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Ing. Martin Beran
místopředseda představenstva SČMVD 

předseda představenstva Dřevotvar družstvo

Vážené dámy, vážení pánové,

v úvodníku tohoto čísla Výrobního družstevnictví bych 
se rád věnoval problematice, kterou se zabývá většina 
fi rem, naší konkurenceschopnosti, jednomu ze základ-
ních atributů naší úspěšnosti či neúspěšnosti.

Co pro úspěch v  podnikání musíme udělat my sami 
a v čem nám může někdo pomoci!

Pomoc - vytvoření kvalitních podmínek pro podnikání, 
bohužel nelze očekávat od vlády ani parlamentu. 

Domnívám se, že současní politici vedou permanentní 
volební kampaň a veškerou svoji aktivitu věnují snaze 
získat maximální počet hlasů v dalších volbách. Zavede-
ní třetí sazby DPH, zvýšení minimální mzdy nad rámec 
dohod v  tripartitě, zrušení poplatků u  lékaře, včetně 
poplatku za pobyt v  nemocnici, zrušení II. pilíře dů-
chodového systému bez předložení adekvátního řešení 
demografi ckého vývoje, retroaktivní zavedení „školkov-
ného“.

Pokud budou tato, na první pohled pro některé skupi-
ny voličů, líbivá opatření ještě rozšířena například o ná-
vrat k proplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti, 
bude populismus doveden téměř k dokonalosti.

Přesto všechno jsem přesvědčen, že stálá snaha o pro-
sazování našich družstevních podnikatelských zájmů 
má smysl a role svazu jako sdružení fi rem je zde nezastu-
pitelná. Aktivity, které nejsme schopni jako jednotlivé 
právní subjekty prosadit, máme šanci realizovat právě 
prostřednictvím sdružení do většího celku, kterým je 
SČMVD. Účast svazu v tripartitě, legislativní radě vlády 
nebo ve výboru na podporu MSP nám dávají minimálně 
možnost pokusit se hájit naše zájmy, tj. zájmy zejména 
malých a středních podniků, kam většina družstev spa-
dá. To vidím jako první předpoklad pro zajištění naší 
konkurenceschopnosti.

Pro úspěch našich fi rem potřebujeme kromě dobře 
zvolené podnikatelské strategie a  kvalitního výrobku 
s vysokou přidanou hodnotou splnit i další nutné pod-
mínky - disponovat zodpovědnými kvalifi kovanými 
zaměstnanci, vlastnit moderní technologické vybavení, 
kvalitně a na správném místě prezentovat naše výrobky. 

Pro naplnění těchto podmínek lze najít společného 
jmenovatele, kterým je možnost získání dotačních ti-

tulů v  nadcházejícím 
programovém období 
2014 – 2020. Samo-
zřejmě pokud bude 
ukončena již více než 
rok trvající neschop-
nost vlády splnit 
požadavky Evropské 
komise nutné alespoň pro započetí přijímání projektů.  

Pokud tuto cestu nebudeme využívat, dobrovolně se 
zbavíme i konkurenční výhody.

Cesta k  zajištění rentability vede přes  současné in-
vestiční aktivity v  tom nejširším smyslu slova. Zde 
spatřuji druhý významný předpoklad k zajištění konku-
renceschopnosti.

Možnost poskytování fi nančních zdrojů za velmi 
příznivých podmínek, společně s  odborným poraden-
stvím k projektům v programovém období 2014 – 2020. 
To je dle mého názoru jedna z klíčových oblastí, na kte-
rou by se měl svaz v  tomto střednědobém horizontu 
soustředit.

Jsem si jist, že všichni, kdo mohou, stejně jako naše 
družstvo, porovnat poradenství  FDÚ při realizovaných 
projektech v  uplynulém programovém období s  pora-
denstvím agentur zabývajícími se touto problematikou, 
budou souhlasit s tím, že toto je činnost, v níž je svaz vy-
soce konkurenceschopný. Předpoklad úspěšnosti i v bu-
doucích projektech je tedy velmi vysoký.

Nápady, invence, aktivita, vysoká kvalita, odborné zna-
losti vložené do nových projektů, to jsou vklady, s nimiž 
ale musíme přijít my!

sl
o

v
o

 ú
v

o
d

e
m

www.drevotvar.cz

VD_4_2015.indd   3 27.4.15   15:54



sl
o

v
o

 ú
v

o
d

e
m

4
 

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  4/2015

VÁŽENÍ DRUŽSTEVNÍCI, 
DÁMY A PÁNOVÉ,
při návštěvách družstev jsem se setkal s řadou otázek 
k práci svazu. Zajímali jste se o oblast našich připomí-
nek k  návrhům právních předpisů a  programovým 
opatřením vlády, včetně lobby na úrovni politických 
a  státních institucí. Před třemi roky se většina otá-
zek týkala hospodaření svazu a  jeho ekonomických 
výsledků a těší mne, že změny, které představenstvo 
v uplynulých letech realizovalo a které přinesly zvý-
šení výnosů a  růst zisku, byly členskou základnou 
přijaty natolik pozitivně, že pře-
stávají být v  otázkách prioritou. 
Ujišťuji vás však, že jsou a vždyc-
ky budou prioritou v  naší práci 
a potvrzují to výsledky roku 2014. 

Nicméně dovolte mně, abych 
tento článek věnoval několika 
bodům, které v  těchto měsících 
projednáváme se členy vlády 
a  jednotlivými ministerstvy, po-
litickou sféru nevyjímaje. Níže 
uvedená stanoviska jsme před-
ložili vládě, ministerstvům a  zá-
stupcům politických stran.

KARENČNÍ DOBA
Záměr zrušit karenční dobu 
(první tři dny neplacené nemocenské) vnímám jako 
populistický krok na úkor zaměstnavatelů, který se 
neopírá o ekonomická fakta, a  jeho negativní dopa-
dy půjdou na úkor zaměstnavatelů. Připomínám, že 
zavedení karenční doby mimo jiné sledovalo za cíl 
snížit vysoké procento průměrné nemocnosti v  ČR, 
které více jak dvojnásobně převyšovalo nemocnost 
standardních zemí EU. Zavedení karenční doby neo-
podstatněnou nemocnost významně snížilo a byl to 
správný krok. Nyní je opodstatněné domnívat se, že 
aktuální způsob motivace lékařů ve spojení s případ-
ným zrušením karenční doby by procento nemocnos-
ti opět významně zvýšil (podívejte se na plné čekárny 
u  lékařů po zrušení povinného poplatku). Navíc 
uvažovat o  tom, že i  tuto nemocenskou zaplatí za-
městnavatel, je v kontextu s růstem minimální mzdy 
a dalších provozních nákladů zcela nepřijatelné. Po-
kud chce vláda karenční dobu zrušit, ať nerealizuje 
tyto populistické kroky na náš úkor. Zaměstnavatel 
platí státu nemocenské pojištění zaměstnanců a stát 
největší zatížení, tedy prvních 14 dnů náhrad, přesu-
nul na zaměstnavatele, a  protože náhrada mzdy na 
dobu, kdy zaměstnanec nepracuje v důsledku dočas-
né pracovní neschopnosti, supluje nemocenské pojiš-
tění, má být jednoznačně kompletně hrazeno státem. 
Předkladatelé návrhu chtějí údajně tímto krokem 
také snížit administrativní zátěž státní správy a vů-
bec je nezajímá, že ji přesunou na zaměstnavatele? 
Pokud chce stát zvýšit fi nanční zajištění zaměstnan-
ců v době nemoci a snížit administrativu, ať zruší ná-

hradu mzdy za dobu pracovní neschopnosti a vyplácí 
pojistné plnění zaměstnancům od prvního dne! Sou-
časně tím může stát odstranit nepochopitelné rozdíly 
v zabezpečení různých skupin zaměstnanců, kterým 
například i  v  nemoci přísluší plný služební příjem 
nebo náhrada mzdy v plné výši. 

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
Tak jak jsme prosadili zavedení evidence náhradního 
plnění pro družstva zaměstnávající pracovníky se 
ztíženou pracovní schopností (ke kterému se přistou-

pí, doufám, že nejpozději v  příš-
tím roce), tak nyní sledujeme 
stejně pečlivě záměr minister-
stva fi nancí zavést elektronickou 
evidenci tržeb. Důsledná aplikace 
kontrolní činnosti státu neob-
těžující byrokracií podnikatele 
a občany je základem pro odstra-
nění řady nešvarů oprávněně 
kritizovaných našimi členy.  

Stanoviska některých živnos-
tenských společenstev, směřující 
k  rozmělnění záměru evidovat 
tržby řadou výjimek, považujeme 
za nepřiměřená a  doporučuje-
me MF výjimky minimalizovat 
a pracovat s nimi uvážlivě a nej-

lépe až po zavedení systému, který sám ukáže jejich 
případnou opodstatněnost.

Na základě jednání zástupců svazu s pracovníky MF 
bylo dohodnuto vytvořit dva elektronické komunikač-
ní kanály. Jedním z  nich potečou informace a  připo-
mínky na MF, které je zpětně bude vyřizovat, a druhý 
bude jednostranný a budou v něm informace o aktu-
álním stavu realizace projektu směrem k  nám. Naši 
členové budou o  možnostech, kam směrovat dotazy 
a připomínky a kde získat informace o obsahu a reali-
zaci, informováni odborem poradenských služeb.

MINIMÁLNÍ MZDA
Programové prohlášení vlády z  roku 2013 směřuje 
k  dosažení minimální mzdy na úrovni 40 procent 
průměrné mzdy v ČR (tedy na úroveň cca 10  400,- Kč). 
Záměr vlády je uskutečnit to v  jednoletých krocích. 
Bohulibý záměr, ale bez ekonomického podkladu. Pro 
naši členskou základnu to nese dva významné pro-
blémy. Družstva invalidů nemají dostatek zdrojů, bu-
dou nucena řadu invalidních zaměstnanců propustit 
a  družstva v  nízkopříjmových odvětvích (například 
textil a  oděvy, obchod, služby) se přiblíží minimál-
ní mzdou ke svým mzdám průměrným, což přinese 
destrukci motivace zaměstnanců a ztrátu konkuren-
ceschopnosti. Předložili jsme vládě analýzy možných 
dopadů a doporučili jí, aby si situaci před tak závaž-
ným rozhodnutím analyzovala sama. Odmítáme zá-
sahy do podnikatelského prostředí opírající se nikoli 
o  ekonomická fakta, ale o  politické programy, pro-
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Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí

na veletrhu FOR FURNITURE

V pořadí již pátý ročník největšího veletrhu nábytku v České republice FOR FURNITURE  se 
konal ve dnech 20. – 23. března ve výstavním areálu PVA Letňany. Vystavovalo na něm i výrobní 
družstvo Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, v jehož expozici mohli návštěvníci veletrhu zhlédnout 
nábytkový program PORTE a předsíňový program ENTRE. Novinkou byl program ONTUR, 
představující bílý nábytek v kombinaci s masivním dřevem. 

