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slovo úvodem

Ing. Leo Doseděl
místopředseda představenstva SČMVD
předseda oděvního družstva Moděva Konice
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
v tomto úvodníku bych se s vámi rád podělil o některé osobní poznatky a vnímání uplynulého i nejbližšího
nadcházejícího období. Snad se v tom také někde najdete. Koho se to netýká, tomu se předem omlouvám.
Také vám připadá, že ze všech možných důvodů a neodkladných povinností přestáváte vnímat čas a zdá se
vám, že běží příliš rychle a najednou po nedávných novoročních předsevzetích jsme již na přelomu jara a léta?
A kolik těch předsevzetí jsme již stačili splnit? Kvůli neustálému shonu, zaneprázdněnosti, plnění detailních
úkolů a kontrol, zabezpečování všeho na co si vzpomenete i toho, na co jste již pro to ostatní zapomněli, jsme
si možná na ta předsevzetí již ani nevzpomněli.
Připadá vám také, že jste nestihli ani zpozorovat
příchod toho nejoptimističtějšího a nejkrásnějšího
období roku a už řešíte, co v létě?
Jarní období představuje pro řadu z nás mnoho
pracovních starostí, kolotoč kolem ročních uzávěrek,
auditů, přípravu nových ročních plánů, shánění zakázek na další období, přípravu a realizaci provozních
a vlastních členských schůzí, někteří absolvují i další
volební prověrku.
Pozitivní zprávou je již se projevující zlepšená hospodářská situace, která nám přináší více zakázek ve
srovnání s předchozími roky.
Tak snad jste všichni úspěšně zvládli ve svých družstvech počáteční období letošního roku a máte dobře
nastartováno ke splnění všech úkolů.
Pro nás členy volených orgánů svazu znamená toto
období také intenzivní přípravu související s konáním
Valného shromáždění. Všichni z vás obdrželi pracovní materiály o celkové činnosti SČMVD za uplynulý
rok k prostudování a předpokládám také, že většina
z vás absolvovala regionální porady, na kterých jste
měli možnost slyšet doplňující výklad a komentáře ke
všem tématům navrhovaným k projednání a schválení na Valném shromáždění.
Celý proces přípravy tvoří značný objem práce, na
kterém se podílejí také ředitelé a ostatní pracovníci
odborných útvarů svazu. Všechny vám předkládané
materiály byly předem projednány v představenstvu,

k řadě z nich dala
následně vyjádření
a doporučení i kontrolní komise svazu.
Jsem si jistý, že
v této části přípravy
VS jsme nic nepodcenili a všichni z vás
máte vše potřebné pro učinění správných rozhodnutí.
Součástí programu letošního Valného shromáždění
SČMVD, které se koná 22. června, budou také volby
předsedy SČMVD, členů představenstva a kontrolní
komise. Pravděpodobně jste již za vaše družstva odeslali, dle pokynů pracovní skupiny pro přípravu voleb,
návrhy kandidátek. Jsem přesvědčen, že jste vaším
návrhem vyjádřili a případně ještě vyjádříte podporu
těm, kterým důvěřujete, že budou nadále prosazovat
a hájit společné zájmy členských družstev a pevnou
pozici svazu. Velké většině z nás jde přece zejména
o to, aby představitelé volených orgánů hájili naše
společné zájmy a udrželi silnou pozici svazu, aby se zasadili o další zkvalitnění poskytovaných služeb, nadále zabezpečili velmi dobré zhodnocování nemovitého
majetku i volných ﬁnančních prostředků a vynaložili
maximální úsilí k soudržnosti svazu jako celku.
Z pozice místopředsedy a člena představenstva
SČMVD mohu otevřeně prohlásit, že se ve vztahu
k celé družstevní základně za svoji činnost nemusíme
stydět a můžete zodpovědně deklarovat, že bylo dosaženo velmi dobrých hospodářských výsledků, schválili jsme nové stanovy, svaz je stabilizován, velmi dobře
zhodnocujeme majetek a ﬁnanční prostředky a jsme
v neustálém aktivním kontaktu s členskou základnou.
Věřím tomu, že tak jako vždy, naším odpovědným
přístupem, zvládneme schválit všechny projednávané
body 24. Valného shromáždění SČMVD a zvolením
předsedy a zástupců do volených orgánů vytvoříme
předpoklady k dosažení společných zájmů i v budoucnu.
Zvu vás i mým jménem, tak jako všichni členové
představenstva, do Nymburku a těším se na setkání
s vámi na sportovním odpoledni a následně na Valném shromáždění SČMVD.
Přeji vám pevné zdraví a úspěchy v podnikání.

www.modeva.cz
5/2015
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AMPER 2015
V pořadí 23. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2015 se konal ve dnech 24. – 27. března
v areálu brněnského výstaviště. Celkem 600 vystavovatelů z 22 zemí světa představilo
nejzajímavější novinky na výstavní ploše 30 tisíc metrů čtverečních. Návštěvníci mohli
obdivovat poslední inovace z vysoce specializovaných oborů elektrotechniky, elektroenergetiky,
automatizace, optické techniky či novinky ze světa elektromobility, osvětlení, zabezpečovací
techniky, inteligentní elektroinstalace či ICT. Veletrh navštívilo 44,5 tisíce návštěvníků.
Na veletrh AMPER se každoročně soustředí pozornost tisíců specialistů a potenciálních obchodních
partnerů. Současně je příležitostí k prezentaci již
před samotným zahájením veletrhu. Podle ředitele
veletrhu Ing. Jiřího Švigy se možnosti, které oﬁciální webové stránky veletrhu nabízí, staly novým
komunikačním médiem v oboru elektrotechniky
a výsledný efekt účasti na veletrhu přesahuje hranice
výstaviště i termín jeho konání. Mimo jiné v rámci veletrhu probíhalo i živé vysílání přímo z místa
dění na tzv. AMPER FÓRU. V rámci veletrhu se také
uskutečnila tradiční soutěž o nejpřínosnější exponát
veletrhu „Zlatý Amper“. Kromě mobilního studia
Elektrika.TV, které přenášelo přímé vysílání na zmiňovaném AMPER FÓRU, mezi další doprovodný program veletrhu patřil také projekt AMPER MOTION,
program přednášek FÓRUM AUTOMATIZACE či série
odborných prezentací na FÓRU OPTONIKA.
Příští ročník veletrhu AMPER proběhne ve dnech
15. – 18. 3. 2016 opět na brněnském výstavišti.

VÝROBNÍ DRUŽSTVA
NA VELETRHU AMPER 2015
Elektro Bečov

www.elektrobecov.cz

Družstvo je českým výrobcem elektrotechnického
materiálu – řadových svorek, rozbočovacích, stoupacích a ekvipotenciálních svorkovnic, zemnicích

Zleva: BcA. Antonín Matiščák (Elektro Bečov), Ing. Lenka
Bartoničková (SČMVD)

svorek a ostatního elektrotechnického spojovacího
materiálu a příslušenství. Mezi nabízený elektrotechnický materiál patří také svorkovnice stožárů
veřejného osvětlení a dalšího elektrotechnického
spojovacího materiálu i podle konkrétních požadavků zákazníků.
Během návštěvy expozice družstva jsme měli
možnost vyzpovídat vedoucího marketingu a prodeje BcA. Antonína Matiščáka. Mimo jiné padla naše
otázka na téma zjišťování potřeb těch, kdo s výrobky
družstva Elektro Bečov reálně pracují. „Co se týče
koncových zákazníků, prodej podporujeme formou
prezentace na konkrétních pobočkách velkoobchodů,“ uvedl BcA. Matiščák. „Vzniká zde blízký kontakt
s konkrétními potřebami a současně s připomínkami
koncového zákazníka, který s našimi výrobky skutečně pracuje,“ zdůraznil.
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BcA. Matiščák pracuje v družstvu Elektro přibližně
rok. Na veletrhu mimo jiné zmínil současnou propagační strategii a představil nové graﬁcké vizuály
doplňující expozici družstva, stejně jako aktuální katalog určený zejména pro obchodníky. Více informací
o družstvu Elektro přineseme v některém z nadcházejících čísel časopisu.

Kooperativa Uhlířské Janovice

www.ocelovestozary.cz www.kooperativa-vod.cz

tivní stožáry, mezi nimiž dominoval stožár prosvícený barevnými LED. Zastoupeny byly také stožáry
přechodové a sklopné.

Lidokov Boskovice

www.lidokov.cz

Družstvo je výrobcem rozvaděčových zámků, klik,
závěsů, táhel, klíčů a dalších komponentů určených
pro použití v energetice, plynárenství, vzducho-

Družstvo je výrobcem ocelových stožárů nejen pro
veřejné osvětlení. V portfoliu výrobků ﬁrmy jsou
také stožáry dekorativní, železniční, trakční, vlajkové, kamerové, výškové a atypické včetně příslušenství, jako jsou výložníky či stožárová výzbroj. Kromě
stožárů ocelových družstvo vyrábí i stožáry hliníkové. Součástí nabídky pro kompletní řešení veřejného
osvětlení jsou také svítidla jak klasická, tak LED.

Vladimír Najman (předseda VD Lidokov Boskovice)

technice, při čerpání pohonných hmot a v mnoha
dalších oborech. Kromě již zmíněného sortimentu je
družstvo tradičním výrobcem transformátorových
páječek, upínacích a svěrkových kleští a ručního
sudového čerpadla pro čerpání hořlavých kapalin.
Zleva: Vladimír Najman (předseda VD Lidokov Boskovice),
Ing. Miloslav Meloun (předseda VD Kooperativa Uhlířské
Janovice) při jednání s klientem

Za poslední dobu došlo k několika zásadním změnám
v legislativě konstrukce a výroby ocelových konstrukcí podmíněné certiﬁkací EU. Družstvo Kooperativa na
tyto změny ihned reagovalo a je tudíž držitelem potřebných certiﬁkátů pro jakost ve svařovacím procesu
EN ISO 3834-2 a výrobkové normy EN 1090 1,2, což pro
družstvo představuje konkurenční výhodu.
Letos družstvo vystavovalo nejnovější trendy typů
veřejného osvětlení. V expozici převládaly dekora-

5/2015
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Dalšími výrobními činnostmi družstva jsou výroba
bytových svítidel, soustružení a frézování na CNC
strojích a galvanické pokovení zinkem. Družstvo
si zajišťuje ve své nástrojárně výrobu nástrojů pro
vlastní potřebu a kromě vlastních produktů nabízí
výrobu dle dokumentace a na přání zákazníka s využitím moderních technologií a montážních kapacit.

Obzor Zlín na veletrhu AMPER prezentoval vypínače
a zásuvky všech tří řad, které má ve svém výrobním
programu. Základní řadou je Elegant, která je vyráběna v plastovém provedení. Řada obsahuje prakticky
všechny varianty zásuvek, včetně vysavačové zásuvky
i zásuvky s krytím IP 44, kterou lze použít ve vlhkých
prostorách nebo ve venkovním prostředí.
Další řadou je Variant, která je řadou určenou do
hravých prostor, školek, dětských pokojů apod. Jedná se o avantgardní záležitost. Výrazné syté barvy
rámečků na sebe vždy upoutají pozornost a působí
optimisticky.

