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slovo úvodem

Jaroslav Procházka
1. místopředseda SČMVD
předseda družstva Orlík-Kompresory, Česká Třebová
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
jako každý rok i letos se před červnovým valným
shromážděním, které bude tradičně v Nymburku, konaly regionální porady členských družstev. Osobně
jsem se zúčastnil porad v Hradci Králové, Praze, Plzni
a Českých Budějovicích.
Účast na těchto poradách byla jako vždy solidní. Navíc jsem měl dojem, že atmosféra je optimističtější než
v uplynulých letech. Předsedové družstev, se kterými
jsem měl možnost hovořit, konstatovali, že i u nich
se projevuje růst naší ekonomiky. Ze sdělovacích
prostředků se dozvídáme i další dobré zprávy. Nezaměstnanost klesá, HDP roste, saldo obchodní bilance
se vyvíjí dobře, roste průmyslová výroba a zvedá se
stavebnictví.
Pozitivní dopady růstu ekonomiky se samozřejmě
dotýkají i našeho družstva. Rostoucí objem zakázek
s sebou nese potřebu nových zaměstnanců. V našem
případě se jedná o obráběče, a to jak klasické soustružníky, frézaře, tak i obsluhu CNC strojů. A zde začínají
problémy. Potřebovali jsme navýšit stav o sedm zaměstnanců v třísměnném provozu. Na úřadech práce
takoví pracovníci téměř nejsou a pokud ano, nechce

se jim pracovat a stávající systém podpor
jim to umožňuje.
Odezvy na inzeráty,
uveřejněné v regionálním tisku, byly
minimální a zájemci
vesměs dlouho nevydrželi nebo jsme
ztratili trpělivost my.
Další možností, jak získat nové pracovníky, bylo
kontaktovat odborná učiliště v blízkém okolí. Celkem
jsem navštívil čtyři učiliště a výsledek mé mise byl
velmi špatný. Jedno učiliště obráběče vůbec nemělo ve
svém výukovém programu, další sice tento program
mělo, ale nikdo se do něj nepřihlásil a nikdo se nepřihlásil ani do rekvaliﬁkačního kurzu na tuto profesi.
Pouze jedno učiliště má požadovaný obor částečně
naplněný žáky ve všech třech ročnících. S tímto učilištěm jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci a domluvili
se na kooperaci jednoduchých dílců. Samozřejmě jsme
žákům umožnili prohlídku výrobního závodu a nabídli budoucí zaměstnání. U nižších ročníků bychom
chtěli v budoucnu přistoupit k možnosti poskytovat
vybraným učňům prospěchové stipendium.
Stejná situace panuje i u ostatních profesí - technologů a konstruktérů. Věřím, že podobnou zkušenost mají
i ostatní předsedové. Technické vzdělávání je v této
zemi, která byla vždy považována za strojírenskou,
v žalostném stavu. V poslední době se sice o podpoře
technického vzdělávání hodně hovoří, přičemž slyšíme
pojmy jako „duální vzdělávání“ a tím je myšlena odborná praxe ve výrobních závodech. Není to ale nic nového.
My starší pamatujeme praxe žáků ve výrobních závodech a družstvech a pamatujeme i dobře propracovaný
a fungující systém družstevních učilišť.
Družstvům naší velikosti, která nejsou schopna si
vybudovat vlastní vzdělávací zařízení, nezbývá nic
jiného než apelovat na příslušné politiky a tlačit na
změnu systému vzdělávání. Podporovat takový systém vzdělávání, který bude produkovat pracovníky
chybějící na trhu práce a ne pracovníky končící na
podpoře v nezaměstnanosti. Úzce spolupracovat
s místními školami a učilišti, vysílat jasné signály
budoucím úspěšným absolventům, že bez problémů
naleznou dobře placenou práci.

www.orlik.cz
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aktualita

Češi pomáhají Nepálu
Koncem dubna postihlo oblast Gorky a Káthmándů
v Nepálu rozsáhlé zemětřesení o síle 7,9 stupně Richterovy škály a po zhruba dvou týdnech následovalo
další o síle 7,3 stupně, zasahující oblasti v těsné blízkosti Mount Everestu…

se potýkají s náročným terénem horské přírody
a odlehlých oblastí. Do těžko přístupných horských
oblastí humanitární pracovníci dopravují pomoc na
motorkách či pomocí vrtulníků.
Na humanitárních kontech na pomoc Nepálu se po

V prvním případě zemětřesení mělo za následek
více jak osmitisícové ztráty na lidských životech a 18
tisíc zraněných. Druhé zemětřesení mělo epicentrum
v oblasti přírodního parku pod nejvyšší horou světa
Mount Everestem. Otřesy byly zaregistrovány také
v indickém hlavním městě Dillí a v bangladéšské
Dháce.

druhém zemětřesení sešlo 35,4 milionu korun. Za
peníze jsou nakupovány plachty a nářadí na vybudování provizorních přístřešků, léky, potraviny a hygienické balíčky obsahující mimo jiné prostředky na
čištění vody.

JAK MŮŽETE POMOCI I VY…
Na postiženém území jsou nenahraditelné škody…
Lidé bez obydlí, zdravotních potřeb, základních potřeb nutných pro život, který se pro mnohé z nich stal
jejich jediným majetkem… Spolu s obydlími zmizely
i významné historické památky, zapsané na seznamu
kulturního dědictví UNESCO, zničeny byly celé vesnice a statisíce lidí jsou bez střechy nad hlavou. Podle
humanitárních organizací nejméně dva miliony lidí
budou v příštích třech měsících potřebovat podporu
ve formě stanů, vody, potravin a léků.
Na pomoc bylo nasazeno 90 procent ze 100 tisíc vojáků nepálské armády. Kromě nich přicestovaly do
země více než čtyři tisíce záchranářů z 34 zemí, včetně České republiky. Český záchranný tým se skládá
z téměř čtyřiceti lékařů, sester a hasičů. Záchranáři

Člověk v tísni
Číslo účtu: 54333345/0300
Charita
55660022/0800, variabilní symbol 107
ADRA
66888866/0300, variabilní symbol 380
Diakonie Českobratrské církve
evangelické
292949292/0300, variabilní symbol 319
Český červený kříž
333999/2700, variabilní symbol 1504
Pomoc organizují i menší sdružení, například česká pobočka mezinárodní organizace CARE, Magna
Děti v tísni či Lékaři bez hranic. Sbírky jsou časově
neomezené a lidé mohou peníze posílat bankovním převodem, prostřednictvím dárcovských SMS
nebo on-line platbou kartou.
Foto: archiv SČMVD
(-jh-, -rd-)
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Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu
Ve dnech 22. - 25. dubna přivítal areál brněnského výstaviště Mezinárodní veletrh nábytku
a interiérového designu MOBITEX. Představil nejnovější trendy ve vybavení interiéru a doplňky
bydlení. Současně vytvořil alternativní nabídku nábytku a interiérového vybavení oproti
obchodním řetězcům. Na veletrhu se pravidelně prezentují přední výrobci a dodavatelé nábytku
a bytového vybavení na českém trhu.
Na veletrhu proběhla soutěž exponátů Grand Prix
Mobitex 2015, a to v sekcích Student (podpora studentské tvorby) a Vystavovatel (soutěž vystavených
exponátů).
V rámci veletrhu vystavovalo také družstvo Klastr
českých nábytkářů. V jeho expozici byla prezentována družstva drevotvar.com družstvo Hradec Králové,
Dřevojas Svitavy, Dřevotvar Jablonné, Dřevozpracující
družstvo Lukavec a KNK CZ Svratka. Mimo jiné byla
k vidění široká nabídka koupelnového nábytku z produkce Dřevojasu, Dřevotvar Jablonné představil svoje

programy ENTRE a PORTE a od KNK CZ mohli návštěvníci veletrhu obdivovat nábytkové kování, tentokrát
v provedení Antiseptic, a dále ukázky z nabídky dětských úchytek se zvířátky a postavičkami. Pro dámy
bylo k vidění luxusní kování ozdobené kameny Swarovski. Milovníci historického nábytku mohli zhlédnout zajímavé kování, které lze použít i pro opravy
staršího nábytku.

propagace, výstavy, veletrhy

MOBITEX

Společnou expozicí Klastru českých nábytkářů nás
provedl předseda klastru Ing. Radek Brychta, se kterým současně přinášíme rozhovor.

