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slovo úvodem

Ing. Petr Kostohryz
předseda družstva
Otava, výrobní družstvo

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
vážím si možnosti oslovit Vás v časopisu Výrobní
družstevnictví.
V úvodu bych rád představil výrobní družstvo OTAVA. Družstvo vzniklo před 62 lety. Od samého vzniku
se zabývá vytvářením podmínek k zaměstnávání spoluobčanů se zdravotním postižením. Ve většině let se
družstvu dařilo zajistit kladný hospodářský výsledek
- což je nutnou podmínkou k pokračování existence.
Družstvo se v průběhu let posunulo od 20 zaměstnanců na cca 500 zaměstnanců, od družstva košíkářů a kartáčníků k dodávkám dílů pro automobilový
a elektrotechnický průmysl. Významným činitelem
k úspěšnému zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsou podmínky vytvářené státem.
K ekonomickým podmínkám pro rok 2015. Bude zachována kategorie osob zdravotně znevýhodněných
a to je bezesporu kladný jev, ale ﬁnanční podpora
kategorie osob zdravotně znevýhodněných klesne na
cca 60 procent podpory let předchozích. Minimální
mzda bude zvýšena. Ale jaký bude mít zvýšení minimální mzdy dopad? Zhoršují se tím podmínky pro zaměstnávání pracovníků s větším handicapem a nižší
kvaliﬁkací.
V čerpání dotací se bohužel setkáváme se zaměstnavateli, kteří využívají stávajícího stavu, pohybují
se na hraně litery zákona, ale s duchem zákona jejich
chování nemá nic společného. Bohužel stát je v tomto
ohledu bezzubý a možná i neochotný činit. Obdobná
situace je v oblasti náhradního plnění, kde dostávají
přednost drobné úplaty překupníkům za náhradní
plnění před dodržováním účelu zákona. Vzniklou situaci se snažíme řešit v rámci Asociace zaměstnavatelů
zdravotně postižených návrhem na vytvoření registru
náhradního plnění.
Zpět k Otavě. Předchozí vývoj nám umožnil najít
východiska z prudkých změn z roku 2008. Uskutečnili jsme řadu úsporných i investičních akcí k zajištění
zisku i udržení zaměstnanosti osob zdravotně postižených. Od poloviny roku 2012 se situace na trhu vyvíjí
příznivě. Poptávka pomalu ale stabilně roste.

Investovali jsme do software a nových výrobních
technologií. Investice do softwaru se projevila snížením neshod ve výrobní logistice a kupodivu i zlepšením vztahů mezi jednotlivými pracovníky napříč
celým družstvem. Investice do výrobních technologií
byla nutnou podmínkou pro zvýšení objemu a stabilního zajištění kvality výroby s minimálním nárůstem
počtu zaměstnanců. Navýšení objemu investic v OTAVĚ, výrobním družstvu, umožnil SČMVD výhodnou
úvěrovou politikou pro členy Svazu.
Do budoucna za významné považuji věnovat pozornost také těmto dvěma oblastem:
- první je úvaha o společném postupu družstev a Svazu, jehož výsledek by vyústil v projekt, zaměřený
na získání státní ﬁnanční podpory, respektive její
přesměrování z některých neefektvních oblastí do
jiných podnikatelských a potřebnějších sfér,
- a jednak vyvíjet úsilí a nedopustit přesun větší části
výroby z České republiky za hranice Evropské unie.
Oběma cíli tak pozvednout tuto zem na žádanou
ekonomickou úroveň a přinést pracovní místa spoluobčanům současné společnosti a užitek i méně fyzicky
schopným, ale pracovitým lidem.
Děkuji SČMVD za celý soubor činností, jimiž podporuje Svaz jednotlivá výrobní družstva. Zvláště pak za
zastupování zájmů členských družstev ve vztahu ke
státní správě a k ostatním podnikatelským subjektům.
Tam, kde politici selhali, pomáhá Svaz při narovnání
legislativních mezer a pomáhá nalézat optimální řešení.
Dovolte mi závěrem popřát všem čtenářům hodně
zdraví, spokojenosti a hlavně optimismu.

V oblasti úspor doporučuji pro členy SČMVD společný nákup elektrické energie a případné další společné
nákupy.

w w w.vdiot av a .c z
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,
Ve výstavním areálu PVA EXPO PRAHA se ve dnech 2. – 5. října konal 5. ročník veletrhu hraček
a her FOR TOYS a veletrhu potřeb pro děti a kojence FOR BABIES. Spolu s nimi probíhal 3. ročník
veletrhu videoher a interaktivní zábavy FOR GAMES a souběžnou akcí byl i 23. ročník modelářského veletrhu MODEL HOBBY. Veletrhy FOR TOYS, FOR BABIES každoročně nabízí návštěvníkům
ucelenou prezentaci výrobků a služeb pro děti všech věkových kategorií, jejich rodiče i nastávající
maminky. Veletrhy byly již tradičně určeny jak odborné, tak i laické veřejnosti, což je předurčuje
k tomu, že návštěvnost je vždy velká.
Na veletrzích FOR TOYS a FOR BABIES vystavovala také členská výrobní družstva Směr Praha,
Moravská ústředna Brno, Kovodružstvo Žebrák, Tvar Pardubice a Dita Tábor.

Směr, výrobní družstvo

www.smer.cz

Řadu hraček Směru znali již rodiče dnešních dětí.
Srdce nejednoho z nich zaplesalo, když viděli hračky,
s nimiž si hráli jako malí – třeba parník nebo kachničku, prasátko, muchomůrku, fotbálek, bludiště,
blechy a mnohé další.
Výstavní expozici vyřešili zástupci Směru podle
svých zkušeností z minulých let – se začleněním hrací plochy do stánku, což se již několikrát osvědčilo.
Přímo u stolků si děti mohly zkusit postavit z cihliček
a malby svůj dům nebo třeba pevnost. Tyto možnosti
nabízí stavebnice Teifoc, jíž je Směr výhradním distributorem pro ČR a Slovensko. A u stolků si nehrály
jen děti, ale i jejich rodiče….
Zájem dětí a shledání s hračkami svého dětství inspirovalo rodiče a ti výstavu využili k nákupu dárků
pod stromeček.

Moravská ústředna Brno, družstvo
umělecké výroby
Družstvo Směr je tradičním českým výrobcem plastových hraček a her a plastikových modelů letadel,
aut a lodí. Současně je dovozcem plastových hraček
od ﬁrmy Verve a kreativních stavebnic zn. Teifoc
z pravých pálených cihel.

www.mubrno.cz

Zástupci Moravské ústředny se po své loňské zkušenosti rozhodli vystavovat na veletrhu For Toys i letos.
Výrobce textilních a plyšových hraček, maňásků
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a reklamních a dárkových předmětů s sebou do
Prahy přivezl jak hračky, které děti znají z televizní
obrazovky – jako jsou Krtek, Rákosníček, Křemílek,
Večerníček či třeba postavičky Čtyřlístku, tak i řadu
dalších větších či menších hraček. I na stánku Moravské ústředny si děti mohly pohrát na hrací ploše a rády toho využívaly. Vždyť třeba houpací kůň
k tomu přímo vybízel….

TVAR výrobní družstvo Pardubice

www.tvar.cz

propagace, výstavy, veletrhy

Zástupci Kovodružstva Žebrák se na veletrh For
Toys vrátili po odmlce. Jejich hlavním cílem bylo
prezentovat prototyp zcela nového výrobku – kola
Blesk a zjistit zájem zákazníků o tento nový výrobek
s tradičním názvem. Jedná se o unikátní stavebnici,
která roste s dítětem. Začíná odrážedlem, pokračuje
12“ kolem, dále tříkolkou, čtyřkolkou, koloběžkou,
chopperem a řada je ukončena 16“ kolem. Odezva byla
velmi dobrá. V současné době je třeba dokončit testování a certiﬁ kace a připravit vše tak, aby mohla být
spuštěna výroba a prodej. Držíme palce!
Bližší informace k tomuto výrobku přinese příští
číslo časopisu Výrobní družstevnictví, kdy otiskneme rozhovor s jeho designérem Josefem Vlkem.