Jarní veletrhy o  bydlení zahájila ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová, která se současně uja-
la otevření nového Kongresového sálu s  kapacitou 
650 sedících osob. Spolu s  ní se této akce zúčastnili 
také radní pro kulturu a památkovou péči hlavního 
města Prahy Jan Wolf a předseda představenstva ABF 
Pavel Sehnal. Souběžně s  veletrhem FOR FURNITU-
RE probíhaly veletrhy FOR HABITAT, FOR OFFICE, 
FOR GARDEN a  BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY, spolu 

s přehlídkou českého i zahraničního designu DESIGN 
SHAKER 2015. Na ploše 30 tisíc metrů čtverečních 
byly k  vidění expozice téměř 600 tuzemských i  za-
hraničních fi rem a  návštěvníci se mohli seznámit 
s novinkami a trendy z oblasti interiérového designu, 
realizace zahrad, vybavení interiérů, stavby nového 
domu či rekonstrukce stávajícího bydlení.

Dřevotvar v expozici vystavoval nábytek ze svých 
tří programových řad. Nábytek z programu PORTE je 
vyrobený z masivního buku a přírodní bukové dýhy 
a je dostupný ve 26 odstínech moření. Návštěvníci si 

Slavnostní zahájení veletrhů o bydlení PVA EXPO PRAHA. 
Zleva: Tomáš Kotrč, Jan Wolf, Karla Šlechtová, Pavel Sehnal
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klamace a  populistická gesta. Konstatujeme, že bez 
opatření, která budou uvedené nežádoucí vlivy řešit, 
se může tento rádoby sociální krok stát ve svých dů-
sledcích asociálním.

SOUBĚH FUNKCÍ
V tomto problému se doslova čeká na praktická roz-
hodnutí soudů, protože právníci mají k  věci velmi 
rozdílné názory. Autor zákona Doc. JUDr. Havel sice 
říká, že není problém, aby na výkon funkce statutár-
ního orgánu byla uzavřena pracovní smlouva (zákon 
nevylučuje, aby jedna činnost byla ve stejné době 
vykonávána v rámci dvou smluv, a zákon neříká, že 
výkon statutára je smluvním výkonem), nicméně 
judikatura Vrchního soudu a  Nejvyššího soudu ČR 
dovozuje, že takový souběh je nepřípustný. Zákonem 
není souběh funkcí výslovně nijak upraven. Řada 

právníků však doporučuje, aby v  případech, kdy na 
výkon funkce člena statutárního orgánu je uzavřena 
pracovní smlouva, byla tato ukončena a  uzavřena 
smlouva o výkonu funkce dle § 59 a násl. zákona o ob-
chodních korporacích. Co ale výrobní družstva? 

Většina výrobních družstev v  souladu se zákonem 
podmiňuje ve svých stanovách členství v  družstvu 
pracovním poměrem (pokud nemáte pracovní poměr, 
nemůžete být členem). Dále je zde právní podmínka, že 
do statutárního orgánu může být volen výhradně člen. 
Pokud však nemám pracovní smlouvu, tak nemám 
pracovní poměr a nemohu být tedy členem statutár-
ního orgánu. Tento problém bude muset zákonodárce 
jednoznačně vyřešit a náš legislativní odbor již v tom-
to smyslu zpracovává naše podněty. Předpokládám, že 
novelou náš družstevní problém vyřešíme.

JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD
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HANNOVER MESSE 2015

Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh proběhne 
od 13. do 17. dubna 2015 v Hannoveru.  Veletrh HANNO-
VER MESSE 2015 se uskuteční pod heslem „Get new 
technology fi rst!“ 

HANNOVER MESSE 2015 je spojením deseti vedoucích 
veletrhů na jednom místě: Industrial Automation; Mo-
tion, Drive & Automation; Energy; Wind; MobiliTec; 
Digital Factory; ComVac; Industrial Supply;  Surface-
Technology a Research & Technology.
Hlavními tématy veletrhu HANNOVER MESSE 2015 
jsou průmyslová automatizace a  IT, technika pohonu 
a  fl uidní technika, energetická technika a  technika 
životního prostředí, průmyslové subdodávky, výrob-
ní technologie a služby, výzkum a vývoj. Partnerskou 
zemí veletrhu je tentokrát Indie.
Více informací o  HANNOVER MESSE 2015 najdete na 
www.hannovermesse.com

Text: Ing. Lenka Bartoničková

p
ro

p
a

g
a

c
e

, 
v

ý
st

a
v

y
, 

v
e

le
tr

h
y mohli z  programu PORTE prohlédnout nábytek pro 

obývací pokoje i jídelny – knihovnu, závěsné skřínky 
nebo jídelní stůl. Z programu předsíňového dýhova-
ného nábytku ENTRE, skládajícího se z volně kombi-
novatelných modulů, byla na veletrhu prezentována 
ukázková sestava z šatníku a botníku. Novinkou pro 
rok 2015 je program ONTUR kombinující bílou barvu 
a masivní dřevo. Díly nábytku z tohoto programu jsou 
vyrobeny z dubu, dubové dýhy a MDF desek. Ti, kteří 
zavítali do expozice Dřevotvaru, si mohli o všech výše 
zmíněných výrobních programech osobně promluvit 
přímo s jejich designérem Ing. Janem Sedláčkem. 

V rámci doprovodného programu veletrhu se konala 
přednáška Klastru českých nábytkářů (KČN) s názvem 
„Nové dotační příležitosti a  podpora exportu nábyt-
kářů“. Předseda KČN Ing. Radek Brychta představil 
KČN, jeho vznik, na němž se v roce 2006 podílel Svaz 
českých a moravských výrobních družstev, a aktuální 
aktivity a  služby pro členy. Přednáška se dále věno-
vala dotačním možnostem pro nábytkáře v  období 
2014–2020 v Operačním programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (OPPIK). PhDr. Milan Tříska 
seznámil přítomné posluchače s  možnostmi marke-
tingové podpory českých nábytkářů na domácím trhu 
a představil internetový projekt „Český nábytek“. Cíle 
Czech Industry Company Limited (CIC), k jejímuž zalo-
žení byla v lednu v budově SČMVD uspořádána tisková 
konference, ve stručnosti shrnul Aleš Písařík, končící 
ředitel CIC. Jeho nástupcem ve funkci ředitele se stal 
Ba. Ondřej Mrklas, který nastínil plán činnosti CIC 
v následujícím období, do nějž patří například založení 
vlastních showroomů v Hanoji a v Ho Či Minově Městě, 

zřízení montovny nábytku ve Vietnamu a  navázání 
přímých obchodních vztahů s  místními partnery. 
V následné fázi by se aktivity měly zaměřit na transfer 
nábytkářských technologií z EU do Vietnamu či nabíd-
ku exportu pro české fi rmy i z jiných odvětví výroby.

FOR FURNITURE je největší veletrh nábytku 
v České republice. Každoročně představuje novinky, 
trendy a design a v jeho rámci je možno též sledovat 
doprovodný program. Veletrhu se účastní tradičně 
významní odborníci z oboru architektury a designu. 
Výstavní areál PVA se nachází v těsné blízkosti metra 
v Letňanech, což má pozitivní vliv na veletrhy, které 
se v areálu konají. V  těsné blízkosti výstavních hal 
jsou k dispozici tři tisíce parkovacích míst.

Text: Mgr. Rodan Svoboda, Jana Henychová, 
Michaela Vostálová

Foto: Mgr. Rodan Svoboda + ABF, a.s.

www.forfurniture.cz
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Vřídlo a KDS na veletrhu 

WORLD OF BEAUTY & SPA 2015

KDS Sedlčany, nožířské výrobní 
družstvo

www.kds.cz 

KDS Sedlčany je tradičním českým výrobcem nožíř-
ského zboží, jako kuchyňské či řeznické nože, řeznic-
ké náčiní, nůžky pro domácnost, kancelář i zahradu 

či řezné díly do masových 
strojků. Na kosmetický ve-
letrh dovezlo mimo jiné na-
bídku kadeřnických nůžek 

a pilníků na nehty. Expozice družstva obsahovala na 
doplnění i nožířské zboží, o které návštěvníci veletr-
hu projevili zájem, stejně jako o nabízený kosmetický 
sortiment.

VŘÍDLO, výrobní družstvo, 
Karlovy Vary

www.vridlo.cz 

Vřídlo nabídlo svůj tradiční sortiment kvalitních 
kosmetických přípravků. Ze široké nabídky jme-

Kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA 2015 bylo možno 
navštívit ve dnech 13. – 14. března v areálu pražského výstaviště 
PVA v  Letňanech. Sešlo se zde více než 300 vystavovatelů 
prezentujících několik set značek řady profesionální pleťové, 
tělové, vlasové i nehtové kosmetiky, přípravky pro wellness, spa, 

lázeňskou a hotelovou péči včetně profesionálního vybavení pracovišť v těchto oborech, výrobky 
pro obchod a fi nální spotřebitele. Na veletrhu vystavovala také členská družstva KDS Sedlčany 
a Vřídlo Karlovy Vary.

či
str
let
bíd

Věra Maříková (vedoucí prodejny KDS v Příbrami)

Vlevo: Zdeňka Fričová (Vřídlo)
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Vlevo: Šárka Panochová (Vřídlo)

Vpravo: Vít Panocha (Vřídlo)

nujme například karlovarský denní a  noční krém 
s  mandlovým olejem, masážní krém, karlovarské 
zubní pasty či ústní vodu, koupelové soli, krémy na 
ruce a nohy, masážní krémy a emulze, a nelze zapo-
menout ani na atraktivní dárkové balíčky s  výrob-
ky Vřídla. Mezi novinky patřily jednorázové sáčky 
s koupelovou solí nebo nový design oblíbené dětské 
koupelové pěny Delfín v růžovém a modrém prove-
dení.

   

Tento veletrh se těší hojné účasti jak odborné, 
tak laické veřejnosti. Je prodejní a  tak mají vy-
stavovatelé možnost prodat svoje výrobky přímo 
koncovým zákazníkům, kteří za stálými vystavo-
vateli často i právě na veletrh jezdí, aby si nakou-
pili do zásoby oblíbené výrobky. Veletrh současně 
nabízí v oblasti welness i dekorativní kosmetiky 
testování výrobků na místě nebo představení 
nejnovějších trendů líčení, nehtového designu 
či kadeřnickou show – tentokrát s  fi nalistkami 
České miss 2015. Pokud jste tento veletrh nestihli 
navštívit letos, nenechte si rozhodně ujít jeho dal-
ší ročník, ať již v roli vystavovatele, nebo návštěv-
níka.