VÝROBNÍ DRUŽSTVA VE SPOLEČNÉ EXPOZICI
KLASTRU ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ
drevotvar.com
Hradec Králové

KNK CZ
Svratka

Dřevojas Svitavy

Dřevotvar Jablonné nad
Orlicí - Ing. Jan Sedláček

DDL Lukavec

Klastr českých nábytkářů – Ing. Radek Brychta
s návštěvníkem expozice KČN
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ROZHOVOR
Ing. Radek Brychta
předseda
Klastr českých nábytkářů
Pane předsedo, jaké aktivity Klastr českých nábytkářů zde na veletrhu Mobitex vyvíjí?
Dnes je první den veletrhu a organizovali jsme zde
přednášku našeho klastru na téma klastrování, dotace, ale i vztahu člověka a dřeva spřátelené nadace
Dřevo pro život. Zároveň jsme zde měli otevřený řídící
tým, kde jsme se mimo jiné dohodli, jakým způsobem
budeme nadále pokračovat v dotačních programech.
Na veletrhu jsou k vidění soutěžní exponáty, podíleli
jste se na hodnocení výrobků?
Ano, měli jsme zde hodnotící komisi Grand Prix Mobitex, která uděluje ceny ve dvou kategoriích – kromě
běžného nábytku i cenu studentskou. Současně my
sami jsme vyhlásili cenu KČN pro studentskou sekci
Grand Prix Mobitex a pro vítěze je obvykle určena
částka 10 tisíc korun, kterou dotujeme z vlastních
prostředků. Letos jsme se rozhodli ﬁnanční částku
rozdělit mezi dva soutěžící – na 7 a 3 tisíce korun.
První místo získaly taburety z papíru, druhé zajímavý stolek.
Jaká jsou kritéria pro udělení ceny?
Soutěžní výrobek musí souviset s interiérem a alespoň jeho část musí být ze dřeva. Podporujeme tím
skutečnost, že máme plné lesy dřeva, ale poslední
dobou se na veletrzích objevují spíše výrobky ze skla,
plastu a podobně. Náš zájem je, aby se navrátila tradice práce se dřevem, a chceme proto studenty při
rozvoji jejich nápadů podpořit.
Co vás ještě čeká?
Jako Klastr českých nábytkářů se zúčastníme také
přednášky na téma „Design – hra nebo nástroj konkurenceschopnosti“.
Máte možnost jako klastr ovlivnit nějakým způsobem organizaci veletrhu?
Klastr českých nábytkářů v minulosti inicioval založení veletržního výboru na Mobitexu, kde se scházejí
zástupci asociací a cechů a mají možnost organizátorům veletrhu sdělovat své připomínky. Podle oﬁciálních výstupů z veletrhu došlo letos k nárůstu počtu
vystavovatelů, tedy naše práce nebyla marná.
Je rozdíl mezi veletrhem u nás a veletrhem v zahraniční?
Ano. Zahraniční veletrhy mají zcela jinou koncepci,
došlo ke změně myšlení. Zdejší vystavovatelé se snaží
umístit do stánku co nejvíce exponátů s cílem je pro-
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Zleva: Ing. Radek Brychta (KČN), Michaela Vostálová (SČMVD)

dat. Na zahraničním veletrhu je často prostor třeba 250
metrů čtverečních, ale na nich je uprostřed třeba jeden
exponát, který kolemjdoucí zaujme. Na veletrhu nemá
být přehlídka všeho, co ﬁrmy vyrábějí, ale novinky
a zajímavosti. Veletrhy nemají sloužit k prodávání, mají
sloužit k setkávání lidí, k získávání kontaktů, k budoucí obchodní spolupráci. Vycházíme právě z tohoto
zahraničního modelu. Vytvoříme zázemí pro naše
členy a podporujeme je – zajišťujeme zde stálou službu,
zájemcům předáváme kontakty, informujeme je o prodejnách, kde lze výrobky zakoupit a podobně. Zajímavé
je, že na stánku se střídají sami členové – každý den tu
je s námi někdo jiný z vystavujících družstev.
Nedávno jste představil vaše nové pracovní aktivity
ve Vietnamu. Jakým směrem pokračujete nyní?
Připomínám, že přímo v Hanoji jsme nedávno založili dceřinou společnost THE CZECH INDUSTRY
COMPANY (CIC) s investičním kapitálem 1,4 milionu
amerických dolarů, která má jazykově i obchodně
schopného českého ředitele. Vznikl tak ideální stav,
že máme na místě vlastního člověka, který nám
zmapuje tamní trh a podnikatele. Spolupráce s naší
ﬁrmou CIC je výhodná – připočítáváme si marži průměrně 3 – 5 procent, oproti konkurenčním agenturám, kde provize může dosáhnout i třiceti procent.
Cílem tohoto počinu je vyvážet produkty českých
podnikatelů a naopak z Vietnamu do Česka dovážet
komponenty nejen pro nábytkářský průmysl. Vlastníme licenci pro import a export, což většina ﬁrem
nemá. V případě potřeby můžeme tuto licenci ještě
rozšířit, přijmout další pracovníky, vše se záměrem
vytvořit dokonalý servis pro naše členské ﬁrmy, ale
také pro ostatní členská družstva SČMVD.
Děkujeme za rozhovor.
Rozhovor připravila Michaela Vostálová,
Jana Henychová

Ocenění Klastrem českých nábytkářů
ve studentské sekci Grand Prix MOBITEX 2015
1. MÍSTO – 7000 KČ
Paper Wood
Autor: Kateřina Brůhová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Koncept založený na ekologickém využití papíru, ze kterého
je vytvářeno opět „dřevo“. Jako základ byl použit novinový
papír, mezi něj byly vkládány barevné papíry. Vznikly tak
letokruhy a uměle vytvořené kazy připomínající suky dřeva. Jako pojivo byla použita směs lepidla, škrobu a vody.

2. MÍSTO – 3000 KČ
Společenský stolek Vitality
Autor: Aneta Zeiserová, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
Volyně
Návrh se inspiruje pozicí „sed-leh“. Konstrukci tvoří jeden sdružený
tvarový dílec, vytvořený slepením vrstev překližky a dubového masivu.
Hlava ﬁgury je z překližkových kruhů a vrchlíky z dubového masivu. Na
desce volně leží, lze ji sejmout. Stolek upravuje transparentní lak.

3. MÍSTO
Lehátko
Autor: Michal Zeman, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Využívá technologii proplétání předem naohýbaných lamel z vrstveného dřeva, které jsou uchyceny na hliníkovém rámu. Materiál – vrstvené
dřevo a hliník.

Ukázka dalších soutěžních exponátů
Předěl
Autor: Daniela Barochová, Univerzita Hradec Králové
Samostatně stojící interiérový prvek, navržený a realizovaný do daného interiéru. Technika košíkářství. Byl použit pouze přírodní materiál
– smrkové dřevo a pedig. Cílem byla elegance a jemný design navozující
pocit soukromí.

Společenský stolek Ježek v kleci
Autor: Lucie Farkašová, Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola Volyně
Autorka se inspirovala hlavolamem z románu Jaroslava Foglara. Vyrobeno z bukového masivu a skla,
povrch je upraven transparentním matným lakem.