KOVODRUŽSTVO,
výrobní družstvo v Žebráku

www.kovodruzstvo.cz

Po loňské dobré zkušenosti se zástupci Tvaru Pardubice rozhodli svou účast na veletrhu For Babies
zopakovat. Ve svém stánku vystavovali a též prodávali různé druhy plastového kojeneckého a dětského
nádobí za atraktivní ceny. Výrobky jsou zhotoveny
ze zdravotně nezávadného materiálu – polypropylenu v módních barevných odstínech a jsou opatřeny
líbivými potisky. Předností těchto výrobků je jejich
vysoká užitná hodnota, nízká hmotnost, jednoduchá manipulace, nerozbitnost, dlouhodobá životnost

w w w. smer.c z

w w w.mubr no.c z

w w w. kovodr uz st vo.c z
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a snadná údržba. Používání je pro děti naprosto bezpečné, materiál je navíc recyklovatelný, tudíž šetrný
k životnímu prostředí.
Zástupci Tvaru byli se svou letošní účastí na výstavě
velmi spokojeni, stánek byl barevný a poutal pozornost. Výrobky si na stánek přišly zakoupit spousty
zákazníků. Potěšitelné je i to, že řada zákazníků si nádobí z Tvaru pamatovala z loňského roku a na stánek
se vracela kvůli dalším nákupům. Kromě toho získali
pracovníci Tvaru na veletrhu i kontakty na obchodníky.

DITA výrobní družstvo invalidů

www.dita.cz
Družstvo Dita je pravidelným vystavovatelem na veletrhu For Babies. Prezentuje zde svou vlastní značkou LittleAngel® určenou pro dětské oblečení a textil
z funkčního termoregulačního materiálu Outlast®.
Široká nabídka výrobků LittleAngel® se vyznačuje
vysokou kvalitou materiálů a zpracováním do nejmenších detailů. Veškeré výrobky jsou atestovány

Jana Šonková (Dita Tábor, marketing) přebírá ocenění

DITA ZÍSKALA OCENĚNÍ GRAND PRIX
VELETRHU FOR BABIES
Dita získala na veletrhu potřeb pro děti For Babies
cenu Grand Prix za kolekci Méďa.
Základními kritérii při výběru oceňovaných
exponátů jsou technické řešení, progresivní technologie, netradiční nápad, mimořádná kvalita za
přijatelnou cenu, ekologická hlediska, chemická
a biologická nezávadnost, energetická úspornost
a obecné vlastnosti charakterizující šetrný vztah
k životnímu prostředí.
Oceněná kolekce Méďa se skládá z pěti vzájemně
se doplňujících výrobků, kterými jsou fusak, autofusak, deka, dvojitá deka a rukavice na kočárek.
Všechny výroby jsou vyrobeny z termoregulačního
materiálu, mají vzájemně sladěný design a vynikají
praktičností.
ktičností.
Blahopřejeme
hopřejeme k ocenění!

akreditovanou laboratoří a schváleny k užívání pro
děti od narození do tří let.
Zákazníci, kteří poznají kvalitu výrobků z Dity, se
při svých dalších nákupech na stánek Dity vracejí.
I tentokrát tomu na veletrhu bylo stejně, pracovníci
Dity měli po celou dobu veletrhu „plné ruce práce“,
což je potěšitelné.
Autor textu: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová

w w w.dit
w.dita
a ..c z
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Jak si vytvořit bydlení podle svých představ? Nejlépe je mít tu správnou inspiraci a jednou z možností je navštívit specializovaný veletrh. Výstaviště v Praze Letňanech organizovalo také letos ve
dnech 25. – 28. září souběžně v pořadí již 5. veletrh nábytku, interiérů a designu FOR INTERIOR,
5. veletrh dekorací, bytových doplňků a dárků FOR DECOR & PRESENT a 4. veletrh gastronomického zařízení, vybavení restaurací a hotelů FOR GASTRO & HOTEL. Zejména na prvních dvou
jmenovaných návštěvníci mohli načerpat inspiraci a nové vědomosti z oblasti trendů bytového
vybavení. Na veletrzích nemohla chybět ani výrobní družstva. Pojďme si společně připomenout
nejžhavější trendy v oblasti družstevního nábytku a doplňků.

Na veletrhu FOR INTERIOR se prezentovala družstva
Dřevojas Svitavy se svými novinkami koupelnového
nábytku a Dřevotvar Jablonné nad Orlicí s nábytkem
do obývacího pokoje a předsíně. Druhé jmenované svůj
stánek ponechalo již z předcházejícího konaného veletrhu FOR ARCH, který se konal ve dnech 16. – 20. září.

Bc. Jakuba Meda z Fakulty architektury a urbanismu
ČVUT v Praze. Mimochodem, tato koupelnová sestava byla k vidění i na výstavě Designblok, více informací naleznete v článku za touto reportáží.

Pokud Vás zajímá designově vyladěná koupelna,
doporučujeme vám seznámit se s nabídkou družstva Dřevojas Svitavy. Tento tradiční český výrobce
dovede vyrobit neuvěřitelně krásný design a opravdu každý si z jeho nabídky vybere. Letošní nabídku tvořily dvě sestavy, které lákaly atraktivními
barvami – nadčasová ﬁalová
barva zvolená pro koupelnovou sestavu extravagantního
designu, se zajímavě řešenými
dvířky s otvory, které současně suplovaly úchyty… Oproti
tomu retro koupelnová sestava
z 50. let, která jakoby vylezla
z ﬁ lmů našich maminek. Prostorné zásuvky s vyříznutými
otvory v šuplících byly v podstatě jakousi vzhledově starší
variantou sestavy ﬁalové. Na
retro koupelnu vám současně
prozradíme, že byla vyrobena
na základě návrhu designéra

Naše druhá cesta vedla do expozice družstva
Dřevotvar Jablonné nad
Orlicí, kde byly k vidění
obývací sestavy či nábytek do předsíně. Stejně
jako koupelnový nábytek
z Dřevojasu novinkový
počin vsadil na bezúchytové zásuvky. Zajímavé
barevné provedení dává

11/2014
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pocit luxuxu a když se k tomu připočte velká kvalita
nábytku, pak stojí jeho nákup minimálně za zamyšlení.

Zleva: Jan Všetečka (kovář), Marie
Všetečková (vedoucí podnikové prodejny
KDS v Sedlčanech)

Je libo super ostré nože, které
se téměř neztupí či jdou alespoň
jednoduše brousit, neboť se jedná
o poctivý český výrobek? Pak jste
je mohli vidět na veletrhu FOR
GASTRO & HOTEL ve stránku
družstva KDS Sedlčany. K vidění

byly kuchyňské a řeznické nožířské výrobky. Jak nám
prozradili pracovníci družstva, mezi horkou novinku
patří řeznické nože FROSTHARD se zelenou mysliveckou rukojetí. Tyto nože jsou po zakalení následně ochlazeny technologií na bázi tekutého dusíku
a získají pak mnohem lepší mechanické vlastnosti,
vyšší odolnost proti opotřebení a korozi a tvrdost
čepele dosahuje úžasných 59 HRc (Rockwellova stupnice tvrdosti). Nutno zdůraznit, že oproti některým
konkurenčním výrobkům mají nože z KDS poměrně
velkou část kovové části zapuštěnou v rukojeti, čímž
odpadá možnost vylomení nože z rukojeti při vyvinutí větší síly při práci s nožem. Jediné důležité pak
bude, abyste měli doma vždy něco dobrého pro vaše
chuťové buňky, co můžete kvalitním nožem nakrájet.
Krájet se dá, to je pravda, ale na čem? No přece na
prkénku. Právě prkénka a nejen ta vyrábí zase čtvrté
vystavující členské výrobní družstvo Dipro Proseč
u Skutče. Na veletrhu FOR DECOR & PRESENT představilo široký výběr prkének a kuchyňských doplňků

