  Klub manažerek ČMA organizuje 
řadu zajímavých setkání. Jakým 
způsobem lze stát se členkou vaše-
ho klubu? 

Klub manažerek sdružuje podni-
katelky a  manažerky z  různých 

oborů a míst. Když se v roce 1996 
začala skupinka podnikatelek 
scházet a  organizovat klubová 
setkání, nenapadlo by mě, že pů-
jde o  nepřetržitou činnost, která 
letos vstoupila již do  18. ročníku. 
Pořádáme Snídaně s…, Odpolední 
čaj s…se zajímavými osobnost-
mi, návštěvy ve  firmách členek, 
semináře, společné zahraniční 
cesty za  poznáním, věnujeme se 
sebevzdělávání. Cílem klubových 
setkání je získávání nových po-
znatků, informací, výměna zku-
šeností, možnost přispět svými 
názory, setkávání s  významnými 
osobnostmi hospodářského, po-
litického a  společenského života. 
Členkou klubu se může stát žena 
(podnikatelka nebo manažerka), 
pro níž jsou tato setkání příleži-
tostí k jejímu dalšímu rozvoji a zá-
roveň může svými zkušenostmi 
napomoci ostatním.

  Jaké akce vás v nejbližší době čekají? 
Nejdříve návštěva Pražského 
hradu, kde si před prázdninami 
popřejeme hezkou dovolenou 
a  prohlédneme si reprezentační 
prostory, kam se běžně člověk 
nedostane. Další akcí bude se-
tkání, které připravují kolegyně, 
zabývající se designem, interiéry, 
nabídkou nábytku a  doplňků. 
Byly na  mezinárodním veletrhu 
v  Miláně, odkud přivezly spousty 
inspirací. Poté nás čeká setkání 
o mozku – s odborníkem, kterého 
velmi obdivuji – s předním českým 
neurofyziologem prof.  MUDr.  Jo-
sefem Sykou, DrSc. Plánů je 
hodně, hlavně si přeji, abychom 
se všechny scházely co nejdéle 
ve zdraví, pohodě, toleranci a vždy 
se navzájem těšily na  společné 
klubové chvíle. Přispěje-li každá 
akce k pocitu příjemně a užitečně 
prožitých chvil, kdy se pak loučí-
me s úsměvem na tváři a se slovy 
„už se těšíme na  příští setkání“ – 
co více bych si jako organizátorka 
mohla přát? 

Rozhovor připravila Jana Henychová.

w w w.scmvd.cz;  w w w.cma.cz   

Dáma uprostřed v modrém: Lenka Tomešová, předsedkyně Klubu manažerek
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Po  několikaměsíčních jednáních kývli zástupci za-
městnavatelů na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 
příštího roku ze současných 8500 korun na  9000 
korun. „Souhlasili jsme s navýšením minimální mzdy 
pro rok 2015. Je to pro nás hraniční suma,“ uvedl Ja-
roslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a  dopravy 
ČR po  skončení Plenární schůze Rady hospodářské 
a sociální dohody (tripartity), která se konala v úterý 
3. června za účasti předsedy vlády Bohuslava Sobotky, 
ministra financí a  místopředsedy vlády Andreje Ba-
biše a dalších členů vlády a na druhé straně odborářů 
v čele s Josefem Středulou, předsedou Českomoravské 
konfederace odborových svazů. 

Zástupci nejsilnějšího zaměstnavatelského svazu 
v  zemi vedli před tímto ústupkem četná jednání 
s  podnikateli o  jejich postoji k  navýšení minimální 
mzdy. Vzhledem k  odlišné mzdové úrovni mezi jed-
notlivými odvětvími, regiony a firmami, nebylo jed-
noduché tento návrh podpořit. Navíc, nehledě na to, 
že se minimální mzda týká jen zhruba 100 tisíce osob, 
její navýšení se promítne do zvýšení tzv. zaručených 
mezd, tj. vyšších tarifních stupňů. V některých odvět-
vích tak mohou mít zaměstnavatelé problémy. Jedná 
se zejména o textilní průmysl, stavebnictví, obchod 
či zemědělství. Nejhorší situace je u bezpečnostních 
služeb, kde je zaměstnáno na  20 tisíc osob, a  kde je 
nejvyšší podíl osobních nákladů na celkových nákla-
dech zaměstnavatele. 

Vedle toho každé zvýšení mzdy s sebou nese zvýšení 
nepřímých mzdových nákladů, zejména pojistného 
na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění. Růst 
minimální mzdy bude pro firmy znamenat zvýšení 
odvodů z pojistného na sociální zabezpečení o zhru-
ba 190 milionů korun a  na  zdravotní pojištění o  80 
milionů za rok. 

Zaměstnavatelé v čele se Svazem průmyslu a dopra-
vy ČR pokládají uvedených 500 korun za únosnou pro 
rok 2015 vzhledem k očekávanému růstu HDP o zhru-

ba 2,5 procenta. Oproti odborům, které deklarují 
zájem navyšovat minimální mzdu každý rok, nepo-
važují zaměstnavatelé navyšování minimální mzdy 
za automatické. „Příští rok o tom budeme vyjednávat. 
Není to žádný automatická věc,“ uvedl Jaroslav Ha-
nák s  tím, že pro takové rozhodnutí bude nezbytné 
důkladně zanalyzovat dopady na firemní sféru. 

Tématem jednání bylo i  zdravotnictví, kde zaměst-
navatelé považují situaci za kritickou, a to bez ohledu 
na určitou stabilizaci finančního stavu ve VZP a v ně-
kterých fakultních nemocnicích. „Souhlasíme s  mi-
nistrem zdravotnictví, a také to říkáme již řadu let, že 
klíčem k nápravě situace ve zdravotnictví není lít do něj 
peníze, nýbrž odstranit nehospodárnost,“ uvedl Jaro-
slav Hanák. Tripartita se shodla na tom, že vznikne 
užší pracovní skupina, která by měla připravit řešení 
současného stavu zdravotnictví. „Chybí nám koncepce 
zdravotnictví,“ uvedl šéf SP ČR. ¨

Mezi body tripartitního jednání byla i  podpora 
výzkumu, vývoje a  inovací. Zaměstnavatelé v  této 
souvislosti vyzvali ministra Pavla Bělobrádka, mís-
topředsedu vlády pro vědu, výzkum a  inovace, aby 
jeho resort urychlil práce na  koncepci výzkumu, 
vývoje a  inovací. „Je třeba zrychlit krok,“ uvedl Jiří 
Cienciala, viceprezident SP ČR a  bývalý ministr 
průmyslu a  obchodu s  poukazem na  spojitost s  kon-
kurenceschopností ČR. „Potřebujeme k  tomu správný 
systém hodnocení,“ uvedl k tomu Zbyněk Frolík, člen 
představenstva SP ČR.

Jednání tripartity se věnovalo i státnímu rozpočtu, 
o němž referoval Andrej Babiš. Prezident SP ČR Jaro-
slav Hanák v  souvislosti s  přeloženým návrhem po-
děkoval za to, že sociální partneři dostávají podklady 
s takovým předstihem a s možností o něm diskutovat. 