Text: Jana Henychová, Michaela Vostálová
Foto: Jana Henychová
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Prodejní akce na SČMVD
Zájemci o spotřební zboží z produkce výrobních
družstev využili příležitosti a 15. dubna navštívili
prodejní akci, která se uskutečnila v sídle SČMVD na
Václavském náměstí v Praze. Velkou jednací místnost
i prostor přilehlé chodby zaplnila prezentace nabídky
devíti výrobních družstev.
Modela Pardubice oslovila celou řadu návštěvnic svou
novou kolekcí dámských šatů, sukní, triček a kalhot.
Kolekce se líbila, Modela si při prodejních akcích na
SČMVD našla již své věrné zákaznice, které si k ní

rády přicházejí obohatit svůj
šatník. Dita Tábor je taktéž
stálým účastníkem prodejních akcí. Svým sortimentem dětského a kojeneckého
textilu oslovuje hlavně maminky a babičky,
které svým ratolestem chtějí dopřát to nejkvalitnější,
co je na trhu dětského ošacení k dostání.
Frotex Žiželice se prodejní akce zúčastnil po delší
odmlce, zástupci družstva přivezli kolekci ručníků,
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osušek a utěrek, čehož řada návštěvníků akce využila a zboží si zakoupila. Produkcí přikrývek a polštářů
se poprvé prezentoval TEXman Liberec. Zákazníkům
byly představeny produkty tohoto družstva i jejich
funkce. Ti, kdo se tentokrát ještě nerozhodli ke koupi, budou mít příležitost při podzimní prodejní akci,
kdy teprve nastane ta pravá sezóna na nákup tohoto
sortimentu.
Směr Praha prodával na akci plastové hračky a modely své produkce a stavebnice z cihliček (Teifoc),

kosmetika je u zákazníků oblíbená a ti velmi oceňují i vstřícný přístup zástupců družstva. Zákazníci
nakupovali jak krémy, šampóny, soli, tak masážní
emulze, zubní pasty i dětskou koupelovou přísadu
v novém tvaru delfínů.

jichž je výhradním dovozcem. KDS Sedlčany přivezlo
svou kolekci kuchyňských nožů a dalšího kuchyňského náčiní, řeznických potřeb, zahradnických nůžek, ale i speciálních nožů. KDS se této prodejní akce
zúčastňuje pravidelně, zákazníci se k tomuto výrobci
vracejí, oceňují kvalitu výrobků i to, že se při výběru
zboží mohou poradit s odborníkem. Keramo Kožlany
přivezlo jarní sortiment zahradní keramiky a pro-

Nabídku produktů výrobních družstev doplnil Granát Turnov, který přivezl zlaté i stříbrné šperky
i dárkové sklo s českými granáty. Zájem zákazníků

dukty užitkové keramiky. Zájem zákazníků o tento
sortiment zástupce družstva potěšil.
Snad žádný z návštěvníků prodejní akce nevynechal prodejní pult Vřídla Karlovy Vary. Karlovarská

se týkal celého sortimentu. I na produkty Granátu
se můžete těšit při naší příští prodejní akci. Ta se
uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu. Již teď si ji můžete
zaznamenat do svých diářů – všichni jste srdečně
zváni!
Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková
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propagace, výstavy, veletrhy

Ve Strahovském klášteře
se prezentovala česká a moravská
vína z ekologické produkce EKOVÍN
Slavnostní prezentace špičkových českých a moravských vín
z ekologické produkce pod názvem EKOVÍN se uskutečnila
21. dubna v letním refektáři Strahovského kláštera. Odpoledne
se zde sešli výrobci, distributoři
i milovníci vína, aby ochutnali
z řady nabídky vín. Prezentace se
konala pod záštitou Ministerstva
zemědělství.
Přibližně šest procent z celkové
výměry vinic v naší zemi je obhospodařováno způsobem bio –
produkce, přičemž plocha těchto
vinic narůstá. Tímto způsobem
pěstování nedochází k zátěži přírody pesticidy. Část tuzemských
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vinařství se v posledních letech
rozhodla vyrábět vína v bio kvalitě. Jedn
Jedná se o velmi významný
posun, umožňující
um
vyrábět vína,
neo
která neobsahují
rezidua pesticidů. Bio
Biovíno lze vyrobit pouze
z hroznů sklizených z certiﬁ kovaných v
vinic podle zásad ekologického zemědělství – viz foto
certiﬁ ká
kátu. K těm patří především p
používání čistě přírodních lá
látek místo chemických
pesticidů.
K hubení škůdců
pesticid
a potlačování
houbových
po
chorob
choro se využívají mimo
jiné draví roztoči, bakterie
a přírodní
přípravky, napřípří
klad výtažek z mořských
řas nebo olej z kůry pomerančů.
ranč
Této
promoční akce se
Té
rovněž
rovn zúčastnil člen Svazu českých a moravských
výrobních
družstev – vivýr
nařské
družstvo Templářnař
ské sklepy Čejkovice, které
prezentovalo
šest druhů
prez
nových
interspeciﬁckých
nov
odrůdových vín. Jedná
se o nově vyšlechtěné
odrůdy – Cabernet

Cortis, Hibernal, Aleta, Johaniter,
Saphira a Solaris, které přímo ve
své genetické výbavě obsahují přirozenou odolnost proti houbovým
chorobám, což snižuje celkový
počet ošetření postřikem. Vinařské družstvo Templářské sklepy
Čejkovice je jedním z největších
výrobců těchto vín v ČR.
O hudební zpestření odpoledne
se postaralo dívčí Puella Trio, které vytvořilo příjemnou hudební
kulisu večera.
Text: Ing. Pavel Pastorek,
Ing. Věra Řeháčková
Foto: Jana Henychová,
archiv Templářské sklepy
Foto: archiv Templářské sklepy

zajímavosti

Templářské sklepy Čejkovice
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V rámci 12. ročníku mezinárodní soutěže růžových vín a klaretů JAROVÍN
ROSÉ 2015, který proběhl letos 24. dubna ve Znojmě, získaly Templářské
sklepy Čejkovice opět medaile, a to hned dvě!
Zlatou za Sang Real Sekt Rosé 2010 v kategorii sektů a perlivých vín se
ziskem 86,67 bodů a bronzovou za Merlot Rosé 2014, jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr, s 84 body z maximálního počtu 100 bodů.

SANG REAL SEKT ROSÉ CLASSIQUE 2010
Jakostní šumivé víno, kvašeno v láhvi, demi sec, šarže č. 17
Sekt připravený lisováním celých hroznů odrůdy Rulandské modré se vyznačuje meruňkovou barvou s odstínem
koroptvího oka. Vůni dominují jahody se šlehačkou a karamelovým přelivem. V chuti zaujme hravá sladkost s výrazem malinového želé v závěru.

MERLOT ROSÉ 2014
Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr, suché
Barva vína osciluje mezi meruňkovou a cibulovou slupkou.
Vůně je čistá, intenzivní, připomínající rybízový jogurt,
máslovou hrušku a malinový sirup. Chuť je svěží, pikantní,
mladistvá s dozvukem bobulového ovoce.