Mezi novinky, které z vlastní produkce Lidokov přivezl na veletrh Amper, patřila svítidla LED osazená
novými moduly s ochranou proti přepětí a ve třech
variantách barvy světla (teplá bílá, neutrální bílá
a studená bílá). Svítidla je možno použít jako stropní
nebo nástěnná, ideálně do chodeb, schodišť, sklepů
a podobně.

Obzor Zlín

www.obzor.cz

Veletrh AMPER je pro družstvo Obzor Zlín stěžejním veletrhem v České republice. Jak nám sdělil
výrobně obchodní náměstek Radek Číž, družstvo se
prezentuje i v zahraničí, a to především na největším světovém veletrhu osvětlovací techniky Light
& Building ve Frankfurtu nad Mohanem. Zúčastnili
se taktéž veletrhu Elektro Moskva a chystají se na
veletrh Project Qatar, který se koná ve Spojených
arabských emirátech.

Zleva: Mgr. Rodan Svoboda (SČMVD), Radek Číž (Obzor
Zlín), Ing. Lenka Bartoničková (SČMVD)

Nejmladší řadou je Decente, u které jsou rámečky
vyráběny z přírodních materiálů – skla, dřeva či
kovu. Jde o luxusnější řadu, kterou charakterizuje
jednoduchý a nadčasový design.
A jaké novinky představilo družstvo Obzor na letošním veletrhu AMPER? „Novinkou v řadě Elegant
je svislý trojrámeček a čtyři nové barvy. Řadu Decente jsme rozšířili o čtyři nové barvy skla, které byly
vytipovány ve spolupráci s bytovou designérkou,“
informoval nás Radek Číž.
Družstvo představilo rovněž novinky u tradičního
výrobku – vačkový spínač VSN 250 a nový kryt OK4.
U vačkových spínačů VSN a VSR poskytuje družstvo
nadstandardní záruku pět let a vačkové spínače OBZOR jsou vhodné pro bezpečné odpojení dle ČSN EN
60947-3 čl. 2.3.
Zájem zákazníků o produkty družstva Obzor je
velmi pozitivní. „Jedná se o výrobky, které jsou na
českém trhu konkurenceschopné – jak kvalitou, tak
i cenou,“ dodal náměstek Číž. Nákup těchto výrobků
je pro konečné zákazníky možný jednak prostřednictvím e-shopu družstva nebo u velkoobchodníků
s elektroinstalačním materiálem.
Text: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová

www.amper.cz
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Potřebujete vybudovat nový interiér vaší jednací síně, restaurace, hotelu nebo obytného domu?
Nejste tak bohatí, abyste si mohli kupovat levné věci? Pak jste na správném místě. Přeměňte
své představy ve skutečnost a zkontaktujte českého výrobce nábytku – Dřevodílo Rousínov –
odborníky na práci se dřevem.

Představte si, že rekonstruujete interiér ﬁ rmy nebo
restaurace a víte jedno - že než si domů dovézt z nábytkového centra hromadu desek a kovových částí
a v lepším případě zjistit, že v přiloženém sáčku máte
všechny šrouby, matice, podložky, správně vyvrtané
otvory a vše po smontování zkrátka „sedí“, nestrhnete na nekvalitním kovovém komponentu hlavu šroubu a nepůjdete narychlo shánět nesehnatelný šroub
či jiný komponent, abyste se dočkali nábytku, aniž
byste přitom museli shánět ještě potřebné nářadí
a nábytek se začal po pár týdnech či měsících používání viklat, je lépe objednat si bytelný nábytek, který vám při běžném zacházejí vydrží dlouhá léta bez
výrazných stop času a nebudete se muset bát naložit
do něj i těžší věci, protože vám jednotlivé díly od sebe
nepovolí.
Že se již dnes takový nábytek už nevyrábí? Ale
ano, jen je potřeba najít si toho správného výrobce.
Mít kvalitu, luxus a věc na míru není zas až tak nedosažitelné. Dřevodílo Rousínov je jedním z českých
výrobců, který dovede vyrobit prakticky cokoliv
dle vašeho přání – a přitom se nemusíte o nic starat.
Můžete a nemusíte mít vlastní představu, můžete
a nemusíte mít vlastního architekta. Družstvo spolupracuje s řadou architektů a designérů, kteří navštíví
váš objekt a vytvoří pro vás nejideálnější řešení, doporučí vhodný výběr materiálů a máte možnost mít
zkrátka všechny služby na klíč. Pak už se jen můžete
těšit na to, až za několik týdnů dovezou hotový nábytek a nainstalují ho do vašeho interiéru, aniž byste
pro to museli vyvinout jakoukoliv fyzickou aktivitu.
Co je ještě skvělé na této možnosti budování interiéru? Navíc máte jistotu i v budoucí spolupráci – pokud
budete potřebovat časem nějaký díl nábytku vyměnit
za například rozměrově či typově jiný, protože vaše
původní představa se v praxi projevila jako ne zcela ideální – není problém, Dřevodílo vám vyrobí na

zakázku i jiný díl, který skvěle zapadne do již zabudovaného interiéru. Tato služba je ideální i pro případ,
že se rozhodnete vaši ﬁrmu přestěhovat do jiných
prostor a ty nejsou samozřejmě shodné s těmi původními. Takže opětovná instalace nábytku se hodí
a navíc se vyvarujete toho, že neodbornou demontáží
a stěhováním dojde k jeho poškození, protože Dřevodílo může vše zajistit za vás.
Družstvo oslaví 28. srpna již 70. výročí svého vzniku. Nejen toto významné jubileum bylo důvodem
k návštěvě družstva a k rozhovoru s jeho předsedou
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Zleva: František Homola (předseda družstva),
Michal Navrátil (obchodní ředitel)

Františkem Homolou, který v roce 2014 po rozpadu
vedení řešil, jak zachránit ﬁrmu před likvidací. Do
funkce předsedy nastoupil pan Homola 5. prosince
2014. Obchodní téma pak v průběhu setkání osvětlil
obchodní ředitel družstva Michal Navrátil.
Jaké typy nábytku v současné době družstvo vyrábí, jaké jsou jeho vize a cíle po změnách ve vedení
družstva? Na to jsem se zeptala předsedy družstva
Františka Homoly. „V každém případě chceme stále
vyrábět kvalitní nábytek. Nejdůležitější změnou je
obchodní politika ﬁrmy, která byla bohužel nejslabším článkem v družstvu. Obchod téměř nefungoval,
takže družstvo mělo velmi špatné výsledky, docházelo ke snižování stavu pracovníků. Ve funkci je nyní
obchodní ředitel Michal Navrátil, který tuto oblast
činnosti družstva přebral prakticky v nefunkčním
stavu, a pod jeho vedením začínají tyto procesy fungovat. Na čem momentálně pracujeme, odpoví nejlépe on,“ předává předseda družstva slovo obchodnímu
řediteli.
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„Předně bych rád zdůraznil, že letos slavíme 70. výročí vzniku. Stále se držíme tradice a kvality – jsme
jedním z nejstarších českých výrobců nábytku. „Specializujeme se na výrobu nábytku do komerčních
prostor, ale realizujeme často i privátní prostory, kde
majitelé mají zájem o netradiční design a kvalitně
zpracovaný nábytek na míru. V podstatě není problém vyrobit jakýkoli tvar – díky kvalitnímu strojovému vybavení a hlavně neuvěřitelnému know-how
našich pracovníků vyrobíme nábytek třeba ve tvaru
květiny. Střípky naší práce najdete ve fotogalerii na
našich webových stránkách. Vyrábíme vysoce kvalitní a luxusní nábytek a činíme tak s největší péčí,“
říká obchodní ředitel. „Snažíme se, aby náš nábytek
byl cenově dostupný, ale určitě ne na úkor kvality,“
doplňuje ho předseda družstva. Družstvo se zaměřuje i na výrobu sériového nábytku, většinou pod prodejní značkou jejich partnera. „To znamená, že náš
partner si u nás objedná konkrétní zakázku, kterou
my pro něj vyrábíme. Teď například pracujeme na
velkosériové výrobě lehátek, které můžete vidět po
Evropě u hotelů a na plážích, v Alpách a podobně,“
informuje nás obchodní ředitel.
Specializovanou činností družstva je však výroba
atypického nábytku. Jedná se o výrobu a instalaci
nábytku do obchodů, zlatnictví, vybavení interiérů
hotelů, restaurací a kanceláří – ale třeba i moderních
domácností, kde majitel objektu nechce mít doma
sériový nábytek. „Z posledních zakázek, které jsme
realizovali ve spolupráci s našimi partnery, bych

rád uvedl např. vybavení prodejen Dermacol v nákupních centrech Paladium a Quadrio,“ informuje
nás ředitel Navrátil. Z dalších zajímavých realizací je
možno také zmínit vybavení nábytkem do Moravské
zemské knihovny v Brně.
V minulých letech mělo Dřevodílo také vlastní řady
nábytku. V současné době se to nevyplatí, protože
zákazníci jsou zvyklí kupovat si nábytek v nábytkových centrech, kde si mohou vybrat ze široké nabídky. Instalace nábytku v těchto prodejnách vypadají
většinou pěkně, ale horší už to bývá v některých případech bohužel s kvalitou, hlavně u levnějšího typu
nábytku, kde se jednoduše výrobce nemůže dostat
na cenu, obzvláště při prodejní marži, aby mohl být
nábytek kvalitní – vždy je to na úkor kvality materiálu či dodávaných komponentů. A určitě při srovnání
stejně kvalitního zboží bude levnější zboží přímo od
výrobce, než při dalším navýšení o zisk pro prodejce
– je to jednoduchá matematika. Další věcí je, že zákazníci mohou být po nákupu rozčarování, když jim
domů místo nábytku, který viděli v obchodě, dorazí
pouze krabice s komponenty, které si musejí sami
smontovat. Některé domácí kutily to baví, jiní zákazníci to například nemusí vůbec umět, takže se cena
nábytku prodraží o montáž externí ﬁrmou. I laik si
také dovede jistě představit, že když je nábytek pouze smontovaný, nemůže nikdy držet tak, jako když
jsou při jeho výrobě použity pro spojení dřevěných
částí tradiční truhlářské metody. S kvalitou výrobku
souvisí samozřejmě i vyšší cena – a za levné peníze
zkrátka kvalitní věc dostat nelze. Což si bohužel lidé
často při nákupu neuvědomují a zajímá je pouze číslo
na cenovce. Pokud shánějí nábytek například na chatu nebo na čas pro začínající mladé rodiny, může být
nákupní centrum východiskem, ale pokud shánějí
poctivý a kvalitní nábytek, který má vydržet dlouhou řadu let, pak je volba jasná – jít cestou kvality.
Jak v praxi výroba atypického nábytku probíhá?
Družstvo zpravidla zkontaktuje majitel objektu anebo
architekt, kterého si najal. Pokud zákazník nemá architekta, je možno využít tyto služby přímo od družstva Dřevodílo, které spolupracuje s řadou architektů
a designérů. Vznikne konkrétní představa o nábytku
i celkovém vybavení a vyrobí se nábytek odpovídající
přesně danému interiéru i přání zákazníka co se týče

