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Vladimír Najman
předseda družstva 
L i d o k o v,  výrobní družstvo, Boskovice

VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ,
dovolte mi oslovit Vás svým příspěvkem v  tomto 
úvodníku.

Musím se přiznat, že mě paní Henychová přemlou-
vala již několik let k rozhovoru nebo úvodnímu slovu, 
ale vždy z  toho sešlo. Proč jsem nechtěl hovořit ani 
psát? V  daných chvílích jsem byl rozčarován mno-
hými věcmi, které mi bránily se racionálně a  bez 
předsudků k čemukoliv vyjadřovat. Do funkce jsem 
nastoupil v  situaci, kdy se družstvo potýkalo s  ob-
rovským propadem a nebyl znám jeho další osud. Po 
delším váhání jsem našel odvahu a se skupinou lidí 
přibližně stejné věkové kategorie, kteří si uvědomo-
vali danou situaci, jsme společným úsilím započali 
konsolidaci našeho družstva. V  té stejné době jsem 
musel čelit nepříjemným dotazům některých členů 
družstva, proč jsme členy SČMVD, co nám členství 
přináší, jak SČMVD hospodaří s fi nančními prostřed-
ky družstev aj. 

Vše má svůj vývoj a nám se podařilo družstvo zmo-
dernizovat a  dostat do kladných čísel. Ke zklidnění 
výhrad směrem k  SČMVD přispěl i  nový předseda 
SČMVD, který přinesl jasný směr, kam bude hospo-
daření s majetkem členských družstev směřovat. Mě-
řitelné výsledky jsou vždy v očích veřejnosti jasným 
signálem, kam se věci ubírají. 

Přiznávám, že můj osobní postoj je kritický k  sobě 
i k ostatním, ale stále mě neopustila schopnost přiznat 
si své vlastní chyby, hledat řešení a  bohužel někdy 
dělat kompromisy. Co naplat, život je plný kompromi-
sů. Při hlasování na valných shromážděních SČMVD 
se vždy rozhoduji podle svého nejlepšího uvážení 
a s ohledem na družstvo, které zastupuji. Již delší dobu 
podporuji snížení počtu členů ve volených orgánech 
SČMVD. Mám jednoduché vodítko, které jsem odvodil 
z  řízení družstva: „Nižší počet členů družstva, nižší 
počet členů volených orgánů“. Respektuji rozhodnu-
tí většiny a projevení opačného názoru bez následků 
jako projev skutečné demokracie. 

Bez pár měsíců moje třicetiletá zkušenost s  druž-
stevnictvím, kterou někdo může považovat za krát-
kou, mě naučila postojům a  vyjadřování, které se 
pokouším neměnit. Vždy jsem si vážil a budu vážit lidí, 
za kterými jsou vidět výsledky, bez ohledu na jejich 

osobní a  politické po-
stoje a nemířím tím na 
žádné budoucí osobní 
ambice. 

Nebudu si tady stě-
žovat na státní byro-
kracii, neustálé změny 
zákonů, vyhlášek a nařízení schvalované spíše politic-
ky, než ku prospěchu věcí v dlouhodobém horizontu, 
protože si myslím, že na řízení fi rem sice mají vliv 
a tíží nás všechny, ale jako výmluva směrem k prospe-
ritě neobstojí. 

Výrobní družstevnictví je silný segment na našem 
trhu a  patří k  těm málo odvětvím, kde řídící pracov-
níci znají většinu svých zaměstnanců, mnohdy jejich 
rodinné problémy a přistupují k nim se sociálním cí-
těním. Dnešní doba, která nevidí konkrétního člověka, 
ale číslo, je dobrá pro rychlé rozhodování o úsporách 
lidských zdrojů, ale stává se neosobní. Nepotlačujme 
osobní kontakt a nehrajme šachovou partii s fi gurka-
mi na šachovnici, protože některé šachové partie se 
dají prohrát nebo končí patovou situací. Někdo může 
namítnout, že sociální přístup je cesta do pekel, ale 
ve své vlastní rodině se také oslovujete jmény a svoje 
děti vychováváte se smyslem pro slušnost, vzájemnou 
úctu, odpovědnost, uznávání autorit, vztahu k   vlast-
nímu i cizímu majetku a dalším hodnotám. 

Neschopnost komunikace mezi lidmi, podporovaná 
médii produkujícími bezduché pořady a tiskoviny za 
účelem vlastní sledovanosti, plíživě odnáší vytváření 
vlastního názoru a  nepodporuje rozvíjení tvořivých 
schopností, které jsou hybnou sílou rozvoje. 

Závěrem jedna otázka k  zamyšlení: „Stáváme se fi -
gurkami na cizí šachovnici nebo jsme schopni si uvě-
domit své vlastní já“?
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Výrobní družstva vystavovala na veletrzích    
Ve dnech 24. – 26. srpna se v Brně konaly 44. mezinárodní veletrhy módy a obuvi Styl a Kabo. Jejich 
cílem bylo seznámit návštěvníky s nejnovějšími módními trendy v oděvech, textilu, obuvi a doplň-
cích a obchodníkům přestavit kolekce od výrobců a dovozců na další sezónu. Součástí veletrhu 
byly módní přehlídky i odborný doprovodný program. Veletrhy Styl a Kabo jsou již po několik let 
B2B akcí, na kterou přijíždí kolem pěti tisíc odborných návštěvníků, obchodníků a nákupčích.

I tentokrát se veletrhy neobešly bez účasti výrobních 
družstev. Ve společné expozici výrobních družstev 
na veletrhu Styl prezentovala své nové módní kolek-
ce družstva Moděva Konice, Modela Pardubice a In-
tegra Zlín.

Moděva připravila kolekci dámských zimních plášťů, 
palet a pelerín z kvalitních vlněných materiálů s pří-
měsí kašmíru. Řada modelů byla na límcích a kapucích 
doplněna přírodní kožešinou z polární lišky. Tím je do-
saženo variability nabídky i cenového odlišení jednot-
livých modelů. Co se týče barev, převažovaly přírodní 

barevné odstíny od smetanové přes světle hnědou až 
po tmavší hnědou. V oblasti střihů byl kladen důraz na 
štíhlou siluetu. Mladistvě působily modely z vlněných 
materiálů v kombinaci s hrubou pleteninou použitou 
na rukávech, límcích a manžetách.

Moděva nezapomněla ani na pány, část kolekce byla 
určena právě jim.

Ze strany zákazníků byl největší zájem o  dlouhý 
dámský plášť a peleríny.

Moděva se svými modely tradičně prezentovala i na 
módních přehlídkách na centrálním mole. 

Modela přivezla do Brna kolekci spole-
čenských šatů. Šaty byly ušity převážně 

z  elastické krajky nebo v  kombinaci 
krajky s úpletem či šifonem. Objedná-
vat bylo možné i společenské halenky 
a  sukně. Zájem ze strany zákazníků byl velký, 

a to především o šaty. Stánek Modely navštěvovali 
jak stálí zákazníci, tak i řada nových. Druž-

stvo získalo nové obchodní kontakty na 
obchody s oděvy z Čech i ze Slovenska.

Také Integra připravila na veletrh Styl 
novou kolekci dámských oděvů, a  to 
především v  nadměrných velikostech, 
na které se zaměřuje. Největší zájem byl 
o  úpletové oděvy – především o  kal-
hoty, svetrové kabátky, halenky, suk-
ně a  společenské oblečení. Zákazníci 

objednávali i  zimní termované bundy Módní přehlídka Moděva Konice
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h                Styl a Kabo

a  fl aušová paleta a  zároveň se předzásobili i  jarním 
zbožím.

Na veletrhu Kabo mělo stá-
nek družstvo DUP Pelhři-
mov. Prezentovalo tu svůj 
tradiční sortiment i  no-
vinky. Jednalo se o  mani-
kúry různého provedení 
i velikostí, kufříky, pilotní 
kufry, kosmetické kufří-
ky, šperkovnice, batohy, 
spisové desky a další kože-
dělné výrobky. Družstvo 
je schopno nabídnout i  za-
kázkovou výrobu podle 
potřeb a návrhů zákazníka.

Výrobní družstva hodno-
tí svou účast na veletrzích 
Styl a Kabo pozitivně. Vele-

tržní prezentace významně přispěla k jejich zviditel-
nění. Družstva zde získala nové kontakty a zakázky.

Hana Berková,
obchodní oddělení DUP

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

Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmy-
slu vypracovala studii tržeb, zaměstnanosti, mezd, 
produktivity práce a zahraničního obchodu v oblasti 
textilního a oděvního průmyslu.

Podle této studie tržby v textilním a oděvním prů-
myslu od začátku roku rostou, a  to zejména v  tex-
tilním průmyslu, kde dosáhly dvouciferného růstu. 
U  oděvní výroby není situace tak příznivá, ale ani 
tady tržby neklesají a stabilně rostou.

V zaměstnanosti je situace podobná jako v předcho-
zích obdobích – stále dochází k poklesu. V textilním 
průmyslu je pokles již jen velmi malý, v oděvním prů-
myslu naproti tomu dosahuje více než 5 %.

Mzdový vývoj vykazuje růst o  více než 5 %. Prů-
měrná měsíční mzda v  textilním průmyslu dosáhla 
20,2 tis. Kč, což je přibližně o 5 800 Kč více než v prů-
myslu oděvním.

Produktivita práce v  textilním a oděvním průmy-
slu kontinuálně roste a potvrzuje fakt zvyšujících se 
tržeb a  snižování počtu zaměstnanců. V  textilním 
průmyslu je růst produktivity skoro 2x vyšší než 
v průmyslu oděvním.

Z pohledu zahraničního obchodu si textilní průmy-
sl udržuje stále kladnou bilanci. Tato je u  oděvního 
průmyslu bohužel záporná, protože převažují dovozy 
nad vývozy. Záporná bilance se ovšem neprohlubuje 
a udržuje se na přibližně stejné úrovni.

(-lb-)

V žebříčku největších oděvních výrobců 
v  ČR za uplynulý rok, který sestavila Aso-
ciace textilního, oděvního a  kožedělného 
průmyslu se spolupráci s  časopisem Svět 
textilu & obuvi, se umístil Vývoj Třešť na 
12. místě a  Moděva Konice na 17. místě. 
První tři místa obsadily společnosti Tonak, 
Blažek a Kara Trutnov.

Ekonomický vývoj 
textilního a oděvního 
průmyslu za 1. polovinu 
roku 2014
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Země živitelka
České Budějovice, 28. 8. – 2. 9. 2014

41. ročník mezinárodního agrosalónu Země živitel-
ka se uskutečnil na českobudějovickém výstavišti 
ve dnech 28. srpna – 2. září 2014. Výstava byla pořádá-
na ve spolupráci s  Ministerstvem zemědělství, Minis-
terstvem pro místní rozvoj ČR, Agrární komorou ČR, 
Potravinářskou komorou ČR a Zemědělským svazem ČR. 

Země živitelky se letos zúčastnilo 636 tuzemských 
a  24 zahraničních vystavovatelů na ploše 36.421 m2. 

Branami výstaviště pro-
šlo 99.754 návštěvníků.

Agrosalón Země živitel-
ka měl bohatý doprovodný 
program. V  jeho rámci 
probíhaly semináře, od-
borná setkání, ale i sobot-
ní Národní dožínky.

V  rámci odborného do-
provodného programu se 
uskutečnila soutěž o „ZLA-
TÝ KLAS“, kterou kaž-
doročně vyhlašuje Mini-
sterstvo zemědělství ČR 
prostřednictvím Výstavi-
ště České Budějovice a.s. 
V  oboru „Potravinářství 
a  zpracovatelský prů-
mysl“ získalo ocenění vi-
nařské družstvo Templář-
ské sklepy Čejkovice za 
oceněné víno Diamont 
Collection, Tramín, výběr 
z hroznů 2012.

 IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
www.irisa.cz

Družstvo nabídlo roz-
sáhlý sortiment ručně 
vyráběných vánočních 
ozdob v  široké barev-
né škále a s různou možností povrchových uprav - lesk, 
mat, mrazolak, porcelán, metalíza a čirá. Jednalo se 
o koule ve velikosti 4 - 10 cm, olivy, rakety, zvonky, 
špice, volně foukané tvary a  výrobky foukané do 
forem. Při zdobení jsou používány různé metody 
a  techniky, které umožňují splnit rozmanité před-
stavy a  přání zákazníka. Výjimečného a  luxusního 
vzhledu dosáhnou ozdoby dekorované např. techni-
kou vakuového pokovování, jíž se odlišují od ostat-
ních výrobců a  kterou Irisa disponuje jako jediná 
v  ČR. Metoda sítotisku zase umožňuje prokreslit na 
ozdobě i ty nejmenší detaily.
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Ing. Pavel Pastorek, ředitel 
Templářských sklepů 
Čejkovice

Zleva: Ing. Lada Jelínková 
(Irisa), předseda SČMVD 
JUDr. Rostislav Dvořák, 
Jitka Martináková (Irisa)
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Nabídka Irisy obsahuje více jak 15 tisíc vzorů. Zá-
kazníci si mohli vybrat balení zboží od jednokuso-
vých krabiček až po krabice s 22 kusy ozdob. 

Irisa Vsetín patří mezi největší výrobce vánočních 
ozdob v České republice, její výrobky jsou prodávány 
po celém světě.

 KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo
www.kds.cz

Letošní novinkou na agrosalónu byl praktický dřevě-
ný box na nože v kombinaci s dřevěným prkénkem.

KDS Sedlčany, tradiční výrobce nožířského zboží, 
nabízelo v  této oblasti široký sortiment kvalitních 

výrobků - kuchyňské, řeznické 
a kuchařské nože, řeznické náčiní, 

zahradnické nůžky, nůžky pro 
domácnost i  kancelářské, hy-

gienické náčiní a  řezné díly 
do masostrojků. Součástí 
nabídky byla i  loňská no-

vinka - nože s  barevný-
mi rukojeťmi imitující 
mramor a dřevo. Kvalitní 

výrobky tohoto družstva 
naleznete v  každé do-
mácnosti.

 KOVO DRUŽSTVO Olomouc
www.kovoolomouc.cz

Novinku na letošním agrosalónu představoval elekt-
rický hliníkový radiátor s termostatem Jasmína. Ra-
diátor obsahuje integrovaný regulovatelný termostat 
s  ochranou proti zamrznutí a  umožňuje nastavení 
teploty od 4 do 43 °C. Obsahuje také bezpečnostní 
vratnou pojistku, která omezuje max. povrchovou 
teplotu radiátoru nad 100 °C. Stupeň krytí IP X3, po-
vrchová úprava RAL9016 a neobsahuje žádnou kapa-
linu.