8
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ze dřeva. Mezi žhavé dvě novinky patřila dvě prkénka
s drážkou – velmi praktickou věcí zejména při krájení masa, kdy voda stéká do drážky a ne po pracovní
desce kuchyňské linky. Ostatně družstvo Dipro vyrábí i další skvělou věc – prkénko s roštem – ideální
na krájení chleba. Drobky vzniklé při krájení spadají
pod rošt a obsah prkénka jednoduše vysypete do koše
a nemusíte utírat celý stůl. Spodní část prkénka se dá
navíc použít například při zahradním pikniku jako
stylový podnos, na kterém můžete i něco nakrájet.
V nabídce Dipra jsou také mlýnky, misky, kolíčky na
prádlo, ramínka na šaty, speciální ramínka na zavěšení kalhot, a mnoho dalšího.
Jmenované veletrhy zabývající se interiérem a bytovým designem každoročně přilákají stovky návštěvníků, kteří si přijdou vybrat na veletrh nějaký ten
kousek do svého bytu či domu, ať se již jedná o nábytek či bytový doplněk nebo pomůcku do kuchyně.
Veletrhy jsou prodejní a určeny pro širokou veřejnost,
tedy je i šance, že se výrobky ﬁrem dostanou přímo
ke koncovým zákazníkům, kteří, pokud budou s výrobky spokojeni, si výrobce opět vyhledávají. Pokud
uvažujete o tom, že byste v budoucnu na zmiňovaných
veletrzích vystavovali také svoje výrobky, doporučuji
jít se na příští veletrh alespoň podívat v roli návštěvníka. Ověříte si sami bohatou návštěvnost veletrhu,
potažmo širokou platformu pro zviditelnění vašich
výrobků a služeb, a když nic jiného, můžete v areálu
PVA v předstihu zakoupit zajímavý vánoční dárek.
Text a foto: Jana Henychová, Michaela Vostálová
Foto koupelny retro: archiv Dřevojas Svitavy
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Dřevojas Svitavy
na výstavě Designblok
Prague Design and Fashion Week
Výstava Designblok
se konala ve dnech
7. – 12. října. Nabídla
program mimo jiné v pěti
netradičních budovách
v centru Prahy. Město
ožilo designem nejen
v nejlepších pražských
galeriích, obchodech
a buticích, ale také na
ulici.
V hotelu Evropa (Superstudio Evropa) se prezentovalo mimo jiné
výrobní družstvo Dřevojas Svitavy
se svou koupelnovou řadou retro
nábytku inspirovaného 50. léty. Jedná se o nábytek v nadčasovém moderním pojetí, se spoustou
inovačních prvků a maximální
funkčností.
Připomínáme, že autorem designu této koupelny je Bc. Jakub
Med z Fakulty architektury a urbanismu ČVUT v Praze, který svůj
projekt vypracoval ztvárněním
komiksového příběhu. Jeho nábytek je určený do menších a středně
velkých koupelen a čerpá inspirace z 50. let.
Soutěž v roce 2013 vyhlásilo
VD Dřevojas Svitavy s podporou
Mendelovy univerzity v Brně
a Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad
Labem a v souladu se soutěžním
řádem ČKA. Vedle ﬁnančních odměn pro nejúspěšnější účastníky
představovala velkou motivaci
hlavní cena pro vítěze: zařazení
vítězného projektu do sériové
výroby a nové řady koupelnového
nábytku do katalogu pro rok 2014.
Účastníci měli využít trendové

Vpravo: Ing. Zdeněk Blažek jr., ředitel
marketingu Dřevojas Svitavy

materiály. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 62 návrhů.
Designblok – pražský týden designu a módy - je největší přehlídkou designu ve střední Evropě.
Prezentace a výstavy Designbloku
se konaly na 65 místech. Svými
expozicemi přispělo celkem 111
výrobců a distributorů, 106 designérů a designérských studií, 19
školních ateliérů a 13 mediálních
titulů. Bylo možno navštívit 32 kurátorovaných výstav a 20 módních
přehlídek.
Na výstavě Designblok vystavovalo také družstvo Obzor Zlín. Více
informací přineseme v č. 12/2014.
Text: Jana Henychová,
Michaela Vostálová
Foto: Dřevojas Svitavy
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Brisk Ježov u Kyjova přivítal zástupce
Sdružení VD Kartonáž a balení – CAPA

Ve dnech 9. – 10. října 2014 se uskutečnilo výjezdní zasedání Sdružení VD
Kartonáž a balení – CAPA v družstvu Brisk Ježov u Kyjova.

Výjezdní zasedání slavnostně
zahájil předseda družstva p. Ing.
Jaroslav Kůřil. Ten přítomné seznámil s historií a současností
Brisku. Družstvo bylo založeno v r.
1996. Účastníci zasedání měli možnost odborné exkurze v družstvu,
takže zhlédli moderně vybavené
provozy a sklady.
Sdružení VD Kartonáž a balení –
CAPA v letošním roce slaví 21 let od
svého založení. Jedná se o zájmové
sdružení právnických osob, ustavené dle Občanského zákoníku.
Sdružení je dobrovolné a uskupuje
zájemce v oblasti výroby, výzkumu, vývoje a prodeje kartonáže
a obalů.

vyráběné technologií vstřikovyfukováním, kdy je možné vyrábět
lahvičky o malém objemu, tj. od 10
ml a složitějších tvarů, než umožňuje klasická výroba z preforem.
Výrobky jsou určeny zejména pro
kosmetiku, farmacii, zdravotnictví a výrobky větších objemů pro
potravinářství, bytovou chemii,

autokosmetiku apod. Družstvo
je držitelem certiﬁ kátu ISO 9001
a ISO 14001.
Zasedání členské základny jsou
osvědčeným místem pro výměnu
zkušeností a informací.
Text: Michaela Vostálová
tajemnice sdružení

Výrobní činnost družstva Brisk
Ježov u Kyjova zahrnuje výrobu
obalů, a to hlavně z papíru a lepenky a výrobky z PETu. Brisk se
zaměřuje na výrobky potahované kartonáže, reklamní výseky
a expediční kartony včetně potisku (sítotisk i ofset). V oblasti
plastikářské výroby to jsou PET
lahve o objemu 0,25-2 litry a PET
kanystry o objemu 3, 5, 6 a 10 litrů. Novinkou jsou výrobky PET
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Většina z nás si jistě pamatuje tradiční české krojované panenky, které
zejména v minulosti byli velmi žádaným upomínkovým předmětem. Pokud čekáte návštěvu ze zahraničí a nevíte, čím byste své přátele potěšili,
právě krojovaná panenka je symbolem české země, tradice a především
vhodným a decentním dárkem pro Vám milou návštěvu.
ností berou pracovnice do ruky
titěrné kousky látek a na běžném
textilním šicím stroji z něj vyrábějí oblečení. To následně putuje
k dalším pracovnicím, kde se panenky oblékají. Zajímavostí jistě
je, že některé části krojů se našívají přímo na panenky. Vznikají
tak kouzelné postavičky, které pamatují i naše maminky a babičky.
Oproti vyumělkovaným hračkám,
většinou z čínské produkce, Lidová tvorba vyrábí panenky nikoliv
po vzoru vychrtlých modelek, ale
s normální běžnou postavičkou
inspirovanou ženou, nikoliv kráskami z fotograﬁí po zásahu precizní práce graﬁ ků.
Panenky lze zakoupit v prodejnách a obchůdcích s keramikou,
uměleckými či upomínkovými
předměty. Málokdo už ale ví, že se
tyto nádherné postavičky vyrábějí v České republice.
Lidová tvorba je podle nám
dostupných informací jediným
českým výrobcem na území naší
republiky, který panenky vyrábí
kompletně, tedy včetně tělíčka. Výrobce panenek – družstvo umělecké
výroby Lidová Tvorba z Uherského

Brodu, má na ně vlastní lisovnu
včetně dalších provázejících technologií. Po vylisování panenek se
na hlavičky všívají vlásky a obličej
se ručně maluje. Podle dávných
tradic mají panenky vlasy pečlivě zčesané pod pokrývku hlavy.
Výjimkou tvoří snad jen panenka
s dlouhými copy, která je udělaná
víceméně do širší nabídky.
Zručné pracovnice na ně šijí kroj
přesně podle dávných dobových
tradic – prádlo, spodnička, šněrovačka, sukně a zástěrka. S preciz-