Historie výroby nábytku v Rousínově je podstatně
starší, než v letošním roce sedmdesátileté Dřevodílo. Nábytkářství mělo v Rousínově takřka ideální
podmínky k rozvoji – kvalitní materiál, dostatek
pracovní síly a blízkost železnice, nejmodernějšího dopravního prostředku své doby. Zlom nastal
v polovině 60. let 19. století, kdy byly založeny
významné rousínovské stolařské ﬁrmy Osolsobě
a Sedlmajer, které překročily hranice drobných
živností a postupem času se staly průmyslovými
továrnami. Krátce před první světovou válkou
vznikla i věhlasná ﬁrma Tusculum. Rozmach rousínovského nábytkářství válka zbrzdila, nicméně
nezastavila. Na počátku první republiky fungova-

reportáž z družstva

NÁBYTKÁŘSKÁ TRADICE
V ROUSÍNOVĚ

lo ve městě již 23 nábytkářských závodů a místní
podniky přečkaly i vleklou hospodářskou krizi 30.
let a druhou světovou válku. Po roce 1945 se k místním závodům přidalo i nově založené družstvo
s dnešním názvem Dřevodílo Rousínov. Rok 1948
přinesl zásadní změnu podoby rousínovského nábytkářství, velké ﬁrmy byly znárodněny a na jejich
základě vznikl pozdější národní podnik UP závody
Rousínov. Drobné nábytkářské živnosti se postupně začlenily do Dřevodíla, které tak navazuje na
více jak 150 let dlouhou historii výroby nábytku
v Rousínově.
(-rs-)
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designu. „Kromě židlí a čalounění vyrábíme prakticky
všechny typy nábytku,“ informuje nás obchodní ředitel. „Na čalounění máme specializovanou ﬁrmu, která
odvádí velmi precizní práci. Do interiérů je možno zabudovat i další doplňky navržené architektem, občas
se použijí i již vyrobené části nábytku, zpravidla od
renomovaného dodavatele s dlouholetou tradicí, nebo
dodavatele splňující kvalitativní požadavky, lustry,
osvětlení a podobně, aby celková představa splnila
očekávání architekta,“ dodává.
Kromě místního obchodování Dřevodílo míří také
do zahraničí. „Hledáme strategické partnery – momentálně máme nějaké obchodní aktivity ve Francii,
Monaku, USA a Anglii a hledáme i další ﬁrmy k dlouhodobé spolupráci. Naším záměrem je získat zahraniční zakázky, například na interiéry restaurací či
hotelů,“ říká ředitel Navrátil.
Dřevodílo sice nevystavuje v současné době na veletrzích s jejich zaměřením, ale nenechají si ujít jejich
návštěvu. „Hledáme partnery – architekty, architektonická studia, designová studia. Dovedeme splnit
vizi architekta i v detailech. Zabýváme se jeho návrhem detailně, máme pak větší šanci, že naši precizní
práci ocení a bude se ke spolupráci s námi vracet.
Často je to tak, že architekt dohlíží na celou realizaci
zakázky klienta, takže v podstatě pracujeme pro něj.
Jindy se může stát, že nás svému zákazníkovi doporučí jako výrobce, pokud na realizaci sám nedohlíží.
Oba typy spolupráce samozřejmě vítáme,“ říká.
Družstvo Dřevodílo dostává od pracovníků svazu,
jako ostatně i další družstva, informace o výběrových
řízeních. „Moc si vážíme přístupu zaměstnanců svazu,
kteří nám v tomto směru pomáhají,“ říká obchodní
ředitel. A jak ho doplnil předseda František Homola, svaz byl oporou družstvu i v jeho těžkém období.
„Prakticky nefungoval obchod a ﬁrma se dostala do
špatné situace. Sami členové navrhovali ukončení
činnosti ﬁrmy. Pak přišla pomoc přímo od předsedy SČMVD JUDr. Dvořáka a dalších
pracovníků svazu, namátkou bych jmenoval generální ředitelku Ing. van Deelenovou, Ing. Dytrychovou nebo
z Brna JUDr. Machalu a JUDr.
Pfeiferovou. Potřebovali jsme
hlavně peníze a díky svazu,

který naši ﬁrmu podržel, nedošlo k jejímu krachu. Pomohli nám také s dalšími kroky, aby se podařilo ﬁrmu
zachovat. Podařilo se nám toto špatné období překlenout, družstvo je v této chvíli stabilizované a začíná
znovu růst. Doufám, že budoucnost bude čím dál tím
lepší a že letos o prázdninách oslavíme zmiňované 70.
výročí vzniku družstva,“ uvedl předseda družstva Homola.
V současné době má Dřevodílo 23 zaměstnanců.
Když přiblížíme špatné období družstva, z původních
padesáti stav klesl na pouhých 15. Družstvo poté přijalo další truhláře a zvedlo stav na současných 23. Vedení družstva věří, že se bude obchodu stále více dařit
a že se podaří časem vrátit na původní stav. Jak je to ale
vlastně s náborem nových pracovníků? „Problém je, že
dnes nikdo nechce být řemeslníkem. Když jsem kdysi
dávno začínal v tomto oboru, existovaly tři ročníky po
šedesáti učních na truhláře. Nyní je problém naplnit
vůbec jeden ročník a podle dostupných informací měl
tento obor pouze 13 zájemců,“ říká předseda družstva.
I tak ale nevidí nábor nových lidí jako nereálný.
Jednou z otázek, na které se ptáme, zpravidla bývá
spolupráce s ostatními členskými družstvy. „Můžeme
nabídnout v rámci kooperace volné výrobní kapacity
v oblasti sériové i atypické výroby,“ říká obchodní
ředitel Navrátil. Družstva mohou také využít jejich
nabídku vybavení kvalitním kancelářským nábytkem nebo vybavení obchodních prostor. „Můžeme
také nabídnout stavebním družstvům spolupráci při
dodávkách interiérů domů, které postaví,“ říká.
Výrobní technologie je instalována tak, aby průchod výrobku byl co nejjednodušší. Dřevodílo má dvě
obráběcí centra a dalších 40 pracovních stanovišť,
vlastní ostřírnu, takže nástroje jsou vždy ostré a dají
se jimi vyrábět i velmi precizní detaily. Družstvo má
také vlastní lakovnu.
„Rádi bychom, aby náš nábytek od českého
družstva, který má kvalitní řemeslné
zpracování, mohl používat co nejvíce
kvalitních českých komponentů
nejlépe od družstev, která se výrobou kování a dalších prvků
zabývají,“ dodává.
Text: Jana Henychová
Foto: archiv Dřevodílo

www.drevodilo-rousinov.cz
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TEXman Liberec
přikrývky a polštáře nejvyšší kvality
Potřebujete lehké a přitom teplé přikrývky
a nadýchané a funkční polštáře, které jsou
jako z éry našich babiček – z doby péřových
duchen, ale přitom máte na peří alergii?
Pak jste spolu s námi zaklepali na ty správné dveře – ty vedou do výrobního družstva
TEXman. Přestože toto družstvo vyrábí teprve necelý rok, svými výsledky již dokazuje,
že to chytlo za ten správný konec – navázalo
na rodinnou tradici a tu uvedlo do současné
praxe. A my jsme měli možnost nahlédnout
do výroby, kterou nás provedli předsedkyně
družstva Ing. Lenka Svačinová a místopředseda družstva Radko Dražil.
Tradice výrobního sortimentu družstva TEXman
sahá téměř 15 let zpět do doby, kdy otec současného
místopředsedy jako vývojový pracovník, zabývající
se mimo jiné vývojem netkaných textilií a jejich použití, se spolu s ním zabýval netradiční konstrukcí přikrývek a polštářů. Nápad na konstrukci přikrývky
a polštáře, které budou eliminovat většinu nectností
obdobných produktů, vyšel z jednoduchého poznatku – v místě prošití je výplňový materiál přikrývky
zmáčknut na minimum a v tomto místě prakticky
nefunguje – vznikne totiž tepelný
most, díky kterému vámi pracně vytvořené teplo pod přikrývkou uniká
do okolního prostoru. Proto byla vyvinuta konstrukce, u které, přestože
jde o prošívanou přikrývku, není
v její celé ploše jediný takovýto šev. Princip konstrukce polštáře vyšel z obdobné myšlenky, což zaručuje
jeho dlouhodobou nadýchanost a funkčnost. Je třeba
zvolit kvalitní výplňový materiál a díky konstrukci
zabránit jeho pohybu po prostoru polštáře a tím jeho
městnání a vytváření „boulí“.
A právě na těchto principech – funkční konstrukce, kvalitní materiály a přijatelná cena – založilo
družstvo TEXman svoji současnou strategii. „Navázali jsme na tento řadu let starý nápad a doladili jsme
technologii k téměř dokonalosti,“ říká místopředseda družstva Dražil. „I když je vždy ještě co vylepšovat a vyvíjet,“ dodává. Obchodní strategie družstva
spočívá především v přímém oslovování zákazníků.
Ty tvoří převážně větší odběratelé, zejména z oblasti
zdravotnictví. Družstvem TEXman vyráběné při-
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Nechte někoho, ať se postará o vaše sny!

krývky odebírají nemocnice, léčebny dlouhodobě
nemocných, domovy důchodců, ale i školky. Právě
pro školky družstvo kromě přikrývek vyvinulo
také speciální spací vak pro děti, připomínající velký fusak na miminko, ale konstrukčně vycházející
z přikrývky a mající stejné izolační vlastnosti. Po
stranách je zapínací na zip a zabraňuje tím odkopání dítěte. Družstvo TEXman v tuto dobu připravuje
i XXL verzi, určenou například pro domovy pro seniory či nemocnice.
Co se týká jednotlivých materiálů,
družstvo TEXman klade důraz především na kvalitu, výplň do svých
výrobků si nechává například vyrobit speciálně pro své potřeby. Základ
tvoří jakostní polyesterové rouno
speciálně zkadeřené pro dosažení co největšího objemu. Jako svrchní materiál se používá polyesterové
mikrovlákno, které garantuje vynikající užitné vlastnosti, jako je například mechanická odolnost, prakticky nulová srážlivost a snadná údržba při praní. Výplň
polštářů je speciální polyesterové kuličkové rouno
SUPERBALL, zaručující dlouhodobě nadýchanost
a pružnost – polštáře se nesléhají a výplň lze natřást
jako péřový polštář z dob našich babiček.
Družstvo TEXman vyrábí také další praktický výrobek – matracové chrániče, které výrazně prodlužují životnost matrace a mimo běžných chránících
proti mechanickému zašpinění mají ve výrobním
sortimentu také chrániče nepropustné, zabraňující
i zašpinění kapalinami, což je dělá zajímavými pro
využití například v domovech důchodců či léčebnách.
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„Vstoupili jsme do projektu evropských sociálních
fondů a fungujeme tedy zároveň jako sociální podnik. Podstatná část našich zaměstnanců jsou osoby
zdravotně postižené a další jsou z kategorie dlouhodobě nezaměstnaných,“ informuje nás předsedkyně
družstva Ing. Svačinová. Co se týče zaměstnanců,
jsou velmi malým družstvem – v tuto chvíli je jich 14,
z toho 10 přímo ve výrobě. Protože je velmi těžké najít
kvaliﬁ kovanou šičku, v družstvu TEXman mají dvě
pracovní kategorie – šičku a pomocnou šičku.
Přestože výrobní sortiment družstva není příliš rozsáhlý, snaží se pracovní náplň zaměstnanců
v rámci možností obměňovat, aby se práce nestávala
pro zaměstnance stereotypem. Současně to má velkou