Hlavní náplní družstva je výroba lapacího zařízení 
na malou a velkou škodnou zvěř. Jedná se o dřevěné 
a kovové pasti, které jsou exportovány do mnoha zemí 
Evropy, do Jižní Ameriky a na Nový Zéland. Družstvo 
rovněž nabízelo další své produkty - zahradní nářadí, 
vč. loňské novinky ručního kypřiče půdy z ocelového 
materiálu s ostrým pružinovým břitem na podřezá-
vání plevele pohybem dopředu i dozadu.

Kovo Družstvo Olomouc je výrobcem ocelových 
a elektrických hliníkových přímotopných radiátorů 
a jejich příslušenství. Část produkce tvoří designové 
radiátory k ústřednímu topení.

Předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák na stánku 
KDS Sedlčany. Vlevo: Jiřina Baťhová, Jiřina Peterková

Zleva: Ing. Josef Peřina (předseda družstva), Jarmila Peřinová 
(Kovo Družstvo Olomouc),  Ing. Soňa van Deelenová 
(generální ředitelka SČMVD)
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 Podané ruce, sociální družstvo, Zubří
www.podane-ruce.cz

Na výstavě zákazníci 
obdivovali nádherné 
bytové doplňky ze 
skla. Skleněné deko-
race představovaly 
mísy, tácy, svícny 
a  nástěnné či sto-
jací hodiny. Další 

produkci zastupovaly originální skleněné 
šperky a pilníky. Zpracování skla se provádí Tiff any 
technikou, fusingem (spékání a  ohýbání skla), mo-
zaikou a gravírováním pomocí laseru. Skleněné pro-
dukty pracovníci vyrábí také na zakázku.

Družstvo se dále zabývá poskytováním sociálních 
služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory 
a děti od 1 roku věku.

 STYL Plzeň, výrobní družstvo
www.styl-plzen.cz

Největší zájem zákazníků byl opět o sportovní dám-
ské a  pánské softshellové bundy. Dále nabídka za-
hrnovala širokou paletu výrobků lehké konfekce 
a pracovních oděvů.

Druhým oborem, který pracovníci družstva prezen-
tovali na výstavě, je výroba plochých průmyslových 
těsnění ze všech druhů těsnících i speciálních mate-
riálů. Součástí této výroby jsou těsnění pro všechny 
značky automobilů, motocyklů a zemědělských stro-
jů i veteránů, v provedení, dle přání zákazníka.

STYL Plzeň se rovněž zabývá výrobou a kompletací 
drátových a kabelových svazků.

  Templářské sklepy Čejkovice, vinařské 
družstvo

www.templarske-sklepy.cz

Letošní Zemi živitelku zahájili zástupci družstva 
opět velmi úspěšně. V soutěži Zlatý klas 2014 odborná 
porota udělila cenu za Diamont Collection, Tramín, 
výběr z hroznů 2012.

Vína z Diamond Collection jsou absolutní novinkou 
tohoto roku. O tom, že s vínem se dají skloubit nejen 
pokrmy, ale třeba také šperky, se zákazníci mohou 
přesvědčit u této nové luxusní řady vín.

Zájem návštěvníků byl i  o  biovína. Což jsou vína 
z interspecifi ckých odrůd v kvalitě minimálně pozd-
ní sběr v řadách New Age a New Cross. Jedná se o vína 
z hroznů vyprodukovaných stoprocentně bio způso-
bem. Pracovníci družstva jsou zastánci metod šetr-
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Zleva: Jan Anlauf, 
Šárka Gondeková 

Zleva: Věra Balousová, Marcela Lorencová

Zleva: Dominik Veselka, Daniela Justýna Veselková
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ných k životnímu prostředí a ke zdraví konzumentů. 
Pesticidy jsou používány minimálně, privilegovány 
jsou ekologické přípravky na ochranu vinic.

Vinice, ze kterých fi rma zpracovává hrozny, se na-
chází ve dvou vinařských podoblastech Moravy - Vel-
kopavlovické a Slovácko. Díky různorodosti podloží, 
odlišným polohám i klimatu dostává zákazník široké 
portfolio nejkvalitnějších partií odrůd od daných 
pěstitelů.

Návštěvnici ocenili, a  nejenom při ochutnávkách, 
pestrou nabídku vín.

  
 TVAR výrobní družstvo Pardubice

www.tvar.cz

V  zájmu široké masy 
zákazníků byly tradičně 
plastové kuchyňské po-
třeby za velmi atraktivní 

ceny. Pro hospodyňky pra-
covníci družstva připravili z  výrobního sortimentu 
čítajícího přes 300 druhů položek prodej zboží pro 
domácnost v  mnoha barevných odstínech. Velmi 

dobře se prodávaly plastové mísy, nádobí, dózy na 
potraviny, kořenky, prkénka, hrníčky, cedníky, tácy, 
formičky, odměrky, napichovátka a  dětské nádobí. 
Sportovci ocenili sportovní lahve.    

Nejenom pro děti z mateřských škol a školáky jsou 
oblíbené klickboxy s potiskem Pata a Mata, zvířátek 
a různých postaviček. Pestrá byla nabídka plastových 
obalů, technických výlisků a dřevorubeckých klínů. 

 VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary
www.vridlo.cz

Letošní novinky představoval šam-
pon na vlasy a  šampon v  kombinaci 
s tekutým mýdlem.

Vřídlo Karlovy Vary je letitým vy-
stavovatelem a zákazníci se opětovně 
vracejí pro kvalitní české kosmetické 
přípravky jako na příklad karlovar-
ský denní a noční krém s mandlovým 
olejem. Karlovarský denní krém je 
s  mandlovým olejem, vitamínem E, 
UV fi ltry a  hydratačními složkami. Je 
lehký, snadno vstřebatelný ke každodenní 
péči a je vhodný pro všechny typy pleti. Kar-
lovarský noční krém je též s mandlovým 
olejem, vitamínem E a panthenolem. Je 
mastný, výživný, snadno vstřebatelný 
a vhodný k ošetření všech typů pleti.

Dále byly na veletrhu zastoupeny 
přípravky pro hygienu ústní duti-
ny, zubní pasty a  ústní vody, krémy 
k ošetření těla, rukou a nohou. Čisticí 
a pracovní drogerie byla prezentována 
čisticí pastou na ruce, řadou speciál-
ních pracovních krémů a čisticího gelu 
na ruce.

Nechyběly ani oblíbené koupelové 
soli pro koupel nohou a  celého těla. 
Součástí prezentované kolekce byly též 
ochranné respirátory - fi ltrační polomasky. 
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Zleva: Miroslav Baťa, 
Zdeněk Korbel (předseda 
družstva Tvar Pardubice), 
Markéta Koubová

Zleva: předseda SČMVD JUDr. Rostislav 
Dvořák, Zdena Fibichová, Vít Panocha, 
Šárka Panochová
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 DUP Pelhřimov – pivovar Poutník
www.dup.cz, www.pivovarpoutnik.cz

Prezentace družstva se tradičně odehrávala ve dvou 
expozicích na venkovní výstavní ploše.

První z nich byla ve stánku pivovaru Poutník, kde 
návštěvníci agrosalónu mohli ochutnat točené pivo, 
a to: světlé výčepní, světlý ležák a kvasnicový ležák. 

V současné době pivovar vaří piva spodně kvašená 
v následujícím sortimentu: 

- Poutník světlé výčepní pivo 10%, hodnota alkoho-
lu 4 % objemových

- Poutník světlý ležák prémium 12%, hodnota alko-
holu 5% objemových

- Poutník Speciál 14%, hodnota alkoholu 5,8% ob-
jemových. Je vyráběn pouze 
na Vánoce, Velikonoce a  pro 
speciální příležitost.

 
Manikúrní a pedikúrní sou-

pravy v  různém provedení, 
a to jak ve vybavení kovovým 
náčiním, tak povrchových 
materiálů, dále kosmetické 
kufříky, kufry, aktovky, ba-
tohy, brašny, obaly a pouzdra 
na přístroje a  nářadí, to vše 
bylo připraveno pro zákazní-
ky družstva DUP Pelhřimov 
ve druhém stánku na volné 
ploše výstaviště.

 VLKOS – družstvo invalidů, Strakonice
www.vlkos-druzstvo.cz

Družstvo se specializuje na prodej a  šití pracovních 
oděvů a  textilních výrobků, na výrobu osobních 
a ochranných prostředků, jako např. pracovní obuv, 
rukavice a bavlněná trička.

Nabídka pracovních oděvů zahrnuje veškeré pro-
fese, oblečení pro zdravotnictví, kuchaře a  číšníky. 
Pracovníci provádějí i opravy oděvů. 

 KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
www.kovobel.cz

KOVOBEL je strojírenskou fi rmou, která se zabývá 
vývojem, výrobou a  prodejem technologických za-
řízení pro chov drůbeže a  skládacích skladovacích 
kontejnerů.

Na Zemi živitelce zástupci družstva představovali 
zařízení pro chov na hluboké podestýlce, snášková 
hnízda, voliéry a klecové technologie pro chov nosnic 
a odchov kuřic. Dále informovali o skládacích sklado-
vacích kontejnerech KOVOBEL.

10  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  10/2014

Zleva: Zdeňka Vlachová, Zdeňka Koštová

vpravo: Ing. Pavel Beber
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Kontejnery družstvo vyváží především do Němec-
ka, Rakouska, Nizozemska, Belgie, Velké Británie, 
Francie, Itálie, Dánska, Švédska, Norska, Finska, Ma-
ďarska, Slovenska, Polska, ale i  do Kanady, Mexika 
a Jihoafrické republiky.

Zařízení pro chov drůbeže je v  současné době do-
dáváno zejména do USA, Chorvatska, Německa, Ra-
kouska a dalších zemí.

Tradiční setkání zástupců 
vystavujících výrobních družstev 
na závěr agrosalónu Země 
živitelka v Masných krámech 
v Českých Budějovicích

V  současné době se zástupci družstva Kovobel 
soustřeďují na prosazení dalších dodávek techno-
logických zařízení pro chov drůbeže do USA, Velké 
Británie a Chorvatska a vyhledání vhodných obchod-
ních partnerů na dodávky kontejnerů KOVOBEL do 
Chile, Kolumbie a USA.

Text: Michaela Vostálová
Foto Michaela Vostálová a Martin Bouška
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Soutěž ZLATÝ KLAS 2014 o nejlepší vystavený ex-
ponát na 41. ročníku mezinárodní výstavy „ZEMĚ 
ŽIVITELKA“, vyhlášená organizátorem výstavy - Vý-
stavištěm České Budějovice a.s. – proběhla tradičně 
pod odbornou garancí Ministerstva zemědělství ČR.

Ocenění a propagace špičkových výrobků a novinek 
z oblasti agronomie, zootechniky, mechanizace, po-
travinářství, služeb pro zemědělství a venkov, jakož 
i lesního a vodního hospodářství a opravárenství, 
zůstává nadále prvořadým cílem a smyslem této pre-
zentace.

Nejlepší vybrané exponáty, splňující navíc i nároč-
ná ekologická kritéria, soutěžily o ZLATÝ KLAS S KY-
TIČKOU. V letošním roce bylo toto ocenění uděleno 
třem přihlášeným exponátům.

Soutěžní exponáty byly i v letošním ročníku rozdě-
leny podle svého zaměření do pěti skupin:

1. – Rostlinná výroba
2. – Živočišná výroba
3. – Mechanizace
4. – Potřeby a služby zemědělství
5. – Potravinářství a zpracovatelský průmysl
V roce 2014 bylo přihlášeno celkem 34 exponátů. 

Všechny platné přihlášky exponátů byly zaprotoko-

lovány a předány hodnotitelským komisím soutěže 
Zlatý klas 2014.

V letošním roce opět získalo cenu Zlatý klas vi-
nařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice. Cenu 
převzal předseda družstva p. Ing. Pavel Pastorek od 
ředitele Výstaviště České Budějovice a.s. Ing. Fried-
richa. Oceněné víno: Diamont Collection, Tramín, 
výběr z hroznů 2012.

Text: Michaela Vostálová
Foto: Ing. Vladislav Fuka

ZLATÝ KLAS 2014

Ing. Pavel Pastorek přebírá cenu od ředitele Výstaviště 
České Budějovice a.s.
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Družstevní den 29. 8. 2014

Součástí doprovodného programu agrosalónu Země 
Živitelka v  Českých Budějovicích je každoroční 
Družstevní den. Tuto jednodenní akci tradičně zašti-
ťuje Družstevní Asociace ČR. Letošním obsahovým 
garantem byl Svaz českých a moravských výrobních 
družstev. Garanti se každoročně obměňují a jsou jimi 
jednotliví členové Družstevní Asociace ČR.

Nosná témata pracovního semináře tvořily před-
nášky Historická a  ekonomická role družstev od 
Rakouska-Uherska do současnosti a  Struktura hos-
podářství ČR – rizika a perspektivy. 

Seminář zahájil předseda Svazu českých a  morav-
ských výrobních družstev JUDr. Rostislav Dvořák.

Historií a současností ze života výrobních družstev 
se zabývala generální ředitelka Svazu českých a mo-
ravských výrobních družstev Ing. Soňa van Deelenová.

Tématu druhé přednášky se věnoval předseda 
SČMVD. Připomenul Usnesení Evropského parla-
mentu z 2. 7. 2013, který zahrnuje analýzu posledních 
pěti let. Z  hlediska ekonomiky nejlépe uspěly malé 
a  střední fi rmy a  družstevní podniky. Usnesení Ev-
ropského parlamentu konstatuje výsledky práce 
a  dává náměty na další činnost. Tímto usnesením 
se mají zabývat vlády členských zemí Evropské 
unie. Svaz českých a  moravských výrobních druž-
stev vypracoval materiál Projekt restrukturalizace 
hospodářství České republiky k  posílení stabilizace 
ekonomiky a zaměstnanosti prostřednictvím malých 
a středních fi rem pro vládu ČR. Náměty projektu byly 
projednány se zástupci Svazu průmyslu a  dopravy 

ČR, KZPS, Hospodářské komory ČR, 
Družstevní Asociace ČR, minister-
stvy fi nancí a  průmyslu a  obcho-
du. V  současnosti je připravován 
pracovní tým se zástupci SČMVD, 
Ministerstvem fi nancí ČR a  KZPS. 
Předseda SČMVD vyjádřil pře-
svědčení, že se podaří vypracovat 
materiál k dalšímu jednání s vládou 
a tripartitou.