Text a foto: Jana Henychová

Výrobní družstvo DRUPOL 
pořídilo nový svářecí automat

Drupol rozšířil své strojní vybavení o  nový sváře-
cí automat. Díky pořízenému automatu bude moci 
kovovýroba v  Městci Králové využívat nových 
moderních technologií, kterými bude dosaženo 
vyšší kvality při časové úspoře. „Nároky ze strany 

zákazníků v sektoru automotive jsou stále vyšší a bez 
adekvátní modernizace a  obnovy technologií nelze 
dlouhodobě uspokojit jejich požadavky“ zmínil při 
uvedení do provozu Ing. Martin Špryňar, generální 
ředitel družstva.
Sváření probíhá metodou TIG v ochranné argonové at-
mosféře bez použití přídavného materiálu. Maximální 
kvalitu sváru zajišťuje funkce rozkmitu lázně a možnost 
změnit svařovací parametry a rychlost sváru i během 
průběhů sváření. Aktuální výroba se týká komponentů 
pro střešní nosiče ŠKODA, nicméně část kapacity je do 
budoucna volná i pro případné kooperace.

Text: Mgr. Jan Vítek
Foto: Drupol

8
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www.worldofbeauty.cz
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Pražská Drutěva byla svého času pojmem – tento český výrobce patřil i za minulého režimu 
se svými výrobky mezi ty fi rmy, které dovedly vyrobit atraktivní dámské oděvy. Ač se jednalo 
o konfekci, Drutěva navrhovala modely, které ženám skutečně slušely. I z archivních fotografi í 
je ostatně patrno, že některé z modelů by se daly směle nosit i nyní. Když se podíváme do histo-
rie, družstvo existuje již od roku 1950 a v letošním roce slaví 65 let od svého založení. Stejně tak 
dlouho také poskytuje práci lidem s různým typem zdravotního postižení. V současné době má 
kolem 170 zaměstnanců a z toho 80 procent tvoří zdravotně postižení. Informace o družstvu 
nám poskytli předseda družstva Jiří Prokop a místopředsedkyně Jana Baťhová. 

DRUTĚVA, výrobní družstvo, Praha
slaví 65. výročí vzniku

Předně je třeba říci, že práce ve výrobním družstvu 
invalidů má kromě mzdy také sociální aspekt – za-
městnavatel neposkytuje svým zaměstnancům pou-
ze mzdu za vykonanou práci, ale jeho zájmem je se 
o zaměstnance postarat, být mu oporou, zajistit pro 
něho odpovídající pracovní kolektiv, který svým 
složením spolu s jeho nadřízenými vytvoří v zaměst-
nanci pocit, že není na své problémy sám a je někomu 
či něčemu prospěšný. Vždyť jeden z  nejúčinnějších 
prostředků na zahnání negativních pocitů je práce. 
Prací člověk přijde na jiné myšlenky, řeší problémy, 
řeší v  kolektivu pracovní úkoly anebo zkrátka v  tu 
chvíli pracuje na něčem aktuálním a  pro přemíru 
práce zapomene na to, co se týká jeho samotného. 
I  takto se dá chápat práce lidí v  družstvu invalidů, 
neboť ti mají často velmi vážné zdravotní problémy 
nebo jsou pohybově omezeni, zkrátka nejsou běžný-
mi zaměstnanci v běžném podniku. Práce dává těmto 
lidem nový smysl života, nové přátele a  nový pocit 
odpovědnosti a prospěšnosti okolí. 

Mezi současné činnosti družstva patří šití a  kom-
pletační práce – například galanterní zboží jako 
patentky na aršících, šatové háčky v sáčcích či další 
kovové a plastové komponenty. Firma se zabývá také 
kartonáží – v jejich nabídce můžeme vidět mimo jiné 
dárkové obaly či výrobu šitých desek pro konkrétní-
ho klienta. Mezi oblíbené a praktické výrobky patří 
ručně vyráběné kartáče a smetáky – k jejich výrobě 
jsou použity žíně, takže se jedná o kvalitní výrobky, 
které plní svou funkci, respektive dobře zametají, 
což nelze říci o řadě současných smetáčků či kartáčů 
často neznámého původu výroby. Pokud chcete domů 
poctivý smeták, či jak říkaly naše babičky portvíšek, 
pořiďte si ho právě z Drutěvy.

Jak jsme již zmínili, v  minulosti Drutěva vyráběla 
vlastní modelové kolekce. V současné době však byla 
tato výroba díky všeobecnému poklesu zájmu o české 
textilní výrobky potlačena a  fi rma přeorientovala 
své zaměření na kompletační práce, opravy oděvů 
a šití propagačních předmětů. V sídle Drutěvy je také 
podniková prodejna, kde družstvo kromě nabídky 
sortimentu externích dodavatelů současně provozuje 

sběrnu oprav. Ovšem i to je v současné době úzkopro-
fi lová činnost, neboť většinu levných výrobků nikdo 
neopravuje a  jednoduše se vymění za nové. Když si 
však koupíte cenově dražší oblečení, ke kterému navíc 
máte hlubší vztah, opravna se přeci jenom může hodit.

Provoz v šicí dílně zajišťuje 14 pracovníků, kteří šijí 
na zakázku nebo opravují oděvy. Drutěva má také 
specialistu – brašnáře. Větší záběr činností je v sou-
časné době nutný pro udržení chodu každé fi rmy, 
protože když odpadne zájem o jednu z činností, zbude 
jiná. Proto družstvo například provozuje i  brouše-
ní nožů a  nůžek nebo vyrábí již zmiňované kartáče 
a smetáky z kvalitních pravých žíní.

Zaměstnanci Drutěvy změny v  práci vítají, neboť 
tak není jejich pracovní náplň stereotypní. Družstvo 
kromě práce zajišťuje pro své zaměstnance také vzdě-
lávání – za pomoci EU vzniklo moderně vybavené 
školicí středisko, kam mohou pracovníci chodit zdar-
ma a učit se pracovat na počítačích. Mezi zajímavosti 
patří například i speciálně upravený počítač pro ne-
vidomou pracovnici.

Jiří Prokop, předseda družstva
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NABÍDKA SLUŽEB
Pokud potřebujete ušít například fi remní desky, 

vyrobit zajímavé dárkové krabičky na vaše zboží 
nebo potřebujete nakompletovat velké množství 
drobných předmětů, oslovte pražskou Drutěvu. 
Jednou z  výhod jsou výrobní haly přímo v  sídle 
družstva.

Chráněné dílny závodu, kde pracují osoby se 
zdravotním postižením, zajišťují jednoduché mon-
tážní práce a práce ve mzdě, jako např.:

• kompletace a etiketování výrobků,
•  kooperační, kompletační a jednoduché montážní 

práce,
•  propagační akce – vkládání katalogů, letáčků 

a dopisů do obálek,
• jednoduché práce pro tiskárny,
• balení a jednoduché montáže,
• vkládání zboží do samouzavíracích sáčků apod.

Družstvo zaměstnává více než 50 procent za-
městnanců se zdravotním postižením a  tím splňuje 
podmínku uvedenou v  § 81, odst. 2, písm. b) zákona 
č. 435/2004 Sb. o  zaměstnanosti v  posledním znění 
a  rovněž nabízí využití možnosti tzv. náhradního 

plnění. Náhradní plnění umožňuje splnění zákonné 
povinnosti pro společnost s více jak 25 zaměstnanci, 
kterým tento zákon ukládá zaměstnávat minimálně 
4 procenta osob se zdravotním postižením.

V roce 2012 vzniklo občanské sdružení DRUTÍK, o.s., 
jehož cílem je zachování tradice zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením ve výrobním družstvu 
Drutěva, které je zaměstnavatelem osob se zdra-
votním postižením již od svého vzniku v  roce 1950, 
i  zajištění odpovídajících podmínek pro zachování 
pracovních míst s možností jejich rozšíření nejen pro 
osoby se zdravotním postižením, ale pro všechny za-
městnance družstva. 

Občanské sdružení je založeno za účelem: 
1.  podpory volnočasových aktivit zdravotně postiže-

ných zaměstnanců, 
2. podpory rehabilitační činnosti zaměstnanců,
3. podpory činnosti výrobního družstva Drutěva,
4.  vytváření materiálních podmínek pro zdravotně 

postižené zaměstnance,
5.  vytváření vhodných pracovních podmínek pro 

zdravotně postižené zaměstnance.

Jak šel čas…
1950 – VZNIK DRUŽSTVA
Drutěva, výrobní družstvo invalidů vznikla na zá-
kladě smlouvy společenstevní ze dne 17. ledna 1950, 
zapsána do obchodního rejstříku pak byla ke konci 
března téhož roku. Rozsah výroby byl od počátku 
velmi široký a  odrážel profese zakládajících členů. 
Drutěva se zaměřovala na textilní výrobu, předměty 
z barevných kovů a železa, předměty z kůže, předmě-
ty ze dřeva, dřevin a  umělých hmot ve spojení s  ji-
nými materiály, zvláštní zboží vyráběné invalidy, ale 
i na opravu, údržbu a ladění pian a harmonií.

1955 – ROZŠIŘOVÁNÍ A MODERNIZACE
Stále se rozšiřující objem výroby družstva si postupem 
času vyžádal modernizaci technického vybavení dí-
len. Nové stroje, které nahradily dosud zdlouhavé ruč-

ní pletení, byly pořízeny do závodu v  Melantrichově 
ulici na Starém Městě. K práci se stroji bylo vyškoleno 
10 pracovnic z řad invalidů, které postupně seznamo-
valy s novou technikou i další pletařky z dílny. Rovněž 
i  rostoucí počet přijímaných zakázek z  doneseného 
materiálu si vynutil zřízení nové sběrny, která za tím-
to účelem fungovala v ulici Na Příkopě.

1957 –  NEJVĚTŠÍM DODAVATELEM 
DĚTSKÉ KONFEKCE

Ve druhé polovině padesátých let Drutěva úspěšně 
zavedla pletené zakázkové zboží i některé nové služ-
by, jako například vyplétání nábytku a  jiných před-
mětů rákosem. V oblasti dětské konfekce se družstvo 
postupně stalo největším dodavatelem státního 
obchodu a výroba se měla i nadále rozvíjet. Seznam 
dílen se rovněž rozšířil o  provozovnu v  Krakovské 
ulici v  blízkosti Václavského náměstí, kde Drutěva 
přijímala zakázky na šití dětských obleků na míru.
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1962 – MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Do rozvíjení vztahů se spřátelenými zeměmi třetího 

světa bylo zapojeno i československé družstevnictví. 
Tuzemská družstva navštěvovaly státní delegace, čel-
ní představitelé zahraničních družstev se vzdělávali 
v knihovně Ústřední rady družstev a řadoví pracov-
níci sbírali zkušenosti přímo na dílnách. Na valnou 
většinu z  nich se navždy zapomnělo, trvalý otisk 
v  české družstevní literatuře však zanechala mladá 
žena z Afriky, která se v Drutěvě učila švadlenou.