Zleva: Ing. Lenka Bartoničková (SČMVD), Radko Dražil
(místopředseda družstva), Ing. Lenka Svačinová
(předsedkyně družstva)

všude tam, kde lidí tráví určitou část dne odpočinkem
na lůžku,“ upřesnil místopředseda družstva. Družstvo
se dále zaměřuje na hotely a penziony, které mají kapacitu alespoň od dvaceti lůžek výše. „Při prodeji sázíme
hlavně na osobní jednání – fotograﬁe či zaslaný popis
nestačí. Je potřeba zákazníkovi vysvětlit princip naší
inovativní konstrukce a vysvětlit mu, co koupí našich
produktů může získat a jaké své případné potřeby tím
vyřeší. Je prostě potřeba si na naše produkty sáhnout –
jen tak se lze odpovědně rozhodnout. Zákazník je pak
zpravidla našimi výrobky nadšený,“ dodal.
Jak taková prezentace výrobků družstva TEXman
vypadá v reálu, jsme si mohli vyzkoušet i my na vlastní kůži a je nutno říci, že i pro nás bylo poučné seznámení se s technologií výroby i s použitými materiály,
zkrátka pochopit, že kvalita nejsou žádné čáry, ale
poctivý přístup k výrobě a výběru použitých materiálů. „My se samozřejmě nemůžeme treﬁt do období
konkrétní potřeby u každého zákazníka, ale chceme
být na jednom z prvních míst v jeho seznamu možných dodavatelů, pokud o pořízení zboží, které vyrábíme, začne uvažovat,“ dodal místopředseda Dražil.
A jaké jsou nejbližší plány nedávno vzniklého družstva TEXman? „Rádi bychom uspořádali kulatý stůl
k zaměstnávání pracovně postižených občanů a k oblasti sociálního podnikání obecně,“ informuje nás
místopředseda Dražil. „Chystáme se také na veletrh
lázeňství a zdravotních a kompenzačních pomůcek –
to je z cest rozšiřování našeho výrobního sortimentu
– v Lysé nad Labem a rádi bychom družstvo dostali
co nejvíce do povědomí pracovníků ve zdravotnictví
a ubytování. Důležitá je propagace našeho sortimentu určeného pro děti,“ dodal.
Družstvo TEXman se hlásí k principům sociálního
podnikání. Díky podpoře z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu – Operační program lidské
zdroje a zaměstnanost vytváří pracovní příležitosti
pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Více než 70 procent zaměstnanců družstva
TEXman patří mezi osoby se zdravotním postižením.

ZÁKLADNÍ PRODUKTOVÉ ŘADY:
výhodu v zastupitelnosti na jednotlivých pracovních
pozicích, například pokud někdo ze zaměstnanců
onemocní. „Moje idea byla, že se zaměstnanci budou
moci na svých pozicích střídat a dokážou se vzájemně
zastoupit,“ říká místopředseda družstva Dražil. To se
podle jeho slov již částečně povedlo.
Družstvo získává zákazníky převážně na základě
osobního předvedení výrobků při prezentacích přímo
v jejich provozovnách. „Našimi cílovými zákazníky
jsou společnosti poskytující jakékoliv ubytovací služby
a to včetně nemocnic, léčeben či domů pro seniory, tedy

TEXman 4CARE
pro zdravotnická zařízení, lázeňské domy či domovy pro seniory
TEXman 4GUEST
pro hotely a ubytovací zařízení
TEXan 4KIDS
pro mateřské školy, dětské domovy, léčebny a ubytovací zařízení pro děti
Text: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová, archiv Texman

www.texman.cz
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Dne 25. března se konalo 20. řádné valné shromáždění Družstevní Asociace České republiky (DA ČR),
které zvolilo nové vedení asociace pro funkční období od 1. dubna 2015 do 31. března 2016. Předsedou
představenstva DA ČR byl delegáty zvolen JUDr.
Rostislav Dvořák, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev, jenž ve funkci vystřídal
Ing. Víta Vaníčka, předsedu Svazu českých a moravských bytových družstev.
DA ČR je národní družstevní centrálou, která sdružuje svazy bytových, spotřebních, výrobních a zemědělských družstev. Reprezentuje české a moravské
družstevnictví v ČR i zahraničí a společně se svými
členskými svazy spolupracuje s vládou, ministerstvy
a zastupitelskými orgány. Prosazuje zájmy a potřeby
družstev a napomáhá tak k všestrannému rozvoji
družstevnictví. DA ČR je členem Mezinárodního
družstevního svazu a má rovněž zastoupení v pracovních komisích Legislativní rady vlády a v odborných komisích vládních a státních orgánů.
„Mým záměrem je prohloubit informovanost veřejnosti, státní správu a politickou reprezentaci nevyjímaje, o výhodách a formách družstevního podnikání u nás
i v Evropě,“ zdůrazňuje JUDr. Dvořák priority svého

funkčního období.
Zaměří se rovněž
i na vnitřní činnost
organizace. „Chci
provést aktualizaci
interních norem
a
organizačních
pravidel Družstevní Asociace a zaměřit se na činnost
společnosti Realcoop, jejímž úkolem
je správa společného majetku českých a slovenských
družstevních institucí v ČR,“ dodává JUDr. Dvořák.
DA ČR bude i nadále plnit cíle přijaté Mezinárodním
družstevním svazem, mezi něž patří posilování povědomí o družstevnictví, podpora družstevních podniků a vytváření vhodných legislativních a politických
podmínek pro rozvoj družstevnictví.

rubrika manažerů družstev

Předsedou Družstevní Asociace ČR
byl zvolen JUDr. Rostislav Dvořák

(-rs-)

www.dacr.cz

Přihlaste se do jubilejního 10. ročníku Firmy roku
Podnikatelské soutěže Firma
roku a Živnostník roku letos slaví kulaté výročí. Za 10 let svojí
existence pomohly ke zviditelnění desítkám ﬁrem a podnikatelů. Svaz českých a moravských
výrobních družstev soutěže již
řadu let aktivně podporuje a své
členy povzbuzuje k účasti.
Soutěže Firma roku a Živnostník roku jsou příležitostí pro podnikatele z celé České republiky. Do soutěže
se zcela zdarma mohou přihlásit malé a střední ﬁrmy působící v České republice s nejméně dvouletou
účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun.
Přihlášky ke stažení naleznete na webových stránkách www.ﬁrmaroku.cz. Vyplnit přihlášku je možné
i online do 31. 5. 2015.
Co vám účast v podnikatelských soutěžích přinese:
- zapojení do sítě dalších ﬁrem, které mohou být vašimi partnery,

- účast na nejvýznamnější podnikatelské události v regionu,
- v případě úspěchu publicita a ocenění, které je považováno za doporučení.
Během podzimu proběhnou krajská kola ve 13 regionech České republiky, do kterých postoupí vždy
10 nejlepších ﬁrem a živnostníků z daného regionu. Seznam ﬁnalistů bude znám
v srpnu a v prosinci celá soutěž vyvrcholí celorepublikovým ﬁnále na pražském Žofíně, které bude živě
přenášet ČT 24.
Využijte svoji šanci a zařaďte se do řady úspěšných,
kterým působení v soutěži změnilo nejen podnikatelský život. V případě jakéhokoliv dotazu se neváhejte
obrátit na Kristínu Dobešovou telefonem 777 771 084,
či emailem: kristina.dobesova@communa.cz.
Text: Kristína Dobešová
(-rs-)

www.firmaroku.cz
5/2015
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MANAŽER ROKU 2014
Tisková konference k již 22. ročníku soutěže MANAŽER
ROKU 2014 proběhla 8. dubna v pražském hotelu Jalta.
S novým ročníkem nejprestižnější manažerské soutěže
i s výhledy českého hospodářství přítomné novináře
seznámili zástupci vyhlašovatelů soutěže – Ing. Jaroslav Hanák, prezident SP ČR, Ing. Pavel Kafka, dr.h.c.,
prezident ČMA, a Dr. Jan Zikeš, vedoucí tajemník KZPS.
Na tiskové konferenci promluvili i předseda Řídícího
výboru soutěže MANAŽER ROKU JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD, a manažeři ocenění v loňském
ročníku Manažer roku. Vyhlašovatelé soutěže se připojili k Roku průmyslu a technického vzdělávání, motto
letošního ročníku tak znělo „Prestiž-inspirace-úspěch
v Roce průmyslu a technického vzdělávání“.
Prezident ČMA Ing. Kafka zdůraznil nadprůměrný
počet letošních ﬁnalistů MANAŽERA ROKU, Hodnotitelská komise jich vybrala 77, i nadprůměrný počet
žen přihlášených do soutěže. Příčinu je možné hledat
v ekonomicky úspěšném roce 2014, o soutěž tak byl
v letošním roce podstatně větší zájem, který se projevil i na kvalitě ﬁnalistů, jak zmínil Ing. Hanák.
Manažer roku má precizní systém objektivního
hodnocení uchazečů, kteří musí odpovídat přísným
kritériím. Soutěžící jsou hodnoceni dvoukolově, a to
dvěma nezávislými komisemi. Předseda Řídícího
výboru JUDr. Dvořák uvedl jako příklad jiné manažerské a podnikatelské soutěže a zdůraznil propracovanost hodnotícího systému Manažera roku. „Soutěž
Manažer roku je soutěží, kde se dělá vyhodnocení
nejdůsledněji, nejnáročněji a dělá se s nejvyšším
stupněm eliminace osobních vlivů ze všech jmenovaných soutěží,“ přiblížil JUDr. Dvořák.
Na průběh soutěže dohlíží Řídící výbor, složený ze zá-

rem a je složena z významných osobností managementu,
odborníků delegovaných jednotlivými svazy, Manažerů roku oceněných v minulých letech a partnerů soutěže. Národní komise materiály podle schválených zásad
vyhodnotí a hlasováním zvolí vítěze v jednotlivých
kategoriích. Nejlepších 10 ﬁnalistů je vybráno do žebříčku TOP 10 Manažer roku, z něhož vzejdou absolutní
vítězové – Manažerka a Manažer roku.

22. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE
MANAŽER ROKU 2014 NASTAVIL LAŤKU
OPRAVDU VELMI VYSOKO
• Z téměř 300 soutěžících postoupilo do ﬁnále soutěže 77 ﬁnalistů.
• Z řad předsedů výrobních družstev na tento dobrý
výsledek dosáhli:
– Ing. Leo Doseděl, předseda VD Moděva Konice
– RNDr. Roman Hrnčíř, CSc., předseda VD Severochema Liberec
– Ing. Jiří Nesvadba, předseda VD Integra Zlín
– Radim Vítek, předseda VD Cyklos Choltice
– Zdeněk Sobota, předseda VD Obzor Plzeň
– Ing. Jindřich Zdráhal, předseda VD Mechanika
Prostějov
Ze 77 ﬁnalistů je pouze těm, kteří ve svém výrobním
odvětví dosáhli těch nejlepších výsledků, udělen titul
Manažer odvětví za rok 2014.
• Vynikající titul Manažer odvětví byl udělen třem
z našich ﬁnalistů:
– Ing. Leo Doseděl, předseda VD Moděva Konice
– Zdeněk Sobota, předseda VD Obzor Plzeň
– Ing. Jindřich Zdráhal, předseda VD Mechanika
Prostějov
Ze všech ﬁnalistů a Manažerů odvětví je Hodnotitelskou komisí vybráno 10 TOP manažerů České republiky.
• Mezi nejlepších deset Manažerů roku 2014 skupiny
TOP 10 byl Národní komisí ČR jmenován:
– Ing. Leo Doseděl, předseda VD Moděva Konice
Titul Manažer roku 2014 a titul Manažerka roku 2014
získali:
– Ing. Daniel Beneš, ČEZ, a.s.
– Mgr. Zuzana Petrofová, PETROF, spol. s.r.o.