Česká družstva mají oproti za-
hraničním fi rmám nevýhodu 
v  historii. Prošla několika politic-
kými zřízeními. Po revoluci se malé 
a  střední podniky potýkaly s  ote-
vřením se celému světu, české fi r-
my byly ohroženy, část jich zanikla, 
část začala pracovat ve mzdě nebo 
vyráběla komponenty pro zahra-

niční fi rmy, malá část měla vlastní produkci.
Předseda SČMVD konstatoval, že vláda musí posílit 

podmínky konkurenceschopnosti, aby malé a střední 
podniky mohly mít své vlastní produkty a vytvářely 
zisky.

Závěr semináře Družstevního dne patřil zástupcům 
jednotlivých družstevních svazů. Předseda Svazu 
českých a  moravských bytových družstev Ing. Vaní-
ček hovořil o právu obyvatel na vlastní bydlení. Upo-
zornil na zástavní právo, které trápí nejenom bytová 
družstva. Ing. Pošík, místopředseda Svazu českých 
a  moravských spotřebních družstev představil pod-
nikatelskou činnost spotřebních družstev a vyzdvihl 
jejich snahu upřednostňování produktů od místních 
regionálních dodavatelů. K  čemuž předseda SČMVD 
podotkl, že se stále nedaří propojit naše obchodní 
společné aktivity. Ing. Houška, místopředseda Země-
dělského svazu ČR svůj projev zaměřil na každoroční 
problém, a to ochranu zemědělského fondu. Zeměděl-
ská družstva hospodaří na 80 procentech pronajaté 
půdy, pouze 20 procent je vlastní. Čeští zemědělci jsou 
schopni zabezpečit soběstačnost ČR, s výjimkou chovu 
prasat. Zmínil problém embarga české produkce, např. 
mléko na vývoz do Ruska je ve výši 3 – 5 procent. Zdů-
raznil svou obavu ze zahlcení našeho trhu ostatními 
zahraničními výrobci za antidampingové ceny.

Účastníky semináře Družstevního dne jsou každo-
ročně posluchači, kteří mají zájem o  problematiku 
výroby, obchodu a  podnikatelského prostředí, a  to 
jak z ekonomického, tak i sociálního hlediska.

Text a foto: Michaela Vostálová
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Málokterá česká značka má takovou tradici, jako je kosmetika REGINA. Ka-
ždá z žen středního věku jistě pamatuje na doby, kdy tu české parfumerie 
dobývaly pouze dvě značky dekorativní kosmetiky. Jednou z nich byla právě 
značka kosmetiky REGINA, jejímž výrobcem je chemické výrobní družstvo 
Detecha Nové Město nad Metují. Zejména muži zase zcela jistě znají široký 
sortiment nátěrových hmot pro dům či zahradní nábytek. Družstvo oslavilo 
začátkem září neuvěřitelných 60 let existence. Popřát k jejich výročí jim 
přijel také 1. místopředseda SČMVD Jaroslav Procházka, který je současně 
předsedou družstva ORLÍK-KOMPRESORY Česká Třebová, a generální ředi-
telka SČMVD Ing. Soňa Van Deelenová. re
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Na začátku naší návštěvy nás 
mile přivítala předsedkyně druž-
stva Ing. Božena Voborníková, 
která nás současně pozvala k pro-
hlídce výrobních hal. A  tak jsme 
vyrazili, za doprovodu výrobního 
náměstka pan Ing. Jiřího Kálala, 
nahlédnout do tajů výroby de-
korativní kosmetiky, tradičního 
Jeleního loje či široké řady krémů 
na pleť. Je až neuvěřitelné, kolik 
výrobků družstvo vyrábí. Vše je 
prakticky ruční práce a  kdo by 
se domníval, že například takové 
rtěnky zcela vyrábí stroj, asi by se 
dost divil – vše vzniká dílem lid-
ských rukou. 

Naše cesta končila ve vývojovém 
pracovišti, kde nás ochotně přiví-
tala Ing. Ivana Vojtěchová, vedoucí 
technické kontroly a  představi-
telka vedení pro kvalitu výroby 
v  družstvu. Zde vznikají nejrůz-
nější testy, aby výrobky mohly 
být nasazeny do výroby. Vyvíjejí 

se tu barevné odstíny podle ak-
tuálních tuzemských trendů, 
sledují se trendy světové a hledají 
se možnosti, aby i  český výrobek 
byl srovnatelný s  tím zahranič-
ním, ne-li lepším. Není již moc 
českých značek, které skutečně 
výrobky vyrábějí, a REGINA, resp. 

DETECHA, je právě jedna z  nich. 
Vývojová laboratoř se dá přirov-
nat téměř k  alchymii, k  dispozici 
jsou tu nejrůznější suroviny jako 
parfémy, oleje, barevné pigmenty 
a  především suroviny, ze kterých 
výrobky vznikají. Výrobky musí 
splňovat kvalitu jak po obsahové 
tak po vizuální stránce. A k té pat-
ří samozřejmě i obaly.

Obaly si z  velké části Detecha 
vyrábí pro značku REGINA sama, 

Detecha oslavila 60. výročí

Zleva: místopředseda SČMVD Jaroslav Procházka, předsedkyně VD Detecha 
Ing. Božena Voborníková
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a  to lisováním plastových pouz-
der pro pomády na rty včetně 
jejich potisku. Průběžně se sledují 
také trendy ve sféře obalů a  tak 
i v této sekci výroby REGINA pro-
šla několikrát změnami. Výrobky 
jsou neustále zdokonalovány na 
základě zkušeností jak pracovní-
ků Detechy, tak případných zá-
kazníků, kteří výrobky testují. 
A protože v Deteše převládají mezi 

pracovníky ženy, právě ony bývají 
často prvními, které se vyjadřují 
k  novým odstínům rtěnek, laků 
a podobně, a také přinášejí vlastní 
inspirativní nápady. Regina často 
inovuje výrobky a rozšiřuje jejich 
nabídku. Výrobky si lze zakoupit 
v běžné prodejní síti parfumerií či 
drogistických řetězců – vše záleží 
jen na prodejcích. 

Z výrobních prostor jsme se pře-
místili do restaurace u  Trunečků, 
kde bylo již vše připraveno k osla-
vám družstva. V  příjemném pro-
středí po úvodním slovu před-

sedkyně Ing. Voborníkové, která 
přivítala přítomné hosty i  pra-
covníky Detechy, vystoupil také 
1. místopředseda SČMVD Jaroslav 
Procházka. Příjemným zpestřením 

Poblahopřát družstvu přijel také 
starosta obce Nové Město nad Metují 
Petr Hable.

Jak se vyrábí kosmetika REGINA…
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Detecha, chemické výrobní druž-
stvo, bylo založeno 18. září 1954. 
Stalo se tak na ustavující valné 
hromadě v Sedloňově v Orlických 
horách za účasti 42 přihlášených 
členů. Prvním předsedou druž-
stva byl tehdy zvolen pan Ladislav 
Horáček z  Hradce Králové. První 
sídlo družstva bylo v  České Ska-
lici a  první výroba byla zahájena 
v Olešnici v Orlických horách. 

Družstvo tedy bylo založeno 
v době, kdy se v Orlických horách 
rušily všechny menší textilní pro-
vozy a lidé byli nuceni dojíždět za 
prací do okolních měst. 
V té době dojíždění ovšem 
bylo dosti komplikované, 
zejména pro starší lidi 
a maminky s malými dět-
mi. Proto uvítali s  velkou 
radostí myšlenku založit 
družstvo. 

V  následujících letech 
po vybudování první pro-
vozovny Detechy v  Sed-
loňově, byly postupně 
zřizovány další provozy, 
a  to v  Novém Městě nad 
Metují, České Skalici, 
Tisu, Rzech, středisko do-
mácí výroby v  Olešnici, 
dále provozovna v  Novém 
Hrádku, Končinách, Dešt-
ném a  Rokytnici v  Orlic-
kých horách. Vyráběly se 

především barvy, mýdlové pří-
pravky, svíčky a kosmetika. 

Cituji ze vzpomínek jedné zaklá-
dající členky družstva, paní Marie 
Soumarové: „Za první provozovnu 
nám sloužila chalupa vzdálená 
od Sedloňova asi 10 minut chůze. 
Střecha šindelová, samá díra, okna 
vytlučená a uvnitř tolik nepořád-
ku, až se stýskalo. Jenom z  půdy 
jsme odnesli 30 velikých košů ha-
raburdí a prachu. Pak si vzal jeden 
na starosti okna, druhý podlahy, 
další okolní prostranství. Na stře-
chu jsme si zjednali pokrývače 

z Dobřan. A tak se to poma-
lu, ale jistě k  té provozovně 
přeci jenom začalo podobat. 

Když se všechno jakžtakž 
připravilo, měli jsme starost, 
co vlastně budeme vyrábět, 
co budeme dělat. Jako první 
práci nám přivezli v několi-
ka pytlích papriku a fi alkový 
kořen. To jsme rozvažovali 
a  prosívali do menších sáč-
ků. Také jsme tady dělali 
z provázků povřísla, protože 
tenkrát vůbec nebyly. 

V  Sedloňově se také začaly 
vyrábět barvy; ty se dělaly 
u  Grulichů v  bývalé textilní 
továrně. Ani nevím, od-
kud přivezli zbytky barev 
v  plechovkách, byly toho 

O historii a současnosti družstva Detecha

odpoledne byla návštěva starosty 
obce Nové Město nad Metují Petra 
Hable, který v  krátkém projevu 

přivítal přítomné pracovníky 
družstva Detecha i přítomné hosty 
a  popřál družstvu hodně úspěchů 
v  budoucí práci Poté následovala 
projekce fi lmu o historii družstva, 
kde přítomní měli možnost vidět 
zajímavosti z  doby, kdy družstvo 
vyrábělo v dobách svých začátků.

Poté se přítomní hosté přemístili 
do venkovních prostor, kde již ná-
sledovala volná zábava. Odpolední 
příjemnou fi remní party zpestřilo 
také vystoupení kouzelníka a hu-
dební doprovod, do jehož kouzlení 
se zapojili i  někteří pracovníci 
družstva a přizvaní hosté. 

Text a foto: Jana Henychová

re
p

o
rt

áž
 z

 d
ru

žs
tv

a

VD_2014_novy navrh.indd   15VD_2014_novy navrh.indd   15 29.9.14   9:4529.9.14   9:45



w w w.detecha.cz

www.reginakosmetika.cz

16  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  10/2014

strašné kupy. Z  plechovek jsme je 
vyškrabávali a dávali do míchačky. 
K tomu se přidávala fermež a ještě 
nějaké jiné materiály a  pak se to 
muselo řádně zamíchat. Míchalo se 
to takovým kopistem, jako se mísil 
chleba; bolely od toho ruce, ale mu-
selo to být rozmícháno co nejvíc. 
Nakonec se to v  takovém mlýnku 
utřelo a bylo hotovo. Barva z  toho 
pak byla opravdu pěkná. Později se 
míchání zařídilo na elektriku a vy-
rábělo se veseleji.“ Tolik ze vzpo-
mínek paní Soumarové na úplné 
začátky družstva v roce 1954. 

V  roce 1956 došlo v  družstvu 
k  hospodářské krizi. Bylo odvo-

láno představenstvo a  do čela 
družstva bylo dosazeno dočasné 
vedení, které mělo za úkol vytvo-
řit podmínky pro životaschopnost 
družstva. V roce 1958 pak bylo zvo-
leno nové představenstvo, nový 
předseda a  do aparátu družstva 
přišli noví, mladí lidé. 

Družstvo bylo nuceno přeorga-
nizovat celý svůj výrobní program 
a doslova vyprosit fi nanční podpo-
ru na tehdejším Ústředním svazu 
výrobních družstev v  Praze. Byla 
to pomoc v hodině dvanácté, díky 
které se družstvo opět postavilo na 
nohy. Začalo se rozvíjet, rozšiřovat 
a  modernizovat. Začali jsme také 
získávat i  různá státní ocenění. 
Družstvo se tak dostalo do povědo-
mí tehdejší veřejnosti a zákazníků. 

Podobnou krizi, jako byla v roce 
1956, překonalo družstvo za dobu 
své šedesátileté existence ještě 
třikrát. 

A jak vypadá Detecha dnes?: 
Máme dvě základní výrobní di-
vize: divizi kosmetiky v  Novém 
Městě nad Metují (Krčíně) a divizi 
nátěrových hmot v Tisu u Nového 
Hrádku. Vedle těchto výrobních 
divizí provozujeme ještě STK a ob-
služná střediska jako je doprava, 
strojní a  stavební údržba. Ústředí 
družstva má sídlo na historickém 
Husově náměstí v  Novém Městě 
nad Metují. 

Detecha má dnes celkem 104 
zaměstnanců, z  nich 42 je členů 
družstva. V  čele pracuje sedmi-
členné představenstvo družstva, 
pětičlenná kontrolní komise a tří-
členná Komise péče o zaměstnan-
ce. Současné vedení družstva má 
šest manažerů - polovina z  nich 
nastoupila do své funkce před ro-
kem - rokem a půl. Jsou to Ing. Bo-
žena Voborníková (předsedkyně 
představenstva), Eva Kosová (mís-
topředsedkyně představenstva 
a  ekonomická náměstkyně), Ing. 
Ivana Vojtěchová (představitelka 
vedení pro kvalitu a vedoucí tech-
nické kontroly), Dagmar Radová 
(obchodní náměstkyně), Ing. Jiří 

Kálal (výrobní náměstek) a Vladi-
mír Michel (technický náměstek).

Za 60 let své existence si družstvo 
vybudovalo na trhu několik zná-
mých značek, zejména DETECHA 
(ochranná známka pro nátěrové 
hmoty), REGINA (ochranná znám-
ka dekorativní kosmetiky), Jelení 
lůj (ochranná známka pomád na 
rty a krémů) a další značky — viz 
registr ochranných známek UPV. 

U  všech našich výrobků klade-
me velký důraz nejen na kvalitu, 
ale také na design a  přijatelnou 
cenu a  především na to, abychom 
uspokojili požadavky našich zá-
kazníků. Proto se nám podařilo 
v roce 1997 získat certifi kát jakosti 
výroby 1SO 9001, který dodnes 
každoročně obhajujeme. Později 
jsme získali ještě další certifi káty: 
ISO 22716 (správná výrobní praxe 
ve výrobě kosmetiky) a  ISO 13485 
(výroba, plnění a  balení zdravot-
nických prostředků). 