1964 –  EKONOMICKÝ EXPERIMENT 
V DRUTĚVĚ

Koncem padesátých let začalo být zcela zjevné, že 
se neúspěšný sovětský model fungování ekonomiky, 
který byl v Československu zaveden v roce 1953, ne-
obejde bez zásadní reformy. Hlavním kritériem byl 
dosud ukazatel hrubé výroby, která v centrálně plá-
novaném hospodářství zcela nerespektovala poptáv-
ku zákazníků. Vnitřní trh byl na jednu stranu trvale 
nedostatkový, na druhou se naopak hromadilo zboží 
v podstatě nepotřebné, o jehož výrobě se rozhodovalo 
z centra. Po prvním neúspěšném pokusu o ekonomic-
kou reformu a  v  důsledku špatně se vyvíjející třetí 
pětiletky dostal v roce 1963 příležitost kolektiv kolem 
ekonoma Oty Šika z  ekonomického ústavu ČSAV, 
který začal rozpracovávat „novou soustavu řízení“, 
jež fakticky znamenala zavedení tržních vztahů za 
zachování soustavy plánovitého řízení národního 
hospodářství.

Za účelem ověření funkčnosti principů reformy 
v praxi byly vybrány podniky, které je měly realizovat. 

Tím úplně prvním, který zkoušel nový systém řízení 
v  plném rozsahu, byla pražská Drutěva. Od 1. května 
1964 přešla do nového systému, kde poptávka zákazní-
ka byla více než jen pouhým slovem. Družstvo získalo 
plnou samostatnost v jednání s odběrateli i dodavate-
li a  mohlo si sestavovat svůj plán bez zásahů vyšších 
orgánů. Rovněž dostalo právo volné tvorby cen, s vý-
jimkou cen u oprav. Během prvního půlroku Drutěva 
postupně opustila část starého sortimentu, změnilo se 
celkem 54 procent zboží. Nevyráběly se tak již desetiti-
síce nepotřebných pletených čepiček, jen aby se splnil 
plán úkolů, třebaže pak musely být rozprodávány pod 
cenou, což logicky nebylo ekonomicky výhodné. Drutě-
va do výroby zavedla 98 nových výrobků, jejichž menší 
série umožňovaly měnit nabídku podle okamžitého 
zájmu zákazníků. Výroba pouze na základě poptávky 
se pozitivně projevila i v ekonomické rovině – bilanční 
zisk Drutěvy byl během prvních pěti měsíců experi-
mentu vyšší o téměř 500 tisíc Kčs, než byl Ústředním 
svazem výrobních družstev stanovený plán.

Experimenty se zaváděním principů tržního hospo-
dářství byly postupně vyhodnocovány a řada z prv-
ků, které v  Drutěvě zavedli, byla v  druhé polovině 
šedesátých let uvedena do praxe i v jiných podnicích. 
Osud nové soustavy řízení národního hospodář-
ství však byl nerozlučně spjat s politickým vývojem 
v Československu. S koncem pražského jara v srpnu 
1968 a  nástupem normalizace tak skončily i  pokusy 
o zreformování plánovitého hospodářství. 

1967 – ÚSPĚŠNÉ VÝROBKY
Snaha zavést do česko-

slovenského hospodář-
ství některé principy 
tržní ekonomiky se zce-
la přirozeně odrazila 
i  v  sortimentu zboží, 
které Drutěva ve druhé 
polovině šedesátých 
let vyráběla. Výrobky 
začaly vycházet z  re-
álných potřeb a  přání 
zákazníků, byly více 
módní a  refl ektovaly 
světové trendy v odívá-
ní. Drutěva v  této době 
patřila mezi velmi dobře 
hodnocené domácí vý-
robce textilu a  získala 

Pánská polokošile oceněná 
zlatou medailí LVT 1967 
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řadu prestižních ocenění. Na Libereckých výstavních 
trzích (LTV) 1967, za jejichž poválečným obnovením 
stála v roce 1956 výrobní družstva a podniky místního 
hospodářství, byla Drutěva oceněna za svoji pánskou 
polokošili.

Rovněž mezi oceněnými družstvy, která získala 
v  rámci celostátní kontraktační akce s  tématikou 
svrchních oděvů v  Tatranské Lomnici v  listopadu 
1967 nejvyšší uznání, byla pražská Drutěva. Kri-
tériem hodnocení družstev odběrateli byla nejen 
vysoká návrhová úroveň kolekce, ale i to, že kvalita 
ze sériové výroby skutečně odpovídala po všech 
stránkách modelům, podle nichž byly objednávky 
provedeny.

1969 –  NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ
Demonstrace k  prvnímu výročí sovětské okupace 

jsou na první pohled tématem, které nemá s historií 
Drutěvy mnoho společného, není to však pravda. 
Srpnové protesty roku 1969 začaly již v polovině mě-
síce a nabíraly na intenzitě s blížícím se datem výročí 
okupace, kdy byly v řadě závodů vyhlášeny manifes-
tační stávky. V průběhu dopoledne 21. srpna opustili 
dělníci holešovické Drutěvy svůj závod a  společně 
s dělníky z Tesly Holešovice a Tesly Karlín se za pro-
volávání hesel organizovaně vydali na Václavské 
náměstí. Postupně narůstající dav okolo poledne ná-
městí zaplnil, zasáhli však příslušníci připravených 
jednotek VB, Lidových milicí a armády, kteří demon-
stranty vytlačili do bočních ulic. Protesty v průběhu 
večera přerostly v pouliční srážky mezi demonstran-
ty a  ozbrojenými jednotkami, na jejichž konci byly 
i lidské oběti. Mocenský aparát se masových demon-
strací oprávněně obával, byl tak připraven zasáhnout 
jakýmikoli prostředky.

1978 –  MODERNIZACE VÝROBY 
A ROZŠIŘOVÁNÍ SLUŽEB

Vysokou úroveň výrobků si Drutěva držela i v sedm-
desátých letech, což nejlépe dokládají získaná oceně-
ní i  stálý zájem ze strany zákazníků. Družstvo stále 
vyrábělo dětskou konfekci, koženou galanterii, kar-
táčnické zboží nebo látky, ve službách byly rozšiřo-
vány krejčovské a pletařské práce i opravy pleteného 
zboží. Provozy a dílny postupně procházely moderni-
zací, která umožňovala další rozšíření výroby přede-
vším o zakázkové práce i lepší uplatnění invalidních 
zaměstnanců. 

1982 –  JIŽ 26 FIREMNÍCH PRODEJEN, 
PROVOZOVNY I MIMO PRAHU

Pražská Drutěva pouze nevyráběla, již od padesátých 
let měla rovněž řadu vlastních prodejen – provozo-
vala maloobchodní činnosti v  oboru kartáčnickém, 
galanterním, brašnářském, prádla, oděvů a pleteného 
ošacení. Ve svých obchodech, kterých bylo v roce 1982 
již 26, prodávala jak vlastní výrobky, tak i nakupované 
zboží. Narůstal i počet provozoven, krejčovské zakázky 
byly vyřizovány v Melantrichově ulici, pletené ošacení 
v ulicích Revoluční a Na Poříčí, dětské krejčovství a šití 
ložního prádla bylo možno navštívit ve Štěpánské ulici 
nebo opravnu pleteného svrchního ošacení na Jung-
mannově náměstí. Drutěva se však neomezovala pouze 
na Prahu, provozovny pleteného ošacení byste v roce 
1982 nalezli i v Karlových Varech, Plzni nebo Teplicích.

1991 –  PŘEDSEDA DRUTĚVY 
V ČELE SČMVD

Po náhlém úmrtí předsedy SČMVD Ing. Josefa 
Šťastného byl v  říjnu 1991 novým předsedou svazu 
jednomyslně zvolen dosavadní I. místopředseda Jan 
Wiesner, předseda Drutěvy Praha. Wiesner působil 
v pražské Drutěvě od roku 1980, nejprve jako vedoucí 
technického rozvoje a  investiční výstavby, od roku 
1990 byl předsedou družstva.

1994 –  ÚSPĚCHY I VE SVĚTOVÉ 
KONKURENCI

S otevřením hranic se po roce 1989 do Českosloven-
ska začaly šířit západní módní trendy, s  nimiž bylo 
nutno držet krok. Pražská Drutěva pracovala na no-
vých kolekcích – v roce 1994 představila kolekci sério-
vě vyráběných pulovrů s copánkovými, plastickými, 
ažurovými i krajkovými vzory, 20 modelů na zakázku 
vyráběných kostýmků v přírodních barvách a plete-
né kabátky. Kolekce měly úspěch, na mezinárodním 
veletrhu textilu, oděvů, obuvi, galanterie a módních 
doplňků „Garderoba 94“ získala Drutěva druhé místo 
v soutěži „Exponát Garderoba 94“ za dámský pletený 
kostým.

Text: Mgr. Rodan Svoboda, Jana Henychová 
Foto: Jana Henychová, archiv SČMVD

www.drutevapraha.cz
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„Inspirativní den s  inspirativními lidmi“, tak zněl 
podtitul konference Inspiromat I., kterou odstarto-
val cyklus konferencí založených na reálných pří-
bězích z prostředí českého byznysu. „Není lepšího 
povzbuzení než reálný příběh, který vám někdo na 
základě vlastní zkušenosti předá. Není nic užiteč-
nějšího než se poučit z chyb a úspěchu ostatních,“ 
říká Jaroslava Valová, Manažerka roku 2013 a gene-
rální ředitelka společnosti SIKO KOUPELNY. Kon-
ference se uskutečnila v  úterý 10. března od 10:00 
hodin v Hlavním sále Valdštejnského paláce pod zá-
štitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu České 
republiky Mgr. Miluše Horské.

Na konferenci vystoupily členky Klubu manažerek, 
v  minulosti oceněné v  soutěži Manažer/Manažerka 
roku, prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Jana Malá, Ing. 
Helena Rögnerová, Dr. Olga Kupec, Ing. Jaroslava 
Valová a  JUDr. Hana Machačová. Jejich patrony byli 
Ing. Pavel Kafk a, Jan Wiesner, Ing. Jan Mühlfeit, Ing. 
Jaromír Hájek, Ing. Martin Diviš a  Ing. Jan Dvořák. 
Akci moderovaly profesorky Vysoké školy ekono-
mické v Praze prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 
a prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. Přítomní účastníci 
konference měli výjimečnou příležitost nechat se 
inspirovat osobními příběhy, názory a  zkušenostmi 
výjimečných osobností z různých oborů. Této příle-
žitosti využil i nemalý počet studentek Vysoké školy 
ekonomické, tedy dívek, jež mají celý svůj profesní 
život teprve před sebou a které vedle inspirace a po-
vzbuzení mohly po skončení akce rovněž získat cenné 
kontakty pro svoji budoucí kariéru.