Zleva Ing. Jaroslav Hanák (prezident SP ČR), Dr. Jan Zikeš
(vedoucí tajemník KZPS) a JUDr. Rostislav Dvořák (předseda
SČMVD)

stupců vyhlašovatelů a partnerů soutěže, vrcholových
manažerů a odborníků z oblasti managementu. Hodnotitelská komise, kterou jmenuje Řídící výbor, hodnotí
nominované, vybírá ﬁnalisty a zpracuje podklady pro
Národní komisi. Ta je rovněž jmenována Řídícím výbo-

Kompletní informace z průběhu slavnostního vyhlášení soutěže na pražském Žofíně, které proběhlo 23. dubna za přítomnosti prezidenta ČR Miloše Zemana, členů
vlády, ale také předsedy Svazu českých a moravských
výrobních družstev JUDr. Rostislava Dvořáka, předsedy Řídícího výboru, přineseme v příštím čísle našeho
časopisu.
Blahopřejeme!
(-rs-, -rd-, -jh-)

www.manazerroku.cz
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O REALIZÁTOROVI VÝZKUMU
Ipsos je největší agenturou výzkumu trhu a veřejného
mínění v ČR z hlediska dosaženého ročního obratu.
Poskytuje komplexní služby včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 87 zemích
světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro
sběr a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných 10 divizí. – např. Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos MediaCT, Ipsos ASI, Ipsos Public Affairs,
Ipsos CEM a Ipsos UU. Je členem organizací ESOMAR,
MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se jejich etickými principy
a metodickými pravidly.
Ipsos dlouhodobě spolupracuje s ČMA, se Svazem
průmyslu a dopravy ČR, se soutěží MANAŽER ROKU
i s českou pobočkou WBCSD formou členství či spolupráce na projektech.

O VÝZKUMU
Výzkum s názvem „Aktuální názory manažerů a veřejnosti“ byl realizován pro ČMA agenturou Ipsos
v únoru 2015. Celkem byly analyzovány a zpracovány
názory 157 manažerů, v některých tématech byly porovnávány s názory reprezentativního souboru české
populace (N=1010).
Mezi respondenty manažery převažovali muži
(86 %). Dle věku bylo nejvíce zastoupeno věkové
rozpětí 56 – 65 let (38 %). Tázaní zastávali nejčastěji
pracovní pozici v managementu, představenstvu
(43 %) či jako vlastník, spoluvlastník (38 %). Celkem
84 % respondentů manažerů v době konání výzkumu
pracovalo v dané společnosti více než pět let. Nejvíce
manažerů pracovalo v oblasti výroby (48 %).
Mezi českou populací byly síly v oblasti rozložení
dle pohlaví na rozdíl od manažerů téměř vyrovnané (51 % mužů). Respondenti disponovali převážně
SŠ vzděláním s maturitou (36 %) anebo byli vyučeni
(35 %). Ve 47 % se jednalo o zaměstnance bez podřízených. Nejvíce byla zastoupena kategorie populace
s osobním čistým příjmem menším než 15 tisíc korun
(60 %). Věkové rozložení populace bylo rovnoměrné
napříč celým spektrem od 18 do 65 let.

VÝZKUM A JEHO HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ
1. JAKÝ JE POHLED NA ČESKÝ PRŮMYSL?
Názor na přednosti českého průmyslu se mezi populací a manažery výrazně liší.
MANAŽEŘI
ﬂexibilita a adaptace průmyslu (57 %)
cenová konkurenceschopnost (41 %)
kvalitní výrobky (32 %)
ČESKÁ POPULACE
tradice a síla značky (51 %)
kvalitní výrobky (45 %)
kvaliﬁ kovaní pracovníci (30 %).

Naopak v otázce bariér českého průmyslu se manažeři i česká populace shodují.
MANAŽEŘI
špatná legislativa a byrokracie (71 %)
absence strategie rozvoje (47 %)
nekvaliﬁ kovaná pracovní síla (41 %)
ČESKÁ POPULACE
špatná legislativa a byrokracie (39 %)
nestabilní politická situace (34 %)
nízká konkurenceschopnost (17 %)
Pro rozvoj průmyslu jsou podle manažerů důležité
inovace a také kvalitní vzdělávací systém a právě dvě
třetiny manažerů se chtějí v roce 2015 zaměřit právě
na zavádění nových technologií a inovací, aby posílili svou konkurenceschopnost. Velká část manažerů
se bude také věnovat efektivnějšímu řízení ﬁrmy
(48 %) a dalšímu vzdělávání zaměstnanců (44 %).
Pouze čtvrtina počítá se snižováním nákladů.
Optimismus českým manažerům dodává zejména
úspěch českých ﬁrem ve světě, rovněž oceňují v tomto
směru mladou generaci a úspěchy českých sportovců.

rubrika manažerů družstev

IPSOS: Aktuální názory manažerů a veřejnosti

2. JAKÝ JE POHLED NA TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ?
Pohled na úroveň absolventů technických škol není
mezi manažery jednotný. Dvě třetiny z nich si myslí,
že nemají dostatek odborné kvaliﬁkace, necelá polovina pak, že nemají dostatečnou praxi.
Vybrané citace:
„Bohužel představy absolventů se mnohdy hodně
rozcházejí s realitou, s možnostmi ﬁrem.“
„Nepřipravenost absolventů, učivo je zastaralé – absence spolupráce škol a podniku.“
„Vysoké ﬁnanční nároky při nástupu.“
A jak by se mohla situace změnit?
MANAŽEŘI
ﬁnancování dle potřebnosti oborů (62 %)
větší spolupráce VŠ s ﬁrmami (59 %)
větší podpora a rozvoj učňovského školství a SOŠ (53 %).
Vybrané citace:
„Povinné praxe studentů ve ﬁrmách. Možnost daňového odpočtu nákladu těchto stáží.“
„Školství je placeno z prostředků, daní ﬁrem. Stát absolutně neřídí školství podle těch, kdo jej ﬁnancují.
Každý si může vystudovat, co chce, přestože danou
odbornost společnost nepotřebuje.“
„Směřování základního a středního školství k rozvoji
technického vzdělávání.“
Financování dle potřebnosti oborů se však již ﬁrmy
snaží řešit prostřednictvím interních školení (např.
vnitroﬁremní „univerzita“, školení na nové technologie, projekty s externími partnery, stáže v zahraničí).
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Nejlákavějším technickým oborem pro budoucí studenty (dle jejich rodičů) jsou informační technologie,
ty mají navíc dopad i na ostatní odvětví průmyslu.
3. KDO JE TO MANAŽER?
Pohled na české manažery není mezi populací příliš
pozitivní. Pouze 14 % populace má pozitivní pohled
na manažery, přibližně třetina populace má názor
neutrální. Tento výsledek je zcela určitě výzvou pro
další práci a aktivity ČMA.
Jaké jsou schopnosti ideálního manažera dle české
populace?
zodpovědnost (76 %)
cílevědomost (41 %)
schopnost empatie (31 %)
Jaká je dle názoru české populace nejčastější asociace
se slovem manažer?
vede lidi (25 %)
zaměřený na svoji vlastní kariéru (25 %)
padnoucí oblek a drahý mobil (21 %)
4. MANAŽERSKÉ VZORY
Kdo je českým manažerským vzorem českých manažerů?
Tomáš Baťa (25 %)
Zbyněk Frolík (4 %)
Andrej Babiš, Jan Baťa, František Čuba, Jan Mühlfeit
(všichni 2 %)
Kdo je zahraničním manažerským vzorem českých
manažerů?
Steve Jobs (8 %)
Jack Welch (3 %)
Bill Gates, Henry Ford (oba 1 %)
Vybrané citace:
„Zbyněk Frolík. Vykutal z malé stodolové ﬁrmy nadnárodní prosperující společnost.“
„Andrej Babiš. Racionální úvahy, jasná a přísná
personální práce včetně odměňování, odvaha jít do
rizika, jasné vyjadřování názoru, umění investovat,
nikoli jen vysávat ﬁrmu. Je opakem nekvalitních populistických a neodpovědných politiků.“
„Baťa. Tento systém byl a je podnikáním kapitalisty
se sociálním cítěním, který si uvědomoval, že klíčovým prvkem v systému s tvůrčím potenciálem je
zaměstnanec, spolupodnikatel, který chce. Toto úsilí
Baťa v lidech rozvíjel.“
„Doc. Ing. Cienciala, protože dokázal udržet významný hutní podnik přes několik hospodářských výkyvů
a vytvářet pracovní místa v kraji s vysokou nezaměstnaností.“

Andrej Babiš (28 %)
Zbyněk Frolík (11 %)
Petr Kellner, Dalibor Dědek (oba 6 %)
Jakou osobnost současného českého businessu považuje česká populace za nejvýznamnější?
Andrej Babiš (24 %)
Petr Kellner (11 %)
Tomio Okamura (2 %)
neví (52 %)
Jakou osobnost současného zahraničního businessu
považuje česká populace za nejvýznamnější?
Bill Gates (17 %)
Mark Zuckerberg (2 %)
Barack Obama (1 %)
neví (73 %)
Vybrané citace:
„Bohužel nikdo není bez minulosti, takže by se těžko
vybíralo.“
„Všechny ty, kteří založili ryze českou ﬁrmu a uspěli.“
„Záleží na typu podnikání, obecně si myslím, že
máme málo vzorů.“
„Bohužel zřejmě Babiš, ale tady je to už spleť businessu a politiky, a to není dobré, více je vyproﬁ lovaný
Světlík, který si dělá své a navíc úžasně podporuje
region Ostravska.“
„Většina osobností, které od roku 2000 získali titul MR.“
6. JAKÝ JE NÁZOR MANAŽERŮ NA ČMA?
Podle pohledu manažerů je ČMA vnímána jako organizace, jejíž hlavním cílem je kultivovat manažerské
prostředí v České republice a měla by se primárně
snažit o zkvalitnění státní a veřejné správy, zvyšovat
prestiž manažerské profese a rozvíjet znalosti a dovednosti manažerů.
Výsledky výzkumu mezi manažery komentuje Tomáš Macků, Research & Communication Director
výzkumné agentury IPSOS s.r.o.:
„Určitě pozitivním zjištěním je, že se manažeři
v rámci posilování konkurenceschopnosti svých ﬁrem v roce 2015 budou prioritně orientovat na inovace, na zavádění nových technologií. Optimismem
naplňuje manažery úspěch českých ﬁrem ve světě
a nastupující mladá generace. Bohužel obraz manažerů není v české populaci příliš pozitivní, a to je trvalá
výzva pro Českou manažerskou asociaci. ČMA si totiž
vybudovala dobré jméno mezi manažery a je vnímána jako prestižní asociace. Určitě stojí za to se zamyslet nad doporučeními z výzkumu a očekáváním
manažerů ohledně širších aktivit asociace – zaměřených i na zkvalitnění státní a veřejné správy, nejen
samotného manažerského prostředí.“

5. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OSOBNOSTI BUSINESSU
Jakou osobnost současného českého businessu považují čeští manažeři za nejvýznamnější?