Detecha získala také řadu oceně-
ní v  různých soutěžích týkajících 
se designu, obalů, kvality výrob-
ků. V  roce 1999 získala Detecha 
ocenění v  soutěži „Českých 100 
nejlepších“ v  oborové kategorii 
„výrobní družstva“. V  roce 2008 
získala předsedkyně družstva 
ocenění v soutěži „Manažer roku“ 
v  kategorii „Lady PRO“. Ale nej-
větším oceněním pro nás je zájem 
a spokojenost zákazníků s našimi 
výrobky. 

Družstvo Detecha je živou sou-
částí Nového Města nad Metují. 
Jsme jedním z  členů sdružení 
„Městský klub v  Novém Městě 
nad Metují.“, kterému každoročně 
poskytujeme, dle našich mož-
ností, určitou fi nanční podporu 
a  podporu v  podobě dárkových 
kosmetických balíčků na fi lmo-
vý festival „Novoměstský hrnec 
smíchu“. Podobně podporujeme 
„Sportovní klub“ v  Novém Městě 
nad Metují a další. 

Popřejme fi rmě Detecha, ch.v.d., 
hodně štěstí a úspěchů do mnoha 
dalších let! 

Text: Ing. Božena Voborníková, 
předsedkyně družstva
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Program Národní ceny kvality 
České republiky vychází z princi-
pů americké Národní ceny Malcol-
ma Baldrige za kvalitu a Evropské 
ceny za kvalitu (Model Evropské 
nadace managementu kvality – 
EFQM) a  byl vyhlášen koncem 
roku 1994. Letos v listopadu budou 
předávány Národní ceny kvality 
České republiky již podvacáté.

Od té doby programem, který se 
průběžně inovoval a  rozšiřoval, 
prošly desítky fi rem i  organizací 
veřejného sektoru. Za 20 let bylo 
oceněno Cenou České republiky za 
jakost (přejmenované v roce 2008 
na Národní cenu kvality České 
republiky) jen 35 organizací pod-
nikatelského sektoru a 15 z oblasti 

veřejné správy. Je tedy jasné, že se 
nejedná o tuctové ocenění, jakých 
jsou ročně udělovány desítky, ale 
o  náročné komplexní hodnocení 
všech činností podniku nebo or-
ganizace veřejného sektoru.

Společenská odpovědnost orga-
nizací (CSR) je  další důležitou ob-
lastí, kde mají mnohé české fi rmy 
co dohánět. V  západních zemích 
stoupá její význam nejen jako pro-
středku k  dosažení udržitelného 
rozvoje, ale i  jako součásti mar-
ketingu a  přidané hodnoty pro 
zákazníka. 

Zejména mladí lidé se stále více 
zajímají o  to, jak fi rmy chrání ži-
votní prostředí, jak se zapojují do 
dobročinných kulturních, spor-

tovních a  společenských aktivit 
a podle toho korigují i své nákupní 
preference. Správně nastavený 
systém Společenské odpovědnosti 
organizací se tak stává nezanedba-
telnou konkurenční výhodou. 

Účast v Národní ceně ČR za spo-
lečenskou odpovědnost vnáší  do 
zavádění CSR ve fi rmě či organi-
zaci systém a  pořádek. Principy 
hodnocení vychází z  nejlepších 
zahraničních zkušeností, takže 
vítěz Národní ceny má všechny 
předpoklady získat i  auditorské 
osvědčení podle standardu GRI, 
které je v současné době celosvěto-
vě prestižním oceněním konceptu  
společenské odpovědnosti. 

Také letos si bude v rámci Listopadu - Měsíce kvality Česká republika při-
pomínat význam kvality, jako klíčového prvku konkurence, udržitelného 
rozvoje i  spokojeného života svých občanů. Desítky odborných akcí, semi-
nářů, konferencí a  setkání vyvrcholí Slavnostním večerem na Pražském 
hradě, kde budou předána nejvýznamnější ocenění fi rem – Národní ceny 
kvality ČR a Národní ceny ČR za Společenskou odpovědnost organizací.

Listopad -  MĚSÍC KVALITY

Aktivity Listopadu - MĚSÍCE KVALITY jsou již 
řadu let organizovány v  rámci Národní politiky 
kvality ve spolupráci s  Ministerstvem průmyslu 
a  obchodu ČR a  jsou zaštítěny usnesením vlády 
České republiky. 

Přehled akcí pořádaných letos v rámci 
listopadu – Měsíce kvality
• Mezinárodní konference „Vítězíme kvalitou“

11. 11. 2014  v Národním domě na Vinohradech, Praze 
2, nám. Míru 9 
Na konferenci vystoupí odborníci z České republi-
ky nejen z oblasti managementu kvality.

• Galavečer s Českou kvalitou
11. 11. 2014 v Národním domě na Vinohradech, Praze 
2, nám. Míru 9 
Předávat se budou značky kvality, zařazené do vlá-
dou ČR garantovaného Programu Česká kvalita

•  Konference vítězů „Best practices – iniciativa pro 
efektivní změny“
25. 11. 2014 v hotelu Kampa, Všehrdova 16, Praha 1 
Sedmý ročník konference vítězů a  účastníků pro-
gramů Národních cen České republiky.

25. 11. 2014 Slavnostní večer ve Španělském sále 
Pražského hradu 
Budou zde předána ocenění:
•  Národní cena kvality ČR za rok 2014 – programy 

START PLUS, CAF, EXCELENCE
• Národní cena ČR za společenskou odpovědnost
•  Cena Anežky Žaludové za přínos v oblasti manage-

mentu kvality
• Titul Manažer kvality roku 2014
• Cena za publicistický přínos v oblasti kvality
• Cena Rady kvality ČR za aplikaci Age managementu
•  Program Česká kvalita – předání značek kvality 

Czech Made, Ekologicky šetrný výrobek, Ekologic-
ky šetrná služba

Bližší informace: 
Česká společnost pro jakost: Václava Smolíková, 
tel.: 221 082 261, e-mail: smolikova@csq.cz, www.csq.cz
Národní informační středisko podpory kvality: David 
Kubla, tel.: 221 082 636, e-mail: kubla@csq.cz, www.npj.cz
Sdružení pro oceňování kvality: Klára Fousková, tel.: 
221 082 236, e-mail: fouskova@sokcr.cz, www.sokcr.cz

Zdroj: Rada kvality ČR 
(-vr-)
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V  minulém čísle časopisu Výrobní družstevnictví jsme otiskli 1. část materiálu „Firemní strategie jako základ 
dlouhodobé prosperity podniku“, který  připravila pro časopis Výrobní družstevnictví  poradenská společnost TA 
Management s. r. o. Tato společnost byla vybrána Svazem českých a moravských výrobních družstev v rámci pilot-
ního projektu na poskytování služeb v oblasti analýzy ekonomické situace družstev, návrhů nápravných opatření 
a pomoci při jejich implementaci. Zájemci   mají možnost objednat si uvedené služby u společnosti TA Management 
s. r. o.  Nyní zveřejňujeme druhou část materiálu. 
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FIREMNÍ STRATEGIE JAKO ZÁKLAD 
DLOUHODOBÉ PROSPERITY PODNIKU – 2. část 
VOLBA A ODLIŠNOST
Máte přehled o trhu, na kterém se pohybujete. Znáte 
karty, se kterými hrají vaši dodavatelé, konkurenti 
(ať už přímí nebo ti dodávající substituty k  vaší na-
bídce), jste schopni odhadnout, jak složité je pro nově 
příchozího rozšířit řady vašich vážných konkurentů. 
Víte tedy, na jak atraktivních trzích se pohybujete. 
Znáte svou relativní pozici v rámci jednotlivých seg-
mentů. Znáte své přednosti a kompetence a svoje ná-
klady. Měli byste tedy být schopni rozhodnout, kam 
budete směřovat své podnikatelské úsilí. Kde můžete 
nejlépe konkurovat vzhledem k odhadovanému trž-
nímu vývoji?

Dostáváme se ke dvěma základním aspektům stra-
tegie. Za prvé, strategie je o volbě. Nelze být vším pro 
všechny. Zvláště v dnešní době náročných trhů vyža-
dujících rozsáhlé investice. Volba znamená rozhod-
nutí, čemu se podnik bude věnovat a co naopak nemá 
perspektivu. Je odpovědností vrcholového vedení 
fi rmy toto rozhodnutí – po pečlivé analýze – učinit. 

Tak, jak si vaši zákazníci vybírají vás mezi potenci-
álními dodavateli, tak byste si i vy měli vybírat mezi 

zákazníky. Nedokáže-li zákazník ocenit adekvátně 
vaši nabídku, nemá smysl se podbízet a  dodávat za 
každou cenu. Je výhodnější soustředit svůj čas a pro-
středky na zákazníky, kterým přinášíte konkrétní 
hodnotu. A  u  těchto se snažit o  rozšíření nabídky 
nebo její replikaci u typově podobných partnerů.

Za druhé, strategie je o odlišení se. V ekonomické 
teorii se popisují dvě konkurenční strategie – nejniž-
ších nákladů a  diferenciace (odlišnost). My se však 
domníváme, že v současném světě je strategie nejniž-
ších nákladů dlouhodobě neudržitelná. Tato strategie 
je navíc vyhrazena pouze pro velké korporace, jelikož 
vyžaduje vysoké objemy produkce. Budoucnost je 
v unikátnosti nabídky, ve schopnosti nabídnout něco 
jiného (nebo jinak) než konkurence. Tady je šance 
i pro menší fi rmy.

STRATEGIE JE TÝMOVÁ ZÁLEŽITOST
Nejde jen o  výsledek. Neméně důležitý je samotný 
proces vytváření podnikové strategie. Práce na stra-
tegii má být kolektivní činností, do které by měli být 
zapojeni všichni klíčoví manažeři. Každý z  nich má 

Tip pro strategickou analýzu

1.  S odstupem se podívejte, jak 
se situace ve vašem oboru 
změnila za poslední roky

•  Jak se změnily potřeby zákazníka? Co určuje tyto potřeby?
• Jak se změnila skladba a vyjednávací pozice dodavatelů?
•  Kdo je vaše konkurence a kdo se jí v blízké době může stát? Je těžké vstoupit do 

vašeho oboru a uspět?

2.  Postavte se čelem k realitě 
a zhodnoťte vlastní situaci

• Máte nějakou konkurenční výhodu?
•  Podívejte se komplexně na celý produkční proces. Které jeho části zvládáte nejlépe 

a kde jsou největší mezery (nákup, výroba, expedice, logistika…)
• Jaké jsou vaše náklady ve srovnání s konkurencí?
•  Odpovídá váš celkový podnikatelský model vývoji na trhu (organizace podnikání, 

nastavení procesů, způsob prodeje apod.)? Pokud ne, co se s tím dá dělat?

3.  Kdo jsou vaši nejlepší 
zákazníci

• Mají něco společného?
• Můžete jim rozšířit nabídku (objemově/typově). Co to bude vyžadovat?
• Dají se zkušenosti využít pro  jiné zákazníky. Stávající? Nové?

4.  Jak vyděláváte peníze 
(Zaměřte se na potřeby 
a priority zákazníka, jděte 
nad rámec technického 
popisu vaší nabídky)

• Je to dlouhodobě udržitelné?
•  Odpovídá vaše organizace a procesy tomu, kde vyděláváte (resp. podporuje vaše 

infrastruktura vaše výdělečné aktivity)? Pokud ne, je možné efektivněji přeskupit 
zdroje a prostředky, abyste byli ziskovější?

5.  Na čem v této chvíli 
proděláváte (produkty/
činnosti)

•  Co by se stalo, kdybyste tyto produkty přestali nabízet (činnosti přestali vykoná-
vat)?

• Lze ztrátové činnosti zajistit jinak
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totiž svou představu o  dalším směřování podniku. 
Konstruktivní diskuse umožní tyto názory kon-
frontovat, shodnout se na prioritách a  sjednotit na 
společném postupu. Sníží se tak riziko nepochopení, 
případně obstrukcí při realizaci. 

Druhou věcí je, že každý z  manažerů by měl být 
schopen strategii dalšího směřování podniku sro-

zumitelně předat svým podřízeným. Včetně toho, 
co to bude znamenat pro jeho vlastní tým. Důklad-
né vysvětlení strategie v  kontextu stávající situace 
podniku zaměstnancům a zejména jejich získání pro 
směřování fi rmy je nezbytnou podmínkou úspěchu 
implementace strategie. Bohužel často se to nezdaří 
a  strategie skončí v  úhledných složkách zapadaná 
prachem na polici v kanceláři generálního ředitele.

Takovýto konec strategického cvičení znehodno-
cuje úsilí všech zúčastněných. Co hůř, odsuzuje další 
strategické aktivity předem k  nezdaru s  cynickým 
poukazem na to, že strategii jsme již jednou připravo-
vali a jak to dopadlo. 

Podobně je to se strategií, která byla připravována 
ryze formálně, aby byla. Na internetu lze nalézt apli-
kace, kam vložíte několik klíčových slov a hesel a pro-
gram vám „strategii“ sám připraví. Pokud se chcete 
k problému postavit takto, neztrácejte se strategií čas 
a věnujte se raději operativě.

ZÁVĚR
Nedaří-li se fi rmě tvořit přiměřený zisk, může to 
být proto, že podnikání trpí provozními nedostatky. 
Firma „dělá věci špatně“. Případně jsou nedostatky 
strategické povahy. Firma „dělá špatné věci“. Může se 
jednat o špatný výběr zákazníků, nedostatečné odli-
šení nabídky od konkurence apod. Velmi často jsou 
naplněny příčiny obě. Zatímco provozní nedostatky 
lze odstranit dílčími izolovanými úpravami (např. 
změnou dodavatele za účelem snížení nákladů nebo 
zlepšení kvality), strategické problémy vyžadují 
hlubší analýzu a  následný zásah do celého podni-
katelského modelu. Tento zásah může rozhodovat 
o  osudu podniku, protože oslovujete-li nesprávný 
tržní segment, nepomůže vám, pokud jste provozně 
skvělí.

Proto fi rmám doporučujeme, aby pozorně sledo-
valy vývoj na trhu, porovnávaly trendy s  vlastním 
obchodním modelem a případně pružně reagovaly na 
změny. Je dobré být lehce paranoidní. Jste pořád na 
vlně trhu, nebo už se přes vás vlna převalila? Je vaše 
fi remní strategie „in“? 

Pokud si vypomůžeme sportovní terminologií, je 
strategie o  tom se shodnout na tom, jaké máme as-
pirace, kde budeme hrát, jak budeme hrát a  na čem 
svou hru postavíme. Abychom uspěli, musíme přijít 
s něčím novým, na co naši soupeři nejsou připraveni. 
Musíme se pokusit změnit pravidla hry.  