„Je to něco zcela výjimečného,“ poznamenal Jaroslav 
Hanák. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR na tripartitě zvednul 
dvě témata. Týkala se posuzování vlivů na  životní 
prostředí (proces EIA) a  také koncepční řešení pro-
blematiky obnovitelných zdrojů energie. V  obou 
případech požadoval, aby vláda o nich rozhodla ještě 
během června. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR je největ-
ším zaměstnavatelským svazem v zemi. 
Posláním této dobrovolné, nestátní 
organizace, nezávislé na  vládě, poli-
tických stranách a  odborech, je ovliv-
ňovat hospodářskou a sociální politiku 

vlády a působit na vytváření optimálních podmínek pro 
podnikání. Hájí zájmy zaměstnavatelů v  evropských 
a  mezinárodních organizacích, zejména jako člen vliv-
ného evropského svazu zaměstnavatelů BusinessEurope. 

Text: Milan Mostýn. Foto: archiv

SP ČR: Zvýšení minimální mzdy – ale jen pro rok 2015
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Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák 
(vlevo) a člen představenstva Zbyněk Frolík na červnové 
tripartitě
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Vážené kolegyně  
a vážení kolegové,
reaguji tímto na  výzvu k  diskuzi, 
pana předsedy představenstva 
Vývoj, oděvní družstvo v  Třešti 
Ing.  Práška, z  úvodníku našeho 
časopisu č.5/2014.

Chtěl bych vás informovat 
o  možnostech a  vlastních zku-
šenostech v  řešení problému ne-
dostatku kvalitních profesních 
odborníků a  učňů v  současnosti, 
ale hlavně v nejbližší budoucnosti.

Jako člen pracovní skupiny Sek-
torové rady pro textilní, oděvní 
a  kožedělný průmysl v  rámci 
projektu implementace „Národní 
soustavy kvalifikací“ se již něko-
likátým rokem podílím na tvorbě, 
zpracování a  posuzování kvalifi-
kačních a  hodnotících standardů 
jednotlivých profesních kvalifi-
kací – např. šička oděvní konfek-
ce, střihač oděvů, úpravář oděvů, 
švadlena, výrobce oděvů, oděvní 
technik kvality, mistr, dispečer aj. 

Pro upřesnění a  zdůvodnění 
výčtu profesních kvalifikací uvá-
dím, že zpracované a  schválené 
standardy slouží jako podklad pro 
tvorbu rámcových vzdělávacích 
programů počátečního vzdělá-
ní, pro odbornou rekvalifikaci 
a  následné přezkoušení uchaze-
čů o  danou profesi (podle záko-
na č. 179/2006 Sb., o  ověřování  
a  uznávání výsledků dalšího 

vzdělání). Uchazeč obdrží násled-
ně certifikát nahrazující „výuční 
list“ resp. certifikát je osvědčením 
o  schopnosti vykonávat dané po-
volání nebo jeho dílčí část – danou 
typovou pozici. Toto platí obecně 
i pro ostatní obory a personalisté 
našich družstev by o  tomto měli 
vědět. Další informace naleznete 
na  stránkách pro Národní sousta-
vu povolání (www.nsp.cz) – zde 
najdete požadavky na  výkon jed-
notlivých povolání a na stránkách 
Národní soustavy kvalifikací  
(www.narodni-kvalifikace.cz) – zde  
najdete soubor kvalifikačních po-
žadavků na  vzdělávání v  jednotli-
vých oborech. Jen dodám, že NSK 
umožní občanům, aby jim mohly 
být uznány skutečné znalosti 
a dovednosti, bez ohledu na to, ja-
kou cestou je získali. Obě soustavy 
pak pomáhají při řízení lidských 
zdrojů. 

Z pozice člena pracovní skupiny 
Sektorové rady jsem vás (před-
sedkyně a  předsedové našeho 
oděvního sdružení) již několikrát 
oslovil a  požádal o  spolupráci 
v posuzování jednotlivých profes-
ních standardů nebo se na  moje 
doporučení na vás obrátila přímo 
Trexima spol. s r.o.

Spoluprací a  aktivním přístu-
pem můžeme rovněž pomoci naše-
mu oboru propracovat požadavky 
na  získávání potřebných odborní-
ků. Tento projekt určitě nenahradí 
úbytek odborných škol, ale může 
alespoň částečně přispět k přípra-
vě nových odborných technických 
pracovníků i  řemeslných manuál-
ních profesí.

Tuto problematiku jsem kon-
zultoval při příležitosti účasti 
na  jednom z  přezkoušení rekva-
lifikovaných pracovnic na  pozici 
zhotovitele dámských kostýmů 
a plášťů v Ostravě s dalšími členy 

JAK ZÍSKAT KVALITNÍ PROFESNÍ ODBORNÍKY

sektorové rady, metodikem pro-
jektu „Rozvoj a  implementace 
Národní soustavy kvalifikací“, ko-
ordinátorkou projektu pro Morav-
skoslezský kraj, zástupcem ředitele 
odborné školy zajišťující rekvali-
fikační kurzy i  samotné přezkou-
šení, pracovnicemi odborného 
výcviku i  rekvalifikovanými pra-
covnicemi. Z  této diskuze vyply-
nula celá řada námětů a možných 
řešení jak do  budoucna zajistit tr-
valý zdroj kvalitního odborného 
technického personálu a řemeslné 
pracovní síly. 

Souhlasím s  názorem pana ko-
legy Ing.  Práška k  současnému 
stavu zcela nevyhovujícího a  ne-
koncepčního školství v  zajištění 
výuky a  přípravy v  technických 
odborných profesích.

Dle mého názoru je nutné zlepšit 
danou situaci co nejrychleji, kon-
cepčně a koordinovaně.

Nejdůležitější bude vytvoření 
a  uplatnění systému financování 
od Ministerstva školství, přes kra-
je a  odbory školství na  krajských 
úřadech, až po  samotné školy, 
popř. participující firmy nebo pro-
fesní svazy. 

Pokud mohu vyjádřit na  „druž-
stevní půdě“ svůj názor a  tím vy-
volat další diskuzi, uvedu několik 
svých následujících námětů k  ře-
šení problému.

Krajské úřady by měly oslovit 
oborově příbuzné firmy z regionu 
a  požádat je o  předložení vícele-
tých plánů na potřebu zaměstnan-
ců požadovaných profesí.

Ministerstvo školství by tyto 
potřeby mělo vyhodnotit a  zkoor-
dinovat postup krajů jako zřizova-
tele odborných škol. Krajské úřady 
by zřídily na  odborných školách, 
v návaznosti na potřeby firem, tří-
dy dané profese nebo podobných 
profesí – víceoborové třídy. 

Reakce na úvodník z Výrobního družstevnictví 6/2014

Leo Doseděl,  
místopředseda představenstva SČMVD,  
předseda oděvního družstva Moděva Konice
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Mělo by dojít k  propojení od-
borných škol a  samotných firem 
v  rámci výuky i  praktického 
výcviku formou stáží kantorů 
ve  firmách nebo pedagogického 
dozoru při samotné praktické 
výuce přímo ve  firmě. Školy by 
tímto mohly ušetřit značné fi-
nanční prostředky při zřizování 
pracovišť praktické výuky, když 
by žáci vykonávali praktickou část 
ve  firmách. Mnohdy jsou firmy 
lépe a moderněji vybaveny a reali-
zují novější technologické postupy, 
než jsou vyučovány ve školách.

Naopak by mohli odborní pra-
covníci firem (po  doplnění pe-
dagogického minima) přednášet 
některé odborné předměty přímo 
ve  školách a  teoretickou výuku 
pak přímo prezentovat v  praxi 
(tím by na části ušetřených finanč-
ních prostředků mohly partici-
povat firmy zapojené do  systému 
odborného vzdělávání). 