Je důležité zmínit, že tyto panenky neslouží určitě na hraní dětem
– jsou určeny ryze jako upomínkový předmět – který je ovšem velmi
symbolický pro naši zemi a vede
nás do vzpomínek na dávné doby,
kdy se chodilo v krojích a kroje
současně symbolizovaly z regionálního hlediska příslušnost nositelky do konkrétního regionu.
Panenka z Lidové tvorby předmět se stává zajímavým artiklem
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Lidová tvorba družstvo umělecké
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pro obchody upomínkových předmětů, akce na folklorní téma či
jako vzpomínka z návštěvy České
republiky. Může být vhodným
dárkem pro cizince, pro milovníka
folkloru nebo jednoduše pro někoho, kdo ocení titěrnou lidskou
práci a panenka by tak mohla
tvořit zajímavou dekoraci v jeho
bytě. Vhodné by byly jistě i jako
zajímavý ﬁremní dárek pro klienty – zejména menší varianty panenek, neboť kromě toho, že se jedná
o kvalitní a hezké výrobky, nejsou

náročné na skladování a přitom
jsou cenově dostupné.
Družstvo vzniklo v roce 1936, od
roku 1964 má název družstvo umělecké výroby. V minulosti – jak již
ostatně z názvu vyplývá, vyrábělo
zboží související s manuální lidskou výtvarnou činností – z jejich
výroben pocházela tradiční modrá a barevná tupeská keramika
nebo mnoho dalších keramických
hrnků, šálků, konviček či váziček.
Specializovalo se také na výrobu
ze dřeva.

Více informací o družstvu Lidová tvorba, družstvo umělecké výroby Uherský Brod, můžete nalézt
na
http://www.lidovatvorba.cz.
Zde také můžete nalézt obrázky
panenek a ceník. Objednat si je
můžete v případě zájmu na následujícím kontaktu:
KONTAKT:
Lidová tvorba družstvo umělecké
výroby
Vazová ul., 688 25 Uherský Brod
Tel.: +420 572632502, +420 572632278
e-mail: tvorba10@tiscali.cz

ROZHOVOR
Ing. Jiří Adam

předseda družstva Lidová tvorba Uherský Brod

Pane předsedo, jak velký podíl
tvoří výroba panenek z celkového
objemu produkce družstva?
Lidová tvorba se od svého vzniku
zabývala výrobou upomínkových
předmětů a drobných výrobků ze
dřeva. Nosný program tvořila výroba krojovaných panenek, tupeské keramiky, květinových stolků,
věšákových stěn a drobných poliček ze dřeva a dřevěné hračky. Jako
doplněk jsme vyráběli hřebínky
z celuloidu, truhličky a jehelníčky
ze žlutého plechu, záložky do knih
s obrázky zámků, knížečky a kolečka k zavěšení na opasek, vždy s motivem zámků nebo významných
staveb socialismu (např. Slapská
přehrada, Lipno apod.). v roce 1980
družstvo Lidová tvorba bylo sloučeno s nábytkářským družstvem
Dřevoděl Uherský Brod. Sloučením
přibyl nový obor do družstva, a tím
byla výroba nábytku. Nástupem
tržního kapitalismu družstvo ztrácelo pozice na trhu, muselo vrátit
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několik provozoven včetně výroby
tupeské keramiky bývalým vlastníkům. Nové evropské normy
a předpisy nám prakticky zrušily
výrobu dřevěných hraček, neboť
náklady na certiﬁkaci převyšovaly
tržby za naše výrobky. A tak nám
nakonec zbyla výroba krojovaných
panenek, ale i zde je poznat, že se
jedná o tzv. zbytkové zboží, které
zákazník kupuje až jako poslední.
Dnes hlavní obor naší šicí dílny je
šití ve mzdě pro oděvní ﬁrmu LUIZ,
jedná se o šití trenýrek, zástěr a pyžam.
Blíží se Vánoce – máte nějakou
speciální nabídku pro klienty?
Speciální nabídky nechystáme,
celý artikl krojovaných panenek
je sám o sobě speciální a unikátní.
Na panenkách vyrábíte pouze české kroje, nebo jste schopni například pro zahraničního zákazníka
vyrobit kroj podle jeho tradic?
Prakticky jsme schopni vyrobit
jakýkoliv kroj podle fotograﬁe na
zakázku a dle dostupných materiálů na trhu. Bohužel v tomto směru
se stává nabídka velmi omezená.
Ale zákazníci tento druh výroby
na zakázku nevyhledávají, neboť
cena takového výrobku několikrát

převyšuje cenu klasické krojované
panenky.
Co se týká zahraniční poptávky,
tak ta je prakticky nulová. Každý
stát si vyrábí krojované panenky
dle svého. V tomto směru stojí za
zmínku pokus o spolupráci s ﬁrmou
Walter Schneider GmbH Neustadt,
která byla paradoxně ukončena pro
vysoké náklady na pracovní sílu v
České republice (jedná se o ruční
práci) a výroba byla přesunuta do
Číny. Tyto výrobky ﬁrmy Schneider Made in China můžete dnes
v pohodě nakoupit kdekoliv v památkové zóně v Praze. Výrobky jsou
to celkem pěkné, pohledné, levné,
ale s českým krojem mají společnou
pouze tu českou vlaječku vyšitou
na zástěře a nápisem český kroj. ☺.
Ze zahraničních zákazníků dnes
za zmínku stojí pouze spolupráce
se zástupci krajanského sdružení
v Chicagu, kteří pravidelně při
návštěvě České republiky nezapomenou navštívit Lidovou tvorbu
a pro krajany, dle jejich objednávek,
nakoupí krojované panenky jako
vzpomínku na rodnou vlast.
Děkuji za rozhovor
Text: Jana Henychová
Foto: archiv Lidová tvorba
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rubrika manažerů družstev

Setkání Klubu manažerů roku
29. září 2014, Brno
Manažeři diskutovali o problematice konkurenceschopnosti českých ﬁrem v kontextu zprávy o globální
konkurenceschopnosti 2014 – 2015. Setkání se uskutečnilo v pondělí 29. září v Brně při příležitosti zahájení
56. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu
a zasedání Sněmu Svaz průmyslu České republiky.
I když v porovnání s předcházejícím rokem si Česká republika v tomto roce polepšila své postavení v žebříčku globální konkurenceschopnosti o 9 míst (ze 46. na
37. místo) a opět se tak stala nejkonkurenceschopnější
ekonomikou mezi zeměmi Visegrádu, české manažery
to neuspokojuje a nenechává je to klidu. Oblastí, kde
je naše postavení nedůstojné předcházejícím tradicím
a současnému potenciálu je hned několik.
Které jsou to, podrobně ve svém úvodním vystoupení rozebral prezident ČMA Ing. Pavel Kafka. Účastníky
setkání seznámil s výsledky prvního ročníku Mezinárodní konference věnované konkurenceschopnosti
ČR, která se uskutečnila 18. září v budově Vysoké škole
ekonomické v Praze a ČMA byla jedním se spolupořadatelů. Kromě jiného řekl, že „ve srovnání s ostatními
zeměmi je česká ekonomika podle tohoto výzkumu
atraktivní díky kvaliﬁkované pracovní síle, úrovni
vzdělanosti a spolehlivé infrastruktuře. Jako slabé
stránky jsou tradičně zmiňovány například korupce,

byrokracie, nedostatek transparentnosti a efektivity
v hospodářské politice. Mezi klíčové pilíře způsobující
dlouhodobý propad ČR patří vyspělost podnikatelské
prostředí, inovace a efektivita trhu práce. Ekonomický růst zatím není příliš tažen inovacemi, výzkumem
a vysokou produktivitou. Za potenciální hrozbu pro
další vývoj České republiky je možné označit i zhoršení v oblasti vzdělávání, které v minulosti patřilo k devizám české ekonomiky.“.