Úkolem běžného manažera je zajištění plnění rutin-
ních provozních činností. Strategie jde do hloubky, 
k  podstatě podnikání. Vyžaduje porozumění podni-
kání v souvislostech a případně navržení a prosazení 
změny celého podnikatelského modelu. Strategie 
vyžaduje vizi a  schopnost strhnout a  vést lidi. Tady 
manažer nestačí, strategie vyžaduje lídra. Lídrů je 
poskrovnu. Možná právě proto je podniková strate-
gie často nepochopené téma. 

Text: Ing. Michal Kusák, Ph.D.
TA Management s.r.o. 

Tip – obecné znaky dobré strategie

1. Konkrétní
Strategie by měla být návodem pro strategické směřování podniku. Pokud tento 
návod nedává, je jen prázdným formálním cvičením. S tím souvisí i požadavek na 
měřitelnost její realizace. Z nastavených parametrů musí být s odstupem zřejmé, zda 
se strategii daří naplňovat

2. Jasná a srozumitelná
Strategie není vědecká práce. Měla by být stručná, k věci a srozumitelná pro nezú-
častněného čtenáře. Hlavní závěry by měly být snadno komunikovatelné a pochopi-
telné všem zaměstnancům fi rmy

3. Unikátní Strategie by měla popisovat, jak se fi rma chce odlišovat od konkurence. Pokud tento 
rys chybí, nesplňuje strategie svůj klíčový aspekt  

4. Reálná Strategie by měla být uskutečnitelná. Nemá smysl stavět vzdušné zámky, už jen 
proto, že plnění strategie by mělo být sledováno

5. Konzistentní Strategie je o volbě. Nelze být vším pro všechny. Nelze chtít poskytovat prvotřídní 
servis za nejnižší ceny. Jednotlivé atributy strategie do sebe musí logicky zapadat

ru
b

ri
ka

 m
an

až
er
ů

 d
ru

žs
te

v

VD_2014_novy navrh.indd   19VD_2014_novy navrh.indd   19 29.9.14   9:4529.9.14   9:45



w w w.mpsv.cz

20  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  10/2014

MPSV: Příjmy a výdaje domácností v ČR 
za první čtvrtletí roku 2014

Vláda podpořila snazší výměnu průkazu pro handicapované

O vývoji příjmů, výdajů, úspor, životních nákladů 
a půjček českých domácností v 1. čtvrtletí roku 2014, 
informovala ministryně práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová. Největší pozornost byla přitom v oblasti 
příjmů věnována mzdám, platům a sociálním příjmům. 

Česká ekonomika v  období ledna až března 2014 
navázala na hospodářské oživení z  konce roku 2013, 
neboť HDP vzrostl meziročně o  2,9 procenta. Vedle 
příznivého vývoje zahraniční poptávky se mírně za-
čaly zvyšovat výdaje na konečnou spotřebu sektoru 
domácností, a to především v souvislosti s obnovenou 
nominální i  reálnou dynamikou mezd. Důvěra do-
mácnosti ve vztahu k pozitivnímu vývoji ekonomiky 
se v jejich konečné spotřebě, tj. výdajích na trhu zboží 
a služeb, projevila prozatím jen částečně, a to zejména 
na úrovni skupin domácností s vyššími příjmy. Sektor 
domácností vydal 463,9 miliardy korun na individuál-
ní spotřebu, což je o 1,7 procenta více než před rokem. 

Mzdy byly největším zdrojem peněžních příjmů do-
mácností, průměrná nominální měsíční mzda v národ-
ním hospodářství (na přepočtené počty zaměstnanců) 
činila 24 806 korun a  její meziroční dynamika růstu 
se z poklesu v 1. čtvrtletí 2013 (o 0,5 procenta) změnila 
v nárůst (o 3,3 procenta). Po zohlednění cenové infl ace 
došlo v 1. čtvrtletí roku 2014 k navýšení reálné úrovně 
průměrné mzdy o 3,1 procenta.

Příjmy domácností sociálního charakteru zůstaly 
v  úhrnu na úrovni 1. čtvrtletí roku 2013. Nižší byla 
výplata dávek důchodového pojištění (z  administ-
rativních důvodů) a  dávek pro osoby se zdravotním 
postižením. Příjmy občanů z ostatních sociálních dá-
vek se zvýšily, nejvýrazněji z dávek pomoci v hmotné 
nouzi. Průměrná výše starobního důchodu se zvýšila 
o 0,9 procenta na 11 038 Kč měsíčně. 

Úhrnná meziroční míra cenové infl ace činila v led-
nu až březnu tohoto roku 0,2 procenta (před rokem 
1,8 procenta). Hlavní příčinou nízkého cenového růs-
tu bylo lednové snížení regulovaných cen elektřiny 
a nevýrazný pohyb cen výživy a ostatních tržních ko-
modit. Přírůstek bankovních půjček se zvýšil a jejich 
stav k 31. březnu 2014 činil 1,19 bilionu korun. Půjčky 
na spotřebu mírně vzrostly, rozhodující díl přírůst-
ku však nadále tvořily úvěry na bydlení, především 
vlivem růstu hypoték při nižších úrokových sazbách. 
V oblasti úsporných vkladů pokračoval trend orien-
tace na likvidnější netermínované vklady v  podobě 
spořicích účtů či peněz na běžných účtech a naopak 
vzhledem ke stále nízkému úročení již jen omezeně 
na různé méně likvidní dlouhodobé formy spoření 
a  termínované vklady. Celkový objem bankovních 
úspor domácností činil ke konci března 1,84 bilionu 
korun.

(-jh-)

Od ledna příštího roku si budou moci držitelé průkazu 
TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy bez zbytečných 
administrativních průtahů a správního řízení, které 
by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Několik set 
tisíc držitelů průkazů mimořádných výhod a průkazů 
osoby se zdravotním postižením nemusí v nejbližší době 
absolvovat nové posouzení zdravotního stavu, které by 
měl podle platné legislativy absolvovat každý žadatel 
do konce roku 2015.

Na jednání z vlády to návrh podpořil kabinet premi-
éra Bohuslava Sobotky. Ministryně práce a sociálních 
věcí Michaela Marksová předložením novely zákona 
vládě splnila slib, který dala v  dubnu toho roku zá-
stupcům organizací a  svazů zdravotně postižených 
a poskytovatelů sociálních služeb.

Nárok na příspěvek na mobilitu bude navíc nově vá-
zán přímo na nárok na průkaz OZP. Schválená úprava 
je pro dobrou zprávou, neboť umožní dřívější přizná-
ní příspěvku na mobilitu.

„Novela zákona byla připravena na základě jednání 
s organizacemi osob se zdravotním postižením jako krok 
ke zjednodušení a  urychlení výměny průkazů osob se 
zdravotním postižením, která by jinak byla podle platné 
právní úpravy mnohem náročnější, a to zejména pro drži-
tele těchto průkazů,“ vysvětlila ministryně Marksová.

Výměna se týká průkazů mimořádných výhod vyda-
ných podle předpisů účinných před 1. lednem 2012 a prů-
kazů vydaných podle předpisů účinných v  letech 2012 
až 2013. Platnost těchto průkazů končí nejpozději dnem 
31. prosince 2015. Podle České správy sociálního zabez-
pečení přijetí navrhované úpravy znamená, že nebude 
muset požadovat navýšení mzdových nákladů a nákla-
dů spojených s úhradou zdravotních výkonů ve výši více 
než 75 milionů korun. O tuto sumu ze státního rozpočtu 
by musela žádat, kdyby k právní úpravě nedošlo.

„Jde o to, aby celý systém přechodu byl plynulý a při-
nášel co nejméně nesnází osobám se zdravotním postiže-
ním,“ zdůraznila náměstkyně ministryně pro sociální 
a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová.

ru
b

ri
ka

 m
an

až
er
ů

 d
ru

žs
te

v

VD_2014_novy navrh.indd   20VD_2014_novy navrh.indd   20 29.9.14   9:4529.9.14   9:45



w w w.ipsos.cz

21 

10/2014  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Mise SP ČR do Francie: 
Investice byly hlavním tématem

Ipsos nyní sídlí ve Slovanském domě
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Francouzští podnikatelé mají mimořádný zájem o in-
vestice do České republiky. Vyplynulo to z  jednání 
Byznysového fóra v  pařížské centrále francouzské-
ho zaměstnavatelského svazu MEDEF (Mouvement 
des entreprises de France) za účasti více jak třicítky 
účastníků podnikatelské mise Svazu průmyslu a do-
pravy ČR (SP ČR) a  osmi desítek zástupců význam-
ných francouzských podniků. Fórum bylo součástí 
programu ofi ciální návštěvy prezidenta ČR Miloše 
Zemana, kterého kromě podnikatelů doprovází také 
ministr fi nancí Andrej Babiš a ministr dopravy An-
tonín Prachař. 

V  čele podnikatelské mise je prezident Svazu prů-
myslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Podle něj jedním 
z  klíčových témat byly vzájemné investice a  jejich 
podpora. „Představitelé významných francouzských 
fi rem z  oblastí průmyslu, bankovnictví, potravinářství 
a dalších odvětví se zajímali o možnosti investic v naší 
republice. Zájem byl evidentní,“ uvedl Hanák. Současně 
upozornil na kritické zmínky o stavu podnikatelské-
ho prostředí v  ČR. „Pokud chceme získat investory, 
musíme zásadně změnit podnikatelské prostředí. 
Tato pravda se ukazuje právě při takových setkáních, 
jakým bylo to v  Paříži s  potenciálními investory,“ 
upřesnil.

Francouzští podnikatelé se zúčastnili jak debaty 
s  prezidentem ČR, tak také s  oběma ministry. Zají-
mali se především o  plánované projekty, včetně in-

frastrukturních jako je propojení Prahy s  letištěm 
rychlostní tratí. Tématem Byznysového fóra bylo 
také dění na Ukrajině a dopady sankcí na průmyslové 
fi rmy. 

Prezident SP ČR se společně s hlavou českého státu 
Milošem Zemanem sešel s  Jeanem Burellem, prezi-
dentem nejsilnějšího francouzského zaměstnava-
telského svazu MEDEF, s  nímž SP ČR spolupracuje 
v  rámci Konfederace evropského podnikání BUSI-
NESSEUROPE. Tématem jednání bylo vedle podpory 
investic vyjasnění postoje obou svazů k sankcím EU-
-Rusko a k celkové situaci na Ukrajině. 

Dalším důležitým tématem byly možnosti spo-
lečného vstupu českých a  francouzských fi rem na 
africký trh. Součástí programu je totiž i vystoupení 
zástupců několika afrických států a  představení 
možnosti spolupráce českých a francouzských fi rem. 
„Budeme jednat o tom, jak umožnit našim fi rmám spo-
lečně s Francouzi vstup na jejich tradiční africké trhy,“ 
dodal Hanák. 

Třídenní cesta, jíž se zúčastní více jak třicítka zá-
stupců fi rem, zejména strojírenských, a která začala 
v  pondělí, končí ve středu setkáním se zástupci ně-
kterých společností, jako jsou Coface, SGPME či Ubi-
france. 

Text: Milan Mostýn

Agenturu Ipsos můžete nyní najít na adrese 
Na Příkopě 22, Praha 1. „Po dvanácti letech sídla fi rmy 
na Národní třídě jsme potřebovali změnu,“ 
uvedl generální ředitel agentury Radek Jalůvka.

Hlavním důvodem podle jeho slov je, že z tehdej-
ších devatenácti zaměstnanců se fi rma rozrostla 
více než čekali - na 150 zaměstnanců. „Nové moder-
ní prostory ve Slovanském domě nám umožní i lepší 

komunikaci s klienty, jedno patro bude obsazeno 
pouze lidmi z client servisu. V dalším patře budou 
soustředěny veškeré činnosti pro sběr a zpracování 
dat včetně konferenčního prostoru  a čtyř studií pro 
skupinové diskuse. Věřím, že se tam bude klientům 
líbit,“ řekl.

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti vý-
zkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační 
činnosti. Má za sebou více než 20 let činnosti a od r. 
2009 je největší agenturou výzkumu trhu a veřejného 
mínění v ČR z hlediska dosaženého obratu.

Text: Jana Henychová
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Odborné vzdělávací kurzy jsou v kurzu
Vzdělávání a rozvoj zaměst-
nanců sehrávají významnou 
roli pro další vývoj, per-
spektivu i prosperitu každé 
fi rmy. To může potvrdit také 
majitelka vzdělávací a pora-
denské společnosti Centrum 
andragogiky PhDr. Marie 
Jírů: „Investice do rozvoje 
zaměstnanců nepřinášejí 
výsledky zpravidla hned, 
spíše s  mírným časovým 
odstupem. Je to přirozené, 
protože po první fázi, kte-
rou je získání nových zna-

lostí a  dovedností, nastává fáze zkoušení, aplikování 
získaného do vlastní práce.“ 

Z  hlediska zajištění trvalého rozvoje ekonomiky 
i  celé společnosti je potřebné, aby vzdělávací sféra 
v dostatečné míře reagovala na měnící se ekonomické 
i  sociální podmínky. V  poslední době roste poptávka 
po odborných kurzech zejména z oblasti strojírenství, 
stavitelství, chemicko-technologického či textilního 
zpracování. To je samozřejmě výzva pro vzdělávací 
společnosti. Centrum andragogiky je připraveno a po-
řádá na toto téma celou řadu školení. Svá školení a kur-
zy koncipuje od obecných školení pro zaměstnance 
výrobních oborů až po vysoce specializovaná školení 
pro konkrétní pracovní pozice svých zákazníků. Od-
bornost kurzů je zajištěna zkušenými školiteli z  řad 
vysokoškolských pedagogů s dlouhodobou teoretickou 
i  praktickou zkušeností nebo přednáší specialisté - 
špičky ve svém oboru. 