Akci zahájila PhDr. Lenka Tomešová, předsedkyně 
klubu manažerek ČMA. V úvodu svého projevu přiví-

tala přítomné a  zdůraz-
nila mimo jiné vzájemnou 
pomoc manažerek a  je-
jich spolupráci. „Je mi ctí 
stát v  čele klubu, kde je 
tak hodně skvělých a vý-
jimečných žen, již 19 let,“ 
řekla mimo jiné. 

Svůj pozdrav zaslala, 
byť formou videozázna-
mu, také eurokomisař-
ka Mgr. Věra Jourová. 
„Jsem přesvědčená, že 
to jde,“ řekla k  téma-
tu prosazování žen ve 
vrcholných funkcích. Připomněla současně důležitost 
odpovídajících podmínek, mezi něž patří vytvoření 
zařízení pro péči o děti, pružné pracovní podmínky 
či rodičovská dovolená rovnoměrně rozložená mezi 
ženu a muže. „Měli bychom se také zblízka podívat na 
odměňování žen a mužů,“ dodala.

Z přednesených příběhů manažerek bylo zcela zřej-
mé, do jaké míry se prolínají osobní život a kariéra. 
Základní předpoklady stát se dobrou manažerkou, 
konkrétně talent, odvaha či schopnost prosadit se, 
mnohdy nestačí, pokud žena nemá základ ve vlastní 
rodině, podporu manžela, a tudíž stabilitu v soukro-
mém životě. Rovněž je důležité být sama sebou a ne-
bát se prosazovat vlastní názory, i když to jde někdy 
těžce. Velký důraz na úspěch se dá přiřadit také volbě 
správného týmu spolupracovníků kolem sebe. Ko-
munikace je základem, a to nejen na úrovni vysokého 
managementu, ale také směrem k  lidem v  nižších 
pozicích, kterým je potřeba fi remní záměr vysvětlit, 
čímž se zvyšuje šance na úspěch.

Konference Inspiromat I. odstartovala 
cyklus o inspirativních lidech

PhDr. Lenka Tomešová
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Pojďme si připomenout alespoň část z jednotlivých 
vystoupení manažerek a jejich patronů…

ING. HELENA RÖGNEROVÁ
ředitelka odboru dohledu nad zdravotním 
pojištěním MZ ČR
v době získání titulu ředitelka FN Motol

Patronem Ing. Heleny Rögnerové byl Ing. Jan 
Mühlfeit, viceprezident ČMA a dlouholetý víceprezi-
dent Microsoftu pro Evropu, který popsal pozici ČR 
z hlediska rovných příležitostí ve srovnání s  jinými 
zeměmi. „Tato konference je o  inspiraci, pojďme se 
seznámit s příběhy žen, které zde dnes budou hovo-
řit,“ uvedl s tím, že je potřeba více žen nejen v politice, 
ale také v ekonomice, s odkazem na zahraniční mode-
ly, kde jsou ženy početně více zastoupeny (například 
Finsko). „Platí stejně pro muže i  pro ženy, že lídrem 
není ten, kdo dává rozkazy a příkazy tisícům, ale ten, 
kdo dává naději milionům,“ dodal k  předpokladům 
dobrého manažera. 

Ing. Helena Rögnerová v předneseném vystoupení 
přiblížila svůj celoživotní sen studovat medicínu, 
který se jí však v důsledku nepřízně doby nepodařilo 
uskutečnit. Zdravotnictví se přesto stalo náplní její 
kariéry, Ing. Rögnerová je tak dokladem, že silná vůle 
dovede překonat řadu překážek. Ve svém projevu 
dále zmínila bohaté pracovní zkušenosti a  problé-
my, se kterými se potýkala během vedení FN Motol, 
i  profesní život po odchodu z  pozice ředitelky této 
nemocnice.

JANA MALÁ
předsedkyně družstva Moravská ústředna Brno
členka představenstva SČMVD

Patronem Jany Malé byl Jan Wiesner, prezident 
Konfederace zaměstnavatelských a  podnikatel-
ských svazů. Nastínil své zkušenosti se zastoupe-

ním žen ve vrcholných funkcích, které získal za 
dlouholetého působení v  roli předsedy SČMVD. 
„V tomto sektoru měly ženy vždy rovnocenné šan-
ce,“ řekl. Jako patron předsedkyně družstva Morav-
ská ústředna Brno připomněl dále, že tento český 
výrobce exportuje do 25 zemí světa. „Exportuje do-
konce i do vesmíru,“ podotkl s úsměvem, s odkazem 
na let českého Krtka do vesmíru v legendárním ra-
ketoplánu Endeavour, do kterého si jej s sebou vzal 
americký astronaut Andrew Feustel. „Je to jedno 
z nejlepších členských družstev SČMVD, v jeho čele 
stojí žena a podnik funguje velice dobře. V Morav-
ské ústředně nejde jen o  výrobu v  rámci běžného 
pracovního poměru, ale družstvo zaměstnává také 
řadu pracovníků domácích, ženy s dětmi,“ upřesnil. 
Zmínil také významná ocenění předsedkyně Jany 
Malé, mezi něž patří tituly Manažerka roku 2005, 
Lady Pro 2012 a Českých 100 nejlepších, a její činnost 
v představenstvu SČMVD. 

Jana Malá započala svoji profesní kariéru jako 
absolventka zemědělské školy v  zemědělském druž-
stevnictví, odkud odešla do výrobního družstva Mo-
ravská ústředna Brno. V Moravské ústředně nejprve 
zastávala funkci vedoucí podnikové kontroly, od 

Jana Malá, předsedkyně družstva Moravská ústředna Brno

Zleva: Jan Wiesner, Jana Malá

Ing. Helena Rögnerová Ing. Jan Mühlfeit
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roku 1983 pak byla obchodní náměstkyní. Třebaže 
bylo v družstvu 97 procent žen, v managementu byla 
tou první až právě Jana Malá. V roce 1986 se nejprve 
stala místopředsedkyní družstva, po smrti předcho-
zího předsedy o  rok později se stala jeho nástupky-
ní. Z  politických důvodů však byla nucena společně 
s ostatními členy managementu v roce 1988 Morav-
skou ústřednu opustit. Z  výrobního družstevnictví 
ovšem natrvalo neodešla, stala se místopředsedkyní 
družstva Vkus Brno, který byl známým výrobcem 
konfekce. Listopad 1989 Janu Malou postavil před těž-
ké rozhodnutí – zůstat ve Vkusu Brno, či se vrátit zpět 
do Moravské ústředny. Zvítězil návrat, byť dočasně 
pouze do funkce technické náměstkyně. Od září 1990 
až dosud je Jana Malá předsedkyní družstva. 

Moravská ústředna však již nebyla tím družstvem, 
které Jana Malá o 15 měsíců dříve opouštěla. Družstvo 
bylo zadlužené, exportní vztahy téměř zničené. Dů-
ležitá byla transformace družstva, která probíhala 
od roku 1992. Janě Malé se podařilo utvořit silný tým, 
stanovit jasnou strategii a  pravidla. Z  celkem osm-
nácti výrobních programů, které Moravská ústředna 
tehdy vyráběla, si vybrala výrobu plyšových hraček 
a v tomto směru pokračuje družstvo i nadále.

Důležité podle jejích slov je, aby fi rma byla nejen 
úspěšná, ale aby lidé, co v ní pracují, byli spokojení, 
aby existovala stabilita pracovníků. „Jsme obor, kde 
je velice nízká průměrná mzda a  pokud tu tito lidé 
setrvávají, je vidět, že se jim u  nás líbí,“ odkázala 
na problém stability zaměstnanců. „Říká se o  mně, 
že jsem tvrdá, ale jsem otevřená a upřímná, a proto 
vždy hovořím otevřeně o problému,“ řekla s  tím, že 
komunikace je nutná nejen na úrovni managementu, 
ale i na úrovni vztahů s pracovníky. „Pak je můžete 
získat na svou stranu,“ dodala s tím, že ze zkušeností 
v Moravské ústředně může říci, že ačkoliv se někdy 
fi rma potýkala s problémy, díky semknutí pracovní-
ků vždy navenek působila stabilně. „Malé a  střední 
fi rmy, mezi něž patříme, jsou všude ve světě základem 
ekonomiky úspěšných zemí, jen u nás se to nedaří,“ 
dodala k problematice struktury současného českého 
hospodářství. V závěru svého vystoupení poděkovala 
bývalému předsedovi Svazu českých a  moravských 
výrobních družstev Janu Wiesnerovi za pomoc druž-
stvům a zdůraznila, že SČMVD vždy dovede členským 
družstvům významně a operativně pomáhat.

PROF. MUDR. EVA SYKOVÁ, DRSC.
ředitelka Ústavu experimentální medicíny AV ČR, 
senátorka

Ing. Pavel Kafk a, prezident České manažerské asocia-
ce, byl patronem prof. MUDr. Evy Sykové, DrSc. Mimo 
jiné zmínil odvahu této manažerky prosazovat moder-
ní směry vědy. „Dává šanci mladým vědcům, přitahuje 
zahraniční renomované odborníky,“ řekl. Připomněl, 
že ČMA přibližně před rokem zahájila cyklus konferen-

cí „O  hledání výjimeč-
nosti“, kde mimo jiné 
prof. MUDr. Syková také 
vystoupila. Zdůraznil 
její obrovskou píli a  za-
nícení a připomněl řadu 
ocenění, která za svou 
dlouholetou práci získa-
la. V  závěru svého pro-
jevu pozval přítomné na 
konferenci, kterou pořá-
dá ČMA v  dopoledních 
hodinách 23. dubna před 
vyhlášením výsledků 
soutěže Manažer roku 
2014. Konference s téma-
tem „Analýza světového 
ekonomického fóra“ na-
stíní odpovědi na otázky 
na základě zkušeností z praxe u za-
hraničních fi rem, kde je v top mana-
gementu více žen než mužů, a  tyto 
fi rmy jsou velice úspěšné. „Pokusíme 
se v průběhu konference najít barié-
ry, které zatím v našich podmínkách 
tuto situaci ovlivňují,“ dodal.