Text: Tomáš Macků
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Diskusní kulatý stůl na téma „Propojení krásy a tradice“ se uskutečnil 9. dubna od 11:00 hodin v prostorách družstva umělecké výroby Granát Turnov.
Kromě družstva Granát byl spolupořadatelem akce
regionální klub ČMA Severovýchodní Čechy (RKS)
a Klub zlepšování.
Předsedkyně RKS PhDr. Marie Jírů v úvodu akce vyzvala účastníky, aby přednesli své příspěvky. Slova se
poté ujal předseda představenstva družstva Granát
Ing. Miloslav Šorejs, který přítomné seznámil s tradicí výroby. Následoval příspěvek výrobního ředitele
družstva Granát Václava Břichnáče, který přítomné
seznámil s jednotlivými etapami výroby a technologickými procesy.
Po diskusní části následovala prohlídka brusičských a zlatnických výrobních prostor, kde se účastníci akce mohli seznámit se všemi postupy počínaje
tříděním a broušením granátů a následně i vlastní
výrobou šperků. Akci zakončil opět projev předsedy
družstva Ing. Šorejse, který v závěru akce zmínil historii a budování družstva, která má více než šedesátiletou tradici. Druhá část jeho závěrečného slova pak
patřila současnosti družstva.
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, vzniklo
sjednocením menších soukromých ﬁrem zlatníků
v roce 1953. Je tradičním a největším producentem
originálních šperků s českými granáty. Je majitelem
ochranné známky „český granát“ a označení původu
„český granátový šperk“. Současně je jediným majitelem práv těžby českého granátu a majitel lomu na
tuto surovinu. Družstvo má v současnosti cca 260
zaměstnanců a jeho roční obrat činí 150 milionů
korun. Kromě vlastní sítě prodejen má řadu obchodních partnerů v České republice i zahraničí. V široké
nabídce družstva Granát lze nalézt největší kolekci
originálních šperků s českými granáty jak ze zlata,
tak i stříbra. Kolekci tvoří modely, navazující na historickou tradici a oblíbenost těchto šperků ve světě,
ale i nové módní designy, které přibližují tradiční
klasické granátové šperky mladší generaci zákazníků a kombinují tradice s módními směry současné

doby. Družstvo spolupracuje se současnými designéry a nabízí ve své produkci také kolekci módních
trendových modelů. Více informací a kontakty na
prodejny družstva Granát naleznete na internetových stránkách www.granat.eu.
ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy je
určen především členům České manažerské asociace
(ČMA), ale i podnikatelům, majitelům ﬁrem, manažerům, nečlenům ČMA. Cílem klubu je podnikatelské
propojení a setkávání aktivních a schopných osobností Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého
kraje. Základním posláním klubu je podávat zajímavé
aktuální a odborné informace, umožňovat výměnu
názorů a navazování kontaktů manažerům z různých

rubrika manažerů družstev

Granát Turnov uspořádal
diskusní kulatý stůl

Foto: vzadu zleva: Václav Břichnáč (výrobní ředitel, Granát
Turnov), Ing. Miloslav Šorejs (předseda družstva, Granát
Turnov), PhDr. Marie Jírů (Centrum andragogiky);
vpředu zleva: Ing. Jana Kozáková (předsedkyně
představenstva TP Holding, a.s.), Ing. RNDr. Roman Hrnčíř
(předseda družstva, Severochema Liberec), Doc. Ing. Vojtěch
Pražma, CSc. (strategický ředitel, Modelárna LIAZ)

oborů činností a nabídnout jim prostor pro diskusi
v neformální atmosféře s jejich kolegy – vrcholovými manažery významných českých i zahraničních
podniků, bank, poradenských a konzultačních ﬁrem,
pracovníky ministerstev, státních orgánů
a institucí a mnoha jinými zajímavými lidmi
z oblasti vědy, kultury, sportu, medicíny, médií, diplomacie či politiky. Více informací naleznete na odkazu http://www.cma.cz/kluby/
vychodocesky-manazersky-klub.
Text: Jana Henychová, Bc. Gabriela Mikulecká
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Kvalitní zaměstnanci jsou základ, ale…
Často slýcháme, že nejcennějším aktivem ﬁrmy jsou
její zaměstnanci. Přístup mnoha ﬁrem k nim tomu
však neodpovídá. Řízení lidských zdrojů (HR) je
v českých podmínkách považováno za podpůrnou,
mnohdy okrajovou činnost. Stále navíc převládá
personální agenda nad personálním řízením, a to
zejména u menších a středních podniků.

PERSONÁLNÍ AGENDA NESTAČÍ
Podle interního požadavku najdeme vyhovující pracovní sílu, zasmluvníme ji, nahlásíme na úřad práce,
budeme jí posílat mzdu a je-li třeba, zařídíme výstupní
formality. Tento rutinní přístup k personální administrativě zvládá většina podniků dobře. Je to však vše,
co by měl kompetentní personální útvar zajišťovat?
Domnívám se, že nikoliv. Personální útvar by měl
být odpovědný za celou řadu klíčových činností předcházejících a následujících náboru zaměstnance. Od
správné prezentace podniku potenciálním zaměstnancům, způsobu jejich vyhledávání a oslovení, přes
stanovení plánů profesního rozvoje a kariérního růstu, sledování spokojenosti a vyhodnocování příčin
nevynuceného odchodu. To ovšem předpokládá systematickou personální práci, která u většiny českých
ﬁrem chybí. Důraz je kladen na jednorázové úkoly,
které se odvíjejí od aktuální potřeby jednotlivých
útvarů. Nakonec není divu, koncepce personálního oddělení se odvíjí od celkové strategie podniku.
A většina českých ﬁrem, obzvláště v kategorii malých
a středních podniků, relevantní dlouhodobou strategii nemá.
Šéf klíčové divize našeho klienta si před časem posteskl, že než by vysvětloval personalistům, jakého
manažera potřebuje, raději ho hledá sám. To se mu nedaří. Ne náhodou pracují tři jeho top manažeři v podniku dohromady 120 let. V praxi jsme se přesvědčili, že
situace to není ideální.
Je zřejmé, že efektivní fungování personálního
oddělení je silně závislé na spolupráci s ostatními
funkčními útvary v podniku. HR jim musí být kompetentním a respektovaným partnerem, což předpokládá dobrou orientaci personalistů v oboru podnikání
ﬁrmy, náplni práce jednotlivých útvarů i vnitroﬁremních procesech. Doba, kdy personální ředitel odcházel
z místnosti, když se probíral obchod, s tím že se ho to
netýká, je minulostí.

VYŽEŇTE PERSONALISTY Z KANCELÁŘÍ
V tradičním pojetí personalistu zaměstnanec ﬁrmy
potká při nástupu, změně pracovní smlouvy, sjednání školení (nejčastěji povinných v oblasti bezpečnosti
práce) a odchodu z podniku. Přitom dobrý personalista
by měl být více v terénu, než za pracovním stolem. Jen
tak může získat představu, jak organizace funguje, jaké
je sladění jednotlivých týmů a kde jsou slabá místa.
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Zároveň je v terénu možné posoudit odborné kompetence, sociální a manažerské dovednosti vedoucích
pracovníků. Silnou pozici by personalisté měli mít
při řízení karierního postupu manažerů. Jejich doporučení, je-li podloženo dlouhodobým sledováním
a konkrétními argumenty v oblasti manažersko-sociální, by mělo mít stejnou váhu jako posouzení
odborných schopností povyšovaného manažera.
Je důležité, aby se personální oddělení aktivně podílelo na tvorbě celkového dlouhodobého směřování podniku. Vždyť kvalita a kompetence zaměstnanců jsou
klíčovým předpokladem každé dlouhodobé strategie.
HR by mělo mít představu nejen o současné skladbě
pracovní síly, ale i o koncepčních změnách, které je
třeba v oblasti organizace a zaměstnanosti uskutečnit,
aby ﬁrma zůstala konkurenceschopná. Domnívám se,
že v blízké budoucnosti se u špičkových podniků stane
personální šéf po výkonném řediteli druhým nejdůležitějším manažerem ve ﬁremní hierarchii. Nyní se tohoto postavení těší ﬁnanční ředitel. Čísla jsou ale pouze
důsledkem (ne)kvality řízení, a ta je v lidech, jejich
kompetencích, motivaci a celkovém sladění organizace.
Ne náhodou byl nejbližším spolupracovníkem legendárního šéfa GE Jacka Welsche jeho personální ředitel.

PERSONÁLNÍ REALITA V MENŠÍCH
FIRMÁCH
Jsem si jistý, že mnoho čtenářů je nyní frustrovaných. Jaký personální odbor? Jaký ředitel? Vždyť
u nás máme sotva referentku, která posílá mzdu?! Je
to tak. Problémy s řízením zaměstnanců, hledáním
a výchovou talentů jsou patrné zejména v menších
ﬁrmách. Tam existuje v lepším případě právě ta referentka, která má na starosti personální agendu.
Personální „řízení“ je v rukou ředitele/majitele,
který však většinou řeší pouze akutní personální
problémy, jelikož na systémovou práci s vlastními
lidmi nemá čas ani kapacitu. Zvláště je-li technického
zaměření. Provozní personalistika je na mistrech,
kteří se jí ovšem zabývají neradi a většinou tehdy,
když je problém akutní. Jelikož se nemají kam obrátit

JAK DÁL?
Lidé jsou dnes hlavním úzkým místem každého
podnikání. Technologie jsou běžně dostupné, lze je
okamžitě koupit či pronajmout. Naopak kvalitních
a loajálních zaměstnanců je nedostatek, vychovat je
nějaký čas trvá, přijít o ně lze snadno. Konkurenční
výhoda budoucnosti přitom podle mého názoru nespočívá v nízkých nákladech nebo technologiích, ale
v lidech. V jejich schopnosti a ochotě pružně reagovat
na rychle se měnící prostředí, v jejich invenci a loajalitě k zaměstnavateli.
Text: Ing. Michal Kusák, Ph.D.