O tom, že odbornost je důležitá v každém oboru není 
třeba vůbec diskutovat. Poptávka po odborných kur-
zech přichází ze všech podnikatelských sfér. Příkla-

dem může být velký zájem především výrobních ale 
i nevýrobních družstev, které školí své zaměstnance 
v  odborných kurzech, jejichž zaměření je opravdu 
různorodé a  většinou je připravováno „na míru“. 
Zvýšil se zájem velkých obchodních řetězců s oděvy 
a sportovním vybavením o specifi ka nových vláken, 
jejich vlastnosti v konfekčních výrobcích a proškolení 
zaměstnanců odpovědných za kvalitu či samotné pro-
davače. Dodavatelé navázaní na automobilový prů-
mysl jsou zase dychtiví novinek a zkušeností s rychle 
se rozšiřujícím odvětvím zpracování a odlévání plas-
tů a kovů. Zájem je o školení pro seřizovače strojů na 
vstřikování plastů, školení týkající se technologie 
vstřikování plastů, výroby a  údržby forem, techno-
logie vysokotlakého lití, metalurgie slitin hliníku či 
vady odlitků ze slitin hliníku a další. Klientům nabí-
zíme i  možnost sestavit si vlastní školení kombinací 
stávajících modulů, nebo se podílet na tvorbě obsahu 
nového tématu. Pro Centrum andragogiky není nic 
nemožné. Jak říká majitelka Centra andragogiky: 
„Firma je taková, jak vzdělané má lidi. Je důležité, aby 
investice, včetně času, vložené do rozvoje zaměstnan-
ců přinesly co nejvíce jak zaměstnancům, tak fi rmě.“ 

Je mnoho fi rem, které ještě neví, že zvýšení odbor-
nosti jejich zaměstnanců nemusí být pro fi rmu téměř 
žádnou fi nanční zátěží. Na odborné vzdělávání lze 
získat peníze z ESF, konkrétně z výzvy Podpora od-
borného vzdělávání zaměstnanců. Centrum andra-
gogiky se angažuje i v této oblasti a zdarma pomáhá 
fi rmám se získáním peněz z ESF právě na toto vzdě-
lávání. Vzdělávací akce Centra andragogiky probíhají 
buď „in house“ to znamená přímo u zákazníka, nebo 
na specializovaných pracovištích v rámci celé repub-
liky. Školí se také v novém supermoderním školicím 
středisku Centra andragogiky v Hradci Králové. Cen-
trum andragogiky rádo proškolí i Vaši fi rmu.

(-vr-)
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Družstvo INTEGRA ve Zlíně při-
vítalo 9. září 2014 významnou 
návštěvu – pozvání přijali 1. místo-
předsedkyně Senátu PaedDr. Alena 
Gajdůšková a ministr zdravotnictví 
MUDr. Svatopluk Němeček. Měli 
tak možnost vidět v  realitě práci 
osob se zdravotním postižením. 
Vedení družstva v čele s předsedou 
Ing. Jiřím Nesvadbou oba hosty 
přivítalo a  provedlo je po výrob-
ních halách. Hosté se seznámili
s  širokým spektrem činností, 
které INTEGRA nabízí. Z  důvodu 
časové tísně si prohlédli jen pro-

vozovnu výroby kabeláže a  pro-
vozovnu výroby razítek, potisku 
hokejových puků, informačních 
a  orientačních panelů a  potisku 
reklamních předmětů. Následně 
se našla i  příležitost seznámit 
vzácnou návštěvu s legislativními 
problémy se zaměstnáváním osob 
zdravotně postižených. V  závěru 
návštěvy politici přislíbili pomoc 
v prosazování družstvem návrže-
ných legislativních změn, které 
dle letitých zkušeností přispějí 
k  podpoře zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením a  také 
transparentnosti dotační politiky 
státu.

INTEGRA zaměstnává kolem 300 
zaměstnanců, z  nichž je přibližně 
70 procent osob se zdravotním 
postižením. Je tak splněna pod-
mínka §81 odst. 2 písm. b) zákona 
o  zaměstnanosti č. 435/2004Sb 
(tzv. náhradní plnění). Odebírá-
ním výrobků a  služeb odběratel 
plní povinnost zaměstnávat osoby 
se zdravotním postižením. 

Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstva

Politici na návštěvě v družstvu Integra Zlín

INTEGRA Zlín 
poskytuje tyto služby:

• Bezpečnostní služba, PCO
•  Potisk hokejových puků a re-

klamních předmětů
•  Odznaky, medaile, plakety, psí 

známky, logoprinty
•  Info systémy, gravírování, 

výrobní štítky, tabule
•  Rehabilitační služby, fyziote-

rapie
• Solárium a vodoléčba
•  Prodej nábytku, zařízení 

interiérů 
• Šití oděvů
•  Prodej dámské a pánské kon-

fekce
•  Pronájem nebytových prostor
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Další zážitky najdete 
v katalogu na internetových 

stránkách www.srdcervaci.cz.
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V září odstartoval letošní ročník Srdcerváčů
Také letos mohou zájemci přispět 
do projektu Srdcerváči. Od 9. září 
je na webových stránkách www.
srdcervaci.cz k  dispozici katalog 
unikátních dárků a zážitků. Kata-
log tvoří fi rmy i jedinci, zpravidla 
celebrity a  další mediálně známé 
osobnosti, které věnují do projek-
tu ceny formou unikátního dárku 
nebo zážitku. Ten si pak mohou 
zájemci vybrat, uhradit a  přispět 
tak na podporu zaměstnávání lidí 
se zdravotním handicapem.

V roce loňském ročníku projektu 
se vybralo více než 354 tisíc ko-
run. Organizátorům projektu se 
podařilo shromáždit celkem 1314 
dárků a 476 druhů zážitků. Projek-
tu se zúčastnilo celkem 175 dárců. 
Zážitky udělaly radost 534 lidem. 
Akci podpořila řada známých 
osobností, ať už mediálně nebo 
darem. Nezakoupené dárky a  zá-
žitky byly převedeny do letošního 
ročníku. V grantovém řízení bylo 
rozděleno mezi 10 žadatelů celkem 
354 220 korun. Do projektu bylo 
mimo jiné zapojeno také druž-
stvo ERGOTEP Proseč u  Skutče, 

které projekt technicky zajistilo. 
Podporu získaly nejen komerční 
a neziskové organizace, ale i han-
dicapovaná OSVČ na rozvoj samo-
statného podnikání. 

Cílem projektu není jen získat 
fi nanční prostředky na zajištění 
odpovídající, férové a  perspek-
tivní práce pro co největší počet 
zdravotně postižených, ale pře-
devším změnit pohled společnosti 
na zdravotně postižené a  ukázat, 
že mohou a  chtějí pracovat stejně 
kvalitně, jako ti zdraví. Projekt 
Srdcerváči se „rve celým srdcem“ 
za dostatek férové práce pro zdra-
votně postižené. Tým Srdcerváčů 
tímto projektem oslovuje institu-
ce, fi rmy a  významné osobnosti, 
které jim věnovali cokoliv, co může 
udělat druhému radost a  nedá se 
běžně zakoupit či získat. Vznikl 

tak katalog unikátních dárků a zá-
žitků. Srdcerváčem se stává každý, 
kdo si vybere a zaplatí dárek či zá-
žitek z katalogu. 

Projekt Srdcerváči organizuje Na-
dační fond pro podporu zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením 
(NFOZP). Již od roku 2007 podporuje 
NFOZP zdravotně postižené v  pří-
stupu k práci a motivuje fi rmy k je-
jich zaměstnávání. Ačkoli podporuje 
i  jednotlivce, soustředí se především 
na projekty, které prospívají celé ko-
munitě zdravotně postižených a mají 
celorepublikový dosah. 

Mezi zážitky patří například den 
strávený s politikem Miroslavem 
Kalouskem (TOP 09) v Poslanecké 
sněmovně ČR.

Text: Jana Henychová 

Vybíráme z katalogu zážitků…

Kniha „Ekonomie dobra a zla“ 
autora Tomáše Sedláčka Běh s poslankyní Markétou 

Adamovou

Workshop společenského a business oblékání

Worskshop s Tomášem 

Sedláčkem

Kniha „Economics of Good and 

Evil“ s podpisem autora Tomáše 

Sedláčka

Večeře s módní 

návrhářkou 

Beátou Rajskou

Setkání se spisovatelem 
Janem Krůtou

Do divadla na 
představení 

„Jak utopit doktora 
Mráčka“Rodinná vyjížďka 

na jachtě
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Novým lídrem Evropské rady, tzv. unijním prezidentem, byl zvolen polský premiér Do-
nald Tusk. Od 1. prosince na dva a půl roku nahradí Hermana Van Rompuye. V čele 
evropské diplomacie vystřídá Catherine Ashtonovou italská ministryně zahraničí 
Federica Mogheriniová, která se současně stane místopředsedkyní budoucí Evropské 
komise. Její funkce musí být ještě potvrzena Evropským parlamentem. 
Tusk se ujme řízení vrcholných schůzek členských zemí. Podle Van Rompuye oba kandi-
dáti dostali plnou podporu členských zemí. Nominace Mogheriniové byla učiněna také 
v dohodě s šéfem budoucí Evropské komise Jeanem-Claudem 

Junckerem. Jeho tým by měl začít pracovat 1. listopadu.
Tusk hluboce zastává význam sjednocené Evropy, spojení síly zemí. Vyjádřil názor, že 
není možné si představit EU bez Británie a proto budou hledány cesty ke společné řeči 
ve věci návrhů reforem unie, předložených britským premiérem Davidem Cameronem. 
V souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině uvedla Mogheriniová, že je nutné, aby EU 
při krocích ve věci dalších sankcí snažila udržet otevřené diplomatické kanály. 

Věra Jourová bude mít v  nové 
Komisi na starosti spravedlnost, 
spotřebitelskou politiku a  otázky 
rovnosti žen a mužů

Nově zvolený předseda Jean-
-Claude Juncker 10. září před-
stavil svůj tým a  novou podobu 
příští Evropské komise. Poté, 
co Evropská unie prošla jedním 
z  nejobtížnějších období ve své 
historii, bude jedním z nejdůleži-
tějších úkolů přesvědčit občany, 
že se situace změní. Aby mohla 
tento svůj úkol splnit, musí být 
Komise přístupna reformám. Na-
stupující Evropská komise bude 
mít novou podobu, aby se mohla 
zaměřit na řešení významných 
politických úkolů, které před Ev-
ropou stojí. Je třeba zajistit, aby 
lidé znovu získali slušnou práci, 
aby bylo více investic, aby banky 
znovu poskytovaly úvěry reálné 
ekonomice, aby byl vytvořen pro-
pojený digitální trh, fungovala 
důvěryhodná zahraniční politi-
ka a  aby se Evropa postavila na 
vlastní nohy, pokud jde o  ener-
getickou bezpečnost. Nová cesta, 
kterou Komise zvolila, je uvedena 
v  hlavních politických směrech, 
na jejichž základě byl Jean-Claude 
Juncker Evropským parlamentem 
zvolen. 

Nově zvolený předseda osobně 
hovořil se všemi nominovanými 

kandidáty na komisaře a  je pře-
svědčen, že jeho silný a  zkušený 
tým může společně pracovat velmi 
výkonně.

„V  těchto nebývalých časech od 
nás evropští občané očekávají jasné 
výsledky,“ uvedl nový předseda 
Juncker. Po letech ekonomických 
problémů a často bolestivých refor-
mách očekávají Evropané fungující 
ekonomiku, udržitelná pracovní 
místa, více sociální ochrany, bez-
pečnější hranice, energetickou bez-
pečnost a  digitální příležitosti. 
Představuji dnes tým, který přivede 
Evropu zpět na cestu k  pracovním 
příležitostem a k růstu. V nové Ev-
ropské komisi bude forma následo-
vat funkci. Musíme být vstřícní ke 
změnám a musíme ukázat, že se Ko-
mise může změnit. Přicházím dnes 
před vás s  politickou, dynamickou 
a  výkonnou Evropskou komisí, 
která si klade za cíl pomoci Evropě 
k  novému začátku. Přiděloval jsem 
portfolia osobnostem, nikoli ze-
mím. Mám po ruce 27 hráčů a každý 
z nich má svůj konkrétní úkol. Můj 
tým bude vítězný.“ 

Nový způsob práce
Nový sbor komisařů bude mít 

sedm místopředsedů, šest[1] kro-
mě vysoké představitelky Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnost-
ní politiku (Federica Mogherini), 

a každý z nich povede jeden pro-
jektový tým. Budou řídit a  koor-
dinovat práci několika komisařů 
v sestavách, které se mohou měnit 
podle potřeby a nově vznikajících 
projektů. Tyto projektové týmy 
odrážejí hlavní politické směry. 
Příkladem mohou být „Pracovní 
místa, růst, investice a  konku-
renceschopnost“, „Jednotný digi-
tální trh“ či „Energetická unie“. 
Bude tak zajištěna dynamická 
spolupráce mezi všemi členy 
sboru komisařů, nebude se „hrát 
na vlastním písečku“ a  statické 
struktury se rozpohybují. Všich-
ni místopředsedové budou sku-
tečnými zástupci předsedy. 

„V nové Komisi nebudou prvořadí 
nebo druhořadí komisaři – budou 
to vedoucí týmu a  týmoví hráči,“ 
dodal Jean-Claude Juncker. „Ko-
misaři budou pracovat společně 
v  duchu kolegiality a  vzájemné 
závislosti. Chci překonat mentali-
tu „každý na svém“ a  zavést nový 
způsob spolupráce v oblastech, kde 
může Evropa opravdu sehrát vý-
znamnou roli.“ 

Předseda Juncker se těší na sly-
šení kandidátů nominovaných 
na komisaře v  Evropském parla-
mentu, kde bude v  rámci demo-
kratického procesu prostor pro 
vysvětlení a prověření cílů Komi-
se a politického programu.

Předsedou Evropské rady 
bude od 1. prosince Donald Tusk

z 
B

ru
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Důležité novinky 
•  Pravou rukou předsedy bude 

první místopředseda (Frans Tim-
mermans). Poprvé bude existovat 
komisař pro zlepšování právní 
úpravy, jehož úkolem bude zajis-
tit, aby byl každý návrh Komise 
opravdu potřebný, a ověřit, že cílů 
nemohou dosáhnout členské státy 
samy. První místopředseda bude 
také při všech činnostech Komise 
působit jako dohled nad dodržo-
váním Listiny základních práv 
Evropské unie a právního státu. 

•  Velmi významné pro reálnou 
ekonomiku bude nové portfolio 
Vnitřní trh, průmysl, podnikání 
a  malé a  střední podniky (pod 
vedením Elżbiety Bieńkowské). 
Poprvé jsou rovněž konkrétně 
zmíněny malé a střední podniky, 
které tvoří páteř naší ekonomiky.

•  Nové portfolio Hospodářské a  fi -
nanční záležitosti, daně a celní unie 
(které povede Pierre Moscovici) 
zajistí, že politika daní a celní unie 
se stane nedílnou součástí pevné 
a skutečné hospodářské a měnové 
unie a  přispěje k  hladkému fun-
gování celkového rámce EU pro 
správu ekonomických záležitostí.