„Že umíme dlouhodobě produkovat vysoce kvalitní rosé vína, potvrzují získaná ocenění z minulých
let. Například v rámci této soutěže jsme v předešlém
roce získali stříbrnou medaili s počtem 85,33 bodu za
sekt Rosé Brut Classique 2012 a bronzovou medaili za
Sang Real Sekt Rosé Classique 2010 s ohodnocením
84,67 bodu. V roce 2013 pak stříbrnou medaili za šumivé víno Rosé Brut Charmat s 85,67 body,“ uvedl
marketingový a obchodní ředitel Mgr. Lukáš Lukáš.
Vychutnejte si tedy originální a kvalitní templářská vína. Aktuální informace lze sledovat na face-

booku Templářské sklepy Čejkovice a na stránkách
www.templarske-sklepy.cz, kde lze vína i objednávat.
Patnáctičlenná komise složená z enologů, sommelierů, vysokoškolských pedagogů a inspektorů SZPI
ohodnotila 123 přihlášených vín z Česka, Maďarska
a Rakouska. Odborná porota letos udělila celkem
7 zlatých, 13 stříbrných, 20 bronzových medailí
a 1 medaili za absolutního šampióna vínu Rosé Turold
s 88,67 z Víno J. STÁVEK.

www.templarske-sklepy.cz
6/2015
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Výrobní družstvo ELAP Světlá Hora
Výrobní družstvo ELAP Světlá Hora, které bylo založeno v roce 1990, se v průběhu let prosadilo
v těžké konkurenci technologicky velmi náročného oboru – vývoje, výroby a realizace řídicích systémů pro stroje a technologické celky. Úspěchy družstva dokládají i ocenění v soutěžích
Inovace VD a Českých 100 nejlepších. O ELAPu a jeho výrobním zaměření, ale i automatizaci
a robotizaci obecně, jsme si povídali s předsedou družstva Ing. Josefem Klímou.

ROZHOVOR
Ing. Josef Klíma
předseda družstva ELAP Světlá Hora
Předmět činnosti vašeho družstva je technologicky
velice náročný. Mohl byste družstvo a jeho výrobu
představit i pro laika, který technice příliš nerozumí?
Vyrábíme řídicí systémy, stroje a zařízení do různých
odvětví průmyslu. Naším hlavním zaměřením je
v současnosti robotika, tedy robotizování a automatizace. Dalo by se říci, že bereme lidem stereotypní
práci a chceme, aby byli více kreativní, aby u práce
přemýšleli. Automatizace je vyvíjení postupů a zařízení, která lidem pomohou se určitým způsobem
seberealizovat, místo aby dělali jednoduché pracovní
úkony.

Jak jste se dostali k výrobě řídicích systémů?
Do roku 1989 většina našich členů pracovala ve
středisku inovací u Státního statku v Bruntále. Zde
jsme vyvíjeli automatizaci v kravínech, například
dávkování jádra podle skutečné dojivosti. Byli jsme
úspěšní, o naši práci byl zájem a měli jsme i dva
vynálezy. Po revoluci nás všechny propustili a my
jsme hledali způsob jak pokračovat v práci. Založili
jsme družstvo a pokračovali v automatizaci, ale už
ne v zemědělství. Začali jsme vyrábět řídicí systémy
pro tvářecí stroje. Mezi prvními stroji, které jsme
začali řídit, byly vstřikolisy na plasty. Od roku 1994
jsme se přes ﬁ rmu TOS Rakovník dostali ke strojům,
které lijí hliník pod tlakem. Postupně jsme oblast
plastikařiny a lití barevných kovů pod tlakem doplnili o papírenské linky, stroje na lisování keramiky
a feritů, až jsme začali vytvářet automatizovaná
pracoviště. Ze zemědělství jsme přešli do strojírenského průmyslu.

Zleva: Jiří Balwar, Ing. Josef Klíma (předseda družstva Elap), Tomáš Balwar
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Co je vaším stěžejním produktem?
Nemáme stěžejní produkt, máme soubor produktů,
které jsme za 20 let pro oblast automatizace vyvinuli,
a zaměřujeme se na technickou a realizační podporu, kompletní engineering. Spolupracujeme s mnoha
ﬁrmami, pro ﬁrmu ABB Robotics děláme funkci integrátora, tzn. společně navrhujeme robotizovaná pracoviště, pro která následně vyrábíme nebo zajistíme
různé podpůrné zařízení, anebo nakupujeme roboty
a vytváříme z nich automatizovaná pracoviště v různých oblastech průmyslu.
Sídlíte ve Světlé Hoře u Bruntálu, tedy na místě s horší dostupností. Promítá se to do vašeho podnikání?
Značně. I když děláme velmi kvalitní práci a jsme na
ni hrdí, jsme hůře odměňováni, protože jsme z „konce
světa“. Z hlediska ceny na trhu jsme značně levní, protože dostáváme tvrdě najevo, že nejsme z Prahy ani
z Německa nebo jiné vyspělé země. Nejsme placeni za
to, co umíme, ale odkud jsme, bohužel. Další věcí je
dostupnost lidí. Těžko se hledají ve Světlé Hoře nebo
okolí Bruntálu lidé, kteří mají vzdělání a schopnosti
pracovat v tomto velmi náročném oboru. Jde o velký
problém zajistit lidi, kteří by chtěli v tomto oboru
pracovat.
Zmiňujete nedostatek kvaliﬁkovaných zaměstnanců
na Bruntálsku, snažíte se nějakým způsobem pro
vaši ﬁrmu získat budoucí absolventy?
Ano, snažíme se spolupracovat se Střední průmyslovou školou v Bruntále, s vysokými školami, bereme
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i značný problém lidem vysvětlit, že robot není to,
co vidí v televizi. Dělá se kolem toho mnoho přednášek a prezentací, kde ukazujeme hranici mezi robotem a člověkem, mezi lidskou rukou a pohybem
robota.
Jak je to ve vašem oboru s konkurencí?
Konkurentů máme mnoho a je jich čím dál více. Byly
doby, kdy jich bylo málo, ale teď konkurence rychle
roste. V oblasti automatizace je konkurence velká,
a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Po ekonomické krizi významně „přituhlo“.

studenty na praxi. Máme společné projekty a podíleli jsme se i na několika diplomových pracích. Pro
nás je samozřejmě těžké absolventy přilákat zpět do
Bruntálu, kraje „zubatých žab“ a těžby „bahna“, jak
Bruntál popisoval televizní seriál Comeback. Lákadla
velkých a bohatých měst jsou značná.
Naráží i ELAP na problém technického vzdělávání
obecně, respektive na nedostatek absolventů technických škol?
Jak již bylo zmíněno, v Bruntále je škola, která může
kvaliﬁ kované zaměstnance „plodit“, ale absolventi
v oboru pracovat nechtějí, raději jdou dělat něco jiného, jednoduššího. Lidí, kteří by chtěli dělat tvůrčí
práci s vysokou mírou odpovědnosti, není mnoho.
Když v našem oboru uděláte chybu, je to velmi drahé. Stačí se splést v programu, zaměníte minuty za
sekundy, zadřete licí komoru a škoda je půl milionu
korun. Je hezké, když můžete za sebou ukázat vykonanou práci, ale mám bohužel pocit, že o to dnes lidé
vlastně nestojí.
V posledních letech podstatně roste poptávka po
průmyslových robotech, čínská poptávka se v minulém roce zdvojnásobila a velmi rychlým tempem
roste i počet průmyslových robotů v České republice.
Kde máte nejvíce zákazníků?
Především v České republice, ti chtějí roboty, respektive chtějí pracoviště s roboty. Chtějí robota
nasadit do výroby a my to musíme vymyslet takovým způsobem, aby byl robot schopen člověka vůbec nahradit, což je někdy velký problém. Málokdo
si dnes uvědomuje, co robot vlastně umí. Občas je
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Setkali jste se s tzv. průmyslovou špionáží?
To je na knihu, vždyť naše výrobky se už vyrábějí
v Číně. Co se týče kopírování našich myšlenek a zařízení, tak s tím máme bohaté zkušenosti. Číňané
zkopírovali osm našich řídicích rozvaděčů včetně
našich štítků a nestyděli se nám zavolat, že potřebují řídicí systém opravit. Běžně se kopíruje i řešení
v poptávkových řízeních. Tak to je a těžko si na to
zvykáte.
Snažíte se s tím nějakým způsobem bojovat?
Máme dva výrobky chráněné průmyslovým vzorem,
není nám to ovšem vůbec nic platné, protože je máme
chráněné v Evropě. Ale když je vyrobí v Číně, zde žádná ochrana není. S tím se bojovat nedá, ani na to nemáme prostředky. Nikdo se ničeho neštítí a vy nemáte
čas jednat s právníky. Samozřejmě nás to hodně trápí.
Podle některých odborníků postoupí robotizace
a automatizace výroby v příštích desetiletích do takové míry, že v některých profesích vytlačí lidskou
práci. Souhlasíte s tím?