Zde mám na  mysli nejen odbor-
né učňovské školy, ale i  odborné 
střední školy s  maturitou nebo 
vysoké školy technického zamě-
ření. V  tomto případě by se zvý-

šil vzájemný kontakt odborníků 
z praxe a výzkumu.

Určitě by tím docházelo i  k  za-
traktivnění daného oboru a  lepší 
spolupráci mezi školami a firmami.

Navíc firmy mohou žákům, po-
případě budoucím zaměstnan 
 cům, nabídnout i  zahraniční stá-
že u  svých partnerských firem. 
Z vlastní zkušenosti vím, že zahra-
niční zákazníci mají eminentní 
zájem na  zabezpečení kvalitního 
personálu ve firmách pro budoucí 
vzájemnou spolupráci a  možnost 
školení a  stáží nám sami nabízejí. 
Určitě bude do  budoucna možné 
na  tyto aktivity čerpat i  některé 
dotační tituly.

Získávání nových odborní-
ků všech profesí se diskutuje 
na  všech úrovních, bohužel čas 
běží, „staří fachmani“ s bohatými 
zkušenostmi odcházejí do  důcho-
du a  mladá generace přednostně 
nevyhledává svoje uplatnění 
ve  výrobě. Vše je to i  o  celospole-
čenském podvědomí o  prioritách 
vzdělání, podcenění a  nedoceně-
ní technických oborů, chybách 
z  minulosti, výchově v  rodinách 

a  upřednostnění všeobecného 
vzdělání a  jeho atraktivitě a  ná-
sledného vysokoškolského studia, 
chybně nastaveného školského 
systému a  jeho financování atd.

Pokud mám informace, vzniká 
iniciativa s  širokou podporou, 
na základě které by měla být uza-
vřena „SEKTOROVÁ DOHODA“ 
jako politicko-společenská úmlu-
va zapojených stran o  koordinaci 
aktivit na  trhu práce, školství 
a  celoživotního vzdělávání v  tex-
tilní a oděvní výrobě. Na podpoře 
odbornému vzdělání se budou 
podílet Ministerstva průmyslu 
a  obchodu, školství, práce a  soci-
álních věcí, Hospodářská komora 
ČR, zaměstnavatelské svazy, jed-
notlivé kraje, profesní a  odborné 
svazy a  samotné odborné školy. 
Předpokládá se podpora jednot-
livých zaměstnavatelů a  dalších 
subjektů textilního a  oděvního 
průmyslu. Svaz českých a  morav-
ských výrobních družstev určitě 
tuto iniciativu také podpoří.

Věřme, že se celý proces tímto 
urychlí a  dočkáme se nových od-
borníků co nejdříve.

na  ministerstvu a  tato schránka 
k  tomu může přispět,“ uvedl mi-
nistr financí Andrej Babiš s tím, že 
boj proti korupci je jednou z  pri-
orit a  záměrem je do  něj zapojit 
i širší veřejnost.

 Schránka se nachází ve vstupní 
hale budovy ministerstva, která 
je přístupná veřejnosti bez omeze-

Na Ministerstvu financí  
instalovali  
protikorupční schránku

Schránka pro příjem podnětů po-
ukazujících na  korupční jednání 
byla v uplynulých dnech umístěna 
v budově Ministerstva financí ČR. 
Informoval o  tom ředitel odboru 
vnějších vztahů a  komunikace 
Mgr. Marek Zeman.

 „Chceme minimalizovat jaké-
koliv možné korupční jednání 

ní. Přijatá upozornění vyhodnotí 
a  následně prošetří pracovníci 
oddělení Inspekce Ministerstva 
financí ČR a  dle závažnosti také 
Policie ČR. V  případě, že autoři 
podání požádají o  zachování ano-
nymity, bude jejich přání respek-
továno. 

Text: Jana Henychová
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Evropská komise dospěla k závěru, že režim, kterým Česká republika podpo-
ruje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, je v souladu s pravidly 
EU pro státní podporu. Komise zejména shledala, že režim podpory přispěje 
k dosažení cílů EU v oblasti energetiky, aniž by nepatřičně narušil hospo-
dářskou soutěž na jednotném trhu.

z 
B

ru
se

luEvropská komise schválila český režim  
podpory energie z obnovitelných zdrojů

Joaquín Almunia, místopředseda 
Komise odpovědný za  politiku 
hospodářské soutěže, prohlásil: 

„Díky provádění tohoto režimu se 
Česká republika přiblíží ke  splnění 
svých cílů v  oblasti energie z  obno-
vitelných zdrojů a  k  dosažení cílů 
strategie Evropa 2020 v  souladu 
s pravidly EU pro státní podporu.“

Český režim zaručuje výkupní 
tarify a  zelené bonusy pro elek-
třinu, která byla vyprodukována 
z  následujících obnovitelných 

Nový portál o  finančním vzdě-
lávání s  názvem „PROČ SE 
FINANČNĚ VZDĚLÁVAT?“ spus-
tilo začátkem letošního června 
Ministerstvo financí ČR. Minis-
terstvo tak pokračuje v podpoře 
finančního vzdělávání a  snaze 
o  zvyšování finanční gramot-
nosti veřejnosti. Portál provozu-
je Ministerstvo financí na adrese  
www.psfv.cz.

„Je v zájmu státu, aby občané rozu-
měli finančním otázkám a aby chá-
pali systém veřejných i soukromých 
financí. Právě proto Ministerstvo 
financí připravilo tento interneto-
vý portál,“ uvedl ministr financí 
Andrej Babiš. Rozcestník posky-
tuje základní informace o  fungo-
vání finančního trhu a  rizicích 
ve  světě financí, tvorbě a  vedení 
rodinného rozpočtu a  pomůže 
i  při řešení problémů s  finanč-
ními institucemi či v  případě 

předlužení. „Na  novém webovém 
portálu lze najít praktické rady pro 
řešení různých finančních problé-
mů, odkazy na občanské a dluhové 
poradny, které lidem kvalifikovaně 
a zdarma pomohou,“ uvedl Martin 
Pros, náměstek ministra financí. 

Ministerstvo financí spustilo  
NOVÝ PORTÁL O FINANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

zdrojů: vodní energie, větrné 
energie, biomasy, bioplynu a  geo-
termální energie. 

Komise podporu posoudila podle 
Pokynů pro státní podporu v  ob-
lasti životního prostředí z  roku 
2008, protože u  většiny technolo-
gií byla možnost vstoupit do  sys-
tému uzavřena ke konci roku 2013. 
České orgány se zavázaly přijmout 
řadu změn, jimiž režim uvedou 
do  souladu s  pokyny. Tyto změny 
se týkají zejména způsobu výběru 

Portál mimo jiné monitoruje 
aktivity v  oblasti finančního 
vzdělávání jak v  České republice, 
tak v zahraničí, a slouží i ke sdíle-
ní informací členů Pracovní sku-
piny pro finanční vzdělávání.

Text: Jana Henychová. Zdroj: www.mpsv.cz
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Evropská komise vydala členským státům 
letošní doporučení pro hospodářský růst

Evropská komise přijala řadu ekonomických doporu-
čení, která mají jednotlivým členským státům pomoci 
posílit hospodářské oživení, jež se začalo projevovat 
před rokem. Doporučení vycházejí z  podrobného roz-
boru situace v každé zemi a poskytují vodítka k tomu, 
jak mohou členské státy v období 2014–2015 podporovat 
růst, zvyšovat konkurenceschopnost a vytvářet pracov-
ní místa. 