•  Bylo vytvořeno silné portfolio 
spotřebitelské politiky. Spotřebi-
telská politika již nebude rozptý-
lena v  různých portfoliích, ale 
bude mít přednostní postavení 
v  rámci portfolia komisaře pro 
spravedlnost, spotřebitele a  rov-
nost žen a mužů (Věra Jourová).

•  Jak nově zvolený předseda ozná-
mil 15. července ve svém projevu 
před Evropským parlamentem, 
vytvořil také pozici komisaře 
pro migraci (Dimitris Avramo-
poulos), aby byla upřednostněna 
nová migrační politika, která se 
bude důkladně zabývat nelegální 
migrací a  současně tím, aby se 
z  Evropy stalo místo přitažlivé 
pro vysoce talentované lidi.

•  Řada portfolií byla pozměněna 
a  zjednodušena. Významnou 
změnou je, že byla zkombinována 
portfolia Životní prostředí a  Ná-

mořní záležitosti a rybolov (povede 
Karmenu Vella) tak, aby byla zo-
hledněna dvojí logika „modrého“ 
a „zeleného“ růstu. Politiky ochra-
ny životního a mořského prostře-
dí mohou a měly by hrát klíčovou 
úlohu při vytváření pracovních 
míst, zachování zdrojů, stimulaci 
růstu a podpoře investic. Ochrana 
životního prostředí a  zachování 
naší konkurenceschopnosti muse-
jí jít ruku v ruce, protože se v obou 
případech jedná o  udržitelnou 
budoucnost. Stejná logika byla 
uplatněna při pověření jednoho 
komisaře oblastí klimatu i  ener-
getickou politikou (Miguel Arias 
Cañete). Posílení podílu energií 
z  obnovitelných zdrojů není pou-
ze záležitostí odpovědné politiky 
změny klimatu. Jde současně 
i o imperativ průmyslové politiky, 
pokud chce Evropa i nadále mít ve 
střednědobém horizontu ceno-
vě dostupnou energii. Obě nová 
portfolia budou přispívat k  práci 
projektového týmu „Energetická 
unie“, který bude řídit a koordino-
vat Alenka Bratušek.

•  Portfolio Evropská politika sou-
sedství a jednání o rozšíření (Jo-
hannes Hahn) se vedle posílení 
politiky sousedství zaměří i  na 
další jednání o  rozšíření, i  když 
je jasné, že v  příštích pěti letech 
k  rozšíření Evropské unie nedo-
jde, jak uvedl předseda Juncker 
ve svých hlavních politických 
směrech. 

•  Nové portfolio Finanční stabilita, 
fi nanční služby a  unie kapitálo-
vých trhů (Jonathan Hill) sou-
středí stávající odborné znalosti 
a odpovědnost do jednoho místa 
– nově vytvořeného generálního 
ředitelství – a  zajistí, že Komise 
zůstane aktivní a  obezřetná při 
implementaci nových kontrol-
ních pravidel a  pravidel řešení 
problémů týkajících se bank. 

Správná práce pro správné 
lidi

Při přidělování portfolií věno-
val Jean-Claude Juncker velkou 
pozornost zachování rovnováhy 

mezi muži a ženami, politické pří-
slušnosti a schopnostem kandidá-
tů.

Politické zkušenosti
Silný a  zkušený tým – Juncke-

rem navrženou Komisi tvoří 5 bý-
valých předsedů vlád, 4 místo-
předsedové vlády, 19 bývalých 
ministrů, 7 bývalých komisařů 
a  8 bývalých členů Evropského 
parlamentu. Jedenáct z  nich má 
solidní ekonomické a  fi nanční 
zkušenosti a  osm rozsáhlé zku-
šenosti z  oblasti vnějších vztahů. 
Junckerova Komise má nezbytnou 
odbornost, aby mohla řešit stá-
vající ekonomické a  geopolitické 
problémy, které před Evropou 
stojí. 

Demokratická legitimita
Třetina členů nové Komise (9 

z 28), včetně nově zvoleného před-
sedy, se účastnila letošních voleb 
do Evropského parlamentu, ob-
racela se k  občanům a  usilovala 
o jejich podporu. 

Ženský faktor
Po intenzivních jednáních, kdy 

předseda Juncker trval na kandi-
datuře žen, je v Junckerově Komisi 
9 žen a 19 mužů, přičemž ze 7 mís-
topředsedů jsou 3 ženy. 

Další kroky
V  další fázi musí Evropský par-

lament vyslovit souhlas s  celým 
sborem komisařů, včetně předse-
dy a  vysoké představitelky Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnost-
ní politiku / místopředsedkyně 
Evropské komise. Tomu předchází 
slyšení nominovaných kandidá-
tů v  příslušných parlamentních 
výborech v  souladu s  pravidlem 
118 jednacího řádu Evropského 
parlamentu. Jakmile Evropský 
parlament udělí souhlas, jmenuje 
Evropská rada formálně Evrop-
skou komisi v souladu s čl. 17 odst. 
7 Smlouvy o EU.

Po volební kampani v  celé EU 
byl dne 27. června 2014 Evropskou 
radou jako kandidát na před-
sedu Evropské komise navržen 
Jean-Claude Juncker. Na základě 
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hlavních politických směrů, kte-
ré Jean-Claude Juncker předložil 
Evropskému parlamentu, byl zvo-
len příštím předsedou Evropské 
komise na plenárním zasedání 
Evropského parlamentu dne 15. 
července 2014 převážnou většinou 
422 hlasů.

Domovská stránka nově zvole-
ného předsedy Jean-Clauda Junc-
kera: http://ec.europa.eu/about/
juncker-commission 

Hlavní politické směry pro 
příští Evropskou komisi: Nový 
začátek pro Evropu: Moje agenda 
pro zaměstnanost, růst, sprave-
dlnost a  demokratickou změnu: 
http://ec.europa.eu/news/eu_ex-
plained/140715_en.htm 

Evropská komise uzavřela „do-
hodu o  partnerství“ s  Českou re-
publikou o využití strukturálních 
a  investičních fondů EU pro růst 
a  zaměstnanost v  období 2014–
2020

Evropská komise uzavřela „do-
hodu o  partnerství“ s  Českou 
republikou, jejímž předmětem je 
strategie pro optimální využí-
vání evropských strukturálních 
a  investičních fondů v  ČR. Do-
hoda umožní investovat celkem 
22 miliard eur z prostředků poli-
tiky soudržnosti v  období 2014–
2020 (v  běžných cenách, včetně 
fi nancování z  Evropské územní 
spolupráce a přídělu na Iniciativu 
na podporu zaměstnanosti mla-
dých lidí). ČR rovněž obdrží dvě 
miliardy eur na rozvoj venkova 
a 31 milionů eur na odvětví rybo-
lovu.

 
Investice EU půjdou na podporu 

inovací, odborné přípravy a vzdě-
lávání ve městech, obcích i  ven-
kovských oblastech. Pomohou tak 
s  řešením nezaměstnanosti a  da-
jí impuls konkurenceschopnosti 
a  hospodářskému růstu. Podpoří 
také podnikání, boj proti sociální-
mu vyloučení a  pomohou vytvo-
řit ekonomiku účinně využívající 
zdroje a šetrnou k životnímu pro-
středí.

Rozdělení portfolií v nové Komisi
Portfolio Jméno

Předseda Komise Jean-Claude Juncker 

Vysoká představitelka Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
(místopředsedkyně)

Federica Mogherini 

První místopředseda, odpovědný 
za zlepšování právní úpravy, 
interinstitucionální vztahy, právní stát 
a Listinu základních práv

Frans Timmermans

Místopředsedkyně pro rozpočet a lidské 
zdroje 

Kristalina Georgieva

Místopředseda pro jednotný digitální trh Andrus Ansip

Místopředsedkyně pro energetickou unii Alenka Bratušek

Místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis

Místopředseda pro pracovní místa, růst, 
investice a konkurenceschopnost 

Jyrki Katainen

Zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan

Opatření v oblasti klimatu a energetika Miguel Arias Cañete

Hospodářská soutěž Margrethe Vestager

Digitální ekonomika a společnost Günther Oettinger

Hospodářské a fi nanční záležitosti, daně 
a celní unie

Pierre Moscovici

Vzdělávání, kultura, mládež a občanství Tibor Navracsics

Zaměstnanost, sociální věci, dovednosti 
a pracovní mobilita

Marianne Thyssen

Životní prostředí, námořní záležitosti 
a rybolov

Karmenu Vella

Evropská politika sousedství a jednání 
o rozšíření

Johannes Hahn

Finanční stabilita, fi nanční služby a unie 
kapitálových trhů 

Jonathan Hill

Zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis

Humanitární pomoc a řešení krizí Christos Stylianides

Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé 
a střední podniky

Elżbieta Bieńkowska

Mezinárodní spolupráce a rozvoj Neven Mimica

Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen 
a mužů

Věra Jourová

Migrace a vnitřní věci Dimitris 
Avramopoulos

Regionální politika Corina Crețu

Výzkum, věda a inovace Carlos Moedas

Obchod Cecilia Malmström

Doprava a vesmír Maroš Šefčovič
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Evropské strukturální a  inves-
tiční fondy (ESIF):

•  Evropský fond pro regionální 
rozvoj

• Evropský sociální fond 
• Fond soudržnosti
•  Evropský námořní a  rybářský 

fond
•  Evropský zemědělský fond pro 

rozvoj venkova

Komisař EU pro regionální poli-
tiku Johannes Hahn:

„Přijali jsme zásadní strategický 
investiční plán, který bude Českou 
republiku v  následujících deseti le-
tech provázet na cestě k  hospodář-
skému růstu a  tvorbě pracovních 
míst. Dohoda o partnerství je výra-
zem společného úsilí Evropské komi-
se a České republiky o co nejúčinnější 
využití fi nančních prostředků EU. 
Investice musí mít v souladu s novou 

politikou soudržnosti strategickou 
povahu a  zaměřovat se na reálnou 
ekonomiku, udržitelný růst a  inves-
tice do lidských zdrojů. Prvořadá 
je přitom kvalita, nikoliv rychlost. 
V  nadcházejících měsících chceme 
najít nejlepší možné řešení pro in-
vestice z  evropských strukturálních 
a investičních fondů v období 2014–
2020. Kvalitní programy vzniknou 
jen při nezbytném nasazení všech 
stran.” Jak dale řekl, investiční stra-
tegie staví na důležitém prvku, kte-
rým již Česká republika Evropské unii 
pomáhá ke splnění jejích cílů. “Mám 
tím na mysli inteligentní a  udrži-
telný růst podporující začlenění. 
V  dohodě o  partnerství tak Česká 
republika získává solidní základnu 
pro všechny strukturální a investiční 
fondy. Obsahuje i strategické směry 
pro programy, které v  budoucnu 
přispějí k podpoře inovací, přeměně 
českých malých a  středních podni-
ků v  tahouny růstu a  potvrdí stále 

se zlepšující pověst České republiky 
v  odvětvích, jako jsou například 
energetika, strojírenství a  nano-
technologie. Evropské strukturální 
a  investiční fondy pomohou českým 
regionům a  městům, aby tuto pro-
blematiku úspěšně zvládly“.

Komisař EU pro zaměstnanost, 
sociální věci a sociální začleňová-
ní László Andor:

„Blahopřeji České republice k úspěš-
nému dotažení dohody o partnerství 
do konce. Je to výsledek intenzivní 

spolupráce s  Komisí. Evropský so-
ciální fond (ESF) v  České republice 
v letech 2014–2020 investuje více než 
3,4 miliardy eur (přes 92 miliard ko-
run), aby pomohl splnit cíle strategie 
Evropa 2020 v oblasti zaměstnanos-
ti, vzdělávání a  boje proti chudobě. 
Evropský sociální fond pomůže ma-
ximalizovat růstový potenciál České 
republiky podporou vytváření pra-
covních míst a  přizpůsobivosti pra-
covníků a  podniků hospodářským 
změnám, podporou sociálního začle-
ňování díky vzdělávání a zaměstna-
nosti i zlepšením kvality vzdělávání 
na všech úrovních. Doufám také, že 
modernizace české veřejné správy, 
založená na novém zákonu o  státní 
službě, bude postupovat podle plánu 
a brzy přinese občanům hmatatelné 
výsledky. I tato modernizace by měla 
obdržet podporu ze strukturálních 
fond“.

Dacian Cioloş, evropský komisař 
pro zemědělství a rozvoj venkova: 

„Rozvoj venkova patří k důležitým 
pilířům společné zemědělské poli-
tiky. Je zaměřen na řešení hospo-
dářské, environmentální a  sociální 
problematiky venkovských oblastí, 
a  to způsobem, který členským 
státům nebo regionům umožňuje, 
aby si vytvářely programy, které 

odpovídají jejich konkrétní situaci 
a  prioritám. Strategie rozvoje ven-
kova, která byla s Českou republikou 
dohodnuta, klade velký důraz na 
vyvážený územní rozvoj venkovských 
komunit a  hospodářství prostřed-
nictvím udržitelného využívání pří-
rodních zdrojů, dále na biologickou 
rozmanitost a oblast klimatu a kon-
kurenceschopnost zemědělsko-po-
travinářského odvětví. Na to vše se 
pamatuje i v rámci náležité podpory 
inovací a výzkumu.“

Maria Damanakiová, komisařka 
pro námořní záležitosti a rybolov:

„Finanční podpora z  Evropské-
ho námořního a  rybářského fondu 
(EMFF) bude v případě České repub-
liky zaměřena na další rozvoj konku-
renceschopného a ekologického chovu 

ryb. Ryby pocházející z místních cho-
vů přispívají k  tvorbě pracovních 
příležitostí v dané lokalitě. Pravidla 
EU pro akvakulturu jsou jedna z nej-
přísnějších na světě. Financování po-
může zajistit i zachování přirozeného 
životního prostředí a zdrojů”.

Dohody o partnerství po skonče-
ní konzultací Komisi předložily již 
všechny členské státy. 

(-jh-)

[1]  Frans Timmermans, Kristalina 
Georgieva, Andrus Ansip, Alenka 
Bratušek, Valdis Dombrovskis a Jyrki 
Katainen.
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Kuchyňský nůž Trend 7“

Patří mezi nejoblíbenější  kuchyňské nože 
ze špičkové řady Trend, která se mimo jiné 
vyznačuje použitím vysoce kvalitní oceli, 
vysokou tvrdostí čepele a nýtovaným 
upevněním čepele ke střence, které vylučuje 
její vylomení. Tento nůž je ideální pro krájení 
i sekání masa, ryb nebo zeleniny.
 