Tak horké to zase nebude. Robot je prozatím drahé zařízení a mzda lidí v chudých regionech je tak nízká, že
se majitelům vždy nevyplácí investovat do automatizace. Pokud není návratnost do dvou let, většinou
se nic nezrealizuje. Robot je pořád jenom stroj, který
nedělá nic jiného, než co mu programátor naprogramuje. Může opakovaně přenášet věci po nějaké trajektorii, ale zatím nemůže nahradit lidskou kreativitu.
Než tomu tak bude, to ještě bude chvíli trvat. A cena
„vyšší inteligence“ robotů je zatím velmi drahá. Automatizační procesy dnes dosahují skutečně úžasných možností, ale za velké peníze. V části ﬁrem, kde

se pohybuji, se o robotech zatím často jenom mluví.
Znají je z výstav, ale jakmile zjistí, kolik stojí pořízení
pracoviště a následně údržba, což jsou kvaliﬁ kovaní
lidé, tak od realizace odstoupí. Je před námi stále ještě
dlouhá cesta k tomu, aby zmizela stereotypní lidská
práce. Jak jsem již zmínil, základním problémem je,
že s automatizací roste potřeba technicky vzdělaných
a kvaliﬁ kovaných lidí. Tuto techniku nemůže obsluhovat každý.
Jak se vlastně díváte na automatizaci a nahrazování
lidské práce roboty?
Na automatizaci se samozřejmě dívám pozitivně, ale
měla by se provádět tak, abyste nemusel propustit zaměstnance. Pokud automatizace způsobí, že naroste
počet nezaměstnaných lidí, tak jsme si jako společnost moc nepomohli. V součinnosti s robotizací musíme pro lidi najít jinou adekvátní a tvořivou práci.
Stále jsou a budou obtížně automatizovatelné práce,
ať už je to příprava nebo kontrola, to mohou stále
dělat jen lidé. Nemusí pouze vymýšlet hlavou nové
věci. Člověk je v práci proto, aby dohlížel, dozoroval.
Několikrát jsme i odmítli zakázku z toho důvodu, že
bychom sebrali velkému počtu lidí práci. Šlo o ženy,
které doma prováděly montáže. Svědomí nám to nedovolilo.
Rozhovor připravil: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová
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MANAŽER ROKU 2014

22. ROČNÍK NEJPRESTIŽNĚJŠÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ

Letošní slavnostní vyhlášení výsledků v pořadí
již 22. ročníku nejprestižnější celostátní soutěže
manažerských osobností MANAŽER ROKU 2014 se
uskutečnilo 23. dubna tradičně v pražském Paláci
Žofín na Slovanském ostrově. Slavnostní akce proběhla za přítomnosti prezidenta České republiky
Miloše Zemana, 1. místopředsedy vlády a ministra
ﬁnancí Ing. Andreje Babiše a dalších členů vlády.
Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnil také
předseda Svazu českých a moravských výrobních
družstev JUDr. Rostislav Dvořák, prezident České
manažerské asociace Ing. Pavel Kafk a, prezident
Svazu průmyslu a dopravy Ing. Jaroslav Hanák
a další významné osobnosti podnikatelské i politické scény. Vyhlašovatelé soutěže se v letošním
roce připojili k Roku průmyslu a technického vzdělávání, motto letošního ročníku tak znělo „Prestiž–
inspirace–úspěch v Roce průmyslu a technického
vzdělávání“.

Pravidelně získávají ocenění
i představitelé našich výrobních
družstev a ani letos tomu nebylo jinak – výsledky jste si mohli
přečíst již květnovém čísle časopisu Výrobní družstevnictví.
Umístění v soutěži MANAŽER
ROKU je pro představitele výrobních družstev skutečně velkým úspěchem, neboť soutěž
má precizní systém objektivního hodnocení uchazečů, kteří
musí odpovídat přísným kritériím. Soutěžící, který se nemůže nominovat sám, je
hodnocen dvoukolově, a to dvěma nezávislými komisemi. „Soutěž MANAŽER ROKU je soutěží, kde se
dělá vyhodnocení nejdůsledněji, nejnáročněji a dělá
se s nejvyšším stupněm eliminace osobních vlivů,“
uvedl předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák.

Vyhlášení nejlepších manažerů roku proběhlo za
účasti čtyř stovek úspěšných tuzemských manažerů
a významných hostů. Vyhlašovateli prestižní soutěže, jejímž cílem je zviditelňovat příklady úspěšných
manažerů v České republice, vytvářet platformu pro
jejich setkávání a konfrontovat jejich úspěšné metody řízení s neefektivním fungováním státní a veřejné
správy, jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
a Česká manažerská asociace.

Představitelé výrobních družstev jsou v soutěži MANAŽER ROKU dlouhodobě úspěšní, což je dáno jejich
výbornými výsledky v hodnocených oblastech, mezi
něž patří makroekonomické ukazatele, produktivita
práce, přidaná hodnota, ale i manažerské a charakterové vlastnosti ﬁnalistů.
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Pojďme si společně připomenout slavnostní večer
a úspěchy v řadách manažerů členských výrobních
družstev…

xxxxx

V letošním 22. ročníku soutěže MANAŽER ROKU bylo
z celkového počtu téměř 300 soutěžících odbornou
porotou vybráno 77 ﬁnalistů, mezi nimiž byli také
předsedové výrobních družstev:
➢ Ing. Leo Doseděl, předseda Moděva Konice,
➢ RNDr. Roman Hrnčíř, CSc., předseda
Severochema Liberec,
➢ Ing. Jiří Nesvadba, předseda Integra Zlín,
➢ Radim Vítek, předseda Cyklos Choltice,
➢ Zdeněk Sobota, předseda Obzor Plzeň,
➢ Ing. Jindřich Zdráhal, předseda Mechanika
Prostějov.
Z uvedených ﬁnalistů zvítězili ve svých odvětvích
a titul Manažer odvětví obdrželi Ing. Leo Doseděl,
Zdeněk Sobota a Ing. Jindřich Zdráhal. Mezi deseti
nejlepšími Manažery roku 2014 byl do žebříčku TOP
10 Národní komisí zvolen Ing. Leo Doseděl.
Blahopřejeme všem ﬁnalistům i držitelům titulu
Manažer odvětví a děkujeme za skvělou reprezentaci
výrobního družstevnictví!
Ing. Leo Doseděl
předseda oděvního družstva Moděva Konice
Manažer odvětví
Výroba a prodej textilu, oděvů a tkanin
TOP 10
Družstvo Moděva Konice, které bylo založeno v roce
1931, patří mezi významné výrobce konfekce v České

