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Václav Pšeja 
předseda družstva  
OBZOR, výrobní družstvo Zlín

Vážené dámy a pánové,
dostal jsem příležitost oslovit Vás v zářijovém poprázdni-
novém čísle našeho družstevního časopisu. V první řadě 
věřím, že jste si mnozí z  Vás užili zasloužené dovolené 
spolu s Vašimi rodinami a nabrali nových sil a odhodlá-
ní do další práce. Rád bych se s Vámi podělil o problémy, 
které nás provázejí při naší každodenní práci. 

Jak jistě mnozí z  Vás víte, naše družstvo OBZOR Zlín 
je dlouholetým výrobcem vačkových spínačů, domov-
ních vypínačů, zásuvek, dílů pro automobilový prů-
mysl a  v  neposlední řadě i  výrobcem lisovacích forem 
a nástrojů. Od roku 2010 každoročně dosahujeme zisku 
ve výši téměř 10 milionů korun a získali jsme řadu oce-
nění. Přes tyto dobré výsledky zaznamenáváme pokles 
zakázek. V současné době jsme vlivem krize na Ukrajině 
přišli o  významnou zakázku na  vývoz našich domov-
ních vypínačů a zásuvek. 

Rovněž je o nás známo, že od počátku svého podnikání 
se prezentujeme jako významný zaměstnavatel našich 
zdravotně postižených spoluobčanů. To vše i  přes ne 
vždy příznivý vývoj legislativy, která upravuje podpo-
ru zaměstnávání těchto osob. V roce 2012 byla novelou 
zákona zrušena kategorie osob zdravotně znevýhod-
něných. Tím došlo k tomu, že aniž by se zdravotní stav 
těchto osob nějak změnil, zaměstnanec se „uzdravil“ 
a  my jsme přišli o  příspěvky na  jeho zaměstnávání. 
I  přes tyto negativní vlivy jsme udrželi zaměstnanost. 
Na  tomto místě bych chtěl poděkovat panu Ing.  Karlu 
Rychtářovi, řediteli odboru výrobních družstev inva-
lidů na  SČMVD, za  jeho nezměrné úsilí při jednání se 
zástupci Ministerstva práce a  sociálních věcí ČR o  no-
velizaci zákona o  zaměstnanosti. Celé toto úsilí bylo 
korunováno v  letošním roce úspěchem a  od  roku 2015 
bude zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných 
opět podporováno ze strany státu. Nemuseli jsme tedy 
v rámci udržení konkurenceschopnosti našich výrobků 
přistoupit k propuštění zaměstnanců, kteří obtížně zvlá-
dají pracovní tempo a následně by se stejně stali příjemci 
podpory v nezaměstnanosti z Úřadu práce. 

Co nám ještě přinesl letošní rok? Po dlouhých debatách 
začaly platit nové právní předpisy, zejména pak nový 
Občanský zákoník a  zákon obchodních společnostech 
a korporacích. Z těchto pak ten druhý nám přinesl více 
práce na  úpravě stanov, které bylo nutné přizpůsobit 
nové právní úpravě. Všichni jsme chtěli mít stanovy 
upravené tak, aby byly na  jedné straně dostatečně po-
drobné a na straně druhé pak poskytovaly prostor pro 
rozhodování jak členské schůzi, tak i  představenstvu 
družstva. Také jsme museli přihlédnout k ochraně druž-

stevního podnikání, neboť 
již v  roce 2013 jsme zazna-
menali zájem některých 
investorů o vstup do druž-
stva. Chtěl Vás všechny 
varovat, pokud se u Vás takoví investoři objeví, abyste 
byli obezřetní a vždy se poradili s právníky, co by tento 
krok mohl pro Vás a Vaše družstvo přinést.

A  co naše politická reprezentace? Jak nám pomáhá 
v  našem podnikání? Nevím jak Vy, ale neustálé změny 
právních předpisů nám život spíše komplikují, než by 
nám prospívaly. Mám tím na  mysli zejména oblast da-
ňového práva a neustálé změny v oblasti ochrany život-
ního prostředí. Než vejde v platnost jedna novela zákona, 
už se projednává další. A  možná bych trochu navázal 
na článek kolegy pana Ing. Lea Doseděla v červencovém 
čísle našeho časopisu. Sám jsem se zúčastnil několika 
schůzí Hospodářské komory se zástupci některých mi-
nisterstev ohledné vzdělávacího systému u  nás. Vždy 
bylo konstatováno, že se věci musí změnit tak, aby byl 
zájem podporovat odborné školy s  maturitou a  vysoké 
školy technického směru. Také jsem navštívil Střední 
průmyslovou školu polytechnickou ve Zlíně, kde se vy-
učují strojní obory s maturitou. Bohužel žádný z těchto 
studentů neměl zájem v  tomto oboru pracovat. Takže 
pokud se nezmění způsob financování a podpory našeho 
středního a vysokého školství, velké změny čekat nemů-
žeme. 

Nechtěl bych však končit pesimisticky. Věřím, že se 
nám přes tyto problém podaří pokračovat v našem pod-
nikání. Naší snahou a věřím, že i Vaší je navazovat nové 
obchodní kontakty a získávat další zákazníky pro naše 
výrobky. Již řadu let jsme účastníky elektrotechnického 
veletrhu AMPER a  v  letošním roce jsme se obdobného 
veletrhu účastnili v  Moskvě. Chtěl bych také na  tomto 
místě poděkovat SČMVD za  pomoc při těchto akcích. 
Rovněž oceňuji práci SČMVD za  organizaci společných 
nákupů jak energií, tak i  telekomunikačních služeb. 
Díky tomu ušetříme v  nákladech za  letošní rok téměř 
500 tisíc Kč. Doporučuji Vám, kteří do tohoto nejste za-
pojeni, abyste zvážili, zda by i pro Vás nepředstavovala 
tato možnost snížení nákladů. SČMVD tím naplňuje své 
poslání, tj. pomoc družstvům při jejich podnikání a za-
stupování našich zájmů při jednání se státní správou. 

Vážené dámy a  pánové, přeji nám všem, abychom 
po  skončení letošního roku mohli konstatovat, že byl 
pro nás úspěšný a  námi řízená družstva se rozvíjejí 
správným směrem.
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a JAK SE RODILA MEDAILE
pro Akademické  
mistrovství světa  
v orientačním běhu 2014
V červnu tohoto roku oslovili organizátoři 19. Akade-
mického mistrovství světa v  orientačním běhu druž-
stvo ZNAK Malá Skála a požádali je o výrobu medailí 
v „šibeničním“ termínu do konce měsíce července. Sád-
rové modely zpracovala úspěšná biatlonistka Gabriela 
Soukalová, dvojnásobná stříbrná medailistka z olym-
pijských her v Soči, která má k medailím blízko nejen 
jako jejich aktivní sběratelka. Je totiž absolventkou 
oboru Ražená medaile a  mince Vyšší odborné školy 
při Střední uměleckoprůmyslové škole v jejím rodném 
Jablonci nad Nisou.

 „Ze všech nabídek, které dostávám, jsem si vybrala 
akademické mistrovství… Sport je prostě moje srdeční 
záležitost“, vysvětlila biatlonistka Soukalová s tím, že 
vlastní výrobě předcházely několikaměsíční přípravy. 
Již v  průběhu roku 2013 byla oslovena organizátory 
akademického mistrovství světa ke  zhotovení návr-
hů zmiňovaných medailí a  na  podzim téhož roku se 
pustila práce. Uplatnění vlastní myšlenky bylo pro ni 
o to cennější, že se od konce jejího studia jednalo o její 
první návrh realizovaný od začátku až po hotový kus. 

„Někdy bych chtěla navrhnout tak veliké medaile, jaké dá-
vali v Soči – člověk měl pocit, že drží v ruce opravdu pocti-
vý kus cenného kovu,“ svěřila se. Nicméně to by beztak 
nebylo v možnostech rozpočtu mistrovství světa. 

V  návrhu medaile zvolila autorka motiv střelky 
z kompasu a na rubové straně dominanty města Olo-
mouce. Po  předání modelů následovalo převedení 
návrhu do reality a vše již záviselo na družstvu ZNAK. 
Gabriela Soukalová v družstvu realizovala svoji absol-
ventskou práci. Od té doby zde má výborné vztahy, má 
v  družstvu i  svoji spolužačku, rytečku Kláru Poláko-
vou, která vyrobila raznice podle jejího návrhu.

Výsledná medaile má standardní průměr sedmi 
centimetrů. Vyrábělo se jich celkem 85 kusů. Jejich 
výrobu družstvo ZNAK částečně podpořilo sponzor-
ským plněním. Na doplnění nutno dodat, že produkce 
medailí z družstva ZNAK Malá Skála zdaleka není jen 
o sportovní tematice – tento obor čítá například i pa-
mětní medaile a vyznamenání pro různé obory nebo 
služební odznaky.

Nedílnou součástí celého uměleckého díla je i stuha, 
jejíž vzor a barevné provedení na první pohled vychá-
zejí z  barev šampionátu. Náležitá pozornost byla vě-
nována nejen vzhledu medaile, ale unikátní je i nové 
uchycení, které bylo převedeno z  absolventské práce 
do praxe.

Medaile byly určeny pro akademické orientační běž-
ce z celého světa, kteří v polovině srpna měřili své síly 
v okolí Olomouce, Prostějova a Kroměříže.
Text: Ing. Dana Plíhalová. Foto: archiv družstva ZNAK. (-lb-, -jh-)

w w w.znakms.cz

Zleva: Ing. Dana Plíhalová, Gabriela Soukalová
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NA VELETRH 

2. - 4. 10. 2014
23. VÝSTAVA HODIN, HODINEK, ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ 

Jediná odborná  

výstava v české  

republice

První den otevřeno  

až do 20:00 hodin

the first day oPen  

until 20:00 Pm 

23. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SPECIALIZOVANÉ VÝSTAVY HODIN, HODINEK, ZLATÝCH  
A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ
23rd YEAR OF THE INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION OF CLOCKS, WATCHES  
AND GOLDEN AND SILVER JEWELLERY

2. - 4. 10. 2014
Výstaviště Praha - Holešovice
Prague Exhibition Grounds

Partneři / Partners:

Samostatný stánek bude mít na výstavě 
GRANÁT TURNOV, který se zaměřuje na 
výrobu zlatých a stříbrných šperků s čes-
kými granáty.