Letos se již důraz tolik neklade na řešení naléhavých 
problémů způsobených krizí. Doporučení se namísto 
toho soustřeďují na zlepšování podmínek pro udrži-
telný růst a zaměstnanost v období po krizi. Součástí 
dnešního balíčku dokumentů, který je vyvrcholením 
čtvrtého evropského semestru pro koordinaci hos-
podářských politik, je rovněž několik rozhodnutí, jež 
Komise přijala ve vztahu k veřejným financím člen-
ských států v rámci Paktu o stabilitě a růstu. Všechny 
přijaté dokumenty jako celek přestavují ambiciózní 
soubor reforem pro hospodářství EU.
„Smyslem doporučení je pomoci členským státům pevně 
se vymanit z  krize a  vrátit se na  cestu růstu – indivi-
dualizovaná doporučení jsou jakýmsi kompasem, který 
zemím ukazuje směr,“ vysvětluje předseda Komise José 
Manuel Barroso. „Úsilí a oběti vynakládané po celé Ev-
ropě začínají přinášet výsledky. Ekonomika opět začíná 
růst, a ačkoli stále roste příliš pomalu, počínaje letošním 
rokem budeme svědky rostoucí zaměstnanosti. Hlavní 
otázka pro EU je nyní politické povahy: jak můžeme do-
cílit toho, aby se i nadále dostávalo podpory reformám 
v době, kdy tlak krize povoluje? Pokud se političtí činitelé 
postaví do čela a zmobilizují politickou vůli k tomu, aby 
se reformy realizovaly, byť by šlo o reformy nepopulární, 
budeme moci dosáhnout silnějšího oživení a lepší životní 
úrovně pro všechny.“ 
Z  analýzy Komise vyplynulo, že vytrvalé politické 
úsilí vyvíjené v posledních letech na všech úrovních 

přivedlo unijní hospodářství do  výrazně stabilnější 
situace. Hospodářský růst však v  období 2014–2015 
zůstane nerovnoměrný a  vratký, a  proto je nutné 
udržet rozběhnuté reformy v chodu. V dlouhodoběj-
ším výhledu je růstový potenciál EU stále relativně 
malý – vysoká nezaměstnanost a obtížná sociální si-
tuace se budou zlepšovat jen pomalu a potrvá dlouho, 
než se vyrovnají velké výpadky v investicích. 

Individualizovaná doporučení pro jednotlivé 
země pro rok 2014 
Doporučení byla letos vydána 26 zemím (s výjimkou 
Řecka a  Kypru, kde probíhají ekonomické ozdravné 
programy). Odráží se v  nich pokrok a  pozitivní vý-
sledky, jichž se v souvislosti s doporučeními dosáhlo 
od roku 2013: 

 █ Ekonomika se vrátila k růstu, a to i ve většině zemí 
postižených krizí. Hospodářský pokles se v  letoš-
ním roce očekává jen na  Kypru a  v  Chorvatsku. 
Od  roku 2015 by měly všechny unijní ekonomiky 
opětovně růst. 

 █ Stav veřejných financí se nadále zlepšuje. Pro rok 
2014 se čeká, že celkový rozpočtový schodek zemí 
EU poprvé od  úderu krize klesne pod hranici 3 % 
HDP. V případě Belgie, České republiky, Dánska, Ni-
zozemska, Rakouska a  Slovenska Komise doporu-
čuje ukončit postup při nadměrném schodku, čímž 
by se počet zemí stále podléhajících tomuto řízení 
snížil na jedenáct (z 24 v roce 2011). 

 █ Reformy v nejzranitelnějších zemích přinášejí vý-
sledky. Irsko ukončilo program finanční pomoci 

zvláštního příplatku na  finan-
cování podpory a  také zavedení 
mechanismů zaručujících, že 
kompenzace výrobců energie z ob-
novitelných zdrojů nebude vyšší 
než dodatečné náklady, které jim 
výrobou takové energie vznikají.

Rozhodnutí se týká pouze zaří-
zení uvedených do  provozu po  1. 
lednu 2013. V  rozpočtu České re-
publiky na rok 2014 je pro taková 

né znění rozhodnutí zveřejněno 
na internetových stránkách Gene-
rálního ředitelství pro hospodář-
skou soutěž v  rejstříku státních 
podpor pod číslem SA.35177. Nová 
rozhodnutí ve  věci státní pod-
pory zveřejňovaná na  internetu 
a  v  Úředním věstníku naleznete 
rovněž v elektronickém týdeníku 
věnovaném státním podporám 
State Aid Weekly e-News.

(-jh-)

zařízení vyčleněno celkem zhruba 
91 milionů eur. Rozhodnutí se ne-
vztahuje na podporu poskytnutou 
zařízením na  výrobu elektrické 
energie z  obnovitelných zdrojů 
uvedeným do provozu před 1. led-
nem 2013.

Souvislosti
Jakmile bude vyřešena otázka 
důvěrnosti údajů, bude nedůvěr-
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v prosinci 2013, Španělsko v lednu 2014 a Portugal-
sko v květnu 2014. Řecko by se mělo v roce 2014 opět 
vrátit k  růstu a  na  Kypru se situace stabilizovala. 
Lotyšsko se díky vytrvalým hospodářským refor-
mám mohlo v lednu připojit k eurozóně.

 █ Dochází k  obnovování rovnováhy, jelikož v  řadě 
zemí se zlepšují salda běžného účtu. V březnu 2014 
Komise poprvé od  chvíle, kdy byl zaveden postup 
při makroekonomické nerovnováze, dospěla k  zá-
věru, že dvě země (Dánsko a Malta) se již s žádnou 
nerovnováhou nepotýkají a že ve Španělsku přesta-
la být nerovnováha nadměrná.

 █ Počínaje letošním rokem by měla mírně růst za-
městnanost a nezaměstnanost by měla do roku 2015 
klesnout na 10,4 % s  tím, že mezi vývojem na trhu 
práce a vývojem HDP zpravidla existuje půlroční či 
delší prodleva. Několik členských států, mimo jiné 
Španělsko, Portugalsko, Itálie a  Francie, provedlo 
výrazné reformy zaměřené na  zvýšení odolnosti 
trhu práce.

Jelikož je však hospodářské oživení stále nerovno-
měrně rozloženo a  je křehké, členské státy musí 
ve  strukturálních reformách pokračovat. Zapotřebí 
jsou konkrétně tato opatření: 

 █ Řešení vysoké nezaměstnanosti, nerovnosti a chu-
doby: Krize se v EU výrazně a dlouhodobě promítla 
do  míry nezaměstnanosti, která byla v  roce 2013 
stále dramaticky vysoká (10,8 %), přičemž rozdíly 
mezi zeměmi se pohybovaly od  4,9 % v  Rakousku 
do 27,3 % v Řecku. Tato situace si žádá, aby se pokra-
čovalo v  reformování politik zaměstnanosti a  aby 
se zlepšily záběr a výkonnost vzdělávacích systémů 
a  systémů sociálního zabezpečení. Zvláštní pozor-
nost je v doporučeních věnována řešení nezaměst-
nanosti mladých, a  to zejména formou zavedení 
systému záruk pro mladé lidi. 