Ing. Leo Doseděl (Moděva Konice) přebírá ocenění

republice a současným podílem 96–97 procent vývozu z celkové produkce se řadí k významným exportérům do zemí EU. Družstvo dlouhodobě spolupracuje
s předními evropskými konfekčními ﬁrmami formou modelové tvorby, servisní činnosti a prací ve
mzdě. Současně každoročně vytváří vlastní kolekce
výrobků pro český i zahraniční trh a zúčastňuje se
mezinárodního veletrhu Styl. Moděva Konice patří
k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu,
udržuje stabilní zaměstnanost a profesionalitu oděvního odvětví. Cílem a prioritou Ing. Leo Doseděla je
neustálou inovací a modernizací technologie výroby
zvyšovat kvalitativní úroveň produkovaných výrobků. Pod vedením Ing. Doseděla je družstvo v současnosti silnou, ﬁnančně zdravou, stabilní a trvale
ziskovou ﬁrmou s velmi dobrými referencemi a kontakty na zahraniční odběratele.
„Ocenění pro mě znamená zcela určitě především
velkou zodpovědnost a motivaci v práci do dalšího
období s vědomím toho, že tento úspěch je tvořen
s podporou a přičiněním všech spolupracovníků
a zaměstnanců v našem družstvu. Podstatný vliv na
ocenění má značná podpora našeho svazu, uznalá
a tolerantní rodina, manželka a všichni dobří obchodní partneři a přátelé, na které se mohu vždy
spolehnout.
Bez obětavé a nezištné práce, poctivého přístupu,
slušného chování a srdečního vztahu k oděvnímu
oboru by nebylo vůbec možné na takové ocenění pomýšlet.
Pro mě samotného představuje úspěch v soutěži
uznání a ocenění dlouholeté řídící práce v oděvním
družstvu také z pohledu odborníků a profesionálů,
hodnotící celkovou a dlouhodobou kondici družstva,
trvalé velmi dobré hospodářské výsledky, ﬁ nanční
zdraví při současných vysokých investičních nákladech, stabilitu a zachování pracovních míst.
Vyhrát v kategorii Manažer odvětví a potom ještě stát
po boku nejvýznamnějších manažerů České republiky a umístit se v TOP 10 je pro mě velmi silným vnitřním zážitkem a zadostiučiněním, ale z profesního
hlediska také velmi silným závazkem do budoucna.
O to více si ocenění vážím, s pokorou ho přijímám
a jsem si velmi dobře vědom toho, že ocenění nepatří
pouze mně,“ uvedl Ing. Doseděl pro náš časopis.
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Zdeněk Sobota
předseda VD Obzor Plzeň
Manažer odvětví
Výroba součástek pro strojní zařízení

Není to jen ocenění jednotlivce, ale celého družstva
a jeho úspěšného rozvoje v posledních letech. Družstvo se dlouhodobě zaobírá výrobou a dodávkami
dílů – bovdenových spojení pro velice náročný a vyspělý trh zákazníků v automobilovém průmyslu. Navíc je družstvo zaměstnavatelem osob se zdravotním
postižením, kterých zaměstnává více než 50 procent
z celkového počtu 200 zaměstnanců.
Ocenění v soutěži MANAŽER ROKU, jak doufám, přispěje i k lepšímu povědomí o poctivých zaměstnavatelích OZP,“ uvedl Zdeněk Sobota.
Ing. Jindřich Zdráhal
předseda VD Mechanika Prostějov
Manažer odvětví
Výroba komponentů pro stavebnictví

Zdeněk Sobota (předseda Obzor Plzeň) přebírá ocenění z rukou
Ing. Hany Pavlištové (ředitelka ČIA).

Družstvo Obzor Plzeň bylo založeno v roce 1965
a v současné době zaměstnává více než 200 pracovníků, z toho minimálně 50 procent se zdravotním
postižením. Družstvo se zabývá výrobou bovdenů
pro automobilový průmysl, které tvoří jeho hlavní
výrobní program, dále provádí různé kooperační
práce, především montážního charakteru s domácími i zahraničními ﬁrmami v oboru kovo, elektro,
plasty a kabelové svazky. Pod vedením předsedy Soboty se družstvu daří nejen podporovat a zviditelňovat práci osob se zdravotním postižením a přispívat
k odstranění bariér mezi zdravými a postiženými
spoluobčany, ale současně je i dynamicky rozvíjejícím se subjektem co do vnitřní struktury, tak i z obchodního hlediska.
„Tuto soutěž vnímám jako velice prestižní a celorepublikově médii sledovanou událost.
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Družstvo Mechanika Prostějov bylo založeno v roce
1953. Pod vedením Ing. Zdráhala se výrobní družstvo
z drobné provozovny proměnilo v moderní obchodní
a výrobní společnost s pevnou pozicí na českém trhu
v oblasti dodávek pro stavebnictví (zejména v oblasti
obvodových plášťů, kde družstvo realizuje velké projekty komerčních a administrativních budov a zároveň je schopno vyhovět i požadavkům jednotlivců),
dále družstvo podniká v oblasti prodeje a servisu
automobilů, náhradních dílů a příslušenství. Výroba
plastových oken a dveří probíhá od roku 1995. Mechanika Prostějov dlouhodobě dosahuje vynikajících
hospodářských výsledků.
„Ocenění Manažer odvětví je pro mě především vyznamenáním kolektivu špičkových odborníků Mechaniky Prostějov a motivací pro realizaci dalších
projektů ve stavebnictví. Je důležitým zviditelněním ﬁrmy, potvrzením jejího dobrého jména a nezpochybnitelným důkazem konkurenceschopnosti
Mechaniky a její příslušnosti ke špičkovým ﬁrmám
v oboru,“ uvedl k ocenění Ing. Zdráhal.

CO JE SOUTĚŽ MANAŽER ROKU

Titul Manažer roku 2014 a titul Manažerka roku 2014
získali Ing. Daniel Beneš, generální ředitel společnosti ČEZ, a.s., a Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová, prezidenta společnosti PETROF, spol. s.r.o.
Do síně slávy 22. ročníku MANAŽERA ROKU byl
uveden Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc., MBA. Zdeněk Souček je považován za nestora v oblasti strategického řízení, který dokázal posouvat teoretickou
i praktickou aplikaci tohoto oboru. Podílel se na
tvorbě stovek úspěšných strategií podniků, které
tvoří páteř tuzemské ekonomiky. Jako autor a spoluautor vydal v ČR i v zahraničí více než 20 knih,
desítky monograﬁ í a stovky článků. Vystupoval na
mnoha mezinárodních konferencích, přednášel na
vysokých školách v Německu, Rakousku, Maďarsku,
Polsku, Bulharsku, Lotyšsku, Rusku, Itálii, na Kubě
i jinde. S problematikou řízení podniků se seznamoval v 76 zemích světa. Spolupracoval rovněž se
Svazem českých a moravských výrobních družstev,
který pořádal pro členská výrobní družstva semináře zaměřené na strategické řízení podniků a poskytoval konzultantské služby některým členským
družstvům při formulaci a realizaci strategie. Patří
mimo jiné mezi podporovatele aktivit ČMA při rozvoji a propagaci managementu a manažerů/manažerek.