Ve společné družstevní expozici nalez-
nete zlaté šperky vyráběné na zakázku 
(KARAT BRNO), skleněné dekorace, dárko- 
vé sklo, nástěnné či stojací hodiny a origi- 
nální skleněné šperky (PODANÉ RUCE  
ZUBŘÍ). Nebudou chybět ani medaile, vy- 
znamenání, odznaky, přívěsky, manžeto-
vé knoflíky a spony (ZNAK MALÁ SKÁLA).

Více o českých družstvech naleznete na 
www.scmvd.cz. (-lb-, -jh-)

 
 (-lb-, -jh-)

w w w.hodinyaklenoty.cz 
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O Brněnské Drutěvě píšeme hlavně v souvislosti s jejich 
pravidelnou účastí ve  společných expozicích na  vele-
trzích. Spektrum jejich činností má široký záběr zahr-
nující především kartonáž, elektrovýrobu a  montážní 

práce na zakázku dle přání klienta. Právě poslední ze 
jmenovaných činností byl důvodem k rozhovoru, který 
nám poskytla místopředsedkyně družstva Ing.  Ivana 
Čonková.

vých a  kovových výrobků. Snaží-
me se vždy zákazníkovi vyhovět 
tak, aby byl s výrobky co nejvíce 
spokojen.

  Zmínila jste pojem tzv. odjehlování –  
co to přesně znamená, pokud náš 
rozhovor právě čte laik?

Jedná se o  odstraňování tzv. otře-
pů, resp. přebytků, vznikajících 
při lisování plastových či výrobě 
kovových součástek.

  Mezi vaše výrobky patří také vyba-
vení pro ordinace a  masážní salo-
ny. Jaké výrobky dodáváte vašim 
zákazníkům?

V  zámečnické dílně se vyrábějí 
převážně formou zakázkové vý-
roby lehátka a další vybavení pro 
ordinace a  masážní salony, jako 
jsou různé typy lehátek, kře-
sel, stolků, paravánů a  podobně. 
Lehátka a  křesla vyrábíme jed-
nodílná, dále s  naklápěcím pod-
hlavníkem či naklápěcí podnožní 
částí. Výrobky mohou být výškově 
nastavitelná i  s  pevnou výškou. 
U křesel a lehátek je například za-
budován tzv. nášlap, kterým se dá 
výška jednoduše regulovat naho-
ru a  dolů. V  nabídce máme napří-
klad i  lehátko skládací. Stolečky 
jsou buď policové nebo se zásuv-
kami, zákazníci si žádají hlavně 

stolky pojízdné. Jejich využití je 
široké – v ordinacích lékařů, v ne-
mocnicích, v  masážních salonech 
a podobně.

  Zámečnická dílna a  lehátka mi ne-
jde jako laikovi moc dohromady 

– mohu se zeptat na podrobnosti?
V  zámečnické dílně se vyrábějí 
kovové kostry lehátek a  další-
ho vybavení. Materiál je nutno 
nařezat, svařit, vrtat a  podobně. 
Hotová konstrukce pak dostane 
povrchovou úpravu a poté se pro-
vádějí závěrečné montážní prá-
ce – u  lehátek je to přimontování 
korpusu s  ložnou plochou. Stolky 
mají zase kromě konstrukcí me-

ROZHOVOR 
Ing. Ivana Čonková  
místopředsedkyně družstva 
Brněnská Drutěva 

  V  loňském roce jste přestěhovali 
jednu z hlavních vašich dílen – mů-
žete nám o tom povědět bližší po-
drobnosti?

Původně se naše provozovna 
nacházela v  Brně – Žabovřesky. 
K  přestěhování došlo během prv-
ního pololetí 2013. Provozovna 
se zabývá montážemi a  výrobou 
v oboru kovo a elektro. V současné 
době je tento provoz kompletně 
v našem hlavním objektu na adre-
se sídla družstva, čímž došlo k vý-
razné úspoře nákladů. Montážní 
práce a elektro výroba se nachází 
nyní v  jedné budově, v  další bu-
dově máme zámečnickou dílnu. 
Prostory této dílny musely být 
uzpůsobeny hrubším pracím. 

  Jaké služby v  oblasti kovovýroby 
poskytujete?

Vyrábíme vlastní výrobek – labo-
ratorní topné hnízdo. Kompletuje-
me například pro ABB termostaty 
ke  kotlům. Obecně děláme také 
kompletační práce pro zákazníka 
podle jeho výkresů. Provádíme  
i demontáže a  odjehlování plasto-

Dílna elektro. Zleva: Miluše Horáková, Jana Saitlová, Rudolf Kulhánek

Zámečnická dílna. Alois Šaroun

Montážní dílna. Antonín Vykydal
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chanické uzavírací systémy. Proto 
je potřeba tyto činnosti provádět 
v  zámečnické dílně. Zámečnictví 
je součástí této výroby, jelikož 
dochází ke  svařování, ohýbání 
plechů a podobně.

  Kde se dají vaše výrobky zakoupit?
Co se týče našich vlastních vý-
robků, zákazníci se o  našem sor-
timentu mohou dozvědět z našich 
internetových stránek. Spolupra-
cujeme také s  několika firmami, 
které naše výrobky distribuují 
dále. 

  Účastníte se také lékařských či kos-
metických veletrhů?

Nejvíce sázíme na  prezentaci 
na  specializovaných veletrzích či 

lékařských kongresech. Naše vý-
robky tak prodáváme přímo kon-
krétnímu zákazníkovi. Vzhledem 
k  tomu, že jsme především zakáz-
ková výroba, je přímý prodej neji-
deálnějším řešením. Výrobek jsme 
schopni přizpůsobit požadavkům 
zákazníka, ať již se jedná o rozmě-
ry, výšku či barevnost. Výrobek 
mu zhotovíme na  míru, aby co 
nejvíce vyhovoval jeho potřebám.

  Můžeme našim čtenářům přiblížit 
také další vaše činnosti v  oblasti 
elektro?

Nabízíme hlavně služby v  oblasti 
elektro – jedná se o  kompletační 
práce, montování rozvaděčů a dal-
ších výrobků na  zakázku, dále 
provádíme osazování tištěných 

spojů, nejrůznější montáže kabelů 
a  kabelových svazků, například 
montování koncovek – vodičů 
osazených konektory či montáž 
menších elektrozařízení.

  Děkuji za rozhovor.
Rozhovor a foto: Jana Henychová

Historie…
Počátky vývoje družstva spadají do roku 1945, kdy ab-
solventi Královopolského ústavu sdružených ve spolku 
JETĚVA (Jednota tělesně postižených) zahájili drobnou 
výrobní činnost. Zásadními změnami v organizování 
osob se změněnou pracovní schopností došlo k utvoře-
ní prvního družstva invalidů v republice již v roce 1949. 
Delimitací závodů z tohoto prvního družstva invalidů 
vzniklo na ustavující valné hromadě 29. prosince 1953 
výrobní družstvo Brněnská Drutěva s pěti výrobními 
závody umístěnými na různých místech Brna s 534 členy. 
Družstvo zabezpečovalo výrobu kartáčnickou a košíkář-
skou, brašnářství, oděvní výrobu, kartonáž, výrobu tka-
ných odporů a sítí a od roku 1954 výrobu umělých květin.

V roce 1961 byla dokončena výstavba provozovny 
v Horních Heršpicích, kam se přestěhovala výroba odě-
vů a kartonáže. V roce 1980 došlo k rozšíření činnosti 
družstva o knihařství a to v důsledku sloučení družstva 
s VD Knihařů, které bylo založeno již před 65 lety.  
Počet členů v tomto období činil cca 1000 osob, převáž-
ně se změněnou pracovní schopností. Družstvo mělo 
dále sedm maloobchodních prodejen, které navazovaly 
na výrobní program závodů. Vlastní bezbariérový rekre-
ační objekt na Bílém potoce, chatu na brněnské přehra-
dě, v pronájmu rekreační zařízení v Čalově na Slovensku 
a v Tatranské Štrbě, závodní klub v Brně a ubytovnu 
na Fišové ul. v Brně.

V letech 1985–1988 byla realizována výstavba tří 
nových objektů v areálu na Bohunické ulici v Horních 
Heršpicích – výrobní budova, rehabilitační zařízení 
a stravovací zařízení.

Na základě zákona 42/91 Sb. o úpravě majetkových 
vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 
byla Brněnská Drutěva přetransformována na družstvo 
vlastníků. V r. 1995 byla založena dceřiná společnost BD 
TOVA s. r. o., jejímž hlavním předmětem činnosti je výro-
ba dekorativních předmětů (dřívější umělé květiny). 

Současnost…
Výrobní činnost družstva je velmi různorodá, skladba 
oborů respektuje požadavky trhu, ale i zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením. Sídlo družstva je na Bo-
hunické ul. v Brně v blízkosti dálničního tahu. V současné 
době družstvo zaměstnává 72 zaměstnanců, 75 procent 
tvoří osoby se zdravotním postižením. 
Družstvo prezentuje výrobky a nabízí své služby na in-
ternetové stránce www.druteva.cz. Tato stránka získala 
ocenění Web roku 2010 – v rámci soutěže Zlaté stránky 
Živnostník roku 2010 a Vodafone Firma roku 2010. 

Družstvo je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 
od roku 2005

Výrobní zaměření družstva
 ⁃ kartonáž, knihaři (luxusní potahovaná kartonáž, 
kartonáž – obaly, knižní vazby, kancelářské a školní 
potřeby),

 ⁃ výroba elektro a kovo výroba (laboratorní topná 
hnízda, regulátory teploty k plynovým kotlům, topné 
pásy, lehátka, odkládací stolky, paravany),

 ⁃ kooperační práce, ruční montážní práce.

Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
Bohunická 81, 619 00 Brno 

Laboratorní topné hnízdo
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V listopadu 2012 bylo Ministerstvo 
práce a  sociálních věcí pověřeno 
řízením a  realizací Operačního 
programu Zaměstnanost 2014 až 
2020. Příprava programu však 
byla zahájena již v roce 2011. Zavr-
šením několikaleté přípravy bylo 
předložení návrhu Operačního  
programu Zaměstnanost ke schvá-
lení Vládě České republiky.

Do  procesu přípravy a  vypraco-
vání operačního programu byla 
zapojena celá řada subjektů. Pro 
zajištění principu partnerství při 
přípravě programu byla ustavena 

na podporu zaměstnanosti mládeže, 
zbývajících cca 433 mil. EUR pak 
představuje nezbytné národní spo-
lufinancování,“ uvedla ministryně 
práce a  sociálních věcí Michaela 
Marksová.

Operační program kombinuje 
prostředky obou kategorií regionů 
v  ČR, tedy jak méně rozvinutých 
regionů (celá ČR bez Prahy), tak 
více rozvinutých regionů (Praha). 
Schválení operačního programu 
se předpokládá do konce roku 2014. 

(-jh-)

Pracovní skupina pro programo-
vání na  období 2014-2020, kterou 
tvoří zástupci jednotlivých re-
sortů, regionů, měst a  obcí, ne-
státních neziskových organizací, 
sociálních a dalších partnerů. 
„Operační program Zaměstnanost 

vymezuje priority pro podporu za-
městnanosti, sociálního začleňování 
a  efektivní veřejné správy z  Evrop-
ského sociálního fondu. Celkový roz-
počet programu představuje zhruba 
2,569 mld. EUR, z  toho 2,136 mld. 
EUR tvoří prostředky z  Evropského 
sociálního fondu a  Iniciativy EU 
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Registrace do soutěží skončily,  
STARTUJE INOVÁTORSKÁ KATEGORIE

Vláda podpořila návrh Operačního programu Zaměstnanost 

V průběhu července měli všichni zájemci poslední mož-
nost přihlásit se do podnikatelských soutěží Vodafone 
Firma roku a  GE Money Bank Živnostník roku 2014. 
Nyní probíhá vyhodnocování všech přihlášených. Se-
znamy krajských finalistů naleznete na www.firmaro-
ku.cz nebo www.zivnostnikroku.cz. Příležitost ukázat 
na své úspěchy ale mají stále ti, kteří se zabývají zdo-
konalováním svých produktů nebo technik výroby. Pro 
ty je tu kategorie Inovátor roku 2014, kterou vyhlásila 
společnost GE Money Bank.

Inovátorský titul získá podnikatel, nebo firma, jež 
dokáže vlastní inovaci, nápad či vylepšení úspěšně 
zrealizovat a  nejlépe uplatnit ve  svém podnikání. 
Z  registrovaných účastníků vybere odborná porota 
jednoho celostátního vítěze, který se stane GE Mo-
ney Bank Inovátorem roku 2014. V loňském roce byla 
tímto titulem oceněna společnost Flajzar. Zájemci se 
mohou do 22. října 2014 registrovat na tomto odkazu:  
http://www.firmaroku.cz/inovator.aspx?i=292. 

Regionální kola soutěží Vodafone Firma roku a GE 
Money Bank Živnostník roku, kterých se účastní 
vždy 10 nejlepších firem a  10 živnostníků z  kraje, 
odstartují v polovině září. Jako každý rok začínáme 

v Královéhradeckém kraji, a  to 17. září. Krajská kola 
uzavírají 21. října Praha a Středočeský kraj. 

Ve všech 14 regionech proběhne vyhlášení výsledků 
a v deseti regionech na vyhlášení navazuje společen-
ský večer, kterého se zúčastní vybraní podnikatelé 
z  regionu. Setkají se zde s  odborníky, kteří s  nimi 
budou diskutovat na  témata z  podnikatelského pro-
středí, jako je například propagace podnikání na so-
ciálních sítích nebo získávání evropských dotací 

Potom, co skončí krajská kola a budeme v obou kate-
goriích znát 14 celorepublikových finalistů, rozhod-
ne veřejnost v  SMS hlasování o  tom, kterých sedm 
živnostníků předstoupí v  listopadu před finálovou 
porotu. V  kategorii Firma roku pak budou porotci 
hodnotit všech 14 regionálních vítězů. Další kategorií 
je Odpovědná firma roku, kterou zaštiťuje společnost 
Vodafone Czech Republic. Také ta se nejdříve vyhla-
šuje na krajské úrovni. V říjnu tedy budeme znát i 14 
krajských odpovědných firem, ze kterých bude poro-
ta vybírat jednoho celostátního vítěze.

Slavnostní vyhlášení celorepublikových výsledků 
se uskuteční 4. prosince 2014 v Paláci Žofín. Živý pře-
nos bude možné sledovat na ČT24. 

(-jh-)
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Dohodu mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňo-
vých předpisů v  mezinárodním měřítku podepsala 
začátkem letošního srpna náměstkyně ministra fi-
nancí Simona Hornochová a Steven Kashkett ve funk-
ci Chargé d’Affaires. Stalo se tak s ohledem na právní 
předpisy USA o  informacích a  jejich oznamování 
obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance 
Act („Dohoda FATCA“).

Na základě této dohody si budou daňové správy vy-
měňovat údaje o některých finančních účtech občanů 
obou států žijících v zahraničí. Dohoda je reciproční 
a otevírá novou kapitolu v oblasti automatické výmě-
ny informací. Dohoda FATCA odstartovala proces pro 

vytvoření společné formy pro automatickou výměnu 
informací s mnoha státy. V rámci tohoto procesu jsou 
uzavírány obdobné dohody i  se státy vnímanými 
jako daňové ráje.

Jak dohoda FATCA, tak dohody, které budou uzavře-
ny podle jejího vzoru, umožní oběma stranám efek-
tivně sledovat příjmy svých daňových poplatníků 
a významně tak přispět ke zlepšení výběru daní. 

Podrobné informace o obsahu dohody FATCA a sou-
visející dokumenty lze nalézt na  stránkách MF zde: 
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-vy-
mena-info-v-danove-oblasti/fatca-cr-usa

(-jh-)

Ministerstvo financí podepsalo dohodu FATCA  
v rámci boje s daňovými úniky

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ BUDE FINANCOVÁNO  
TAKÉ Z EVROPSKÝCH FONDŮ

Na jednání Vlády ČR byl nedávno schválen programova-
ný dokument Integrovaného regionálního operačního 
programu pro období 2014–2020, který je zastřešujícím 
dokumentem pro Integrovaný regionálního operační 
program (dále jen IROP), který bude financován z  Ev-
ropského fondu regionálního rozvoje. V  následujícím 

měsíci pak bude probíhat konečné schválení Evropskou 
komisí. Tento operační program, ze kterého lze finan-
covat investiční akce, bude stěžejním pro realizaci so-
ciálního bydlení a dalších doprovodných aktivit. MPSV 
se aktivně zapojovalo při přípravě specifických cílů, 
zejména těch, které jsou v jeho gesci.

MPSV je v IROPu gestorem specifických cílů 2.1 Zvý-
šení kvality a  dostupnosti služeb vedoucí k  sociální 
inkluzi a 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících pod-
nikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. 

Specifický cíl 2.1 se zaměřuje na optimalizaci infra-
struktury sociálních služeb, odstranění překryvů 
v jejich nastavení a rozmístění a na udržitelnost sítě 
sociálních služeb. Očekávaným výsledkem je vyšší 
dostupnost a kvalita služeb vedoucí k sociální inkluzi 
včetně výkonu sociální práce, dostupné sociální by-
dlení pro potřebné a snížení počtu osob sociálně vy-
loučených a osob ohrožených sociálním vyloučením 
a chudobou. 

Specifický cíl 2.2 se také zaměřuje na rozvoj sociál-
ního podnikání, které je jedním z vhodných nástrojů 
aktivního začleňování, ale zatím není plně využit 
jeho potenciál. Vedle podpory vzniku nových podni-
katelských aktivit bude zaměřen na stávající sociální 
podniky. Na oba specifické cíle navazují na aktivity 
v  prioritní ose 2 OP Zaměstnanost Sociální začleňo-
vání a boj s chudobou.

Pro oblast sociálního bydlení bude cílem podpořit 
jak nákup, výstavbu nových bytů, tak i rekonstrukci 
a  obnovu bytů určených k  sociálnímu bydlení s  do-
provodnými aktivitami sociální práce a  sociálních 
služeb s  cílem dosáhnout počtu alespoň pěti tisíc 
bytových jednotek jako minimální výstup z investič-
ních aktivit podpořených z IROPu. V případě vyšších 
nároků na  realizaci jsou MPSV a  MMR připravena 
výši alokace upravit, tak aby odpovídala absorpční 
kapacitě. Součástí podporovaných aktivit v tomto cíli 
je také tzv. komunitní bydlení a podpora zázemí pro 
sociální práci.

Dle současného stavu lze předpokládat, že realizace 
nových sociálních bytů zasáhne až 70 procent území 
České republiky. MPSV také vyjednalo, že z těchto pro-
středků budou moci příjemci dotace například obce 
hradit i demoliční práce v případech, kdy na  těchto 
plochách vzniknou nové sociální byty. Po  odsou-
hlasení programového dokumentu Evropskou ko-
misí lze předpokládat, že vyhlašování výzev bude 
realizováno ve  druhé polovině až konci roku 2015.

(-jh-)
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ÚVODEM
Dvoudílný cyklus „Firemní strategie jako základ dlouhodobé prospe-
rity podniku“ připravila pro časopis Výrobní družstevnictví poradenská 
společnost TA Management s. r. o., která byla Svazem českých a  morav-
ských výrobních družstev vybrána v  rámci pilotního projektu na  posky-
tování služeb v  oblasti analýzy ekonomické situace družstev, návrhů 
nápravných opatření a pomoci při jejich implementaci. Na pilotní projekt 
navázal seminář pro členy SČMVD na  téma „Jak přežít hospodářskou 
krizi – hlavní výzvy pro vrcholový management“. Zájemci   mají mož-
nost objednat si uvedené služby u společnosti TA Management s. r. o. Nyní 
zveřejňujeme první díl materiálu. Druhou část naleznete v říjnovém čísle 
našeho časopisu. 