 █ Reorganizace daňového systému tak, aby více pod-
poroval zaměstnanost: Mnohé země se během kri-
ze spoléhaly spíše na zvyšování daní než na škrty 
ve  výdajích a  celková daňová zátěž tak vzrostla. 
Jelikož z hlediska veřejných financí existuje omeze-
ný manévrovací prostor, doporučení se v řadě pří-
padů soustředila na  přesun daňové zátěže z  práce 
na periodické daně z nemovitostí, daně ze spotřeby 
a ekologické daně, na lepší plnění daňových povin-
ností a na boj s daňovými podvody. 

 █ Podpora soukromých investic: V Itálii, Řecku, Špa-
nělsku, Litvě, na Slovensku, v Chorvatsku a na Kyp-
ru je stále obtížné získat bankovní úvěry, hlavně 
v  případě malých a  středních podniků. V  doporu-
čeních se poukazuje na  potřebu dále stabilizovat 
bankovnictví a  podporovat alternativní formy fi-
nancování, např. programy úvěrových záruk nebo 
podnikové dluhopisy.

 █ Zvyšování konkurenceschopnosti unijních ekono-
mik: Pokrok ve  strukturálních reformách klíčo-

vých odvětví je ve srovnání s rokem 2013 nevelký. 
V  několika letošních doporučeních jsou zdůraz-
ňovány další reformy, pokud jde o  sektor služeb, 
energetickou a  dopravní infrastrukturu, systémy 
výzkumu a vývoje a předpisy upravující hospodář-
skou soutěž.

 █ Snižování dluhu: Prognóza nasvědčuje tomu, že ve-
řejný dluh letos vzhledem k průběžnému hromadě-
ní schodků dosáhne svého maxima, a je nutné, aby 
zadlužení nabralo sestupnou tendenci, zejména pak 
v  Belgii, Irsku, Řecku, Španělsku, Itálii, na  Kypru 
a v Portugalsku, kde stále přesahuje hodnotu 100 % 
HDP. Z hlediska veřejných financí bude náročným 
úkolem zvládat výdaje spojené se stárnutím obyva-
telstva (především výdaje na důchody a zdravotní 
péči) a zachovávat prorůstové výdaje na vzdělává-
ní, výzkum a inovace. 

Rozpočtová rozhodnutí
Evropská komise dnes Radě ministrů EU doporučila 
ukončit postup při nadměrném schodku v  případě 
šesti států: Belgie, České republiky, Dánska, Nizo-
zemska, Rakouska a Slovenska. 

Zveřejnila také zprávu, v  níž rozebírá důvody plá-
novaného překročení referenční hodnoty pro veřejný 
dluh (stanovené ve Smlouvě o fungování EU na 60 % 
HDP) ve Finsku. Komise dospěla k závěru, že k zahá-
jení postupu při nadměrném schodku není důvod, 
jelikož překročení je zapříčiněno příspěvky země 
na solidární opatření ve prospěch zemí eurozóny.

Komise rovněž učinila závěr, že dvě země (Polsko 
a Chorvatsko) v reakci na doporučení, která jim vy-
dala Rada v rámci postupu při nadměrném schodku, 
přijaly efektivní opatření. 

Další kroky
Doporučení pro jednotlivé země budou v červnu pro-
jednávat vrcholní představitelé a ministři EU. Dne 8. 
července je formálně přijme Rada ministrů financí 
zemí EU. Následně bude na  členských státech, aby 
doporučení plnily, a to tak, že je budou brát v potaz 
při přípravě státních rozpočtů a při koncipování pří-
slušných strategií pro rok 2015. Doporučení v rámci 
Paktu o stabilitě a růstu budou projednána a přijata 
na Radě ministrů financí zemí EU dne 20. června.

Další informace
Plné znění doporučení Evropské komise pro Českou 
republiku je k  dispozici na  adrese http://ec.europa.
eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_czech_cs.pdf 

Doporučení pro jednotlivé země pro rok 2014: 
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
country-specific-recommendations/index_cs.htm 

Rozhodnutí v rámci Paktu o stabilitě a růstu: http://
ec.europa.eu/economy_finance/economic_gover-
nance/sgp/corrective_arm/index_en.htm  (-jh-)
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7.  PROFESNÍ SETKÁNÍ MAGAZÍNU BEST OF 
Červnové odpoledne jako stvořené 
pro setkání lidí vynikajících ve svých 
profesích. 

Designhotel Elephant Prague hostil v pořadí již 7. pro-
fesní setkání magazínu Best of. Pořádající profesní ma-
gazín tak přinesl další z možností, kdy se spolu mohou 
lidé z různých profesí setkat, lépe se poznat a seznámit 
s některými z profesí, o kterých mohou všichni čtenáři 
číst na stránkách www.ibestof.cz již čtyři roky. Mediál-
ním partnerem akce se stal mimo jiné časopis Výrobní 
družstevnictví.

Dvěma podporovaným charitativním organizacím, 
hostům a celému projektu přispěl svým požehnáním 
farář z Moutnic u Brna René Strouhal. Na pódiu vy-
stoupila šansonová zpěvačka Renata Drössler, flét-
nistka Žofie Vokálková a duo Martin Chobot a Filip 
Sázavský. Programem provedl elegantní a  dobře na-
laděný moderátor Lukáš Langmajer. 

Hosté si mohli v  průběhu odpoledne prohlédnout 
celou řadu prezentací. Například vernisáž obrazů 
street artové fotografky Jitky Kopejtkové, způsob 
archivace DNA – Mettinum, svatební výzdobu vozu 
Peugeot 508 v  provedení GT z  autosalonu Peugeot 
Kopecký a  květinovou výzdobu akce, kterou zajistil 
florista Ivan Šablatúra, pardubický perník, Českou 
inovaci, která představila aktuálního vítěze s  pro-
jektem Světlo propouštějící beton, body scanning 3D 
GANG, makro fotografie Petry Krausové či módní 
tvorbu návrhářky Marie Zelené, která oblékala také 
pořadatelku Michaelu Lejskovou. Zdravotnice Klára 
Čiperová předvedla zájemcům rychlou zdravotnic-
kou pomoc. Ochutnávku kávy Sisel zajistil distri-
butor Vratislav Dědoch a  barista Martin Tomášek. 
Welcome drink a  degustaci vín provázel odborným 
slovem ředitel Chateau Lednice Jindřich Sobota. Pe-

kárna Kompek nabídla celou řadu sladkých a slaných 
dobrot, pestrý a chutný catering zajistil Designhotel 
Elephant Prague. O pěkné dárky pro účinkující a hos-
ty se postarala firma Aloxxi a EP line s.r.o, dovozce 
kvalitních hraček. 

Odpolední čas přál také rodičům s dětmi, o které se 
staral tým Baby Office v dětském koutku postaveném 
v  jednom ze salonků v  blízkosti konané akce. Mistr 
baletu a  také tance tanga, Vlastimil Harapes neod-
mítl pozvání organizátorky akce Michaely Lejskové 
podělit se o  své taneční umění a  spolu s  módní ná-
vrhářkou Marii Zelenou předvedli několik ukázek 
z právě zmíněného tanga. 