MUDr. Eva Syková v  projevu 
zmínila své studijní začátky i  dal-
ší profesní směřování. Dle jejích 
vlastních slov měl velký vliv na její 
nejen osobní, ale i profesní život, ve 
kterém se chtěla věnovat výzkumu, 
sňatek s  akademikem prof. MUDr. 
Josefem Sykou, DrSc. V roce 1970 za-
hájila MUDr. Syková vědeckou práci 
a roku 1983 založila vlastní laboratoř, 
kde se svými kolegy prováděla významné výzkumy 
zejména v  oblasti neurofyziologie. Již tehdy se svou 
pracovní skupinou dosahovala zajímavých výsledků. 
Rok 1989 představoval pro ni i její kolegy vstupenku do 
světa – možnost cestovat do zahraničí a získávat nové 
poznatky, zkušenosti a  cenné kontakty. Poté začala 
spolupracovat s  Ústavem Experimentální medicíny 
AV ČR – cílem bylo založit výzkumný ústav v  těsné 
blízkosti nemocnice, tedy pacientů, kteří potřebují 
pomoc, a  případné výsledky výzkumu tak mít mož-
nost vyzkoušet i v praxi. Současně začala organizovat 
i velké mezinárodní akce. „Je to důležité, aby se člověk 
dostal mezi světovou špičku,“ řekla MUDr. Syková. Své 
výsledky výzkumů realizovala například u  pacientů 
s poraněnou míchou. Její dlouholetá vědecká práce za-
hrnuje oblast výzkumu v neurovědách, onkologii, bu-
něčné biologii, ekotoxikologii, kmenových buňkách, 
biomateriálech či tkáňových náhradách. V  Motole 
založila se svými kolegy Inovační biomedicínské cent-
rum ÚEM AV ČR. MUDr. Syková je držitelkou ocenění 
Manažerka roku 2011. „Toto ocenění je pro mě velice 

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

Ing. Pavel Kafka
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důležité. Je potřeba, aby všichni viděli, že nemůžeme 
být jen vědci, ale je potřeba být i manažerem,“ zavtip-
kovala. Jak dodala, stále nosí v hlavě nové a nové nápa-
dy a výzvy. „Všem nám přeji, abychom získali mnoho 
mladých žen, které půjdou za svými cíli.  

DR. OLGA KUPEC
jednatelka Abydos, s. r. o.

Patronem Dr. Olgy Kupec byl Ing. Jaromír Hájek, 
viceprezident ČMA, generální ředitel LeasePlan ČR, 
který účastníkům akce přiblížil své seznámení s touto 
manažerkou, zmínil její úspěchy a to, že úspěšně řídila 
fi rmu o 200 zaměstnancích, kde obrat fi rmy byl téměř 
čtvrt miliardy korun. Dr. Kupec předává své zkuše-
nosti studentům na vysoké škole. „Paní doktorka na 
mě vždy působila velice skromně a  skromnost je ta 
správná vlastnost úspěšných lidí,“ dodal Ing. Hájek.

Dr. Olga Kupec měla vztah k technickým oborům již 
od dětství, kdy preferovala hračky jako Merkur, nebo 
Malý chemik. Popsala své studijní začátky, původně 
se měla věnovat učitelství, profesně však zakotvi-
la v  odvětví strojírenství, když se dostala do fi rmy 
Abydos. Přiblížila rovněž i partnerství společnosti se 
školami, díky kterému mají studenti možnost sezná-
mit se v praxi se studovaným oborem.

ING. JAROSLAVA VALOVÁ
generální ředitelka SIKO KOUPELNY, a.s.

Ing. Valovou uvedl její patron Ing. Jan Dvořák, člen 
představenstva společnosti SIKO KOUPELNY, jenž ve 
své řeči přiblížil principy, jimiž se Ing. Valová ve svém 
podnikání řídí, a její odpovědnost a spolehlivost. 

Ing. Valová seznámila přítomné se začátky fi rmy 
Siko, která byla založena v  jihočeských Čimelicích 

v roce 1990. Společnost se v současnosti zabývá pro-
dejem stavebních izolací, keramiky a  obkladů. Na 
samém počátku fi rmy Siko byly úvahy – zaměstnání 
či podnikání? Zvítězilo podnikání, byť první roky ne-
byly lehké. Finančními prostředky na rozjezd podni-
kání se staly rodinné úspory včetně vkladních knížek 
dětí. Firma i po 25 letech funguje na rodinné bázi – 
Ing. Valová ji řídí společně se svým synem. Politikou 
fi rmy není dodávat zboží do řetězců, provozuje tak 
řadu prodejen po celé republice a zákazníci mohou 
navštívit také showroom na Zličíně. Velkým úspě-
chem Ing. Valové je skutečnost, že se fi rmě Siko po-
dařilo dostat na český trh zcela novou značku. „Moje 
základní osobní hodnoty jsou úcta ke stáří, respekt 
k  druhým a  dodržování pravidel,“ přiblížila zásady, 
jimiž se řídí.

JUDR. HANA MACHAČOVÁ
Manažerka odvětví a TOP 10
členka představenstva a  náměstkyně generálního 
ředitele pojišťovny Kooperativa

Patronem JUDr. Machačové byl Ing. Martin Diviš, 
předseda představenstva a  generální ředitel pojiš-
ťovny Kooperativa. „Firmy, na kterých se podílejí 
obě pohlaví, jsou úspěšné, jak zde během odpoledne 
padlo. Stejně jako rodina, která má oba rodiče, je sta-
bilnější,“ shrnul Ing. Diviš téma celé konference.

JUDr. Hana Machačová má v oblasti pojišťovnictví 
více než třicetileté pracovní zkušenosti a do pojišťov-
ny Kooperativa nastoupila před 20 lety. „Kromě příle-
žitosti – dostat zajímavou pracovní pozici, je současně 
velice důležité, aby měl člověk kolem sebe ty správné 
lidi,“ řekla mimo jiné JUDr. Machačová.

Text: Jana Henychová, Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová

VD_4_2015.indd   16 27.4.15   15:56



ru
b

ri
k

a
 m

a
n

a
ž

e
rů

 d
ru

ž
st

e
v

17
 

4/2015  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Na valném shromáždění a  celorepublikové pora-
dě jsem předložil zástupcům družstev informace 
o  „Projektu restrukturalizace hospodářství Čes-
ké republiky“,  který v  roce 2013 vypracoval Svaz 
českých a moravských výrobních družstev a který 
směřuje k  podpoře rozvoje výrobního družstev-
nictví v ČR. V roce 2014 zahájil svaz jednání o jeho 
realizaci s  představiteli české vlády a  zástupci za-
městnavatelů. Dovolte mi, abych vás informoval 
o aktuální situaci v realizaci tohoto úkolu a na za-
čátku připomněl hlavní teze projektu.

Hospodářská struktura ČR byla dlouhá desetiletí 
budována s  preferencí velkých průmyslových celků. 
V  období socialistického hospodářství a  centrálního 
plánování rostly obrovské průmyslové podniky zamě-
řené na trh RVHP, malé fi rmy byly zrušeny a střední 
vyplňovaly mezery na trhu a ztrátové služby. Negativ-
ní vývoj pokračoval i po roce 1990, kdy bezprecedentní 
otevření trhu  omezilo významně produkci českých 
výrobců a podkapitalizace  průmyslu si vynutila vstup 
zahraničního kapitálu, který směřoval investice pře-
vážně k  budování velkých podniků (např. automobi-
lový průmysl). Malé a střední fi rmy byly nuceny řešit 
situaci nedostatku zakázek přijetím práce ve mzdě 
a  výrobou komponent, polotovarů a služeb pro velké, 
převážně zahraniční, podniky.  Vytvořila se tak silná 
závislost středních fi rem na velkých korporacích, kte-
rá je v  krizových obdobích velmi riziková. Narostly 
tak enormně rozdíly v podílu středních fi rem na ob-
ratu průmyslu mezi ČR a zeměmi EU. Zisk a přidaná 
hodnota mizí v zahraničí.

Vyplývá z  toho, že struktuře našeho hospodářství 
chybí stabilizátor, který tvoří v silných ekonomikách 
střední fi rmy a  to je v  globální evropské a  světové 
ekonomice velmi rizikové a nevytváří to předpokla-
dy potřebného budoucího rozvoje naší ekonomiky. 
Proto je třeba tento stav programově ve výhledu ná-
sledujícího desetiletí změnit. 

Jak potvrzuje analýza komise parlamentu EU pro 
průmysl, vědu a  výzkum, jsou střední fi rmy a  pod-
niky výrobních družstev stabilizátorem úspěšných 
ekonomik a  zejména stabilizátorem zaměstnanosti. 
Tyto fi rmy nejlépe zvládly krizové výkyvy posled-
ních let a udržely a dokonce zvýšily, na rozdíl od kon-
venčních fi rem, zaměstnanost.

Vládě ČR jsme předložili návrhy, aby v nejbližším 
období byla podpora malých a středních fi rem a vý-
robních podniků družstev zaměřena zejména na ná-
sledující cíle:

-  Snížení závislosti těchto fi rem na nerentabilní 
práci ve mzdě nebo výrobě komponent s  nízkou 

přidanou hodnotou a  snížení jejich závislosti na 
zahraničním, respektive velkém kapitálu.

-  Posílení technologického potenciálu těchto fi rem 
směrem k  HI-TECH a  podpora rozvoje vlastních 
výrobních programů.

-  Pomoc a podpora v oblasti inovačních procesů a ve 
snižování energetické náročnosti.

-  Podpora v  zajištění exportních trhů a  vhodných 
obchodních partnerů.

-  Zajištění technicky vzdělaných pracovníků (pod-
pora technického, respektive učňovského školství).

-  Minimalizace byrokratické zátěže.
České hospodářství musí změnit svou současnou 

strukturu a  vytvořit silnou ekonomickou základ-
nu z malých a středních fi rem a výrobních podniků 
družstev s vlastními výrobními programy. Považuje-
me to za významný a nutný proces zejména z násle-
dujících důvodů:

-  Malé a  střední fi rmy včetně podniků výrobních 
družstev nejsou soustředěny pouze v  silných 
průmyslových lokalitách, ale pokrývají širokou 
sítí území České republiky v jednotlivých krajích, 
okresech a také na venkově a tím udržují a stabi-
lizují ekonomiku jednotlivých lokalit a zaměstna-
nost místního obyvatelstva. 

-  Jde o  české fi rmy zaměstnávající české občany 
se silnou vazbou k jejich sídlu, u kterých nehrozí 
přemísťování výroby do „lacinějších, lukrativněj-
ších“ lokalit. Tyto fi rmy se nejlépe osvědčily nejen 
historicky, ale také v krizových letech 2007–2012 
a vyrovnávají se lépe než konvenční podniky s ex-
trémními zvraty a výkyvy vyvolávanými globál-
ními ekonomickými vlivy.

Akční plán podpoří rozvoj výrobních 
podniků družstev
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-  Jsou to fi rmy s  přímou vazbou na lokalitu a  po-
třeby místní komunity a  samosprávy. Spoluvy-
tváří v lokalitách příznivé podmínky občanského 
a společenského života v nejširším slova smyslu.