Jde o nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěž v ČR. Jejím cílem je
vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit
nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu,
jejich metody a přínos pro rozvoj ﬁrem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je
přispět k rozvoji elity českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy
ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace, která
je rovněž organizátorem soutěže. Do soutěže mohou
být nominováni manažeři/manažerky, včetně zahraničních, kteří pracují na manažerské pozici ve
ﬁrmách na území ČR nejméně po dobu tří let.
V porovnání s dalšími soutěžemi, pořádanými v ČR,
jako jedna z mála lpí na systematicky rozpracovávaných a neustále zpřesňovaných kritériích, na náročných nominacích a ještě náročnějších podmínkách
hodnocení. Soustředí kolem sebe týmy respektovaných odborníků z teorie i praxe managementu
a ekonomiky. Řídí činnost dvou nezávislých komisí,
Hodnotitelské a Národní, vypracovává na každého účastníka-ﬁnalistu obsáhlé hodnocení, jehož
součástí je např. i manažerský audit přímo na pracovišti. Projekt MANAŽER ROKU zcela neformálně
mobilizuje zdroje a formuje ligu úspěšných českých
manažerů a manažerek, kteří se průkopnicky staví
nejen k pozitivním, ale i k negativním jevům ve společnosti.
Více informací a kompletní seznam oceněných manažerů v letošním 22. ročníku soutěže naleznete na
internetových stránkách www.manazerroku.cz.
Text: Mgr. Rodan Svoboda,
Ing. Věra Řeháčková, Jana Henychová
Foto: Jana Henychová
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Zástupci dvou družstev
obdrželi ocenění v soutěži
Marketér roku 2014
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Marketér
roku 2014 se uskutečnilo v podvečer 21. května
v Divadelním sále pražského Klubu Lávka. Ocenění
získali dva zástupci z řad výrobních družstev. Cenu
Malý delfín si odnesla Ing. Dana Plíhalová, ředitelka závodu Znak Malá Skála, za komplexní uplatnění
marketingové strategie v družstvu Znak. Diplom za
nominaci získal Ing. Zdeněk Blažek jr., manažer marketingu družstva Dřevojas Svitavy.

Zleva: Ing. Dana Plíhalová (ředitelka závodu Znak Malá Skála),
Veronika Opatřilová (obchodní referentka)

Ing. Zdeněk Blažek přebírá diplom za nominaci

20

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

6/2015

Pro vítěze byly připraveny sošky křišťálových
delfínů z českého skla v čele s Velkým modrým
delfínem v působivém designu z dílny uměleckého
skláře Vladimíra Zubričana. Toho si odnesl Mgr. Tomáš Gregořica, manažer marketingové komunikace
ze společnosti Škoda Auto, za úspěšnou marketin-

Uprostřed: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. (prezidentka ČMS)
při závěrečném vyhlášení hlavní ceny Velkého delfína

govou komunikaci se zaměřením na digitální marketing.
Na oceněné i nominované čekaly kromě diplomů
i mnohé věcné dary od sponzorů a partnerů soutěže.
Kromě hlavních cen udělila hodnotitelská komise
i několik zvláštních ocenění za mimořádné aktivity
a úspěšné inovativní marketingové projekty.
Organizátorem akce je Česká marketingová společnost (ČMS). Předsedou hodnotitelské komise byl
Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Sponzorem soutěže
byl mimo jiné Svaz českých a moravských výrobních
družstev. Mezi partnery akce se zařadila Česká manažerská asociace, mediálním partnerem byl i časopis Prosperita.
Slavnostní podvečer zpestřilo hudební vystoupení
Swing kvartetu Ivana Smažíka se zpěvačkou Evou
Emmingerovou. V rámci odpoledne vystoupil také
bavič Jan Vodňanský. Podvečerem slovem provázel
moderátor Karel Voříšek.
Česká marketingová společnost (ČMS) o.s. je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje marketingové pracovníky a zájemce o marketing formou
kolektivního a individuálního členství. Z původního
poslání co nejvíce přispívat k rozšíření marketingu
v České republice se v současné době zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými

odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení
a marketingových činností. ČMS se kromě svého základního poslání věnuje několika prioritním a řadě
vedlejších aktivit. Tyto akce tvoří celoroční náplň
vrcholových orgánů i členské základny Společnosti.
Lokalizovány jsou od ústředí až po vzdálené regiony
a zasahují marketingovou sféru celé České republiky.
K prvořadým stálým aktivitám patří pořádání soutěže Marketér roku a aktivní účast na veletrhu Reklama,
Polygraf, stejně jako pořádání seminářů a konferencí
a činnost Institutu marketingových služeb.
V příštím čísle přineseme rozhovory s oceněnými
marketéry.
Text a foto: Jana Henychová

Zleva: Ing. Zdeněk Blažek (manažer marketingu Dřevojas Svitavy), Ing. Dana Plíhalová (ředitelka závodu Znak Malá Skála),
JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD).
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Svaz průmyslu a dopravy ČR
zvolil nové vedení
Na valné hromadě SP ČR, která proběhla 28. dubna v Praze, byl stávající prezident Jaroslav Hanák zvolen do funkce na další čtyři roky. Pro volební období
2015–2019 byl rozšířen počet viceprezidentů, valná hromada jich tak volila sedm,
rovněž bylo zvoleno sedm řadových členů představenstva. Novými viceprezidenty se stali podnikatel Zbyněk Frolík ze společnosti LINET a generální ředitel
společnosti ČEZ Daniel Beneš, nedávno oceněný titulem Manažer roku 2014. Svaz
průmyslu a dopravy by měl v nadcházejícím volebním období pokračovat v aktivní činnosti s cílem prosazovat zájmy členské základny a nadále posilovat svoji
pozici.
(-rs-)

Absurdita roku 2015:
Úřad práce požaduje údaje, které již vlastní
„Nošení dříví do lesa.“ I tak by se v čisté jednoduchosti dala popsat Absurdita roku 2015. Zaměstnavatelé,
kteří mají nadpoloviční podíl osob se zdravotním
postižením, mají právo čerpat podporu od úřadu
práce. S úřadem práce však musí uzavřít Dohodu
o vymezení chráněných pracovních míst. Absurdní
na tomto procesu jsou přílohy, kterými musí zaměstnavatelé žádost o dohodu doplnit. Protože všechny
údaje, které Úřad práce v těchto přílohách požaduje,
již sám vlastní. Právě toto nařízení zvolila veřejnost
za nejvíce nesmyslnou byrokratickou zátěž letošního
ročníku ankety Absurdita roku, která byla 14. května
vyhlášena v pražském hotelu Jalta na Václavském
náměstí. Vítěznou absurditu nominovala Asociace
zaměstnavatelů zdravotně postižených.
Absurdita roku 2015 je součástí podnikatelských
soutěží Vodafone Firma roku 2015 a Česká spořitelna Živnostník roku 2015. Anketa má za sebou velice
úspěšnou historii a v minulosti bylo díky ní zrušeno
mnoho nesmyslných byrokratických nařízení a povinností.
Vítězná absurdita se zprvu nemusí jevit jako zásah
byrokratů proti podnikatelům, avšak přílohy, které
musí zaměstnavatelé v důsledku tohoto nařízení
dodávat, jsou opravdu jen další nadbytečnou zátěží. K žádosti o vymezení chráněného pracovního
místa v souladu s platnou prováděcí vyhláškou jsou
zaměstnavatelé povinni zpracovat přílohy obsahující informace, které již Úřad práce České republiky
vlastní.
Jednou ze zmiňovaných příloh je seznam všech pracovišť zaměstnavatele s uvedením čísel dosud uzavřených Dohod o vymezení Chráněných pracovních
míst (dále jen „Dohoda o vymezení CHPM“). Tedy
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seznam Dohod o vymezení CHPM, které se zaměstnavatelem uzavírá a které eviduje některé z příslušných
pracovišť Úřadu práce České republiky.
„Úřad práce České republiky v tuto chvíli nemá
v rámci současných informačních systémů centrální
databázi, proto musí vyžadovat od zaměstnavatelů
doložení seznamu všech dohod, které s ÚP ČR uzavřeli. Jedná se o dočasné opatření, které odstraní ihned,
jakmile uplyne účinnost dohod, uzavřených v předchozí databázi AIS., tj. k 31. 12. 2016. Pevně věříme, že
nové agendové systémy, které v současné době soutěží Ministerstvo práce a sociálních věcí, tuto situaci
vyřeší,“ říká Kateřina Sadílková, pověřená řízení
Úřadu práce ČR.
Zaměstnavatelé musí také přikládat přehled tržeb
získaných prodejem výrobků a služeb, které souvisí
se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
(dále jen „OZP“). Většina zaměstnavatelů, kterých se
povinnost týká, má v průměru 60-70 procent zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří se zákonitě
podílejí, ať už přímo či nepřímo, na vzniku všech tržeb dané ﬁrmy. Firma získává tržby jako celek a nelze
je tedy členit mezi jednotlivá pracovní místa, protože
na každém produktu ﬁrmy pracují OZP jiným způsobem a podílem.
V neposlední řadě musí zaměstnavatelé evidovat
a přiložit přehled celkové výše příspěvků, které
získali od Úřadu práce České republiky a to vždy za
poslední čtyři roky. Tyto příspěvky však poukazuje
ﬁrmě sám adresát žádosti, tedy Úřad práce České republiky.
„Existuje absurdita, kterou bychom měli vyhlásit
jako absurditu non plus ultra, a to je chování a jednání politiků k nám, podnikatelům. Politici a mnozí
vysocí úředníci se neustále o podnikatelích vyjadřují