V rámci 7. profesního setkání byly podpořeny chari-
tativní organizace Armáda spásy a Vlaďka dětem o.s. 
Na  tuto organizaci také putoval výtěžek z  tomboly, 
do níž přispěl mimo jiné Svaz českých a moravských 
výrobních družstev cenami z  produkce členských 
družstev. V závěru večera si každý z účastníků, kro-
mě příjemných zážitků, navázání nových kontaktů 
a výher z tomboly, odnášel domů také aktuální číslo 
časopisu Výrobní družstevnictví. 
 

Text: Michaela Lejsková, Jana Henychová. Foto: zdroj ibestof.cz 
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Mgr. Petr Prchal
ředitel – odbor poradenských  
a podnikatelských služeb
Členská družstva se na tohoto  
pracovníka mohou obrátit 
s dotazy z oblasti:

 ⁃ poradenství v oblasti obchod-
ních korporací (se zaměřením 
na družstvo a obchodní 
společnosti)

 ⁃ občanského práva (se zaměře-
ním na právnické osoby)

 ⁃ finančního práva 
KONTAKT

e-mail: prchal@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 346

JUDr. Magda Kalašová
právník - specialista – odbor legisla-
tivně-právní, Praha
Členská družstva se na tohoto  
pracovníka mohou obrátit 
s dotazy z oblasti:

 ⁃ poradenství obecně, zejména 
v oblasti občanského práva  
(se zaměřením na smlouvy  
a nájem nebytových prostor) 

KONTAKT

e-mail: kalasova@scmvd.cz
tel.: +420 224 109 228

Ing. Jitka Vítková
specialista – daňové poradenství – odbor  
poradenských a podnikatelských služeb
Členská družstva se na tohoto pracovníka 
mohou obrátit s dotazy z oblasti:

 ⁃ poradenství v oblasti přímých daní
 ⁃ poradenství v oblasti veřejného zdravotního 
pojištění a sociálního pojištění

 ⁃ organizování seminářů pro členská družstva

JUDr. Miroslav Machala
právník - specialista – odbor legislativně-právní, Brno
Členská družstva se na tohoto pracovníka 
mohou obrátit s dotazy z oblasti poradenství 
obecně, zejména v oblasti: 

 ⁃ obchodních korporací (se zaměřením 
na družstvo a obchodní společnosti)

 ⁃ občanského práva (se zaměřením na práv-
nické osoby), v oblasti pracovního práva 
a v oblasti insolvenčního práva 

JUDr. Zdeněk Čáp
ředitel – odbor legislativně-právní, Praha
Členská družstva se na tohoto pracovníka 
mohou obrátit s dotazy z oblasti:

 ⁃ poradenství v oblasti obchodních 
korporací (se zaměřením na družstvo 
a obchodní společnosti)

 ⁃ občanského práva (se zaměřením 
na právnické osoby) dřívějšího „trvalého 
užívání pozemků“ 

 ⁃ rozhodčího řízení

JUDr. Naděžda Pfeiferová
právník - specialista – odbor legislativně-právní, Brno
Členská družstva se na tohoto pracovníka 
mohou obrátit s dotazy z oblasti poradenství 
obecně, zejména v oblasti: 

 ⁃ obchodních korporací (se zaměřením 
na družstvo)

 ⁃ občanského práva (se zaměřením na smlou-
vy a nájem nebytových prostor) 

KONTAKT

e-mail: vitkova@scmvd.cz, tel.: +420 224 109 363

KONTAKT

e-mail: machala@scmvd.cz, tel.: +420 542 211 111

KONTAKT

e-mail: cap@scmvd.cz, tel.: +420 224 109 314

KONTAKT

e-mail: pfeiferova@scmvd.cz, tel.: +420 542 211 111

rů
zn

é SČMVD se představuje…
Také v tomto čísle pokračujeme v představování pracovní-
ků SČMVD spolu s částí náplní jejich činnosti, konkrétně 
oblastí jejich činnosti vůči družstvům. Připomínáme, že 

řada členských výrobních družstev možnost oslovit pra-
covníky SČMVD aktivně využívá a družstva mají možnost 
se kdykoliv obrátit na svaz se žádostí o radu či pomoc. 



w w w.granat .eu 
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Družstvo umělecké výroby, Granát Turnov je dnes největším 
producentem originálních zlatých a stříbrných šperků  
s českým granátem a působí na trhu již více než 60 let.  
Je majitelem ochranné známky „český granát“ a označení 
původu „český granátový šperk“.  
Družstvo je současně jediným majitelem práv těžby českého 
granátu a majitelem lomu na tuto surovinu. 

Z rozsáhlé kolekce družstva Granát Vám představujeme  

MODERNÍ SET VYROBENÝ Z RHODIOVANÉHO  
STŘÍBRNÉHO KOVU O RYZOSTI 925/00.  
Geometrickou linií patří tento set do kolekce módních  
designových šperků s českými granáty.  
U šperku se střídá leštěná plocha kovu s plochou zasazených českých granátů. 

Módní design předurčuje soupravu jako doplněk  
každé současné ženy pro společenské příležitosti, ale i pro běžné pracovní dny.
 

Cena prstenu je 1 060 Kč, náušnic 1 590 Kč, přívěsku 920 Kč 
a cena řetízku je 600 Kč. Ceny jsou včetně DPH.

 
Tento set a ostatní sortiment z naší široké kolekce zlatých a stříbrných šperků s českými granáty  
si můžete zakoupit v našem e-shopu www. granat-shop@granat.cz a ve firemních prodejnách 
v Praze 1 – Dlouhá 28, Panská 1 a Na Příkopě 23 (Pánská pasáž).

Další firemní prodejny najdete v Turnově, Liberci, Českých Budějovicích a Českém Krumlově.
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S DĚTMI JE HRAČKA.  
NEVĚŘÍTE?
Horko. Chladno. Déšť. Vítr.  
Rodič, který balí na dovolenou, si v hlavě přehrává 
snad všechny stavy počasí, které by během  
volných dnů mohly nastat.  
Místo dvou kufrů potom těžko skládáme do auta  
několik tašek, vybavení do každého nečasu.

Přitom neexistuje špatné počasí,  
jen špatné oblečení.
Všechny starosti s tím, aby se vaše děti nepotily, ne-
profoukly nebo z  chladu nenastydly, můžete hodit 
za  hlavu. Stačí vsadit na  správné funkční oblečení 
a máte vyhráno. Dopřejte dětem kvalitu a sobě ulevte 
od starostí. 

Vsaďte na značku Little Angel. Výrobky totiž obsa-
hují technologii Outlast®, která vám i  vašim dětem 
nabídne velký komfort. Tento revoluční materiál 
v  průběhu celého dne aktivně vyrovnává výkyvy 
teploty. Děti se pak v oblečení cítí příjemně, bez ohle-
du na počasí. Outlast® je totiž skvělý všude tam, kde 
se tělo potřebuje poprat se změnami počasí i jeho ex-
trémy. Tedy i na vaši dovolenou.

Naše výrobky pomohou udržet vaši ratolest v teple 
a přitom omezí pocení. Outlast® může hřát i ochlazo-
vat. Děti jsou stále v teple, přitom však nehrozí jejich 
přehřátí. Změna počasí už vás nezaskočí. Díky naše-
mu designu navíc můžete dát dětem moderní styl.



w w w.litt leangel .cz ,  w w w.dita-outlast .cz
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NA RELAX I AKTIVNÍ DOVOLENOU
Chystáte se jen tak lenošit u moře? Vybavte vaše dítě 
Outlastem®. Na  cestu autem mu pořiďte podložku 
do auto sedačky a deku-zavinovačku Baby 2v1. Touto 
kombinací zajistíte dítěti tepelnou pohodu, i  když 
bude v autě zima, přetopeno nebo zapnutá klimatiza-
ce. Na pláži pak chraňte jeho pokožku body s dlouhým 
rukávem a kalhotami. Nezapomeňte sbalit také něco 
na  hlavičku, třeba naši kšiltovku, která krásně sedí 
a zároveň splní i vaše požadavky na vzhled a design. 