FIREMNÍ STRATEGIE JAKO ZÁKLAD  
DLOUHODOBÉ PROSPERITY PODNIKU
Zkušenosti s podniky různé velikosti i zaměření nás 
utvrdily v přesvědčení, že dlouhodobá prosperita fir-
my stojí na třech vzájemně provázaných pilířích:

 █ životaschopné podnikové strategii,
 █ pružné organizaci a vnitřních procesech,
 █ zdravých financích a kvalitním finančním řízení.

Trhliny byť v  jediném pilíři mají za  následek nesta-
bilitu celého podnikového systému. Zejména podni-
ková strategie je podceňované téma, a to především 
u  menších firem. Nezřídka slýcháme názor, že dů-
ležité je „prodávat“ a  ne ztrácet čas teoretickými 
úvahami. Schopnost prodávat se ziskem má přitom 
jednoznačnou vazbu na  správně zvolenou strategii, 
což se pokusíme v našem příspěvku přiblížit. Dále se 
pokusíme stručně nastínit, jak postupovat při pří-
pravě smysluplné firemní strategie.

Henry Ford tvrdil, že „k  úpadku podniku dochází, 
když je podnikatel příliš zahleděn do sebe a není scho-
pen změny. Neuvědomuje si, že včerejšek je minulostí 
a budí se každé ráno s loňskými nápady“.

Firmy většinou podnikají, jak byly zvyklé „odjak-
živa“. Svět se však zrychluje. Co fungovalo včera, už 
dnes neplatí. Pokud si to management podniku neu-
vědomí, snadno mu ujede vlak, do  kterého se velmi 
obtížně znovu nasedá.

Vedení mnoha menších firem je zahlceno každoden-
ní rutinou. Nemá čas ani kapacitu sledovat, jak se trh 
kolem nich mění. Přitom klíčovým úkolem vrcholo-
vého vedení by měla být koncepční práce a  starost 
o  to, jak zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost 
podniku. Dohled nad každodenní operativou je úko-
lem pro střední management.

PODSTATA FIREMNÍ STRATEGIE
V  dnešní době zostřující se konkurence je nezbyt-
né vědět, jak si podnik na  trhu stojí, kam směřuje 
a jak se tam může dostat. Jinými slovy, co bude nabí-
zet a naopak co nabízet nebude (definice produktu/
služby), komu (kdo je jeho zákazník a  jaké jsou jeho 
potřeby), proč (hlavní schopnosti, kterými se podnik 
odlišuje od konkurence) a jak (model celkového uspo-
řádání podnikání).
Všechny zásadní definice strategie obsahují dva klí-
čové prvky. Za  prvé, že strategie vychází ze stavu 
vnějšího prostředí. Za  druhé, že strategie obsahuje 
vzájemně provázanou soustavu činností, za  účelem 
dosažení nějakého cíle. Strategie je o zajištění konku-
renceschopnosti podniku. Kdyby neexistovala kon-
kurence, nebylo by třeba strategie. Podnik by vyráběl 
dle požadavků trhu a trh by jeho produkci absorboval. 
Strategie je tedy o  způsobu, jak porazit konkurenci 
a dosáhnout nadstandardního zisku. A nad tím stojí 
za to se zamyslet.

Příklad 1

Co není strategie?

Strategie není 
výčet cílů

„Naší strategií je být jedničkou 
na trhu.“

„Naší strategií je růst  
o 30 % ročně.“ 

Strategie není 
shrnutí  
zamýšlených 
činností

„Naší strategií je konsolidace 
odvětví.“.

„Naší strategií je outsourcing 
podpůrných činností.“

Strategie není 
vize 

„Naší strategií je poskytování 
prvotřídních služeb  
(za nejnižší ceny).“

Ing. Michal Kusák, Ph.D., TA Management s.r.o. 
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VNĚJŠÍ OKOLÍ 
Kde začít? V prvé řadě je třeba neustále sledovat vývoj 
na trhu. A to nejen na svém trhu ale zejména na trzích 
svých zákazníků. Změny, které se jich dotýkají, dříve 
či později pocítí také jejich dodavatelé. Vyplatí se mít 
představu, jak jsou rozdány karty jednotlivým hrá-
čům v rámci celého výrobně-dodavatelského řetězce, 
jehož je podnik součástí. A  to až po  koncového spo-
třebitele. Vědět, jaké jsou klíčové podmínky úspěchu 
v oboru a kdo je určuje.

Příklad 2

Jako příklad vezměme menší firmu dodávající 
plastové výlisky pro automobilový průmysl. Kro-
mě svého odvětví by firma měla mít přehled o si-
tuaci a výhledu v petrochemii, což je pro ni klíčový 
dodavatel materiálů. Nepochybně by se měla in-
tenzivně zajímat o to, co pálí její přímé zákazníky, 
kteří její výrobky používají pro kompletaci vyšších 
celků (světlomety, sedadla apod.). Jaké jsou tren-
dy? Dále je třeba mít přehled o situaci a záměrech 
nepřímých zákazníků, což jsou v  tomto případě 
automobilky. Potom je tu síť prodejců automobi-
lů. I jejich problémy mohou v konečném důsledku 
ovlivnit našeho malého výrobce plastových kom-
ponentů. A  konečně finální zákazník-spotřebitel. 
Jak se v čase mění jeho chování? A co je spouštěčem 
těchto změn?

Přehled o trhu umožní pochopit potřeby zákazníků 
a  jejich nákupní priority. Prioritami se rozumí dva, 
tři základní požadavky na produkt, které jsou pro zá-
kazníka klíčové při výběru dodavatele. Kromě priorit 
je třeba znát i vyjednávací sílu zákazníků. Čím silnější 
zákazník, tím větší tlak na ceny, nebo na náklady lze 
očekávat. Odpověď na tyto otázky samozřejmě před-
pokládá dobrou znalost zákazníků, kterou lze získat 
pouze tak, že se o ně a jejich potřeby firma intenzivně 
a dlouhodobě zajímá. 

Podobné je to s  dodavateli. Čím silnější dodavatel, 
tím menší prostor má firma ovlivňovat cenu svých 
vstupů, což se opět odrazí na její ziskovosti. Závislost 
na klíčovém dodavateli nedává podniku velký mané-
vrovací prostor. Dynamický rozvoj nových techno-
logií znamená, že každému výrobku dříve či později 
vznikne konkurence ve  formě substitutů. Jedná se 
o  jinou nabídku, která uspokojuje tytéž potřeby zá-
kazníka. Klasickým příkladem substitutu pro želez-
niční přepravu je silniční přeprava. Méně zřejmým 
substitutem pro dopravu zejména obchodních ces-
tujících je rozvoj nových technologií, jako například 
videokonference apod.

Dále je tu riziko příchodu nových konkurentů. Pod-
niká-li firma v atraktivním oboru, který nevyžaduje 

vysoké vstupní investice, je třeba s  touto možností 
počítat. Konečně je tu intenzita konkurence, která je 
tím vyšší, čím běžnější produkt nabízíte.

Kombinace výše uvedených faktorů, tzn. vyjedná-
vací pozice zákazníků a dodavatelů, dostupnosti sub-
stitutů, hrozby vstupu nových konkurentů a  míry 
konkurence určuje celkovou strukturu daného trž-
ního segmentu, jeho atraktivitu a potenciál z pohle-
du ziskovosti. 

Tip

Při tržní segmentaci se vyplatí být co nejkonkrét-
nější a pokusit se trh, na kterém firma působí, vy-
mezit co nejúžeji. Ať už geograficky, nebo použitím 
jiných kritérií. Segmenty mohou na první pohled 
vypadat podobně (např. půjde o  prodej stejného 
produktu v  jiném teritoriu), nicméně vzhledem 
k různým faktorům, které na geografických trzích 
působí (např. regulace, cla, různé nároky zákazní-
ků) budou mít tyto trhy rozdílnou atraktivitu. Pro-
to by měly být považovány za rozdílné segmenty.

VLASTNÍ SCHOPNOSTI A KOMPETENCE
Jakmile má podnik detailní přehled o  požadavcích 
zákazníka a  atraktivitě trhů, na  kterých působí, 
je čas se podívat na  to, jaká je jeho relativní pozice 
v rámci těchto trhů. Jak je podnik schopen požadav-
ky zákazníka uspokojit? Jakou hodnotu zákazníkovi 
poskytuje? Proč zákazník kupuje právě od něj? V čem 
je lepší než konkurence? Kde mu zákazník nechává 
vydělat? Kde mu nechá vydělat zítra? Co pro to firma 
musí udělat? Jaká je nákladová pozice firmy ve srov-
nání s ostatními hráči v odvětví?

Je vhodné se zaměřit na organizaci, procesy a vnitř-
ní nastavení činností, které jsou pro zajištění pro-
duktové nabídky nezbytné. Jak podnik vytváří svoji 
nabídku? Dělá něco jinak než konkurence? To jsou ob-
lasti, kde lze nalézt konkurenční výhodu, prazáklad 
toho, proč si zákazník vybral za dodavatele právě náš 
podnik. Konkurenční výhoda je podmínkou dosa-
hování nadprůměrné ziskovosti, protože umožňuje 
požadovat vyšší cenu, a/nebo snižuje náklady. Nemá-

-li podnik konkurenční výhodu, bude jeho ziskovost 
maximálně na úrovni průměru dosahovaného na da-
ném trhu.

Jelikož konkurenční výhoda je pomíjivá, měla by být 
cílevědomě rozvíjena tak, aby byla uchována co nej-
déle. Činnosti s vysokou přidanou hodnotou je třeba 
rozvíjet, zatímco procesy běžné je vhodné nákladově 
optimalizovat nebo přímo outsourcovat u specialistů, 
kteří je jsou schopni je zajistit lépe, resp. levněji.