Jeho slova potvrdil generální ředitel Linet a.s. a Manažer roku 2009 Ing. Zbyněk Frolík, který vyzval
úspěšné manažery a podnikatele k jejich široké angažovanosti ve správě věcí veřejných. Zlepšovaní odborné a vzdělanostní úrovně pracovní síly v ČR kromě
jiné vidí i v účelné imigrační politice státu směrem
k zemím z Balkánu a postsovětských republik.
Letošní vítěz nejprestižnější manažerské soutěže
MANAŽER ROKU, generální ředitel Farmet a. s., Ing.
Karel Žďárský, na příkladech ze svého regionu ukázal
cesty zlepšování úrovně technického vzdělávání zejména na středním stupni.
Další účastníci tradičního setkání Klubu Manažerů
roku se shodli na nutnosti důraznější realizaci přijatých vládních opatření.
Odpolední Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR za
účasti premiéra a dalších členů vlády potvrdil, že
dopolední diskuse na tomto setkání Klubu MR cílila
velice přesně na palčivé problémy, kterých urychlené
řešení žádá manažerská a podnikatelská veřejnost po
exekutivě a politické reprezentaci tohoto státu.
Text: Dr. Rastislav Lukovič
Foto: archiv ČMA
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Mezinárodní družstevní summit
Mezinárodní summit družstev se konal v kanadském Quebecu v termínu 6. – 9. října 2014.
Organizátorem akce byl Mezinárodní družstevní
svaz s podporou kanadské družstevní skupiny
„Le mouvement Desjardins“. V rámci summitu se
sešlo více než tři tisíce účastníků z 93 zemí a vystoupilo zde více jak 200 známých spíkrů. Diskuze
se během čtyřdenního summitu zaměřila především na ekonomické otázky, rozvoj družstevních
podniků, zabezpečení potravin, zaměstnanost,
přístup ke zdravotní péči a služby.

NESPORNÝ EKONOMICKÝ DOPAD
je tradován již od summitu z roku 2012, který byl zároveň vyhlášen Mezinárodním rokem družstev. Během
posledních dvou let bylo družstevní hnutí poprvé přizváno k diskuzi s partnery B2O a s celou řadou mezinárodních organizací včetně Mezinárodní organizace
práce (ILO), Organizace spojených národů (OSN), Světové zdravotnické organizace (WHO),
Potravinářské a zemědělské organizace (FAO) a Světové banky.
Letošní summit jasněji znázornil,
jak je družstevní hnutí důležité pro
světovou ekonomiku. V mnoha studiích, které byly prezentovány během
summitu bylo připomenuto, že je na
celém světě cca 2,6 milionu družstev
s miliardou členů tvořících 250 milionů
pracovních míst. V rámci zemí skupiny
G20 tvoří družstva 12 procent všech
pracovních míst a vytváří příjmy ve
výši tří miliard amerických dolarů.
„Tento summit nám ukázal, že družstva a vzájemná spolupráce může být
součástí řešení problémů, kterým čelí
dnešní svět,“ uvedla Monique F. Leroux, předsedkyně představenstva,
prezidentka a generální ředitelka
společnosti Desjardins Group. „Žádný z těchto problémů nelze řešit na
regionální nebo národní úrovni ani
samotná vláda nemůže tyto problémy
vyřešit. Odpovědnost za tyto problémy musí být organizována v celosvětovém měřítku, a to ne formou „každý
sám na sebe“, ale formou hromadného
dialogu tam, kde je to opravdu třeba.“
Madame Pauline Grenn, prezidentka
Mezinárodní družstevního svazu prohlásila: „Jsem nadšena množstvím stu-

dií a politických nástrojů prezentovaných na summitu
v letošním roce. Nový světový monitor družstev, který
zahájil činnost tento týden, ukazuje obrat největších
300 družstev srovnatelných s HDP Brazílie. Ukazuje
se, že družstva jsou globálním hráčem a platnou protiváhou kapitálových společností. Toto se nyní ukazuje
jako vzestupný trend za posledních 10 let. Zbrusu nový
výzkum aliance, který byl na summitu představen,
říká, že více jak 250 milionů lidí na celém světě pracuje
ve družstvech. Nyní můžeme s jistotou říct, že družstva
pružně přispívají k udržitelné zaměstnanosti. Tvoří
téměř 12 procent z celkové zaměstnané populace zemí
supiny G20. Tento nový pevný důkaz nám umožňuje
zapojit se do globální rozhodovací pravomoci a dává
nám oporu v naší družstevní formě podnikání.“

ŘEŠENÍ NESČETNÝCH
GLOBÁLNÍCH PROBLÉMŮ
Různé studie prezentované v průběhu summitu ukázaly, jak družstevní forma podnikání přispívá nemalou
měrou ke zlepšení situace ve společnosti, ke zvýšení prosperity a má vliv
na nižší míru nezaměstnanosti. Například ﬁnanční družstva jasně prokázala
jejich odolnost během nedávné ﬁnanční krize. Některé z nich se dokonce
řadí již několik let mezi nejsilnější
ﬁnanční instituce, jak je to mu například v případě Desjardind Group, která
se umístila na druhém místě v ročním
seznamu zveřejněného časopisem Bloomberg Markets.

ZÁVĚREČNÁ DEKLARACE
SUMMITU 2014: CO DĚLAT
A DĚLAT TO LÉPE
Během závěrečného ceremoniálu
byl představen návrh prohlášení pro
rok 2014, který uvádí 23 konkrétních
závazků pro nadcházející léta. Patří
mezi ně například:
- posílit úlohu ﬁnančních družstev
a podpořit jejich začlenění v globálním měřítku
- usnadnit přístup k zemědělské
půdě a udržet její lokální vlastnictví
- pokračovat v úsilí o zlepšení situace lidí žijících na venkově, zajistit
jejich přístup k cenově dostupným
energiím pro zpracování potravin
a jejich následné konzervace
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- podporovat politické změny, které rozšíří možnosti lidí žijících v rozvojových zemích, prosazovat
takové kroky, které nebudou bránit v navazování
spolupráce
- rozvíjet inovativní řešení, která obecně podporují zdravotní péči a služby s tím spojené, s jasným
zaměřením na prevenci a podporu zdravého životního stylu
- rozvíjet a iniciovat zrod nových družstevních
podniků

Úplný závěr deklarace summitu 2014 znovu potvrzuje sílu a vitalitu družstevnictví a zdůrazňuje vedoucí roli družstev, kterou musí hrát, aby bylo možné
čelit dnešním výzvám a zajistit tak lepší zítřky. Jelikož družstva potvrdila stále silné pozice místních
ekonomik, stávají se tak nedílnou součástí v udržení
světové prosperity.
Text: David Füllsack, DiS
(-mv-)

Ruské regiony mají zájem o české ﬁrmy
Regionální spolupráce byla jedním z témat Business
dne Ruské federace, který je již tradičně součástí
programu Mezinárodního strojírenského veletrhu
v Brně. Aktivnější přístup české vlády a jednotlivých
krajů při navazování kontaktů s ruskými regiony
doporučuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). „Již
dlouhodobě podporujeme zaměření naší exportní politiky na ruské regiony a posilování vazeb krajů s tamními
guberniemi,“ uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák
v Rotundě brněnského Výstaviště při zmíněné akci
organizované jako každoročně Komorou pro hospodářské styky se SNS. Zúčastnili se jí také ministr
průmyslu a ochodu Jan Mládek a šéf Asociace krajů,
hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Ruské
regiony reprezentovali místopředseda vlády Samarské oblasti Sergej A. Bezrukov či ministr ekonomického rozvoje, průmyslu a obchodu Čuvašské republiky
Vladimír A. Avrelkin. Přítomni byli i zástupci Svazu
strojírenství Ruské federace a Asociace výrobců obráběcích strojů Ruské federace a další hosté.