Nezbytnou volbou je funkční oblečení, jestliže plá-
nujete aktivní dovolenou. Ať už na kola nebo do hor, 
Outlast® vaši dovolenou ulehčí a zpříjemní. Děti mo-
hou například šlapat na kole ve sportovních legínách, 
které neprofouknou, hlavu jim kromě helmy ochrání 
také kukla. Zabrání, aby krk a uši profoukly a děti se 
pod ní nebudou potit. V naší nabídce jsou také tílka, 
trička nebo mikiny. Pro případ horšího počasí sbalte 
dětem softshell, v  podobně bundy a  kalhot. I  tento 
materiál Little Angel nabízí, navíc všechno oblečení 
určené ven obsahuje reflexní prvky, takže vaše rato-
lesti budou chráněny i  proti jiným vnějším vlivům 
než je počasí. 

Oblečení Little Angel ještě více oceníte pokud vaše 
děti trpí ekzémem. Pravidelné a dlouhodobé nošení 
Outlast® oblečení přispívá ke snížení svědivosti a po-
dráždění pokožky.

Už máte zabaleno na letošní dovolenou?

Outlast® (nejen) na dovolenou
 █ Udržuje stabilní teplotu.
 █ Redukuje vznik potu.
 █ Děti jsou stále v teple, přitom však nehrozí jejich přehřátí.
 █ Pravidelné nošení oblečení přispívá ke snížení svědivosti  
a podráždění pokožky.

Text: Petra Novotná. Foto: Dita Tábor
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T E C H N IC KÉ K APAL I N Y
ALCOR čistič PUR pěny

 █ k čištění ploch a jiných předmětů potřísněných ještě 
nevytvrzenou polyuretanovou pěnou  
(max. 2 dny starou)

 █ odstraňuje i jednokomponentní  
polyuretanová lepidla  
(max. do 4 hodin po aplikaci lepidla)

 █ snadná aplikace
 █ nepoškozuje podkladový povrch.

Číslo výrobku 2095224
Obsah 400 ml
EAN výrobku 8595009252243
EAN skupinový 18595009252240
Počet ks v kartonu 12
Počet ks na paletě 1008
Záruční doba 24 měsíců

ALCOR odstraňovač samolepek
 █ k odstranění papírových samolepek  
(i několik let starých), zbytků lepidel  
a obtiskových barev

 █ bezezbytkový odmašťovač  
s vysokou odmašťovací silou, 
s optimálním odpařováním

 █ nezpůsobuje oxidaci kovových  
povrchů

 █ nepoškozuje čištěný povrch
 █ netoxický

Číslo výrobku 2095223
Obsah 150 ml
EAN výrobku 8595009252236
EAN skupinový 18595009252233
Počet ks v kartonu 12
Počet ks na paletě 2004
Záruční doba 24 měsíců

ALCOR nástřikové lepidlo
 █ bezzápachové transparentní kontaktní lepidlo
 █ ke spojování pěnových hmot, juty, filcu, textilií, izo-
lačních materiálů, podmíněně polystyrenové pěny, 
dřeva, nábytku a kovu a to buď těchto materiálů 
samotných nebo jejich kombinací

 █ není vhodné k lepení měkčeného  
PVC, kůže (obsah tuku pod 12 %), 
materiálů, obsahujících  
změkčovadla a koženky

Číslo výrobku 2095232
Obsah 400 ml
EAN výrobku 8595009252328
EAN skupinový 18595009252325
Počet ks v kartonu 12
Počet ks na paletě 1176
Záruční doba 12 měsíců

ALCOR separátor na svařování
 █ biologicky odbouratelný vodný  
separátor na svařování, chrání svar  
a jeho okolí proti ulpívání  
odletujících kapek kovu

 █ obsahuje inhibitory koroze,  
které účinně chrání místo svaru  
proti korozi – může proto být  
použit i pro dlouhodobou  
antikorozní ochranu výrobků,  
včetně výrobků z hliníku nebo nerezu

 █ vhodný jak pro automatické,  
tak ruční svařování, a to elektrickým  
obloukem, plynem a dalšími  
metodami

 █ netoxický
 █ odmašťovací schopnost
 █ neobsahuje silikony
 █ snadno umyvatelný vodou
 █ bez nutnosti ředit

Číslo výrobku 2095225 2095226 2095228
Obsah 1 l 5 l sud 200 l
EAN výrobku 8595009252250 8595009252267 8595009252281
EAN skupinový 18595009252257 - -
Počet ks v kartonu 6 - -
Počet ks na paletě 378 128 -
Záruční doba 24 měsíců 24 měsíců 24 měsíců

ALCOR zinkový sprej
 █ antikorozní katodická ochrana kovových povrchů
 █ oprava poškozených žárově pozinkovaných povrchů
 █ opětovné pozinkování vrtaných otvorů, řezů a svařo-
vaných míst

 █ ochrana proti vodě a povětrnostním podmínkám  
u strojů a strojních součástí

 █ výrobek nalezne uplatnění  
v průmyslových výrobách,  
zámečnických dílnách, 
při karosářských pracích  
a všude tam, kde musí být kovy  
chráněné před korozí

Číslo výrobku 2095230 – světlý
Obsah 400 ml
EAN výrobku 8595009252304
EAN skupinový 18595009252301
Počet ks v kartonu 12
Počet ks na paletě 1008
Záruční doba 12 měsíců

Číslo výrobku 2095231 – opravný
Obsah 400 ml
EAN výrobku 8595009252311
EAN skupinový 18595009252318
Počet ks v kartonu 12
Počet ks na paletě 1008
Záruční doba 12 měsíců
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ALCOR stabilizátor koroze
 █ jeho podstatou je přeměna rzi, kdy chemickou reakcí 
vznikají nerozpustné sloučeniny, které tvoří ochrannou 
kompaktní vrstvu

 █ vhodné k ochraně zkorodovaných železných plechových 
krytin, opláštění, plotů, karosérií automobilů, počínající 
koroze na ocelových konstrukcích – PROFI varianta 
vhodná k ochraně ocelových konstrukcí a ocelových 
krytin, zrezivělých strojírenských a hutních výrobků, 
vnitřních dutin a prostorů (např. automobilů), montáž-
ního, zahrádkářského aj. nářadí, plotových materiálů, 
lodí, starožitností atp.