Hledání konkurenční výhody se často soustřeďuje 
na jednotlivé izolované „přednosti“, kterými podnik 
disponuje. To je však nesprávný pohled. Jednak kon-
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v kurenční výhoda a silná stránka v rámci hojně využívané SWOT analýzy není totéž. A dále, skutečná konku-
renční výhoda tkví v celkové provázanosti a nastavení podnikových činností (vnitřních i vnějších), nikoliv 
v nějakém izolovaném (pro)jevu.

Příklad 3

Tradiční (chybný) pohled 
na konkurenční výhodu Skutečná konkurenční výhoda

„Naší konkurenční výhodou je 
kvalifikovaná pracovní síla“

Podnik má vysoce specifické nároky na pracovní sílu v klíčové oblasti své 
specializace. Na rozdíl od své konkurence disponuje vlastním unikátním 
systémem vzdělávání a školení svých zaměstnanců, včetně výchovy učňů. 
Firma má rozvinutý systém zaškolení a předávání znalostí, který umožní 
rychlejší zapracování nových zaměstnanců a vyšší produktivitu práce než 
u konkurence. Existují formalizované manuály, kde je popsáno standard-
ní řešení provozních problémů. Je nastaven motivační způsob odměňová-
ní, který zajišťuje spokojenost klíčových zaměstnanců a nízkou fluktuaci. 
Výše uvedené je příčinou, že podnik je první volbou v oboru pro tyto vyso-
ce specializované odborníky.

Co dělat, pokud podnik není schopen identifikovat 
žádnou konkurenční výhodu? Není to neobvyklé. 
Znamená to nicméně, že podnik nebude ziskovější, 
než je běžný standard v odvětví. O to důležitější bude 
sledovat vývoj na trhu, protože firma bude – na roz-
díl od konkurentů s „výhodou“ – jeho působení plně 
vystavena. Důležité je v  takovém případě provozně 
fungovat maximálně efektivně, mít kontrolu nad ná-
klady a pokusit se kopírovat to dobré od úspěšnějších 
firem.

Výsledkem analýzy vnitřních schopností podniku 
by měl být závěr, jaká je relativní pozice firmy na trhu 
a  na  které jeho segmenty se zaměřit. Pokud nevíte, 
jak jsou rozdány karty a v čem je vaše síla, budete sle-
pě bušit do zavřených vrat. Pokud se vám bude přesto 
náhodou dařit, věřte, že je to pouze dočasné. 

Autor: Ing. Michal Kusák, Ph.D., TA Management s.r.o.  
(-vr-)

Speciální kontaktní adresu pro české podnikatele 
sankce@komora.cz zřídila Hospodářská komora 
České republiky (HK ČR) v souvislosti se současnou 
situací ve vztazích mezi EU a Ruskou federací Tato 
adresa je k dispozici pro všechny členy i nečleny HK 
ČR, kteří jsou postiženi jak sankcemi EU vůči Ruské 
federaci, tak protiopatřeními z ruské strany.

HK ČR vyzývá všechny české podnikatele, kteří se 
sankcemi cítí být dotčeni, aby na tuto adresu zasílali 
svou zpětnou vazbu, a to pokud možno v následující 
struktuře:

 █ ekonomický rozsah dopadu na vaši firmu
 █ počet kontraktů
 █ objem dodávek
 █ počet zaměstnanců, jejichž pracovní místa mo-
hou být ohrožena

 █ další podrobnosti

Získané informace budou využity při jednání vlád-
ního pracovního týmu pro vyhodnocování dopadů 
sankcí, kterého je HK ČR členem.

V souvislosti s přijatými sankčními opatřeními pro-
ti Rusku a s cílem zajištění aktuální informovanosti 
české podnikatelské veřejnosti od 1. srpna 2014 zahá-
jilo činnost Kontaktní informační místo pro dotazy 
na zmíněnou problematiku, které je zároveň součástí 
Zelené linky pro export.

Kontaktní místo je k dispozici každý  
pracovní den od 9 do 17 hodin na  
bezplatném telefonním čísle 800 133 331  
(Zelená linka pro export). Své dotazy  
můžete rovněž zasílat pomocí  
elektronické pošty na export@mpo.cz 
nebo na info@czechtrade.cz 

Podnikatelé postižení sankčními  
opatřeními mohou své zkušenosti  
napsat na Hospodářskou komoru ČR
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Pravidelný Eurobarometr na jaro 2014:  
EVROPSKÉ VOLBY PŘINESLY ZMĚNU 

Rekordní počet občanů,  
kteří se domnívají,  
že jejich hlas má váhu, 
za posledních 10 let
Po  volbách do  Evropského parla-
mentu se počet občanů, kteří se 
domnívají, že jejich hlas má v  EU 
váhu, zvýšil na  42 % oproti 29 % 
v listopadu 2013 . Jedná se o nejvyš-
ší úroveň od té doby, kdy byla tato 
otázka poprvé zařazena do  pravi-
delného průzkumu Eurobarometr 
před deseti lety. Kromě toho se 
65 % Evropanů cítí být občany EU, 
oproti 59 % z  loňského podzimní-
ho průzkumu Eurobarometr.

Maroš Šefčovič, místopředseda 
pro interinstitucionální vztahy 
a  administrativu, k  tomu dodal: 

„Máme za sebou náročné období, ale 
situace v  Evropě se už mění k  lepší-

Nejnovější výsledky posledního pravidelného průzkumu 
Eurobarometr a zároveň prvního celoevropského průzkumu 
veřejného mínění po volbách do Evropského parlamentu pro-

běhly v květnu pod heslem „Tentokrát je to jiné“. Z tohoto 
průzkumu Eurobarometr vyplývá, že tentokrát to bylo odlišné, 
protože byl v několika oblastech zaznamenán pozitivní vývoj.

Kompletní znění sankcí EU:
http://www.komora.cz/pro-podnikani/sankcni-opatreni-2014/sankce-eu

Kompletní znění sankcí RF: 
http://www.komora.cz/pro-podnikani/sankcni-opatreni-2014/sankce-rf

Vladimír Dlouhý o ruských sankcích a dopadech
Audiorozhovor s prezidentem Hospodářské komory České re-
publiky Ing. Vladimírem Dlouhým, CSc., si můžete poslechnout 
na odkazu http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3189448. Tématem 
jsou protiruské sankce a jejich dopady na české podniky, kurzar-
beit a postoj Evropské unie vůči Rusku. Prezident Ing. Dlouhý byl 
hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu na ČRo dne 19. srpna.

„Když politici spolu nemůžou mluvit, tak podnikatelé by tím 
spíše měli mluvit. Můžeme nadále prosazovat naše vývozce, naše 
investory a vzájemné ekonomické vztahy,“ uvedl také o den dříve 
pro Českou televizi v pořadu Události, komentáře.

Zdroj: Hospodářská komora ČR. Foto: archiv HK ČR

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., 
prezident HK ČR
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Evropská komise přijala sdělení, v  němž člen-
ské státy vybízí k  hledání způsobů, jak zlepšit 
ochranu maloobchodníků a  malých výrobců 
potravin před nekalými praktikami jejich někdy 
mnohem silnějších obchodních partnerů. Než se 
potravinářské výrobky dostanou ke spotřebiteli, 
do  jejich kvality a  hodnoty se promítnou kroky 
mnoha různých tržních subjektů v  dodavatel-
ském řetězci, jakými jsou výrobci, zpracovatelé, 
maloobchodníci atd. Vzhledem ke změnám, jako 
je například vyšší koncentrace na trhu, zastávají 
subjekty v  dodavatelském řetězci velmi odlišné 
pozice, pokud jde o vyjednávací sílu. Ačkoli roz-
díly ve vyjednávací síle jsou v obchodních vzta-
zích běžné a  legitimní, tato nerovnováha může 
někdy vyústit v nekalé obchodní praktiky.

Evropská komise chce řešit NEKALÉ PRAKTIKY  
V POTRAVINOVÉM DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI 

„Jako spotřebitelé možná všichni 
nakupujeme u  místních maloob-
chodníků, ale potravinový řetězec 
má na  jednotném trhu jednoznač-
ně celoevropský rozměr,“ upo-
zorňuje místopředseda Komise 
a evropský komisař pro vnitřní trh 
a  služby Michel Barnier a  dodává: 
„Maloobchodníci a  dodavatelé po-
travin z řad malých a středních pod-
niků na straně jedné a supermarkety 

a velcí nadnárodní výrobci na straně 
druhé musí mít pro svou činnost 
rovné a spravedlivé podmínky. Tomu 
však brání nekalé obchodní praktiky. 
Dotčená odvětví již na řešení problé-
mu výrazně zapracovala a  ve  svém 
chvályhodném úsilí by měla pokračo-
vat. Členské státy by se měly posta-
rat o zavedení účinných a stabilních 
právních předpisů, které by na tyto ini- 
ciativy navazovaly a  doplňovaly je.“ 

O  nekalé obchodní praktiky jde 
mimo jiné v těchto případech:

 █ partner nechce písemně stanovit 
základní obchodní podmínky 
nebo se tomu vyhýbá,

 █ dochází ke  zpětným jednostran-
ným změnám v ceně produktů či 
služeb, 

 █ na  smluvní stranu se bezdůvod-
ně či neúměrně přenáší riziko,

mu. Začínají se projevovat výsledky 
společného úsilí o to, aby se Evropa 
vydala na cestu hospodářské obnovy. 
Nejenže se zlepšují ekonomické uka-
zatele, ale zároveň se zlepšují i  po-
stoje občanů k  hospodářské situaci. 
A  samozřejmě mnoho diskusí kolem 
voleb do  Evropského parlamentu – 
v  neposlední řadě dialogy s  občany 
a tzv. proces špičkových kandidátů –  
přiblížily Evropu občanům.“

Rostoucí optimismus  
ohledně hospodářské situace 
a budoucnosti EU 
Poprvé od počátku finanční krize 
před sedmi lety si více Evropanů 
myslí, že v příštích 12 měsících se 
hospodářská situace zlepší a  té-
měř tři čtvrtiny lidí neočekávají 

nepříznivý vývoj. Poprvé za mno-
ho let převyšuje procento Evropa-
nů, kteří si myslí, že dopad krize 
na  trh práce již dosáhl vrcholu, 
procento těch, podle nichž nejhor-
ší teprve přijde.