Prezident SP ČR Jaroslav Hanák vyzval české
politiky, aby se při svých
zahraničních cestách zaměřili právě na regiony.
„Uvědomujeme si složitost situace na Ukrajině
a vnímáme postup EU vůči
Rusku. Ovšem musíme se
připravit na dobu, kdy
sankce opět pominou. Naši politici by proto měli zamířit
i do tamních regionů,“ uvedl šéf SP ČR.
Již v listopadu do Prahy zavítá podnikatelská
delegace z Nižního Novgorodu, která bude jednat
s představiteli SP ČR i zástupci jeho členských ﬁrem
o podnikatelských příležitostech. Zájem o spolupráci vyjádřil zástupce Obchodně-průmyslové komory
Ruské federace.
Text: Milan Mostýn

Jan Mühlfeit odchází z Microsoftu
Strategickým poradcem investičního fondu Atlantic Bridge pro
oblast začínajících ﬁrem se stává
bývalý lídr evropské divize společnosti Microsoft Corporation
Jan Mühlfeit. Bude se také nadále
věnovat vlastní společnosti zaměřené na koučování a mentoring,
která bude pomáhat jednotlivcům,
institucím i zemím po celém světě
rozvíjet lidský potenciál. „S Českou televizí vyvíjíme v této oblasti
i můj vlastní televizní pořad,“ řekl.
Současně bude Mühlfeit působit
jako poradce a také bude i nadále

spolupracovat s globálními organizacemi, jako je Světové ekonomické fórum, Evropská komise,
OECD, Gallupův institut a INSEAD,
a to v oblastech osobního rozvoje,
vzdělávání, začínajících ﬁrem,
podnikání a konkurenceschopnosti.
Ex šéf evropské divize Microsoftu Mühlfeit oznámil svůj odchod
ze zmiňované společnosti koncem
října. V současné funkci setrvá až
do konce letošního roku.
Text: Jana Henychová
Foto: archiv

ht t p:// w w w. janm uhlf e it .com
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rubrika manažerů družstev

SP ČR vyhlásil rok 2015
Rokem průmyslu a technického vzdělávání
Svaz průmyslu a dopravy České republiky vyhlásil
29. září na svém Sněmu rok 2015 Rokem průmyslu
a technického vzdělávání. Veřejně se k této aktivitě
připojil na Sněmu předseda vlády Bohuslav Sobotka,
který přislíbil i ﬁnanční participaci. Za jednotlivé
kraje přislíbil podporu šéf Asociace krajů, hejtman
Jihomoravského kraje Michal Hašek. Projekt již dříve podpořil ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Marcel Chládek. Záštitu aktivitě udělili i ministr
průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministryně práce
a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová. Zástupci jednotlivých resortů se již podílí na přípravě
celého projektu.
Letošního Sněmu – vrcholné diskusní platformy byznysu a vlády, který každoročně otevírá Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, se zúčastnilo téměř
500 zástupců průmyslových ﬁrem, výzkumných
organizací a vysokých škol, kteří podpořili záměr
důrazněji během celého roku poukázat na jeden
z klíčových problémů konkurenceschopnosti České
republiky. Tou je disproporce mezi více jak půl milionem nezaměstnaných a dlouhodobě neuspokojenou
poptávkou ﬁrem po mnoha desítkách tisíců technicky vzdělaných pracovníků, které český vzdělávací
systém zaměstnavatelům nenabízí.
„Chceme zásadně změnit vnímání průmyslu a technického vzdělávání v České republice. Průmysl je moderní
a inovativní a potřebuje odborně připravené mladé lidi,
po kterých je ohromná poptávka. Chceme a musíme přesvědčit věřejnost, že technicky vzdělané pracovníky čeká
lepší pracovní budoucnost, než mnohé s humanitním
zaměřením,“ řekl ve svém projevu v Rotundě brněnského výstaviště Jaroslav Hanák, prezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).
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Jak totiž potvrzují šetření SP ČR, běžná česká populace vidí průmysl jako cosi tradičního a nemoderního
a nevhodného pro mladé lidi. Přitom kvalita a vysoká technologická úroveň průmyslových ﬁrem patří
mezi naše hlavní konkurenční přednosti. Potvrdila
to i schopnost průmyslových ﬁrem vypořádat se s dopady recese posledních let.
„Chceme zejména poukázat na již existující a dobře
fungující aktivity propagující techniku a technického
vzdělávání je zviditelnit. Nejen sportovci či umělci, ale
i naši technici a manažeři jsou světovými špičkami,“
uvedl Jaroslav Hanák.
Vyhlášení této aktivity na Sněmu je současně výzvou,
aby se k ní přidaly jednotlivé ﬁrmy s jejich tradičními
akcemi, jako jsou dny otevřených dveří, soutěže, kulaté stoly, technologické parky, školy a další subjekty.
„Věřím, že se do aktivity zapojí také kraje v čele s hejtmany a jejich vlivem na průmyslové zóny či strukturu škol
v krajích,“ poznamenal Jaroslav Hanák.
Projektem by se mělo prolínat několik páteřních
aktivit zaměřených zejména na rodiče a mladé lidi,
zejména online kampaň, vzniknout by měla interaktivní webová stránka, jejíž ambicí je stát se centrálním místem, shrnujícím existující a fungující
aktivity podpory technického vzdělávání. Záměrem je zorganizovat Týden techniky - celonárodní
prezentaci průmyslových podniků, výzkumných
ústavů, vysokých technických škol, odborných škol
a technicky zaměřených školek, technických muzeí,
fondů a nadací podporujících technické vzdělávání.
Vydán by měl být Almanach technického vzdělávání.
SP ČR chce společně s partnery projektu upozornit
na klíčové problémy v oblasti technického vzdělávání
a potřebu optimalizovat ve vazbě na predikce trhu práce optimalizovat soustavu oborů a škol. Dlouhodobě
prosazuje posilování prvků polytechnické výchovy
v mateřských a základních školách a obnovení povinných dílen na 2. stupni základních škol a praktickou výuky v reálném pracovním prostředí. Vedle toho SP
ČR prosadil zavedení povinné matematiky
při státních maturitách a je připraven spolupracovat na zavedení mistrovské zkoušky
pro absolventy učebních oborů. Tyto a další
témata chce SP ČR v průběhu roku komunikovat při kulatých stolech a medializovat.
Formulář pro přihlášení vlastní akce do
Roku průmyslu a technického vzdělávání lze
najít na webové stránce Svazu průmyslu a dopravy ČR: www.spcr.cz
Text: Milan Mostýn
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Konference 10 let ČR v EU na 56. MSV Brno
Pro tři čtvrtiny tuzemských ﬁrem bylo desetileté členství ČR v EU přínosem, jen zhruba šestina ﬁrem výhody
členství nepocítila. Vyplývá to z šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Právě o přínosech pro ﬁrmy
a o překážkách fungování unie a jejím dalším směrování
se diskutovalo v rámci dnešní konference pod názvem 10
let ČR v EU, která proběhla v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Jejím spoluorganizátorem byl
SP ČR společně s Českou spořitelnou a dalšími subjekty.
Bruselský zástupce SP ČR Tomáš Pirkl ve svém příspěvku
poukázal jak na přínosy, tak na přetrvávající bariéry
jednotného trhu.
Budování jednotného trhu mezi 28 státy EU a slaďování mnohdy technických norem vycházejících
z odlišných podmínek jednotlivých zemí podle něj
vyžaduje čas. Další bariéry podle něj souvisejí s tím,
jakým způsobem se někdy rozhodnutí v EU přijímají.
„V minulosti jsme byli nejednou svědky toho, že EU
přistoupila ke krokům, u nichž nebyla vypracována
kvaliﬁ kovaná hodnocení dopadů, nebo tato hodnocení byla upozaděna v rámci snah lídrů a komisařů
zapsat se do historie a zanechat za sebou pomníčky,“
poznamenal Pirkl. Poukázal na problémy Evropy
v globální konkurenci, kdy je evropský byznys znevýhodňován. „Podívejme se na celkové daňové zatížení.
To je v poměru k HDP v EU o přibližně 50 procent vyšší
než v USA a o 30 procent vyšší než v Japonsku. Ceny elektřiny pro průmysl jsou v EU více než dvojnásobné než USA
či v Rusku a zhruba o pětinu vyšší než v Číně. Právě Čína
letos předhání EU v intenzitě výdajů na vědu a výzkum
a následuje tak Japonsko, Jižní Koreu a USA,“ upřesnil
Pirkl. Připomněl, že pokud má Evropa tento nelichotivý klesající trend zastavit, musí přistoupit ke změnám - a to i v oblasti institucionální a také v tom tom,
jak a jaká rozhodnutí přijímá.
Podle něj se přesto objevují náznaky změn k lepšímu. „Ta nejvýraznější souvisí s formováním nové Evrop-