Nůžky na drůbež

I nejnáročnější kuchařky a kuchaře jistě 
uspokojí nůžky na drůbež z nerezové oceli 

nejvyšší kvality. Nůžky mají ergonomicky 
tvarované rukojeti s protiskluzovou úpravou, 
takže porcování  drůbeže s nimi jde opravdu 

snadno.
 

Vlnitý svačinový nůž 4,5“

Velmi oblíbený praktický nůž 
s rukojetí z pevného plastu. Díky 
vlnitému ostří se ideálně hodí 
pro přípravu svačiny, nebo na 
venkovní pikniky. Lze ho použít 
stejně tak k mazání, jako ke 
krájení pečiva a zeleniny.

 

Souprava Trend Royal

Souprava je sestavena ze čtyř nejužívanějších 
a nejpopulárnějších nožů řady Trend Royal.  Tato řada se 
vyznačuje použitím vysoce kvalitní nerez oceli, dlouhou 

trvanlivostí ostří a ergonomicky tvarovanými střenkami. Nože 
z této soupravy Vám práci v kuchyni usnadní a zpříjemní.

Firma KDS Sedlčany je tradičním výrobcem kvalitních nožů s více než šedesátiletou 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.  Celý sortiment KDS si můžete prohlédnout i 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
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Je to až neuvěřitelné! Češi se teprve vzpamatovávají z  léta a období dovolených, ale výrobci vánočních ozdob již 
znají trendy letošní sezóny. Budou jimi především módní růžové barvy všech odstínů. Milovníci přírodních tónů se 
pro změnu přikloní k oranžové až hnědé a zlatavé, případně i k zelené barvě. Letošní rok je totiž skutečně specifi cký 
a nejinak tomu bude i v oblasti vánočních ozdob. Například ve Vsetíně, kde se na výrobu pravých skleněných ozdob 
zaměřují už mají jasno! 800 nových vzorů, důraz na módní růžové odstíny i tradiční červené a zlatavé barvy.

Výrobci vánočních ozdob již znají letošní trendy…

Výrobci vánočních ozdob a dalších dekorací 
žijí minimálně s půlročním předstihem. „Vět-
šina lidí vybírá dovolené nebo odpočívá na 
chatě či u moře, ale výroba ozdob na Vá-
noce jede už v  plném proudu,“ vysvět-
luje Vlastimil Juřička z Irisy. Léto je tak 
pro výrobce ozdob vrcholem sezóny 
během kterého se prakticky nezastaví. 

Důvodem jsou především nutné přípravy na nad-
cházející sezónu i  distribuce ozdob do řetězců nebo 
jejich prezentace na veletrzích. „Zákazníci tak často 
ocení možnost zakoupit si vánoční propriety s  předsti-
hem a Advent si užít alespoň o trochu klidněji. Pozitivně 
hodnotí i možnost seznámit se s trendy dříve a mít tak 
šanci plánovat a sladit další dekorace, od výzdoby oken, 
nákupu odpovídajícího prostírání nebo ubrousků až po 
doplňky na adventní věnec,“ říká Vlastimil Juřička 
a dodává, že letošní Vánoce budou laděny do jemných 
a decentních barev. 

Růžová je IN - i o Vánocích
Dekorace i  barevné ladění se rok od roku mění. 

V posledních letech vánočním barvám vévodila bílá, 
smetanová až stříbrná a  šedá, další rok se nesel ve 
znamení fi alové a  krémové barvy. Letošní rok bude 
opět zcela jiný, a tak se největším módním trendem 
konce letošního roku stanou jemné růžové tóny. 

Růžová bude hitem zejména u  mladších lidí, kteří 
podléhají módním trendům a  snaží se jim přizpů-

sobit i dekoraci, od ozdob až po doplňky jako je 
výzdoba bytu či prostírání. Růžová barva také 

pozitivně působí na lidskou psychiku, do-
dává pocit klidu, bezpečí a uvolnění, což 

bude po namáhavém Adventu skutečně 
zapotřebí. 

Přírodní barvy v závěsu za růžovou
Milovníci přírodních barev a tónů se 

více přiklání k  oranžovým odstínům, 
doplněných o  barevné tóny hnědé, zla-

tavé, ale i zelené. Přírodní a decentní oran-
žová barva tak bude v  těsném závěsu za módní 

růžovou. Předpokládá se, že si ji zamilují spíše starší 
lidé nebo rodiny s dětmi, které se snaží dětem přiblí-
žit přírodní a přirozené kouzlo Vánoc. 

V kurzu stále zůstanou i tradiční oblíbené červené 
a zlatavé barvy, které společně tvoří ideální kombi-
naci a dokonale se doplňují.

„Letní“ přípravy na Vánoce – co jste možná ne-
věděli

Většinu z nás zarazí fakt, že vánoční ozdoby se vyrá-
bí už v době, kdy trávíme léto na dovolené, opalujeme 
se a  ani by nás nenapadlo myslet na Vánoce. Věděli 
jste ale, co vše je třeba než vznikne vánoční ozdoba?

Pro novou sezónu je zpravidla nutné vyrobit několik 
desítek nových vzorů a dekorací. Ve vsetínské společ-
nosti Irisa to letos bylo více než 800 nových dekorací. 
Zejména pravé skleněné ozdoby se setkávají s širokou 
poptávkou a tak řada z nich putuje na německý trh, 
ale i do Velké Británie, za oceán do USA nebo i do ob-
lasti Jižní Ameriky apod. 

Text: Lenka Netušilová
Foto: Irisa Vsetín

Růžová všech odstínů!
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Osoby zodpovědné za vyfukování ozdob za jeden 
den vyfouknou zhruba 2 000 – 3 000 vánočních 
koulí. V přepočtu to odpovídá 500 koulí na jednoho 
„foukače“ na den. Během jednoho dne se také na-
stříbří celkem 9 000 kusů ozdob, v barvě se smočí 
v průměru 2 500 – 5 000 kusů a namaluje se za den 
zhruba 1000 kusů ozdob. 

dalších dekorací 
předstihem. „Vět-
bo odpočívá na 
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VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary

www.vridlo.cz

NOVINKY

Oba tyto výrobky budeme nabízet na nadcházejícím prodejním dnu na SČMVD a na Vánočních trzích v Praze v Letňanech.

Vřídlo, v.d., karlovarská kosmetika® • Kamenického 8, 360 04 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 242 111 • Fax: +420 353 242 163 • E-mail: odbyt@vridlo.cz • www.vridlo.cz

Karlovarský vlasový šampon
ARNIKA®
Speciální vlasový šampon pro zdraví a krásu vašich vlasů. Je vhodný 
k běžné i zvýšené
péči všech typů vlasů. Obsahuje výtažek z léčivých rostlin ARNIKY, 
MÁTY, dále panthenol a přírodní minerální sůl.
Obsah: 200 ml

NOVINKYNKKKYYYYYY
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Karlovarský tělový šampon
FRESH BREEZE
of Karlovy Vary 

Speciální šampon na vlasy a celé tělo. 
Obsahuje mentol, eukalyptus, olivový olej a přírodní minerální sůl. 

Osvěží a zklidní pokožku hlavy a těla.
Obsah: 200ml
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Nenechte se zaskočit podzimem. A  užívejte si ho 
se svými dětmi pod širým nebem. Stačí vybrat to 
správné oblečení a zrádné podzimní plískanice už 
vás od výletů, procházek a dovádění venku neod-
radí.

Chcete, aby si vaše děti mohly hrát venku bez obav 
i  v  mokrém a  studeném podzimu? Přemýšlejte více 
o jejich oblečení. 

Základem je kvalitní vrstvení. Na podzim, stejně 
jako na jaře, stačí dětem dvě vrstvy oblečení. Kon-
krétně ta úplně spodní, prádlo a  tričko, a na ní pak 
vrstva svrchní odolná vůči větru a vodě. Pokud zvo-
líte správně, stane se oblečení dětským pomocníkem, 
jak si užít a vychutnat zábavu pod širým nebem.

Obléknete-li dítěti skutečně kvalitní funkční spod-
ní vrstvu a  svrchní vrstvu 
odolnou vůči větru a vodě, 
je střední zateplovací vrst-
va potřebná až do značného 
chladu. Samozřejmě mů-
žete zvolit i  obyčejný svetr 
nebo mikinu, ale proč ne-
využít všech výhod funkč-
ního oblékání. Vyzkoušejte 
řadu funkčního oblečení 
Outlast®. 

Tento textilní materiál funguje podle teploty těla 
a ví, zda potřebuje ochladit nebo zahřát. Děti jsou stá-
le v teple, přitom však nehrozí jejich přehřátí. Navíc 
je Outlast® vázaný na bavlnu, takže je vhodný i  pro 
děti, které trpí onemocněním kůže. Děti se v oblečení 
s Outlast® technologií budou cítit skutečně příjemně 
po celý den, bez ohledu na to, jaké panuje roční obdo-
bí nebo jaké aktivitě se věnují.

Další alternativou na podzim je oblečení ze soft-
shellu. Je určený pro náročnější outdoorové aktivity, 
vyniká unikátní kombinací větruvzdornosti, vodě-
odolnosti a prodyšnosti. Dětské softshellové oblečení 
nevyužijete jen na podzim, ale i po zbytek roku. 

Hledáte-li kvalitní funkční oblečení pro své děti, 
hledejte značku LittleAngel®. Družstvo Dita vyrábí 
pod touto značkou oble-
čení a textil s Outlastem® 
ve velikostech 0 – 128. 
Vybere si zde i  z  nabídky 
softshellových bund, kal-
hot nebo vest. Klademe 
důraz na výběr materiálů 
a kvalitu zpracování. Pře-
svědčte se o tom v nové kolekci podzim/zima.

Text: Petra Novotná

Do podzimních plískanic s radostí 
ve správném oblečení
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Mrtvé moře láká od pradávna svými výjimečnými 
vlastnostmi. Obsahuje více než třetinovou koncen-
traci soli a dalších zdraví prospěšných minerálních 
látek. Má hladinu o 420 metrů níže než ostatní moře 
a  oceány, je nejníže položeným jezerem na Zemi 
s hloubkou až 380 metrů a nachází se mezi Izraelem 
a Jordánskem. 

Toto „Moře soli“ (z  hebrejského „jam ha-Melach), 
má rozlohu více než tisíc kilometrů 

čtverečních a  je osmkrát slanější 
než ostatní moře a oceány. Rozloha 
moře se neustále zmenšuje, neboť 
dochází k  jeho vysychání a  při-
tékající řeka Jordán nepokrývá 
dostatečně ztráty vody vzniklé 
odpařováním. Za extrémní sla-
nost moře vděčí svému názvu 
Mrtvé – slanost neumožnuje 
v moři až na malé výjimky ži-
vot vodních živočichů a rostlin.  
Přesto je moře vyhledávaným 
cílem turistů z  celého světa, 
kteří sem přijíždění najít poho-
du, klid a zlepšení zdravotního 
stavu v  lázeňských a  relaxač-
ních střediscích. 

Nyní můžete využít léčebných 
vlastností Mrtvého moře i  vy – 
a  to dokonce bez cestování, ve 
vaší koupelně. Družstvo Důb-
rava Valašské Klobouky uvedla 
nedávno na trh sérii výrobků se 
solí z  Mrtvého moře. Zkuste na 
sebe nechat blahodárně působit 
mořskou sůl a  minerály formou 

kvalitních výrobků, pro vaši pohodu a  dobrý pocit, 
že jste udělali něco pro svoje zdraví. Nechte se i  vy 
unášet alespoň představou mořských vln, které se 
pro tentokrát přemístí do vaší koupelny.

Text: Jana Henychová
Zdroj: wikipedie

Foto výrobků: (-mv-)ý ( )

sůl a kosmetika z Mrtvého moře

Karima

Kontakkt:
Důbravva cheemiccké vvýýroobnníí druužsttvvo 
Hřbitovvnní 977
766 33 VVaalašské KKlobbooukky
Telefonn: 5577 3200 6641-33
Fax: 5777 3320 579
e-mail:: innfo@duuubravvva.czz 
http://wwwwww.dubbbravaa.cz
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Druchema se v  letošním roce posunula zásadně 
vpřed. V první polovině roku úspěšně inovovala le-
gendární lepidla Herkules, která získala nový design 
a vylepšené možnosti aplikace. Na trh pak společnost 
přišla s  novinkou - lepicí tyčinkou Herkules, která 
dokonce úspěšně lepí i  dřevo. V  posledních měsí-
cích se pak Druchema věnovala online komunikaci 
a  zkvalitnění služeb v  této oblasti. Začátkem srpna 
spustila microsite Herkules-lepidlo.cz zaměřenou 
právě na inovovaná lepidla Herkules a nyní došlo ke 
spuštění i zbrusu nového webu společnosti. 

„Na vývoji webu jsme pracovali více jak rok. V posled-
ních letech jsme se ve větší míře zaměřovali na online 
komunikaci, od sociálních sítí až po bannerové a PR kam-
paně v online médiích. Kvalitní, rychlý a přehledný web 
byl proto nutnosti. Jsme rádi, že se nám web propojený 

s e-shopem podařilo spustit a především, že uživatelům 
ušetří cenný čas strávený na stránkách. Od webu si sli-
bujeme lepší orientaci zákazníků v  uživatelsky přívěti-
vějším prostředí, která by měla vést k vyšším konverzím“ 
uvedl marketingový manažer Daniel Hartl.

Nově spuštěný web výrazně pracuje i  se sociální-
mi sítěmi. Je tak možné sdílení a  udělování like na 
Facebooku, Twitteru nebo Google+, uživatelé se také 
snadno dostanou i na Youtube profi l Druchemy. 

Připomeňme, že Druchema byla letos oceněna za 
redesign a  inovaci lepidel Herkules, kdy obchodní 
a marketingová ředitelka, Ing. Miluše Valdová získala 
ocenění Malý delfín v anketě Marketér roku.

Text: Lenka Netušilová

Druchema má nový web a e-shop

w w w.druchema.cz    w w w.facebook.com/druchema               

Družstvo Druchema Praha spustila nový web a e-shop. Web se tak dočkal redesignu po více než sedmi 
letech. Nyní je dynamičtější, svěží, přehlednější a hlavně má vylepšené uživatelské možnosti. K té nepří-
jemnější změně patří možnost vytvoření rychlé objednávky bez nutnosti registrace nebo rychlý kontakt 
pro okamžitou elektronickou i telefonickou komunikaci.
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V dalším čísle naleznete
Reportáž z veletrhů Hodiny a Klenoty, For Babies, 
For Toys, For Interior, For Gastro a For Decor.

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