NĚKOLIK DOPORUČENÍ KE ZLEPŠENÍ
PERSONÁLNÍ PRÁCE
Jste-li větší organizace s rozsáhlejším personálním
aparátem, zvažte rozdělení personálního útvaru
do dvou částí.
Personální agendu začleňte do ﬁnančního útvaru. Nakonec, jedná se o rutinní ﬁnanční činnosti
a mzdové náklady obvykle tvoří podstatnou část
nákladů podniku.
Strategický management lidských zdrojů spočívající v kreativnějších činnostech s přímou vazbou
ke konkrétnímu zaměření podniku (nábor, talent
management, principy odměňování, komunikace)
potom doporučujeme podřídit přímo řediteli ﬁrmy. Útvar by měl vést respektovaný manažer s vysokým potenciálem, znalý předmětu podnikání,
potenciální nástupce stávajícího ředitele podniku.
Menším ﬁrmám doporučujeme následující:
• Věnujte lidským zdrojům pozornost adekvátní
podílu mzdových nákladů na celkových nákladech ﬁrmy.
• Dostáváte to, za co platíte. Zajistěte, aby systém
odměňování odpovídal cílům, kterých chce ﬁrma
dosáhnout (pokud například platíte obchodníky
pouze podle výše tržeb, nedivte se, že nebudou
příliš bojovat o dobrou cenu, nebo budete mít vysoké nedobytné pohledávky).
• Dbejte, aby odměňování povzbuzovalo k nadstandardnímu výkonu. Nešetřete na svých nejlepších
zaměstnancích.
• Myslete do budoucna. Neustále porovnávejte stávající kvalitu pracovní síly s budoucími požadavky. Objeví-li se mezera, jednejte okamžitě.
• U klíčových pozic dbejte na zastupitelnost. Každý manažer/mistr by měl mít jasno o 2-3 špičkových členech svého týmu, které by ﬁrma neměla
ztratit. Jejich spokojenost by měla být sledována,
jejich připomínky a doporučení brány v potaz.
Mějte připravený plán, jak je udržet, dostanou-li
jinou nabídku. Odejde-li takový zaměstnanec, je
to do značné míry selhání jeho vedoucího.
• Při povyšování dbejte na odbornost, ale také na
schopnost empatie a vedení lidí. Jak bude konkrétní povýšení přijato zbytkem ﬁrmy?
• Může-li si to ﬁrma ﬁnančně dovolit, vytvořte
pozici pro juniorního manažera (ideálně v oblasti
controllingu/ﬁ nancí), kterého si ﬁrma vychová.
Finance jsou ideální startovací bod k pochopení
souvislostí podnikání, dotyčný může poté pokračovat v jiném útvaru.
• Nepodceňujte přínos personální řízení, a jakmile
ﬁrma dosáhne kritické velikosti, snažte se získat
na plný úvazek personálního manažera (nikoliv
administrátora).
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pro radu, je úroveň personální práce závislá na jejich
sociálních schopnostech a zkušenostech.
Jestliže u velkých ﬁrem je zpravidla problém s nadbytkem manažerů, menší ﬁrmy mají problém opačný.
Manažerský tým je příliš malý, jednotliví manažeři
jsou úzcí specialisté. Klíčoví manažeři jsou nezastupitelní, ﬁrmy si nevychovávají nástupce. Změny nastávají při odchodu do důchodu a i ten se často odkládá.
Firmě tak chybí nová krev s nezatíženým pohledem
na podnikání.
U manažerů je preferována odborná způsobilost nad
řídícími schopnostmi. Vzhledem k úzkému týmu se
do vedení dostávají odborně zdatní jedinci, kteří však
často osobnostně postrádají předpoklady pro vedení
lidí. Mnohdy slyšíme shodné negativní hodnocení manažera ze strany kolegů i nadřízených, přesto dotyčný
funguje v podniku mnoho let a jeho další fungování se
nezpochybňuje. Stejně není náhrada.
Hodnocení zaměstnanců je obvykle neformální
a nahodilé. Výkonová složka mzdy sice existuje, ale
je zpravidla přiznávána automaticky. Zřídkakdy je
navázána na konkrétní výsledky daného manažera,
většinou je vyplácena všem stejně, pokud se ﬁrmě
„daří“. Objektivní hodnotící kritéria dlouhodobějšího výkonu většinou nejsou stanovena, případně jsou
tak vágní, že výše odměny nakonec závisí na uvážení ředitele. Odměňovány jsou okamžité výsledky,
nikoliv dlouhodobá koncepční práce. To je nakonec
pochopitelné, protože formalizovaná dlouhodobá
koncepce podnikání většinou neexistuje.
Jsou to přitom menší ﬁrmy, které si stěžují na nedostatek kvaliﬁkovaných zaměstnanců a neschopnost
konkurovat jako zaměstnavatel nadnárodním korporacím. Případně, že slouží jako přípravka mladých
odborníků, které vychovají, aby o ně následně přišly.
Jistě, menší podniky možná nemohou nabídnout ﬁnanční podmínky srovnatelné s nadnárodní konkurencí, na druhé straně tuto nevýhodu mohou (či spíše
musí) nahradit osobnějším přístupem. Mzda je pouze
jedním z motivátorů a zvláště u kvaliﬁkovanějších
profesí vidíme určitý posun v preferencích směrem
k jiným faktorům (celková podniková atmosféra, možnost seberealizace, větší odpovědnost, volný čas apod.).
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Regionální porady SČMVD
V průběhu dubna proběhly regionální porady SČMVD,
které se konaly v Ostravě, Hradci Králové, Praze, Brně,
Plzni, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem.
Zástupci výrobních družstev regionu byli vedením
SČMVD seznámeni s aktuálními otázkami týkajícími
se členské základny, hospodařením svazu a růstem
rozsahu a kvality svazem poskytovaných služeb. Zástupci družstev uplatnili na poradách své připomínky
a náměty, které budou využity nejen pro přípravu dokumentů Valného shromáždění SČMVD.
Regionální porady jsou přípravnou fází jednání valného shromáždění, které je svoláno v termínu 21. až
22. června do Nymburku. Hodnocení a výsledky prezentované účastníky porad napovídají tomu, že se
volené orgány a vedení svazu vypořádalo v roce 2014,
stejně jako ve třech letech předchozích, s úkoly velmi
dobře, což je dobrý základ pro následující období.

Foto z jednání 17. dubna v Praze, budova SČMVD

(-jh-)
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Prezidentem ČMA se stal opět Ing. Pavel Kafka
Shromáždění delegátů, nejvyšší orgán České manažerské asociace, z.s. (zapsaný spolek dle nového Občanského zákoníku) zvolilo na svém zasedání 16. dubna nové
presidium, které následně, dle stanov, zvolilo nejvyšší
představitele ČMA na další pětileté období.
Prezidentem byl opět zvolen Ing. Pavel Kafka, dr.h.c.,
viceprezidenty Mgr. Jan Března, Ing. Ivo Gajdoš, Ing.
Jaromír Hájek a Ing. Jan Mühlfeit, členy prezidia jsou
dále Mgr. Olga Kupec, Ph.D., JUDr. Stanislav Moural,
MBA a Ing. Renata Mrázová. Předsedkyní kontrolní
a revizní komise byla zvolena Ing. Věra Hnátová.
Shromáždění delegátů dále schválilo zprávy o činnosti
a hospodaření, jakož i plány činnosti na rok 2015, který
je rokem 25. výročí založení ČMA.

Zleva: Ing. Kateřina Gazárková, Ing. Ivo Gajdoš, Ing. Pavel
Kafka, dr.h.c., Ing. Věra Hnátová

Zdroj: ČMA
(-jh-)
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Marketér roku letos již podesáté
Soutěž Marketér roku, kterou pořádá Česká
marketingová společnost a jejímž symbolem je zapamatovatelný modrý delfín, letos
oslaví desáté výročí. Od roku 2005 soutěží
prošla a byla oceněna řada významných
osobností z oblasti marketingu, které působí v hospodářství, poradenských a výzkumných marketingových organizacích
nebo školství.
K Velkému delfínovi, který je tradičně
hlavní cenou celé soutěže, zvláštním cenám a Malým

delfínům přibyla v posledních soutěžních
ročnících i kategorie Mladý delfín, jež je
určena vysokoškolským studentům marketingu jako ocenění za vítězný kolektivní
projekt.
Vítěze a oceněné letošního jubilejního
ročníku pozná veřejnost na slavnostním
galavečeru 21. května v Klubu Lávka na Novotného lávce.
(-rs-)
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Evropská komisařka Margrethe Vestagerová,
která má na starosti hospodářskou soutěž, na
nedávné konferenci v Berlíně oznámila, že navrhne, aby Komise zahájila šetření v oblasti
elektronického obchodování. Přes internet se
v Evropě prodává a nakupuje čím dál více zboží a služeb. Přesto přeshraniční online prodeje
v EU rostou jen pomalu. Důvodem jsou zčásti jazykové bariéry, preference spotřebitelů
a rozdílná legislativa v jednotlivých členských
státech. Existují ovšem i náznaky, že by některé společnosti mohly přeshraniční elektronický obchod omezovat. Zmíněné odvětvové šetření by mělo pomoci získat o této tendenci více informací
a začít ji řešit – v duchu priorit Komise, k nimž patří i vytvoření jednotného digitálního trhu.
Vestagerová předloží svůj návrh Komisi v nadcházejících týdnech.
„Je na čase odstranit zbývající překážky, které brání
elektronickému obchodu, životně důležité součásti
skutečně jednotného digitálního trhu v Evropě,“ zdůraznila komisařka. „Chystané odvětvové šetření pomůže Komisi tyto překážky lépe pochopit a odstranit
je ku prospěchu evropských občanů i podniků.“
Evropané jsou nadšenými uživateli online služeb.
V roce 2014 nakupovala online zhruba polovina
spotřebitelů v EU. Jen kolem 15 procent z nich však
nakoupilo online od obchodníka z jiného členského
státu EU. To ukazuje, že uvnitř Unie stále ještě existují značné překážky, které přeshraniční elektronický
obchod brzdí. Například technické překážky typu
geoblocking (blokování obsahu na základě zeměpisné polohy) mohou spotřebitelům znemožnit přístup
na určité webové stránky kvůli místu jejich pobytu
nebo údajům o kreditní kartě.
Proto se komisařka Vestagerová rozhodla navrhnout Komisi, aby zahájila šetření v oblasti hospodářské soutěže zaměřené na elektronický obchod, jež by
mělo přispět k naplnění cíle Komise – jednotného
digitálního trhu.
Šetření se bude soustředit na soukromoprávní – zejména smluvní – překážky přeshraničního
elektronického obchodování s digitálním obsahem
a zbožím. V průběhu šetření hodlá Komise shromáždit informace od velkého množství zainteresovaných
subjektů ze všech členských států. Získané poznatky
přispějí nejen k lepšímu prosazování soutěžněprávních předpisů upravujících elektronické obchodování, ale i k několika dalším legislativním iniciativám,
které Komise na podporu jednotného digitálního
trhu plánuje.
Pokud by Komise při analýze výsledků šetření
zjistila konkrétní případy možného narušení hos-

z Bruselu

Komisařka pro hospodářskou soutěž chce
zlepšit elektronické obchodování

podářské soutěže, mohla by začít jednotlivé případy
vyšetřovat v zájmu zajištění souladu s předpisy EU
upravujícími restriktivní obchodní praktiky a zneužití dominantního postavení na trhu (články 101 a 102
Smlouvy o fungování Evropské unie).
Toto oznámení přišlo den poté, co Komise jednala
o strategii pro jednotný digitální trh, která má být
představena v květnu 2015.
Odvětvová šetření v oblasti hospodářské soutěže
jsou šetření, která může Komise vést, pokud se domnívá, že určité odvětví nefunguje tak dobře, jak by
mělo. Získané informace používá Komise k lepšímu
pochopení trhu z pohledu politiky hospodářské soutěže a aby zjistila, co konkrétně by mohlo hospodářskou soutěž omezovat. Komise již provedla podobné
šetření v několika odvětvích, mimo jiné v energetice,
ﬁnančních službách a farmaceutickém průmyslu.
Podrobnější informace o dosavadních odvětvových
šetřeních Komise naleznete na: http://ec.europa.eu/
comm/competition/antitrust/sector_inquiries.html
(-jh)
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Tipy pro naše nejmenší
Pro většinu z nás jsou děti největším bohatstvím, pro které má smysl žít a pečovat o ně…
Děti jsou naším pokračováním a tím, komu je
třeba pomáhat, a i když nás někdy pěkně zlobí,
jsou to zkrátka naše sluníčka… Koneckonců,
jsou naše, takže za to jací jsou, můžeme vyčítat
maximálně tak sami sobě, ať se již jedná o geny
či výchovu. Snažíme se pro ně celoživotně hledat jen to nejlepší – pojďme se nyní společně
podívat, v souvislosti s blížícím se Mezinárodním dnem dětí, na několik tipů od našich družstevních výrobců…
Děti se budí časně zrána a naším úkolem je přichystat jim dobrou a kvalitní snídani. Přes den si děti hrají
a během dne pro ně chystáme opět jídlo – v průběhu
dne také rádi pijí a když už nepatří mezi malá miminka, je dobré je trénovat na pití z hrníčku. Pro větší
děti je zase dobré mít doma pevné, bezpečné a zdraví
neškodné kelímky. Co lepšího může být než výrobky
z vzhledově pěkného a hlavně nezávadného plastu,
jako jsou od českého družstevního výrobce Tvar Pardubice (zboží je certiﬁ kováno). V nabídce jsou hrnečky s víčkem a dírkami, které jsou vhodným článkem
mezi lahvičkou a hrnečkem. Výrobky lákají různým
barevným provedením i obrázky – posuďte sami.