Chtěl bych zástupce našich členských družstev in-
formovat, že naše argumenty a návrhy podpory jsou 
obsaženy v  usneseních evropských orgánů včetně 
parlamentu EU o nutné podpoře výrobních podniků 
družstev. Na základě shody Konfederace zaměstna-
vatelských a podnikatelských svazů, Svazu průmyslu 
a  dopravy a  Hospodářské komory ČR zahájil v  roce 
2014 pod vedením Svazu českých a  moravských vý-
robních družstev svou činnost pracovní tým složený 
ze zástupců svazů, malých a  středních fi rem a  vý-
robních podniků družstev. Po projednání projektu 
s  ministrem průmyslu a  obchodu Janem Mládkem 
jmenoval pan ministr do tohoto týmu dva zástupce 
ministerstva.

Je před námi aktuální úkol ve spolupráci s  vládou 
ČR promítnout podporu rozvoje malých a středních 
fi rem do všech podstatných programů rozvoje našeho 
hospodářství včetně zajištění programového období 
2014–2020. V pátek 6. března projednal pracovní tým 
„Akční plán podpory malého a středního podnikání 
na období 2014–2015 předložený MPO ČR a  zahrnul 
do něho své připomínky. Uvedený materiál byl zařa-
zen do programu jednání RHSD ČR (tripartita) a byl 
schválen všemi sociálními partnery, zejména vládou 
ČR. Tento plán podpory a  rozvoje bude zpracován 
také pro roky následující a  ročně bude hodnocena 
jeho realizace. Nejen pro tuto práci přivítám vaše 
náměty. O výsledcích budete průběžně informováni.

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

Podnikáme odpovědně
Řada malých a  středních podnikatelů uplatňuje od-
povědné chování jako standardní součást řídících 
procesů. Oproti velkým podnikům se však jedná vět-
šinou o méně formální přístup. Odpovědné chování 
je jim zcela přirozené a  vlastní. Neinformují o  něm 
v  rozsáhlých zprávách o  společenské odpovědnosti. 
Působí v daném regionu, zajímají je otázky a témata 
týkající se jejich nejbližšího okolí. Podnikají odpo-
vědně a pozitivně působí na společnost.

Ke společenské odpovědnosti je vedou většinou sil-
né etické a osobní hodnoty majitelů či zakladatelů. Za 
každým podnikem stojí zajímavý příběh, který může 
být inspirací a příkladem ostatním.

Cena za společenskou odpovědnost Podnikáme 
odpovědně oceňuje malé a  střední podnikatele 
a  rodinné fi rmy, kterým je odpovědné podnikání 
naprosto přirozené. Jejich odpovědné chování po-
zitivně ovlivňuje ostatní organizace, ale i  samotné 
spotřebitele. Zvláštní kategorii v ceně tvoří sociální 
podniky.

Cenu vyhlašuje Rada kvality ČR s  Asociací spole-
čenské odpovědnosti, Asociací malých a  středních 
podniků a živnostníků ČR a P3 - People, Planet, Profi t 
v kategoriích:

• malý a střední podnik,
• rodinná fi rma,
• sociální podnik.  
Cena za společenskou odpovědnost Podnikáme 

odpovědně inspiruje média, aby se nezabývala spo-
lečenskou odpovědností jen velkých fi rem, ale pro-
stor dávala i silným příběhům ze světa odpovědného 
podnikání těch menších, mnohdy rodinných fi rem či 
sociálních podniků. 

Do prvního ročníku Ceny za společenskou odpo-
vědnost Podnikáme odpovědně se můžete hlásit do 
31. srpna 2015. 

Ceny vítězům budou předány u  příležitosti slav-
nostního večera ve Španělském sále Pražského hradu 
v rámci Listopadu - Měsíce kvality ČR.

Více informací a formuláře přihlášek naleznete na 
webové stránce Rady kvality www.npj.cz.

Zdroj: Rada kvality 
(-vr-) 

w w w.npj.cz
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Přibližně 40 % české populace 
pokládá reklamu za vítaný zdroj 
informací, přičemž je mezi nimi 
zastoupeno více žen a  těch, kteří 
pravidelně využívají internet. 
Z  hlediska umístění reklamy lidé 
nejvíce vítají reklamu přímo na 
místě prodeje, konkrétně pak 
ochutnávky a  prezentace, upou-
távky v  regálech a  na pultech 
prodejen, letáky v  prodejnách 
a  nabídky výrobků na propagač-
ních stojanech a  paletách. Z  nad-
linkové reklamy má největší vliv 
reklama v novinách a časopisech. 
Podle výsledků výzkumu naopak 
lidé pokládají za nejméně užitečné 
reklamní SMS a MMS v mobilních 
telefonech, internetovou reklamu 
a  písemné pozvánky do spotřebi-
telských soutěží.

Celková ochota nakupovat na 
základě reklamy v české populaci 
roste, v letošním roce přiznalo ná-
kup na základě reklamy 44 % lidí. 
Na druhé straně tak klesá i počet 
lidí, kteří podle reklamy nenakou-
pili nebo takový nákup nepřiznali.

Z  hlediska témat lidem nejvíce 
vadí reklama na tabákové výrob-
ky, alkohol, léky a potravinové do-
plňky. V  souladu s  dlouhodobým 
trendem jsou Češi benevolentnější 
u reklam na pivo, víno a volně pro-
dejné léky.

Celkově lze podle přístupu k re-
klamě českou populaci rozdělit do 

čtyř základních skupin. Početně 
nejsilnější je skupina, která rekla-
mu odmítá či by chtěla její jasné 
vymezení (36 %), podstatně slabší 
jsou pak skupiny přijímající rekla-
mu s výhradami (24 %), požadující 
regulaci (20 %) a přející si reklamu 
bez omezení (20 %).

 (-rs-)

Ochota Čechů nakupovat na základě 
reklamy roste

Vyplývá to z  pravidelného 
výzkumu „Postoje české ve-
řejnosti k  reklamě“, jehož 
zadavateli byly Česká mar-
ketingová společnost (ČMS), 
POPAI a  České sdružení pro 
značkové výrobky (ČSZV). 
V  rámci výzkumu, který pro-
bíhá pravidelně již od roku 
1993, bylo v  lednu letošního 
roku dotázáno 1005 osob nad 
15 let.
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Zákon o  obchodních korporacích (obchodní společ-
nosti a  družstva), je základní součástí rekodifi kace 
soukromého práva a  úzce souvisí s  novým občan-
ským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.). Dosud nejroz-
sáhlejší podrobný komentář k tomuto zákonu, který 
vydalo nakladatelství Wolters Kluwer, a.s. poskytuje 
ucelený výklad korporátního práva, vykládá novou 
koncepci obchodních korporací a  jejich začlenění 
v   rámci právnických osob podle občanského záko-
níku, poskytuje vodítko při posouzení kogentnosti 
a  dispozitivnosti zákona, řeší základní podmínky 
fungování jednotlivých druhů obchodních korpora-
cí a jejich orgánů, ale dává rovněž odpověď na dílčí 
otázky týkající se odpovědnosti členů korporací, 
nové úpravy druhů podílů, vkladů a podílů na zisku, 
způsobů řízení akciové společnosti atd.

Velmi podrobně je zpracována problematika vě-
novaná družstvům (autor JUDr. Zdeněk Čáp) už 
vzhledem k  tomu, že nová právní úprava je oproti 
obchodnímu zákoníku podstatně podrobnější a  do-
znala řadu změn. Srozumitelný a fundovaný výklad 
umožňuje problémy z nové úpravy plynoucí zvládat.

Velkou předností komentáře je podrobné zpracová-
ní daňových a účetních aspektů zákona, které najdete 
vždy u příslušných ustanovení. 

Ačkoliv je publikace určena zejména právníkům, 
srozumitelná forma výkladu umožní porozumět pro-
blematice upravené tímto zákonem i  členům vedení 
korporací a podnikatelům. 

Publikace přináší informace o souvisejících předpi-
sech, českých a evropských, a odkazy na relevantní 
odbornou literaturu. 

Rozsáhle se věnuje judikatuře, která je použitelná 
i po nabytí platnosti zákona.

 Komentář je v současné době nejkvalitněji zpraco-
vaným dílem vykládajícím zákon č. 90/2012 Sb., o ob-
chodních korporacích. 

Komentář k  Zákonu o  obchodních korporacích 
můžete se speciální slevou pro výrobní družstva 
objednat do 30. 6. 2015 v internetovém obchodě na 
adrese www.wolterskluwer.cz/obchod

Rozsáhlý komentář získáte s mimořádnou slevou 
500 Kč (místo běžné ceny 2.855 Kč komentář získáte 
jen za 2.355 Kč)

K získání slevy stačí při objednávce zadat do po-
líčka Slevový kupón kód: VD-500

(-zc-)

J. Lasák/J. Pokorná/Z. Čáp/T. Doležil:

ZÁKON O OBCHODNÍCH 
KORPORACÍCH
Komentář

w w w.wolterskluwer.cz 
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Evropská komise se během 18. února pustila do uskutečňování ambiciózního plánu boje proti 
vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivnímu daňovému plánování. Komisaři vedli první 
politickou rozpravu o možných klíčových opatřeních, která by zajistila spravedlivější a transpa-
rentnější způsob zdanění v EU.

Evropská komise chce v EU spravedlivější 
a transparentnější zdanění

Předseda Jean-Claude Juncker označil boj proti daňo-
vým únikům a  vyhýbání se daňovým povinnostem 
za jednu z nejvyšších politických priorit Komise. Ta 
se během diskuse soustředila na to, jaká opatření jsou 
v  této oblasti nejvíce potřeba. Shodla se na tom, že 
především společnosti by měly platit daně tam, kde 
vykonávají svou činnost a generují zisky, a neměly by 
se agresivním daňovým plánováním vyhýbat placení 
daní. V  tomto směru se komisaři jasně shodli, že je 
třeba se zaměřit zvláště na transparentnější systém 
daní z příjmů právnických osob.

„Prosperující Evropa potřebuje spravedlivé, trans-
parentní a  předvídatelné daňové systémy, aby 
podniky investovaly a  došlo k  obnově důvěry spo-
třebitelů. Snažíme se vytvořit provázanější a  spra-
vedlivější vnitřní trh a  v  rámci toho chceme zřídit 
transparentnější systém daní a zajistit spravedlivější 
daňovou soutěž v  evropském i  globálním měřítku. 
Je nepřijatelné, aby se daňové úřady při vymáhání 
daňových předpisů musely spoléhat na úniky infor-
mací,“ prohlásil místopředseda Valdis Dombrovskis, 
odpovědný za euro a sociální dialog.