Podpora eura stoupá 
Zatímco Litva se připravuje 
na přijetí jednotné evropské měny, 
počet Litevců, kteří tvrdí, že jsou 
pro euro, se od  minulého podzi-
mu zvýšil o  10 procentních bodů. 
Podobné tendence pozorujeme 
v  celé Evropě: + 10 procentních 
bodů v  Lotyšsku a  na  Kypru; + 5 
procentních bodů v  Portugalsku 
a Řecku.

A  konečně, lidé se do  budouc-
nosti EU dívají více optimisticky. 

Od  minulého listopadu se o  pět 
procentních bodů zvýšil počet 
těch, kteří tvrdí, že jsou optimisté, 
zatímco počet respondentů uvá-
dějících, že jsou pesimisté, o  pět 
procentních bodů klesl. 

Pravidelný Eurobarometr na   
jaro 2014 byl proveden formou osob-
ních rozhovorů ve dnech 31. 5.–14. 6.  
2014. V  členských státech a  kan-
didátských zemích bylo osloveno 
celkem 32  689 osob. Aktuálně zve-
řejněná zpráva o  prvních výsled-
cích popisuje, jak Evropané vnímají 
současnou hospodářskou situaci, 
čeho se nejvíce obávají a  kterým 
politickým institucím důvěřují. 
První zpráva o výsledcích je k dis- 
pozici na uvedené internetové ad-
rese.

(-jh-) 
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 █ dochází k  úmyslnému přerušení 
plánovaných dodávek či přejí-
mek za  účelem získání neopráv-
něných výhod nebo

 █ je jednostranně rozvázán ob-
chodní vztah, a  to bez ohlášení, 
nebo po  upozornění v  nepřimě-
řeně krátkém předstihu a  bez 
objektivního důvodu.
Fungování potravinového řetěz-

ce je nejen zásadní pro každodenní 
život a  spokojenost spotřebitelů, 
ale je důležité také pro hospodář-
ství jako celek. V EU je s ním spoje-
no více než 47 milionů pracovních 
míst, v mnoha případech v malých 
a  středních podnicích, a  odvětví 
vytváří přibližně sedm procent 
hrubé přidané hodnoty EU. Celko-
vý objem unijního maloobchodu 
s potravinovým zbožím je odhado-
ván na 1,05 bilionu eur. Potravino-
vý řetězec má silný mezinárodní 
rozměr a  pro jednotný trh EU má 
mimořádný význam. Předmětem 
přeshraničního obchodu mezi 
členskými státy EU je přibližně 20 
procent celkové produkce potravin 
v EU. Přinejmenším 70 procent cel-
kového ročního vývozu zeměděl-
ských produktů zemí EU směřuje 
podle odhadů do  jiných členských 
států Unie.

Hlavní body sdělení
Sdělení o  nekalých obchodních 
praktikách vytyčuje pro zaintere-
sované strany několik priorit, tak 
aby vznikl účinný celounijní rá-
mec, jenž by boj proti těmto prakti-
kám usnadnil. Nenavrhuje právní 
předpisy na úrovni Unie, ale vybízí 
členské státy k tomu, aby podle si-
tuace na svém území zavedly proti 
nekalým obchodním praktikám 
příslušná opatření. Podněty, s  ni-
miž sdělení přichází, se opírají o tři 
základní pilíře, kterými jsou:
1. Podpora dobrovolné „iniciativy 

dodavatelského řetězce“: Dob-
rovolné kodexy chování jsou 
nezbytným základem spravedli-
vých a  udržitelných obchodních 
vztahů. Sdělení proto vybízí 
hospodářské subjekty zapojené 
do potravinového řetězce k tomu, 

aby se připojily ke stávající inici-
ativě dodavatelského řetězce, jež 
byla zahájena v  září roku 2013, 
a  k  jejím národním platformám. 
Skupinu, která odpovídá za  ve-
dení této iniciativy, pak vyzývá 
k  tomu, aby se zasadila o  maxi-
mální účast malých a  středních 
podniků, neboť právě pro ně je 
iniciativa nejpřínosnější.

2. Celounijní norma pro zásady 
správné praxe: Členské země, 
které již nekalé obchodní prak-
tiky řeší na  úrovni svého státu, 
k  tomu zvolily různé přístupy. 
Některé členské státy ale pro-
ti nim dosud žádné konkrétní 
kroky nepodnikly. Z  hlediska 
účinného potírání nekalých ob-
chodních praktik v  celé EU, ze-
jména v přeshraničním měřítku, 
by bylo užitečné, kdyby byla 
pravidla pro boj s  nekalými ob-
chodními praktikami chápána 
jednotně. Sdělení navrhuje, že 
základem pro takové jednotné 
chápání právní úpravy by mohly 
být zásady v rámci iniciativy do-
davatelského řetězce.

3. Účinné prosazování práva na   
úrovni států: Jestliže je strana, 
která je v  obchodním vzta-
hu slabší, ekonomicky závislá 
na  svém silnějším protějšku, 
může se mnohdy rozhodnout, že 
se před nekalými obchodními 
praktikami nebude bránit pro-
střednictvím soudního sporu ani 
mimosoudního řešení, protože 
se obává, že by byl její obchod-
ní vztah poškozen nebo že by 
o partnera přišla. Aby využívání 
nekalých obchodních praktik 
bránil nějaký přesvědčivý od-
razující faktor, navrhuje sdělení 
zavést minimální normy pro 
prosazování práva, jež by platily 
po celé EU.

Souvislosti
Na  význam podpory udržitel-
ných obchodních vztahů ve formě 
potírání nekalých obchodních 
praktik poukázal v  lednu 2013 ev-
ropský akční plán pro maloobchod 
(IP/13/78). Spolu se zmiňovaným 

akčním plánem byla zveřejněna 
zelená kniha o  nekalých obchod-
ních praktikách mezi podniky 
v  dodavatelském řetězci v  oblasti 
potravinového a  nepotravinového 
zboží. Ta otevřela rozsáhlou de-
batu, v  jejímž rámci vyjádřila své 
stanovisko celá řada zainteresova-
ných stran. Dnešní sdělení na tuto 
práci navazuje.

Nekalé obchodní praktiky mo-
hou mít škodlivé účinky, zejména 
na malé a střední podniky v rámci 
potravinového řetězce. Mohou to-
tiž ovlivnit jejich schopnost přežít 
na  trhu, realizovat nové finanční 
investice do  výrobků a  technolo-
gií a rozvíjet přeshraniční činnost 
na jednotném trhu. Malé a střední 
podniky kromě toho mohou v rám-
ci dodavatelského řetězce čelit 
i některým nepřímým negativním 
účinkům. Tyto podniky se tak na-
příklad ze strachu z těchto praktik 
vůbec nemusí pokusit o  navázání 
nějakého obchodního vztahu. Ne-
kalé obchodní praktiky v  EU by 
mohly mít také přímý či nepřímý 
vliv na výrobce a společnosti mimo 
EU, včetně rozvojových zemí.

Několik členských států škodlivý 
potenciál těchto praktik uznalo 
a  zahájilo iniciativy k  jejich regu-
laci nebo takové iniciativy plánuje. 
To v EU vedlo k rozdílným právním 
úpravám. V  rámci Komisí pořáda-
ného fóra na  vysoké úrovni pro 
lepší fungování potravinového 
dodavatelského řetězce uznaly 
problém nekalých obchodních 
praktik i  subjekty na  trhu, jež 
v této souvislosti vypracovaly sou-
bor správných zásad pro vertikál-
ní vztahy a  přijaly tzv. iniciativu 
dodavatelského řetězce, která je 
samoregulačním rámcem k plnění 
těchto zásad.

Další informace
http://ec.europa.eu/internal_mar-
ket/retail/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/
sectors/food/competitiveness/fo-
rum_food/index_en.htm

(-jh-) 
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Zeměpisné označení se vztahuje na  zboží, které po-
chází ze země, regionu nebo místa, v nichž je jakost, 
pověst nebo jiná vlastnost produktu spojována s jeho 
zeměpisným původem. Příkladem může být víno 
z Bordeaux, sklo z Murana nebo parmská šunka. Ze-
mědělským produktům (jako jsou sýry, víno, maso, 
ovoce a zelenina) specifického zeměpisného původu, 
které mají určité vlastnosti nebo se vyrábějí tradič-
ními postupy, může být poskytnuta celoevropská 
ochrana zeměpisného označení (jako je např. sýr par-
mezán). Nezemědělským výrobkům (jako je kerami-
ka, mramor, nožířské výrobky, obuv, tapiserie nebo 
hudební nástroje) není jednotná ochrana formou 
zeměpisných označení na úrovni EU nad rámec vnit-
rostátních právních předpisů dosud poskytována.

„Evropská unie se může pyšnit bohatstvím výrobků zalo-
žených na tradičních znalostech a výrobních postupech –  
od českého křišťálu a skotského tartanu až po kararský 
mramor nebo tapiserie z Aubussonu. Tyto výrobky jsou 
často pevnou součástí kulturního a společenského dědic-
tví v  daném konkrétním místě,“ uvedl místopředseda 
Komise a komisař pro vnitřní trh a služby Michel Bar-
nier. „Nejenže tvoří součást znalostí a  dovedností, ale 
mají také značný hospodářský potenciál, který mnohdy 
nedokážeme plně využít. Rozšíření ochrany zeměpisného 
označení na tyto výrobky v rámci celé EU by mohlo přinést 
značný potenciální prospěch malým a  středním podni-
kům a evropským regionům. Bylo by tak možné ochránit 
naše jedinečné a rozmanité dědictví a zároveň význam-
ným způsobem přispět k zaměstnanosti a růstu v Evropě.“

Zelená kniha se skládá ze dvou částí. První část se 
zabývá stávajícími způsoby ochrany na vnitrostátní 
úrovni a  na  úrovni EU a  potenciálními hospodář-
skými, sociálními a kulturními přínosy, kterých by 
mohlo být v  EU dosaženo lepší ochranou zeměpis-
ných označení. Druhá část se zabývá spíše odborný-
mi otázkami a  snaží se získat názory zúčastněných 
stran na  možná řešení ochrany zeměpisných ozna-
čení nezemědělských výrobků na úrovni EU. Možné 
cíle pro nová opatření sahají od  splnění minimál-
ních požadavků na  ochranu zeměpisných označení 
stanovených Dohodou o obchodních aspektech práv 
k duševnímu vlastnictví (TRIPS) po vypracování do-
datečných kritérií pro ochranu, jako jsou např. normy 
obsažené v  právních předpisech EU pro zeměpisná 
označení zemědělských produktů.