22

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

5/2015

Děti jsme nakrmili, ale chtějí si také hrát… Děti
a hračky – to je to, co je provází od mala. S plyšáky
spí v postýlce a když jsou už trochu větší, stávají se
jejich maskoty… Někteří jedinci mají svoje plyšáky z mládí schované poctivě dokonce i v dospělosti
a nezřídka je pak předávají i svým vlastním dětem –
jenže aby takový plyšák vydržel, musí být také kvalitně vyroben. A jestli chcete, aby si vaše dítě plyšáka
možná schovalo i v dospělosti, vyberte mu nějakého,
kterého může při svých herních aktivitách tahat,
kousat a plyšák to přežije. Zkuste plyšové hračky
z Moravské ústředny Brno, stejně jako to zvolila Pavla
Lopašovská, maminka dvojčátek
tek Emy
a Daniela, z brněnského výrobníbního družstva BENNA. Jak vidno
no
z obrázku, plyšový Rákosníček přežije i tahání za nos :o).
Můžete jim také zakoupit
hračku z produkce družstva Směr Praha – jako tip
jsme pro vás vybrali ježečka.
Máme pro vás tip i na hračky
ky
pro nejmenší – miminka si mohou pohrát
s výrobky družstva Ideál Jablonec nad Nisou.

Když se nám děti pořádně
vyřádily a opět jsme je
nakrmili, je naším záměrem je po obědě alespoň
chvíli udržet v postýlce…
Co takhle v pyžamku
z Vkusu Teplice? Uznejte,
že v takto romanticky vyhlížejícím oblečení bude
i ten největší čertík působit jako andílek sám…
Dítě máme oblečené
a šup s ním do postýlky,
která je součástí celého
dětského pokojíčku… Třeba od výrobce Ledenický
nábytek. Větší dítě je možná zatím ve školce, kde si pohraje s dětmi u pestrobarevného nábytku od výrobce
Tvar Klatovy.

Klobouky. Větší děti zase budou
mít radost z pěnové koupele
ve tvaru delfínka od
d
výrobce Vřídlo Kar-

lovy Vary, ve které jste je před spaním vykoupali,
a usušit je můžete osuškou z družstva Frotex Žiželice.
Dítě se pěkně vyspalo a již se těší na procházku. Co
takhle vyrazit do parku a vidět originální výzdobu
s velbloudy, kterou vyrobilo již zmiňované družstvo
Tvar Klatovy, třeba v oblečení značky LittleAngel od
výrobce Dita Tábor? Závěrem máme pro vás ještě tip
– ukažte dítěti, že má ve svém pokojíčku výzdobu dle
svého přání. Zůstáváme u nábytku – máme pro vás
originální dětské kování z produkce družstva KNK
CZ Svratka. Články družstev Tvar Klatovy, Dita Tábor
a KNK Svratka následují.
Připravily: Jana Henychová a Michaela Vostálová
Foto: archiv VD
Odkazy na výrobní družstva

A aby i větší dítě spinkalo jako miminko, můžete
mu povlečení i oděvy vyprat třeba ve stejnojmenném
pracím prášku Mimino od výrobce Důbrava Valašské

Družstvo
Dita Tábor
Důbrava Valašské Klobouky
Frotex Žiželice
Ideál Jablonec nad Nisou
KNK CZ Svratka
Ledenický nábytek Ledenice
Moravská ústředna Brno
Směr Praha
Tvar Klatovy
Tvar Pardubice
Vkus Teplice
Vřídlo Karlovy Vary
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Kontakt
www.littleangel.cz
www.dubrava.cz
www.frotex.cz
www.ideal.sluzby.cz
www.knk.cz
www.ledenicky-nabytek.cz
www.mubrno.cz
www.smer.cz
www.tvar-kt.cz
www.tvar.cz
vkus.holubova@seznam.cz
www.vridlo.cz
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Knopky pro naše sluníčka
vyrobené z měkčeného plastu
Knopky, úchytky, věšáky, háčky, kolečka, nožičky, police
běžně skladem - okamžité dodání. Aktuálně na www.knk.cz

K objednání
na eshopu
www.knk.cz

Zde uvedené a mnohem více komponent pro výrobu nábytku
můžete objednat na www.knk.cz
KNK CZ v.s.d., 9. května 126, 592 02 Svratka ČR, tel: 566 662 580, fax: 566 662 320,
email: info@knk.cz, www.knk.cz
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Hravost. Inovace. Veselost. Nic z toho nechybí nové
kolekci STYL české značky Little Angel®. Sezóna jaro/
léto přináší vedle tradičních kousků oblečení a textilu také několik novinek, které zlepší a usnadní život
maminkám i jejich dětem.

Základem kolekce je řada z funkčního materiálu
Outlast®, pro novou sezonu v barvách světle a tmavě
modrá, šedomodrá, lososová a růžová. Nechybí v ní
nic, na co jste zvyklí: body, polodupačky, trička, legíny a čepice. Holčičky může tentokrát navíc obléci do
tuniky.
Aby materiál Outlast® plnil co nejefektivněji svou
funkci, musí co nejvíce přijít do styku s kůží. Proto
jsou výrobky z něho střihově omezené. Little Angel®
tak každou kolekci doplňuje řadou z nefunkčního
materiálu, tentokrát je to teplákovina. A vy se můžete
těšit nejen na klasické tepláčky, ale také na moderní
harémky, na mikiny s kapucí i bez kapuce, na stylové
balónové sukně nebo na saka pro holky i kluky.
Chybět nebudou ovšem ani oblíbené softshellové
bundy. Nově v barvách modrá/žlutá a tyrkys/růžová.

družstevní výrobky

Nová kolekce Little Angel
přináší styl A inovace

let věku, takže se nemusíte obávat alergických reakcí.
Změnou prošly také druky – ty kovové na body nahradily plastové. Jsou šetrnější k materiálu, nestudí
a kdo má rád design, jistě ocení, že s nimi lze body
různě barevně doplnit a obzvláštnit.
Vylepšený je také oblíbený výrobek Fusak jarní 5v1.
Na přání maminek je doplněn tzv. „plácačkou“, pomocí které fusak ke kočárku přivážete, a nepadá vám.
Pro kluky je připraven v kombinaci tyrkys/šedá, pro
holčičky šedá/růžový puntík. Zbytek textilní kolekce
přechází ze zimní sezony.
Výrobcem značky Little Angel® je táborské družstvo
DITA, které má jako jedna z mála v Evropě licenci
na materiál Outlast® pro výrobu dětského oblečení
a textilu. Outlast® se řídí teplotou dítěte a pracuje
podle ní. Je dítěti horko? Ochladí ho. Je mu zima? Zahřeje ho. Lehčí už to být nemůže.
Text: Mgr. Petra Novotná
Foto: Dita

Nažehlené tisky a etikety
Celá kolekce bude oproti té minulé veselejší. Trička,
body, šátky a kšiltovky zdobí barevné tisky. Nepraskají, jsou pružné a hlavně odolné vůči praní a sušení
v sušičce. To samé platí o nažehlených velikostních
etiketách a pracích symbolech, které jsou u Little
Angel® novinkou! Hlavně maminky ocení, že nemusejí stříhat cedulky, protože si děti stěžují, že škrábou
a svědí, čímž pak ztrácejí veškeré údaje o údržbě a velikosti. Tyto etikety navíc mají atest pro děti do tří

w w w. lit tleang el .c z
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Plzeňské lavičky jsou
dílem Tvaru Klatovy
Pod vedením Rotary Clubu Plzeň Beseda se v letošním roce 2015 koná již desátý ročník Plzeňských laviček. „Na projekt Plzeňské lavičky pro ně od roku 2006
každoročně vyrábíme cca 12 – 20 ks laviček. Lavičky
Rotary Club Plzeň Beseda rozprodává sponzorům.
Výtěžek projektu podpořil sdružení HELP ME,“ informoval nás předseda družstva Tvar Klatovy František Baštář. Od tohoto roku jsou každoročně od dubna
do října rozmístěny výtvarně vyzdobené lavičky ve
Smetanových sadech v blízkosti Studijní a vědecké
knihovny Plzeňského kraje.

Lavičky jsou veřejným vyjádřením humanitární
podpory zúčastněných ﬁrem a společností zdravotně postiženým dětem sdruženým v občanském
sdružení HELP ME. Byly vyrobeny dle návrhu Architektonického studia Hysek výrobním družstvem
TVAR Klatovy. Výtvarné ztvárnění laviček provedli
studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
ZČU v Plzni dle vlastních návrhů vybraných dárcovskými subjekty.
Rotary Club Plzeň Beseda svým projektem Plzeňské lavičky naplňuje záměry rotariánského hnutí
pomáhat potřebným, pomáhat mládeži a pomáhat

v místě, kde žiji. Lavičky z minulých ročníků lze spatřit v areálech Fakultní nemocnice v Plzni na Borech
a na Lochotíně, i ve Studijní a vědecké knihovně
Plzeňského kraje, kam byly po skončení minulých
ročníků darovány.
Tvar Klatovy je mimo jiné výrobcem velbloudů, které
vyrábí pro Rotary Club Plzeň Beseda. Velbloud slouží
na prezentace různých podpůrných projektů.
(-mv-)
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V dalším čísle naleznete

ROZHOVOR: Ing. Josef Klíma
předseda VD ELAP Bruntál
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Novinka z družstva
Brisk Ježov u Kyjova
Nová lahvička z PET granulátu o objemu
30 ml se závitem G 18 x 3 mm rozšířila výrobní sortiment v oblasti PET lahviček.
V oblasti výroby metodou vstřikovyfukováním jsou zastoupeny PET lahvičky od objemu 10 ml až po objem
250 ml. Lahvičky jsou vyráběny
s různými závity. Největší objem výroby tvoří lahvičky se závity o průměru 18 mm a 28 mm, pak následují
lahvičky se závitem 20 a 24 mm.
Lahvičky mají uplatnění jako spotřebitelské obaly pro kosmetické,
potravinářské, farmaceutické, technické a propagační účely.
PET lahvičky vyhovují požadavkům
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
ČR č. 38/2001 Sb.
Více na www.briskvd.cz.

Text: Zdeněk Březina
(-mv-)
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