ské komise, které právě v těchto dnech vrcholí. To, jak její
šéf Juncker rozdělil portfolia a tím vytyčil priority, že vytvořil nové pracovní týmy, v nichž vzájemně se prolínající
návrhy budou od začátku vytvářeny společně vícero komisaři, naznačuje vůli ke změně,“ uvedl.
Současně upozornil na to, že tuzemský byznys se
musí intenzivněji zajímat o dění v EU a prosazovat své
zájmy například účastí ve veřejných konzultacích. „To
je nástroj, kdy předhodí široké veřejnosti tu či onu vizi či
nápad k posouzení. Sama procedura rozhodně není ideální a po zásadním vylepšení konzultací a hlavně jejich
vyhodnocování evropský byznys dlouhodobě volá. Problém je nicméně i v tom, že někdy od ﬁrem žádné návrhy
či komentáře nepřicházejí, na rozdíl od nejrůznějších
neziskových organizací,“ dodal.
Dalším tématem fóra byla připravovaná dohoda Transatlantické obchodní a investiční partnerství
(TTIP) mezi EU a USA.. „Pro evropský i americký byznys
je to historická příležitost,“ uvedl ve svém příspěvku
k tématu Pavel Fára, zástupce Sekce mezinárodních
vztahů SP ČR. Informoval o výsledcích šetření mezi
členskými ﬁrmami SP ČR, z nichž vyplynulo, že
k dohodě mají buď pozitivní, nebo neutrální vztah.
„Nesetkali jsme se s tím, že by některá z nich byla proti
dohodě,“ konstatoval Pavel Fára.
Podle jeho názoru přímý dopad dohody na růst HDP
České republiky sice nemusí být významný, přesto by
její přijetí pro českou ekonomiku znamenalo přínos.
„Výrazně se zvýší objem obchodu mezi EU a USA a to se
nutně promítne i do bilance evropských zemí, které se Spojenými státy příliš neobchodují,“ vysvětlil. Připomněl,
že dohodě připravované již delší dobu stále stojí v cestě řada překážek – za největší z nich označil různé zájmové skupiny a fámy či dezorientační kampaně, jimiž
chtějí přijetí dohody překazit. „Považujeme za důležitou
kvalitní a transparentní komunikaci s občanskou společností, odbory i dalšími stranami,“ dodal Pavel Fára.
Text: Milan Mostýn
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z Bruselu

Evropské peníze zvyšují odbornost
zaměstnanců
V konkurenčním prostředí vítězí ti lepší, vzdělanější, lépe připravení. Otázka ﬁremního vzdělávání je proto pro
řadu společností existenční záležitostí. Když ale dojde na škrty v rozpočtech, obvykle se to dotýká právě vzdělávání.
Se zvyšováním kvaliﬁkace zaměstnanců mohou pomoci evropské prostředky, z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost bylo vyčleněno 15 miliard korun.
„Když ﬁrmám v rozpočtu schází prostředky na vzdělávání zaměstnanců, není to ještě důvod tuto formu zvyšování kvaliﬁkace rušit. Jsou tu totiž možnosti, které nabízejí
prostředky z Evropského sociálního fondu,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla na ﬁremní vzdělávání vyčleněna samostatná prioritní osa, která disponovala 15 miliard

korun. V současné době jsou již všechny prostředky
přiděleny 2294 projektům. Na základě žádostí o platbu pak MPSV autorizovalo již téměř 10 miliard korun
nákladů těchto projektů. Důraz na ﬁremní vzdělávání bude klást i Operační program Zaměstnanost,
který je aktuálně schvalován Evropskou komisí.
Více informací o projektech Evropského sociálního
fondu najdete na www.vetsisance.cz a www.esfcr.cz.

Komise sníží počet regulovaných trhů
s telekomunikacemi
Evropská komise se nedávno po dohodě s členskými
státy rozhodla zrušit regulaci dvou evropských telekomunikačních trhů a dva další s ohledem na vývoj trhu
a technologií nově deﬁnovat. Rozhodnutí je platné okamžitě.
Od regulace byly osvobozeny tyto dva trhy:
a) trh maloobchodního přístupu k pevné síti,
b) velkoobchodní trh původu volání v pevném místě.
Komise rovněž nově vymezí dva širokopásmové
trhy tak, aby snížila regulační zátěž na nezbytné minimum nutné pro konkurenceschopný širokopásmový přístup a investice.
Komise věnuje větší pozornost speciﬁckým potřebám uživatelů z podnikatelského sektoru, aby zajistila konkurenceschopné připojení, které by mohlo
podpořit růst v celé ekonomice.
Jak uvedla místopředsedkyně Komise Neelie Kroesová, je velmi ráda, že může oznámit omezení byrokracie v oblasti telekomunikací. „Je to výsledek silnější
hospodářské soutěže na telekomunikačních trzích, díky
čemuž jsme zase o krok blíže k opravdu propojenému kontinentu,“ řekla.

PROČ BYLY TRHY PEVNÝCH
TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
LIBERALIZOVÁNY?
Jelikož zákazníci začali využívat alternativní řešení, jako jsou služby VoIP (hlasová komunikace přes
internet) nebo mobilní volání, ale také alternativní
poskytovatele, například poskytovatele služeb „over-the-top“ (OTT), došlo k poklesu objemu volání v pev-
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né síti. Zákazníci, kteří pevnou linku stále používají,
si navíc dnes mohou pořídit pevný přístup přes řadu
různých platforem, jako jsou tradiční telefonní sítě,
optické nebo kabelové sítě, ale také od alternativních
operátorů, kteří nabízejí širokopásmové připojení
a hlasové služby prostřednictvím zpřístupněných
účastnických vedení. Konkurence se tak zvýšila.

PROČ JSOU NĚKTERÉ TRHY NADÁLE
REGULOVÁNY?
Protože u některých telekomunikačních trhů i nadále existují velmi vysoké překážky pro vstup na trh
a je nepravděpodobné, že zde v dohledné době vznikne konkurence.
Doporučení nově vymezuje hranice trhů se širokopásmovým připojením, které sestávají z velkoobchodních produktů nezbytných k poskytování
maloobchodních širokopásmových služeb (trhy č. 4, 5
a 6 v doporučení z roku 2007 jsou nahrazeny novými
trhy č. 3a, 3b a 4). Nová pravidla uznávají, že „produkty
virtuálního přístupu“ lze považovat za náhradu fyzického zpřístupnění, jestliže splňují určitá kritéria.
Podle pravidel EU pro telekomunikace Komise
přijímá a pravidelně přezkoumává doporučení o relevantních trzích produktů a služeb. K revizi tohoto
doporučení proběhla od 16. října 2012 do 8. ledna 2013
veřejná konzultace (viz IP/12/1105). Komise také zadala vypracování externí zprávy, která byla zveřejněna
v říjnu 2013. Stanovisko sdružení BEREC k doporučení o relevantních trzích bylo přijato v červnu 2014.
Tyto relevantní trhy by měly podléhat regulaci až do
roku 2020.
(-jh-)
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Tento docházkový terminál M433 je primárně určen
pro registraci pracovní doby a sledování výroby. Pro
tento účel je terminál vybaven aplikací Aditus Vterm.
Docházkový terminál je vybaven 8“ palcovou dotykovou obrazovkou, na níž se zobrazuje aktuální čas,
datum a důvodová přerušení pracovní doby. Dotyková obrazovka je zabudována do masivního kovového
krytu, který zvyšuje celkovou odolnost terminálu.
Terminál má variantně integrován jeden nebo dva
snímače RFID. Konstrukčně je zařízení vybaveno
průmyslovým počítačem. Hardware umožňuje pro-

voz operačních systémů Windows (Windows 7, Windows XP Embedded). Další operační systémy na dotaz.
Pokud máte zájem o bližší informace, prosím neváhejte nás kontaktovat.

družstevní výrobky

TETRONIK - výrobní družstvo Terezín

Tel. +420 416 782 458
Email: tetronik@tetronik.cz

w w w.te t r onik .c z

Lázeňský Hotel Kriváň
Mariánské Lázně
Přijeďte si užít
podzimní dny
do našeho
příjemného hotelu.