Komisař pro hospodářské a  fi nanční záležitosti, 
daně a  cla Pierre Moscovici dodal: „Nekalé daňové 
praktiky a škodlivé daňové režimy nemají rády svět-
lo; transparentnost a spolupráce jsou jejich přiroze-
nými nepřáteli. Je načase začít novou éru otevřené 
komunikace mezi daňovými úřady a solidarity mezi 
vládami, která zaručí spravedlivé zdanění pro všech-
ny. Komise je plně odhodlaná zajistit v Evropě co nej-
transparentnější daňový systém.“

Komise rychle plní sliby, které dala v prosinci 2014 
ve svém pracovním programu: v březnu předložila 
legislativní návrhy, které by měly rozšířit automa-
tickou výměnu informací o rozhodnutích o daňovém 
režimu. Podle stávajících pravidel EU si členské státy 
o rozhodnutích, týkajících se jejich často velmi složi-
tých systémů zdanění právnických osob, vyměňují 
jen velmi málo informací. Pro daňové úřady proto 
není snadné určit, kde společnosti svou činnost sku-
tečně vykonávají, a  podle toho pak uplatnit daňové 
předpisy spravedlivým způsobem. Výsledkem je sna-
ha mnoha nadnárodních společností přesouvat zisky 

do jiných zemí a platit co nejmenší daně, čímž vlády 
EU přicházejí o značné daňové příjmy a k spravedli-
vému zdanění nedochází.

Součástí návrhu je širší soubor opatření k větší da-
ňové transparentnosti, přičemž předmětem politické 
rozpravy byla možná legislativní a nelegislativní ře-
šení. Březnový balíček daňové transparentnosti je jen 
začátek, v  průběhu roku bude potřeba udělat v  této 
oblasti ještě mnoho práce. V  létě představí Komise 
druhý balíček opatření týkajících se spravedlivého 
a účinného zdanění příjmů právnických osob, který 
bude brát v úvahu rovněž současné iniciativy skupi-
ny G20 a OECD, jež mají řešit vyhýbání se daňovým 
povinnostem.
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Elko Nový Knín, v.d.

ELKO Nový Knín pořádá velkou jarní likvidaci 
nadměrných skladových zásob.

Z tradičních výrobků nabízíme například:
- kombinované schůdky již od 299,- Kč vč. DPH
- hrábě hliníkové i železné od 20,- Kč vč. DPH
- koza ocelová skládací 149,- Kč vč. DPH

Kompletní nabídku naleznete 
na našich webových stránkách www.elkocz.cz.

V nabízených položkách naleznete také cenově zvýhodněné 
ocelové či spojovací materiály.

www.elkocz.cz      Tel.: 318 593 306     E-mail: elkocz@elkocz.cz
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Zdravé spaní z družstva FMP- Lignum
Družstvo sídlí v Humpolci a od roku 1997 se zabývá 
nejen výrobou spárovky z lehce pařeného buku a po-
lotovarů, ale i fi nálních výrobků z této spárovky.  Po-
stupným zdokonalováním výrobního procesu došlo 
k  rozšíření sortimentu výroby.  Družstvo je výrob-
cem masivního ložnicového nábytku pro náročnější 
zákazníky.

Nábytek se vyrábí v přírodním provedení (cinkovaná 
nebo průběžná lamela) a  šesti základních odstínech 
moření. Nábytek je navržen podle moderních mód-
ních i designových trendů. 

Ložnicový nábytek je vyráběn z  bukového masivu. 
Síla materiálu 40 mm zaručuje kvalitativní para-
metry, jako je pevnost, odolnost a  stálost výrobků. 
Postel je vybavena značkovým kováním, kvalitním 
uložením lamelových roštů a  výškovým polohová-
ním lehací plochy. Jednotlivé postele jsou rozděleny 
do výrobních řad podle designu a  jsou chráněny 
průmyslovým vzorem. Nabídka je postupně rozši-
řována o  další ložnicový a  doplňkový sortiment, 
jako jsou noční stolky, komody, úložné prostory 
a další.

Velký důraz je kladen na kvalitu výrobků, což umož-
ňuje prosazovat se na náročných nábytkářských 
trzích.

V současné době pracovníci družstva připravují no-
vinky z materiálu dub.

Zájemci o  tento kvalitní nábytek si mohou vybrat 
a  vyzkoušet v  prodejnách v  Praze, ale i  v  ostatních 
regionech České a  Slovenské republiky. Kontakty 
na prodejny a kompletní nabídka jsou k dispozici na 
www.fmplignum.cz.

Text: Jaroslav Tomka, ředitel družstva
(-mv-)
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Důbrava chemické výrobní družstvo
Hřbitovní 97, 766 33 Valašské Klobouky
tel.: 577 320 641 – 3
e-mail: info@dubrava.cz

Družstvo je tradičním výrobcem bytové chemie s více než padesátiletou historií. 
Těžiště výroby spočívá v sortimentu namáčecích, pracích, bělicích a čisticích přípravků.
Níže uvedené výrobky představují část sortimentu čisticích přípravků.
Kompletní sortiment najdete na stránkách www.dubrava.cz

LIN čisticí prostředek na akrylátové výrobky
Snadno aplikovatelný přípravek k  odstranění 
nečistot a usazeniny z akrylátových povrchů.

LIN čisticí prostředek na nábytek 
Účinný čisticí prostředek na nábytek s antista-
tickou přísadou, která snižuje tvorbu prachu
a zanechává příjemnou dlouhotrvající vůni.

LIN leštěnka na podlahy
Usnadňuje údržbu linolea, plovoucí podlahy 
a podlahoviny z plastů, PVC, kamene či mramo-
ru. Chrání podlahu proti špíně, vlhkosti, otěru 
a prošlapání. Prodlouží životnost Vaší podlahy.
  

LIN na okna
Přípravek určený pro zářivý lesk všech skle-
něných výplní a  zrcadel. Odstraňuje rychle 
a  efektivně špínu a  mastnotu. Zanechá čistý 
povrch bez šmouh a svěží vůní čistoty.

DEKALKO do koupelen na vodní kámen 
a usazené nečistoty
Přípravek snadno a  rychle odstraní vodní kámen 
nebo usazené nečistoty ze sprchových koutů, vodo-
vodních baterií, koupelnových doplňků, umyvadel, 
dlaždic. Nepoškozuje plasty ani kovy, příjemně pro-
voní celý prostor.

DEKALKO na rez a vodní kámen
Snadno a rychle rozpustí usazeniny z vody v elektric-
kých spotřebičích, především rychlovarných konvi-
cích. V praktickém balení zabezpečí pohodové vaření 
vody na dlouhou dobu.
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 WECTOL aktivní čistič WC a koupelen 
Čisticí prostředek určený pro WC a  sanitární keramiku. Účinně odstraňuje organické nečistoty 
a usazeniny z vody. Pravidelným používáním se zabrání jejich opakovanému tvoření.

WECTOL WC gel proti vodnímu kameni
WC gel odstraňuje nánosy vodního kamene a rzi, odstraňuje usazenou špínu a nečistoty z hygienic-
kých povrchů a sanitárních zařízení.

WECTOL s dezinfekční přísadou pro čistotu koupelen a WC
Udrží vaši domácnost v hygienické čistotě. Odstraní choroboplodné zárodky a bakterie, nánosy vod-
ního kamene a rzi z keramických podkladů – klozetových mís, umyvadel, van, sprchových koutů, 
obkladů, podlah apod.
 
WECTOL čistič odpadů
Přípravek je určen k pročištění a udržování odpadního a kanalizačního potrubí, plastových a kera-
mických odpadů, sprch, umyvadel, WC apod.
              
WECTOL čisticí sůl na WC
Odstraňuje rez a usazeniny z tvrdé vody z keramických podkladů – klozetových mís, pisoárů, výle-
vek, umyvadel, obkladů, podlah, apod.

 V dalším čísle naleznete
w w w.dubrava.cz

(-jh-)

Výrobní družstva 

na veletrhu 

AMPER 2015
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VAZBA sbírek zákonů, novin 
a časopisů, např. vazba celých ročníků 
Výrobního družstevnictví 
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Etikety – tel.: 417537745 • Elektro – tel.: 417537460 • Děčín – tel.: 412531547 
Terezín – tel.: 416782422 • Teplice, Masarykova 915/31 – tel.: 417534513 

e-mail: info@mechatep.cz • www.mechatep.cz

Družstvo Mechanika Teplice vzniklo oficiálně v roce 1990. 
Je právním nástupcem bývalé Mechaniky, takže skutečná 
historie družstva přesahuje dobu 60 let. Činnost družstva 
vychází z tradičních výrobních činností a poskytování 
různých druhů služeb, a to jak pro obyvatelstvo, tak i pro 
podnikatelskou sféru.

Jednotlivé provozy družstva jsou rozloženy v městech 
Ústeckého kraje. Závody v Děčíně a v Terezíně zajišťu-
jí opravy, montáž, atesty a prodej tachografů, prodej 
tachometrů a palubních přístrojů pro vozidla. Nabídku 
tvoří otáčkoměry, palivoměry, tlakoměry, teploměry, 
motohodiny a další přístroje. Pro administrativu kolem 
tachokotoučů a dat z digitálních tachografů zajišťuje-
me školení a dodání softwaru k vyhodnocení dat z ta-
chografů v návaznosti na zákonné požadavky. 

Závod Děčín naplňuje svojí činností národní zastoupení 
pro ČR firmy Continental Automotive GmbH – držitele 
ochranné známky VDO - www.vdo.com. Tento závod 
zároveň pořádá pravidelná zákonná školení pracovní-
ků AMS (autorizovaných metrologických středisek) na 
ověřování analogových a digitálních tachografů VDO 
(Kienzle, Siemens VDO, Continental), zároveň spolupra-
cuje s kontrolními orgány a státní správou (PČR, MD, 
CDV, ČMI, OSD,…) při řešení problematiky tachografů.
Největší část provozů je však v okrese Teplice, ústředí 
družstva se nachází v budově Masarykova 31.
Závod Etikety, sídlící na adrese Masarykova 74, 
vyrábí samolepicí etikety ve čtyřech barvách. 
Přesně podle vašeho přání vyrobíme ražené 
štítky, etikety a také zlatnické šňůrkované vi-
sačky s logem. Naše samolepící etikety z umě-
lohmotné hliníkové folie nebo z papíru jsou 

ideálním a cenově zajímavým řešením pro nejrůznější 
účely. Například takové reklamní nálepky, ale také uka-
zatele a značky ve všech barvách a velikostech, jsou 
atraktivní a velice účelné. Dále tento závod zajišťuje vý-
robu gravírovaných (rytých) štítků z různých materiálů. 
Provoz Elektro na adrese 28. října 4 zajišťuje opravy 
domácích elektrospotřebičů, servis elektronické za-
bezpečovací techniky a výrobu různých typů razítek. 
Dále jsou v Teplicích prodejny parfumérie a drogérie 
v ulici Masarykova 31, na stejné adrese je i prodejna 
hraček. V ulici 28. října 4 je prodejna domácích elek-
trospotřebičů a také prodejna kancelářských potřeb. 
Prodejna kování s výrobou klíčů FAB a autoklíčů je v Li-
toměřicích, Lidická 7.
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