 █ vhodné i jako estetická patina na železné kovy
 █ současně slouží jako základový nátěr
 █ odpadá fyzicky i ekonomicky náročné odrezování
 █ snadná aplikace
 █ neobsahuje těžké kovy, chromany, kyselinu fosforečnou 
a ani organická rozpouštědla

Číslo výrobku 2095229 2095221 2095222 2095220 – rianta PROFI

Obsah 500 ml 1 l 5 l 5 l
EAN výrobku 8595009252298 8595009252212 8595009252229 8595009252205
EAN skupinový 18595009252295 18595009252219 - -
Počet ks v kartonu 6 12 - -
Počet ks na paletě 288 288 60 60
Záruční doba 24 měsíců 24 měsíců 24 měsíců 36 měsíců

w w w.msebrno.cz

Moravský svaz elektrotechniků
Geislerova 3, 615 00 Brno
Sekretariát:
Tel: 548 533 850, 602 520 975
e-mail: sekretariat@msebrno.cz
www.msebrno.cz

ŠKOLENÍ ELEKTROTECHNIKŮ
 █ příprava na zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb, ukončené zkouškou
 █ NOVINKA! školení a zkoušky § 9 v rozsahu E4/A „Zkoušky a revize el. spotřebičů“ 
 █ přípravný kurz a zkoušky na výkon funkce revizního technika § 9

ORGANIZUJEME
 █ mezinárodní konference
 █ školení
 █ Dny nové techniky

PRODEJ
 █ technických norem
 █ technických pomůcek pro diagnostiku
 █ odborné literatury
 █ měřicích přístrojů

TECHNICKÁ PODPORA
 █ poradenská činnost
 █ vypracování znaleckých posudků
 █ montáže elektrických zařízení na klíč
 █ revize elektrických zařízení bez omezení napětí
 █ kalibrace měřicích přístrojů
 █ vypracování podkladů pro „Prohlášení o shodě“
 █ příprava pro zavedení systému jakosti ISO 9000/2000
 █ analýza sítě dle zákona č. 169/1997 Sb., hodnocení EMC
 █ technická podpora poradenským cechům – živnostenským spole-
čenstvím



www.templarske-sklepy.cz; facebook.com/ TemplarskeSklepyCejkovice

Dvě odměny pro své zákazníky  
připravilo vinařské družstvo  
Templářské sklepy Čejkovice. 

S  roční produkcí více než půl milionu 
lahví tzv. rosé vín se Templářské skle-
py staly pro zákazníky nejrozšířenější 
značkou růžového vína. Rozhodly se 
proto odměnit ty, kteří každým rokem 
dokazují svoji přízeň zakoupením je-
jich výrobků, luxusním šperkem z české 
tradiční společnosti s  historií, jakou 
mají i  samy Templářské sklepy. Spojily 
se s jabloneckou firmou Preciosa a při-
chystaly pro zákazníky soutěž. Zákazní-
ci mohou za svůj nákup růžového vína 
vyhrát až do  31. srpna stříbrnou sadu 
šperků, ozdobených růžovými křišťá-
lovými květy. Druhou novinkou, která 
se objeví v  průběhu léta v  řetězcích, je 
nová láhev s moderní designovou etike-
tou. Templářské sklepy tak sladí vlast-
ní moderní výrobu, historický odkaz 
a dlouholetou tradici také na etiketách.

Růžová vína se v naší republice vyrábějí od nepaměti, ale až v po-
sledních letech dokládají svou kvalitu na  světových soutěžích 
a především růstem prodeje. Hlavním znakem, který poslední roky 
vyplývá z výzkumu, je zvedající se zájem českých spotřebitelů o rů-
žová tichá a šumivá vína. 

Vždy se najde důvod odměnit se výborným vínem. Lehký oběd, 
odpolední posezení i  letní večer ideálně doplní sklenka růžového 
vína z Templářských sklepů Čejkovice. Mladá a svěží růžová vína 
ze základní řady jakostních vín se hodí ke grilování s přáteli i pro 
romantické chvíle ve dvou. Podmanivý, jasně čitelný charakter ti-
chého vína Zweigeltrebe osvěží pikantní ovocnou chutí čerstvých 
ostružin. Sladší André Rosé starorůžové barvy zase vůní připomíná 
kompotované jahody a malinový koláč. Je nasládlé chuti, se zřetel-
nou přezrálostí a plností, v závěru s osvěžující pikantní kyselinkou. 
Výjimečný zážitek slibuje také oblíbená Frankovka Rosé, jejíž vůně 
zaujme ovocnými tóny malin a červeného rybízu. Chuť tohoto vína 
je svěží, vyvážená s výrazem lesních jahod se šlehačkou.

Všechny druhy vín lze zakoupit v  obchodních řetězcích a  pro-
střednictvím e-shopu na  internetových stránkách Templářských 
sklepů. Aktuální informace a tipy nejen z oblasti růžových vín lze 
sledovat na Facebooku nebo na internetových stránkách družstva

Zdroj a foto: Promoplanet
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w w w.templarske -sklepy.cz/odmen-se -ruzov ym

Nakup alespoň jednu láhev růžového vína  
v maloobchodě nebo obchodním řetězci. Pošli SMS  
a VYHRAJ STŘÍBRNÉ ŠPERKY  
OD PRECIOSY V HODNOTĚ 2 500 Kč!

PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Zakup alespoň jednu láhev růžového tichého nebo růžového šumivého vína  

z Templářských sklepů Čejkovice.
2. Zašli SMS na číslo 900 11 07 ve tvaru: rose [mezera] email [mezera]  

město nákupu [mezera] kód účtenky (příklad: rose hladka@seznam.cz praha 874).  
Kódem účtenky se rozumí tři poslední čísla celého kódu účtenky.

3. Čekej odpověď, zda jsi vyhrál/a stříbrnou sadu šperků v hodnotě 2 500 Kč.
4. Účtenku pečlivě uschovej, slouží jako doklad pro kontrolu v případě výhry.

Cena SMS je 7 Kč včetně DPH. Infolinka je dostupná ve všední dny v 8–16 hodin na tel.: 296 363 199. 
Soutěž je určena pro starší 18 let. 

Soutěž probíhá od 1. 6. do 31. 8. 2014 na území České republiky.
Přejeme hodně štěstí a pochlub se výhrou na Facebooku!
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V dalším čísle naleznete
Vývoj Třešť: Trendy pro podzim/zima – 2014/2015

KARLOVARSKÉ PLEŤOVÉ KRÉMY
VŘÍDLO, výrobní družstvo uvedlo v roce 2013 na český trh dva nové druhy kvalitních  
pleťových přípravků s vysokým obsahem přírodních olejů, koenzymu Q10,  
vitamínu E a karlovarské vřídelní soli.

SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  SOUTĚŽ

w w w.vridlo.cz

KARLOVARSKÝ KRÉM VÝŽIVNÝ
Je pleťový krém ke každodenní péči a ošetřování všech typů pleti, 
zejména suché. Vhodný také k  večernímu ošetření, k  prevenci 
ochablé pleti a tvorbě vrásek. Přípravek pokožku vyživuje, rege-
neruje, udržuje jí hebkou a vláčnou. Obsah: 35 g

KARLOVARSKÝ KRÉM HYDRATAČNÍ
 Pleťový krém k denní péči a ošetřování všech typů pleti. Obno-
vuje přirozený vzhled pokožky. Vhodný k prevenci ochablé pleti 
a tvorbě vrásek. Svým složením a zvláště obsahu přírodních olejů 
krém pokožku dokonale zvláční a chrání. Obsah: 35 g

Tyto výrobky si můžete zakoupit v prodejní síti hypermarketů 
GLOBUS za cenu Kč 69,90.
Je možno si je také objednat poštou na dobírku  
přímo na obchodním oddělení družstva. Případné objednávky  
na tel/fax: 353 242 165/ 353 242 163, e-mail: odbyt@vridlo.cz.
Více informací na www.vridlo.cz

Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
696 15 Čejkovice 945, e-mail: info@templarske-sklepy.cz 
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