Všechny zúčastněné strany – od  spotřebitelů a  vý-
robců po distributory a místní orgány – mají možnost 

zaslat své připomínky a návrhy do 28. října 2014. Ko-
mise zveřejní výsledky konzultace a vezme je v úva-
hu při posuzování otázky, zda je namístě učinit další 
kroky na úrovni EU.

Souvislosti
EU je vázána pravidly o  ochraně zeměpisných ozna-
čení v rámci dohody TRIPS, která platí pro všech 159 
členů Světové obchodní organizace (WTO) a vztahuje 
se na zemědělské i nezemědělské produkty. Ve všech 
členských zemích WTO musí být zeměpisná označení 
chráněna, aby veřejnost nemohla být mylně infor-
mována, pokud jde o původ výrobků, a aby nedochá-
zelo k nekalé soutěži. Členové WTO mohou používat 
různé právní nástroje, jak toho dosáhnout. Někteří 
členové WTO, včetně 14 členských států EU, mají pro 
ochranu zeměpisného označení nezemědělských vý-
robků zvláštní právní předpisy.

Na  úrovni EU se v  současné době poskytuje jed-
notná ochrana zeměpisných označení pro vína, li-
hoviny, aromatizovaná vína a zemědělské produkty 
a potraviny. Dosud však neexistuje žádná celounijní 
harmonizace nebo jednotná ochrana zeměpisných 
označení nezemědělských výrobků. Místo toho se 
používají vnitrostátní právní předpisy, což vede v Ev-
ropě k různým úrovním právní ochrany. Výrobci ne-
zemědělských výrobků, kteří chtějí, aby zeměpisné 
označení jejich výrobku bylo v  EU chráněno, si musí 
zajistit ochranu v každém jednotlivém členském stá-
tě, což na jednotném trhu EU není efektivní, nebo se 
v případě zneužití spolehnout na soudní řízení.

Komise se tímto problémem zabývala ve  sdělení 
Jednotný trh práv duševního vlastnictví z roku 2011 
a  navrhla podrobnou analýzu stávajícího právního 
rámce pro ochranu zeměpisných označení nezemě-
dělských výrobků v členských státech a jeho důsled-
ků pro jednotný trh.

V  roce 2012 byla zadána externí Studie o  ochraně 
zeměpisného označení nezemědělských výrobků 
na  vnitřním trhu. Z  jejích výsledků, zveřejněných 
v  březnu 2013, vyplývá, že stávající právní předpisy, 
které má výrobce k dispozici na vnitrostátní úrovni 
a úrovni EU, nejsou dostačující. Komise dále uspořá-
dala dne 22. dubna 2013 veřejné slyšení, na  němž se 
projednávaly výsledky studie a které mělo posloužit 
jako platforma pro širokou diskusi o potřebě účinněj-
ší ochrany zeměpisných označení nezemědělských 
výrobků na úrovni EU. (-jh-) 

OCHRANA ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ
NEZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBKŮ

Evropská komise zahájila konzultace k  zelené knize 
ohledně možného rozšíření ochrany zeměpisného ozna-
čení na  nezemědělské výrobky.V dnešním globalizova-

ném světě spotřebitelé hledají způsoby, jak rozeznat 
pravé původní produkty, a očekávají, že uváděná kvali-
ta a specifické vlastnosti odpovídají skutečnosti.
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Český granát byl pro svoji ohnivě červenou barvu, vysoký lesk a jiskřivý lom využíván ve šperkařství již 
od 5. století. Velikou oblibu získaly šperky s českým granátem v době vlády císařovny Marie Terezie, kte-
rá zakázala vývoz suroviny českého granátu a podporovala jeho zpracovávání u nás. Družstvo Granát 
Turnov je v současné době největším zpracovatelem a jediným vlastníkem dolů na granátovou surovinu. 
Zároveň je jediným majitelem práv na těžbu granátové suroviny.

 

Granát Turnov je družstvo s více jak 60letou 
tradicí, výroby zlatých a stříbrných  
granátových šperků.  
V průběhu let firma svoji kolekci  
oblíbených tradičních granátových  
šperků neustále rozšiřuje o paletu nových 
vzorů a motivů s moderním  
designem, tak aby si vybral opravdu  
každý, ať už má rád klasiku nebo moderní styl. 
U stříbrného provedení granátového šperku 
nabízíme různé povrchové úpravy  
a to zlacení, rhodiování,  
ruthéniování a nově růžové zlacení.

Mezi nové vzory se stylovým designem patří  
i souprava ze stříbra s povrchovou úpravou rhodiování  
ve tvaru kapky.

Cena náušnic je 2440 Kč,  
přívěsek s granátovým ouškem zakoupíte za 1370 Kč.  
Cena malého přívěsku je 1080 Kč a cena velké kapky je 2210 Kč.  
Řetízek stojí 600 Kč. Ceny jsou včetně DPH. 

Tuto soupravu z naší široké kolekce zlatých a stříbrných šperků  
s českými granáty si můžete zakoupit v našem e-shopu, www.granat-shop.cz  
a ve firemních prodejnách v Praze 1 – Dlouhá 28, Panská 1  
a Pánská Pasáž - Na příkopě 23.

Další firemní prodejny najdete v Turnově, Liberci, Českých Budějovicích a Českém Krumlově.

Družstvo umělecké výroby Granát Turnov si Vás dovoluje pozvat na výstavu  
HODINY A KLENOTY, která se koná ve dnech 2.–4. října 2014  na Výstavišti Praha – Holešovice.

Nechte se překvapit a zároveň oslnit nezměrnou krásou českého granátu  
a zavítejte k našemu výstavnímu stánku.
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Ke škole patří také nejrůznější kreativní kroužky…
Vybíráme bezpečné lepidlo 
pro děti
Výtvarná výchova ve  školách, praktické 
dílny, modelářské kurzy a  další kreativní 
kroužky jsou u dětí a jejich rodičů poměrně 
oblíbené. V průměru každé 10. dítě do 15 let  
navštěvuje alespoň jeden kreativní krou-
žek. Vedle přihlášení a  zaregistrování 
dítěte do  kroužku je nutné mu pořídit 
i správnou výbavu, protože už jen málo škol 
a  zájmových kroužků výbavu dětem zajiš-
ťuje. Kromě klasických potřeb jako jsou 
nůžky, papír, pastelky nebo fixy, dítěti ne-
smí chybět ani kvalitní a zároveň bezpečné 
lepidlo. A právě volba správného lepidla je 
pro rodiče nejnáročnější. Jak jej poznat, po-
dle čeho se při výběru řídit a jakou formu 
nebo balení by lepidlo pro děti mělo mít?

Bezpečnost na prvním místě
Základem při výběru vhodného lepidla pro děti 
do školy nebo do zájmového kroužku je bezpečnost. 
Vyhnout se tedy musíme všem agresivním formám 
lepidel, zcela je nutné zapomenout například na vte-
řinové nebo jiné rychle schnoucí lepidlo s  vysokou 
přilnavostí. Při časté dětské nepozornosti nebo roz-
těkanosti představuje totiž riziko možného úrazu 
ve formě přilepení se. 

Pozornost musíme zaměřit i na reakci lepidla a dět-
ských prstů. Lepidlo by rozhodně nemělo na prstech 
pálit nebo vyvolávat svědění a zarudnutí kůže. I při 
opatrnosti a práci v rukavicích nikdy není možnost 
stoprocentně zabránit kontaktu s  jemnou dětskou 
pokožkou. Vhodná jsou proto lepidla, jako je tradiční 
Herkules, která mají zdravotní atest i  na  případné 

alergické reakce. Přesně takovými lepidly jsou totiž 
lepeny i sáčky čajů nebo mouky či cukru, tudíž jsou 
zcela zdravotně nezávadná a  právě po  takových by-
chom měli sáhnout. 

Raději pomaleji schnoucí lepidla
Volit bychom také měli lepidla, která neschnou ihned, 
ale naopak se s  nimi dá ještě chvilku pracovat. Při 
prvních hodinách nové aktivity vždy chvíli trvá, než 
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www.druchema.cz; www.facebook.com/druchema

získáme zručnost. A možnost posunutí nebo upravení 
umístění předmětu při nalepování je hlavně na  za-
čátku zásadní. Děti díky tomu získají větší radost 
z práce, prvních úspěchů a zhotovených předmětů.

Lepidla s aplikátory i bez
Důležité při výběru je sledovat i  uzávěry lepidel, 
jejich aplikátory a  celkově tvary. Ne všechny tvary 
lepidel jsou totiž pro děti vhodné. Vybírat bychom 
měli i  podle zaměření kroužku, na  který bude dítě 
chodit. Pokud se jedná o keramický nebo modelářský 
kroužek, kde se předpokládá slepování menších částí 
a  ploch předmětů, lepší bude vybrat lepidlo s  prak-
tickým aplikátorem. Pokud ale bude dítě navštěvovat 
kroužek, kde bude používat lepidlo na větší plochy, je 
v tomto případě vhodnější zvolit lepidlo bez aplikáto-
ru a samozřejmě ve větším balení. 