Kontakt:

Hotel Kriváň ****
Masarykova 17/15 • 353 01 Mariánské Lázně
tel.: +420 354 627 160 • www.hotelkrivan.cz
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Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice n
Družstvo bylo založeno v roce 1951.
V současné době se Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou zabývá
ý vá
vá
zařizováním interiérů, včetně souvisejících činností. Je schopno zajistit komplexní služby
žby
by
zahrnující návrh, realizaci, dopravu, montáž a následný servis v krátkých časových termímíím
nech. Družstvo zaměstnává 156 pracovníků, výroba je realizována na dvou samostatných
ých
ch
výrobních závodech. Předností je vybavení výrobních závodů moderní ﬂexibilní technononologií, dlouholetá zkušenost truhlářů a schopný profesně vzdělaný tým manažerů.
Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou realizuje zakázky v různých
ýcch
ý
technologických a materiálových provedeních – melamín, přírodní dýha, masivní dřevo
ev
e
vo
vo
a zabezpečuje potřebné subdodávky – sklo, corian, kámen, nerez, sedací nábytek, světla,
t la
la,
a,
koberce apod.
Kvalitní produkce je zabezpečena nejen těmito skutečnostmi, ale i kvalitou používaných
ých
ch
materiálů, které jsou nakupovány od renomovaných evropských výrobců se zárukou
kou
ou
vysoké kvality a dlouhé životnosti. Důkazem toho jsou i certiﬁ káty kvality ISO 9001, ISO
SO
14001 a ekologicky šetrný výrobek.
Družstvo nabízí realizaci interiérů hotelů, penzionů, lázní, bank, spořitelen, u
univerzit,
nive
nive
ni
errzzit
it,,
škol, knihoven, kulturních domů, divadel, kin, veřejných prostor, kanceláří, domomoovů, ústavů, nemocnic, domů, bytů a dalších.
V posledním období realizovalo družstvo např. tyto významné zakázky:
Západočeská univerzita v Plzni
Masarykova univerzita v Brně
ÚOCHB AV ČR - Praha
Aqualand MORAVIA THERMAL Pasohlávky
Hotel Selský dvůr – Praha
Řízení letového provozu, Letecká škola - Praha Jeneč
Metrostav Praha - Palmovka
Národní knihovna ČR - Praha
Hotel PECR - Pec pod Sněžkou
Bližší informace naleznete na www.dvdjaromerice.cz.
tá
álo
lová
vá
á
Text: Michaela Vostálová
Foto: Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad
na
ad Rokytnou
y
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e nad Rokytnou
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družstevní výrobky

KDS Sedlčany
Sedlecká 570, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 841 911
e-mail: obchod@kds.cz
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. Pokud hledáte zajímavý vánoční dárek, zkuste se
inspirovat na stránkách www.kds.cz , kompletní sortiment najdete v e-shopu.

Souprava Excellent
Sada pěti špičkových kovaných kuchařských nožů
z řady KING´s ROW v zásuvce z kvalitního bukového
dřeva. Robustní zásuvku lze použít jako krájecí
desku pro zpracování masa, zeleniny apod. Nože do
sady jsou vybrány tak, aby pokryly i nejnáročnější
požadavky při práci v kuchyni. Cena soupravy je
oproti ceně jednotlivých nožů výrazně zvýhodněna.

Kuchyňský/řeznický nůž 7“ s dřevěnou střenkou
Obliba nožů s dřevěnými střenkami opět
rroste. Pokud oslovují i Vás, můžete si vybrat
například tento univerzální nůž s ostřím
nerezové oceli. Nože z této řady jsou
z kvalitní
k
určeny pro běžné užívání v domácnostech
použití.
i pro profesionální
prof

Souprava nožů Trend
Souprava sestavená z pěti nejoblíbenějších
a nejužívanějších kuchyňských nožů z řady Trend,
která se vyznačuje použitím vysoce kvalitní oceli
i prvotřídním zpracováním nýtovaných střenek. Najdou
dou
uplatnění v každé kuchyni, ale uspokojí i nejnáročnější
ější
zákazníky preferující vysokou kvalitu.

Hygienické náčiní
KDS Sedlčany nabízí již tradičně bohatý výběr
ýběr
ze sortimentu hygienického náčiní. Kvalitní
a ověřené nůžky, pinzety či kleštičky se u řady
typů nabízejí také v nerezovém provedení.

w w w. kd s .c z
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různé

Druchema vyvíjí nové produkty
pro zahradu a speciální odvětví
Druchema pokračuje i v letošním roce v rozšiřování svého portfolia výrobků, o ty, které zatím v jejím
spektru produktů chyběly. Díky dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu nyní pracuje na vývoji produktů
ze segmentu zahrady a speciálních odvětví. Po loňském zahájení výroby unikátních prostředků pro ﬁnální povrchovou úpravu kůže, kterými český trh nedisponoval, je to tak další krok k rozšíření portfolia této
společnosti, která na funguje již od roku 1951.
Druchema se stále snaží inovovat a rozšířit své portfolio nejen ve stávajících spotřebitelských segmentech,
ale zaměřuje se i na rozšíření spektra výrobků o další
spotřebitelské segmenty. „Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na českém i evropském trhu a provozování výroby na konkurence schopných parametrech,
tj. hospodárnosti, kvalitě, přesnosti, bezpečnosti výroby
a environmentální výkonnosti,“ uvedl Ing. Jiří Daněk,
předseda představenstva společnosti Druchema.

Ing. Jiří Daněk, předseda družstva

V letošním roce tak zahájila společnost výzkum
a vývoj produktů zejména ve stávajících spotřebitelských segmentech, jako jsou zahrada a speciální
výrobky. „Ačkoli se však jedná o produkty spotřební
chemie, společnost se snaží jít cestou šetrnosti k životnímu prostředí. Právě respektování tohoto faktu by mělo
vést k posílení konkurence schopnosti na tuzemském
i zahraničním trhu,“ dodal Ing. Daněk.

SEGMENTY ZAHRADY A SPECIÁLNÍCH
PRODUKTŮ SE DOČKAJÍ NOVINEK
Spotřebitelský segment Zahrada tak do budoucna
rozšíří přípravek proti slimákům a atrakant na odchyt
holubů, které reagují na aktuální situaci, jak v případě přemnožení škůdců a jejich rezistenci na stávající
dostupné produkty, tak na zdravotní rizika a ekonomické problémy v souvislosti s přemnožením holubů

a jejich komplikovanému odchytu. Zároveň
však Druchema dbá a šetrnost obou
produktů pro životní prostředí, což
je při vývoji jeden
z hlavních požadavků.
I spotřebitelský segment Speciální výrobky
je pro Druchemu zásadním segmentem. Z její dílny
pochází například i daktyloskopické fólie, které usnadňují
práci kriminalistů a napomáhají k vyřešení nejednoho trestného činu. Druchema tak nyní rozšiřuje i tuto
oblast, a to o speciální tlumicí, odlévací a izolační
hmotu (Solagel), která naleznete využití pro přípravu
pružných forem a tlumicích bloků pod vibrující hlučné stroje. Ale také o produkt spadající do kategorie
knihařství a archivnictví, o speciální čisticí houbu
(Purus), která je určena pro čištění starých papírových
knih a ořízek, včetně barevných a zlacených. Oba nově
vyvíjené produkty pak spojuje absence škodlivých
ftalátů, které jsou dnes na jenom z prvních míst při
sledování a testování zdravotního hlediska produktu.
Druchema tak své portfolio neustále rozšiřuje
a inovuje. Připomeňme například úspěšnou inovaci
legendárního lepidla Herkules, za kterou byla společnost oceněna dokonce i v anketě Marketér roku.

O PROJEKTU:
Programový projekt Inovchem začala DRUCHEMA ve
spolupráci se společností TECHEM CZ realizovat už v roce
2009. Kromě prostředků pro ﬁnální povrchovou úpravu kůže a údržbu kožených výrobků se týká i výzkumu
a vývoje dalších přípravků v oblasti hubení zahradních
škůdců či maziv. Projekt je naplánován na čtyři roky,
v současnosti se nachází ve fázi vývoje a výzkumu.
Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv

w w w.dr uc he ma .c z

w w w.f ace b ook .com/dr uc he ma

V dalším čísle naleznete

Veletrhy HODINY & KLENOTY / Obzor Zlín na výstavě
Designblok / Vánoční tipy
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