Při koupi lepidla pro dítě musíme také myslet 
na  jeho rozměr a  tvar, přesněji řečeno na  to, aby se 
s ním dítěti dobře pracovalo. Vhodné je proto lepidlo 
aerodynamického tvaru, ideálně s prohlubní pro prs-
ty usnadňující držení a  práci s  ním (doporučujeme 
Herkules). Pomůže i  aplikátor, díky němuž lze lépe 
zacházet s množstvím lepidla. Zabrání tak nanesení 
přebytečného množství a zašpinění rukou i okolních 
předmětů a navíc se s aplikátorem lze dostat i do úz-
kých otvorů a škvír. 

Pokud je potřeba lepit větší části, je vhodnější použít 
lepidlo bez aplikátoru, ideálně se šroubovacím uzávě-
rem. Nejpohodlnější nanášení je pak štětcem, který 
zaručí pohodlné roztírání a souměrnou vrstvu. 

Bezpečnost práce není frází
Práce s  ohledem na  vlastní bezpečnost i  bezpečnost 
ostatních spolužáků nebo účastníků kroužku roz-
hodně není frází. Dospělý vyučující nebo vedoucí 
kroužku musí děti před začátkem práce poučit a dbát 
na ni. Není ale také od věci dětem před první hodinou 
už doma vysvětlit základy bezpečnosti. Například, že 
nůžky slouží jen ke stříhání a lepidlo jen k lepení, že 
jej neházíme po spolužácích ani nepoužíváme místo 
vodní pistole a  neexperimentujeme s  tím, jak lehce 
nebo těžce jde zaschlé lepidlo z rukou odstranit.

Čím se řídit při pořizování  
bezpečného lepidla pro děti?

 ⁃ zaměřením kroužku nebo hodiny výtvarní výchovy
 ⁃ zdravotní nezávadností a atestem lepidla,
 ⁃ praktickou velikostí a  balením hodným pro dětské 
ruce,

 ⁃menší rychlostí schnutí,
 ⁃ kvalitním uzávěrem umožňujícím snadné sejmutí 
nebo odšroubování,

 ⁃ vzhledem a  tvarem aplikátoru pro případ snazšího 
nanášení.

Text: Lenka Netušilová. Foto: archiv družstva Druchema
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PÁNOVÉ Představujeme Vám úspěšnou kolekci 
zimních plášťů z výrobní linky firmy  
VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti 

4200 Kč

ceny od 4200 Kč  

vč. DPH

5500 Kč
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Uvedenou kolekci si můžete zakoupit v Praze v ob-
chodním centru Kotva SP – oděvy a také v prodejnách 
BHR Fashion v Jihlavě – City park, České Budějovice - 
centrum IGY, Olomouci – centrum Šantovka, Přerově,  
Havlíčkově Brodě, Ústí nad Labem – centrum Forum 
nebo v naší podnikové prodejně v Třešti. Ohledně kolek-
ce plášťů a jiných požadavků můžete rovněž kontaktovat 
přímo našeho obchodního zástupce Ing. Šalandu, tel.: 
731 495 884, který Vám nabídne alternativní varianty. 
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tradition - quality - elegance

CHAIRMAN STYLE
SINCE    1931SINCE    1931

4600 Kč

5500 Kč

w w w.v y voj.cz

Při nákupu v podnikové prodejně v Třešti  
nebo on-line objednávce prostřednictvím 

e-mailu: vyvoj@vyvoj.cz, pí. Píšová,  
tel.: 567 214 114, je Vám garantována  

zvýhodněná cena uvedená  
na přiložené fotografii.

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti je významný český  
výrobce pánských obleků, dámských kostýmů, sak, kalhot 

a plášťů, včetně profesních a ochranných oděvů z HI-TECH 
materiálů (např. Goretex), který více než 80  procent produkce 

vyváží na náročné trhy Evropské unie a USA.  
Kromě klasické konfekce firma nabízí i výrobu oděvů na míru  

dle přání zákazníka a to ve třech programech:

Služba osobní krejčí pod značkou CHAIRMAN STYLE,  
kde Vám bude naším pracovníkem poskytnuta vysoce 
profesionální odborná služba v místě dle požadavku 

zákazníka, včetně doporučení materiálu,  
střihu a doplňků dle aktuálních módních trendů,  

blíže www.chairmanstyle.cz.

Osobní krejčí
Ing. Vítězslav Šalanda

tel.: +420 731 495 883, http://chairmanstyle.cz

V on-line systému www.edward21.cz si zákazník může 
sestavit oblek sám dle vlastního výběru z pohodlí  

kanceláře nebo domova. Nabízené materiály a doplňky 
splňují ty nejnáročnější požadavky zákazníka  

na komfort nošení.

Edward21.cz – internetový obchod
www.edward21.cz

Třetí možností je navštívit naše zakázkové krejčovství 
v Třešti, kde bude oblek přizpůsoben  

všem specifickým detailům postavy zákazníka.

Prodejna
Marie Bartošová

tel.: +420 567 215 221, www.vyvoj.cz

Zakázkové krejčovství
Jaromír Tuma

tel.: +420 608 255 468
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w w w.kds.cz

Zahradnické nože KDS
Jsou určeny k očkování, roubování, řezání i jiné úpravě dřevin a dalších rostlin. Čepele jsou pro dosažení vý-
borné řezivosti vyrobeny z  vysoce kvalitní uhlíkaté oceli třídy 19, která umožňuje dosažení tvrdosti čepele  
54 HRc a dlouhé životnosti ostří. Držadlo je z recyklovatelného plastu s mosazným nýtem. Všechny tyto nože 
vyrábíme v provedení pro praváky i leváky. 

OČKOVACÍ NŮŽ
Délka čepele: 59 mm, celková délka: 163 mm,  
hmotnost: 45 g

ROUBOVACÍ NŮŽ
Délka čepele: 62 mm, celková délka: 164 mm,  
hmotnost: 45 g

ZAHRADNICKÝ NŮŽ – ŽABKA
Délka čepele: 70 mm, celková délka: 174 mm,  
hmotnost: 88 g

 

Zahradnické nůžky KDS 
Praktické zahradnické nůžky určené pro všechny běžné práce na zahradě.  
Lze s nimi stříhat větve a výhonky do průměru 10 –12 mm. 

JEDNOSEČNÉ  
ZAHRADNICKÉ NŮŽKY
Délka čepele: 59 mm, celková délka: 163 mm,  
hmotnost: 45 g 
 
 

DVOUSEČNÉ  
ZAHRADNICKÉ NŮŽKY
Délka čepele: 62 mm, celková délka: 164 mm,  
hmotnost: 45 g 
 

KDS Sedlčany je tradičním výrobcem kvalitních nožů s více než padesátiletou historií. Těžiště její výroby 
spočívá v sortimentu kuchyňských a řeznických nožů a náčiní. Výrobní program KDS je ale mnohem širší 
a vybere si v něm skutečně každý. Níže představujeme několik výrobků z nabídky pro zahradníky a lesní-
ky.  Celý sortiment KDS si můžete prohlédnout a zakoupit v e-shopu na stránkách www.kds.cz.  

KDS Sedlčany
Sedlecká 570, 264 01 Sedlčany  
tel.: 318 841 911
e-mail: obchod@kds.cz

Tipy z KDS pro zahradníky a lesníky
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V dalším čísle naleznete
Veletrhy STYL a KABO

Klobouk je dokonalý symbol každé osobnosti
Neexistuje snad žena, která by někdy neměla na hla-
vě klobouk. Některé ženy mají klobouky pevně za-
budovány ve  svém šatníku mezi doplňky, jiné si ho 
vezmou pro zvláštní příležitost – a ty zbylé si ho ale-
spoň někdy vyzkoušely. Klobouk je odznakem dámy, 
žena, která ho nosí, je dáma a klobouk by měl být do-
plňkem elegantního oblečení… Klobouky nosí dámy 
do  společnosti, na  významné společenské události, 
jako jsou například dostihy, ale třeba i rodinné oslavy 
jako je svatba a podobně. Klobouk by měl vždy sply-
nout s osobností ženy a podtrhnout její krásu, nebýt 
kýčem ve spojení s ostatním oblečením a doplňky –  
je proto vždy potřeba vážit, jaký zvolit tvar, barvu 
a jeho provedení. 

Co dělat, pokud byste rádi zpestřily své doplňky 
kloboukem, ale nevíte si rady, jaký vybrat? Pak je 
rada jednoduchá – navštivte prodejnu družstva Mo-

del Praha, zkušený personál Vám jistě poradí. Pokud 
se rozhodnete zakoupit si klobouk dražší cenové ka-
tegorie a nejlépe si ho nechat udělat na míru, pak je 
jistě dobrým nápadem vzít si do prodejny s sebou také 
šaty, ke kterým má být klobouk zakoupen či zhotoven. 

Seznam prodejen naleznete na stránkách družstva 
www.modelpraha.cz. Pokud chcete být spolutvůrcem 
vlastního klobouku a  nechat si ho zhotovit na  ob-
jednávku, pak navštivte prodejnu a  dílnu na  adrese  
Praha 7, Milady Horákové 30. Druhý tip je v  pasáži 
Černá Růže – Praha 1, Na Příkopě 853/12 (foto). Svěřte 
se do  rukou prodavaček, pomohou vám vybrat klo-
bouk podle vašich představ. Ti z  vás, co raději na-
kupují přes internet nebo mají podnikové prodejny 
družstva Model tzv. z  ruky, mohou využít e-shopu 
družstva na stránkách www.klobouky-damske.cz. 

KLASICKÁ INDIVIDUÁLNÍ RUČNÍ PRÁCE 
to je klobouk z družstva Model Praha

Firma má 70letou tradici, pod značkou Model Praha působí od roku 1990. Zabývá 
se výrobou dámských klobouků všeho druhu z tradičních materiálů: králičí plsti, 
látky, slámy a sisalové sítě. Tyto klobouky můžete vidět na módních přehlídkách 
v mnoha zemích, v divadelních představeních a filmech. Mezi zákazníky druž-
stva patří i  významné osobnosti našeho politického i  kulturního života. Velká 
část modelové produkce je určena do módních salónů v zahraničí.

Text a foto: Jana Henychová
Kontakt:
info@modelpraha.cz, tel.: +420 233 373 011, mobil: +420 606 592 028
www.modelpraha.cz, e-shop: www.klobouky-damske.cz 
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