Vítěze soutěže Absurdita roku vyhlásila viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková.

dehonestujícím způsobem, stigmatizují nás, paušalizují i drobné prohřešky, které se jistě v podnikatelské
sféře dějí, a to se domnívám, že je nejabsurdnější, co
v českém podnikatelském prostřední nebo obecně
v českém státu máme,“ uvedl k soutěži Radomil Bábek
z Asociace podnikatelů a manažerů, která do soutěže
nominovala absurditu „Stát začíná vydělávat už i na
legislativě, kterou sám vydává“.
Ministerstvo průmyslu a obchodu cíleně bojuje
proti administrativní zátěži. V roce 2014 byla pro
posílení snah při snižování administrativy pro
podnikatele znovu obnovena činnost Expertní skupiny pro Snižování administrativní zátěže. „Musím
potvrdit, že administrativní zátěž je velká. Naše expertní skupina, které říkáme antibyrokratická, se
to snaží iniciativně snižovat. V tuto chvíli připravujeme zprávu pro vládu České republiky za uplynulý
rok 2014 o snižování administrativní zátěže, kterou
bychom chtěli ve spolupráci s ostatními ministerstvy a rezorty poslat do vlády,“ uvedl mimo jiné Mgr.
Karel Novotný, MBA, LLM, náměstek ministra průmyslu a obchodu pověřený řízením Sekce podnikání, digitální ekonomiky a spotřebitele.
V roce 2014 byla pro posílení snah při snižování
administrativy pro podnikatele znovu obnovena činnost Expertní skupiny pro Snižování administrativní
zátěže. V současnosti připravuje MPO ČR ve spolupráci
s ostatními orgány státní správy nelegislativní materiál „Zpráva o pokroku ve snižování administrativní
zátěže podnikatelů za rok 2014“, která popisuje aktuální stav a věnuje se celkem 79 opatřením na redukci
zátěže při podnikání. „Ve zprávě citujeme 79 opatření

k redukci za uplynulý rok, ne všechna se samozřejmě
podařilo vyřešit. Někdy chybělo kompromisní řešení, někdy se to neslučovalo s cíli hospodářské politiky
státu, nicméně pokračujeme dále,“ uvedl náměstek
Novotný. Podle vyjádření ministerstva průmyslu
a obchodu bude materiál předložen vládě do konce
června letošního roku.
„Co se týče závazků vlády, určitě podnikatelská
veřejnost i občané mohli a mohou sledovat pokračující elektronizaci veřejné správy, byť se možná
ne v každém případě mohou setkávat s pozitivními
ohlasy, a samozřejmě odstraňování duplicit, byť to
je běh na dlouhou trať,“ uvedl náměstek Novotný
k závazkům vlády na snížení administrativní zátěže
podnikatelů.
Zdroj: Firma roku
(-rs-, -jh-)
Foto Jana Henychová

www.firmaroku.cz

www.zivnostnikroku.cz
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rubrika manažerů družstev

Samuel Jurkovič
170 let družstevního hnutí na Slovensku
Konference s názvem „Samuel Jurkovič – 170 rokov družstevného hnutia na Slovensku“ se konala
14. května v Bratislavě. Konferenci pořádala Družstevní unie Slovenské republiky. Hosty konference
byli předseda Družstevní asociace ČR JUDr. Rostislav Dvořák a výkonný ředitel asociace David Füllsack, Dis.

JUDr. Dvořák mimo jiné seznámil účastníky konference s projektem SČMVD a DA ČR na podporu strukturálních změn v českém hospodářství se zaměřením
na posílení malých a středních ﬁrem a výrobních
družstev na úroveň kontextu tohoto segmentu v zemích Evropské unie.
(-rd-)

z Bruselu

www.dacr.cz

Komisařka Věra Jourová představila
kampaně zaměřené na práva související
se spotřebitelskými úvěry a obecná práva
spotřebitelů
Dle aktuálního průzkumu společnosti TNS uzavřela více než třetina Čechů v uplynulých letech úvěrovou smlouvu a stejný počet o ní do budoucna uvažuje. Informovanost spotřebitelů
v této oblasti však zdaleka není dostatečná. Aby mohli spotřebitelé bez potíží čelit složitému
ekonomickému prostředí, musí znát svá základní práva.
Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, 24. dubna
představila informační kampaně zaměřené na práva související se spotřebitelskými úvěry a obecná
práva spotřebitelů. Cílem aktivit je zajistit, aby si
spotřebitelé uvědomovali svá práva, ať už nakupují
v kamenných obchodech, na internetu, nebo žádají
o spotřebitelský úvěr ve výši 5 000 – 1 880 000 Kč.
„Jako spotřebitelé často nakupujeme zboží, aniž
bychom věděli, jak postupovat, pokud bude cokoli
v nepořádku. Každý by měl vědět, že v celé Evropě
platí při nákupu na internetu možnost vrátit zboží do
14 dnů. Když například zjistíte, že objednaná televize
se vám nevejde na stěnu, jednoduše ji pošlete nazpět.
A stejně tak šaty, které na obrázku na internetu vypa-
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daly docela jinak. Stejně tak je důležité znát svá práva
při žádosti o spotřebitelský úvěr – právo na standardizované informace, právo odstoupit od své úvěrové
smlouvy do 14 dnů od podpisu a právo kdykoli předčasně splatit svůj úvěr. Z výzkumu vyplynulo, že spotřebitelé se často spokojí s informacemi od své banky
nebo přátel, aniž by zcela porozuměli smluvním podmínkám. Věříme, že se nám díky těmto dvěma informačním kampaním podaří zvýšit informovanost
spotřebitelů o jejich právech zakotvených v právu
Evropské unie,“ uvedla Jourová.
„Ochrana spotřebitele je jednou z hlavních priorit
Ministerstva průmyslu a obchodu. Vláda již schválila
návrh novely zákona na ochranu spotřebitele, který
MPO připravilo a jenž přináší do našeho práva řadu

instrumentů na efektivnější ochranu spotřebitelů,
dává další kompetence České obchodní inspekci
a zavádí nový institut mimosoudního vyrovnání
spotřebitelských sporů. Ve spolupráci s jednotlivými
kraji připravujeme semináře pro studenty středních
škol zaměřené na podporu spotřebitelského vzdělání,
kampaň tak vnímáme jako další krok ke zlepšení informovanosti mladých lidí o jejich právech,“ vyjádřil
se ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

KAMPAŇ ZAMĚŘENÁ
NA OBECNÁ PRÁVA SPOTŘEBITELŮ
Hlavním cílem kampaně je rozšířit povědomí o právech spotřebitelů platných v rámci celé Evropské
unie. Soustředí se na pět klíčových práv:
- právo vrátit do 14 dnů zboží pořízené na internetu,
- právo na pravdivou reklamu,
- právo na spravedlivé smluvní podmínky,
- právo na opravu či náhradu reklamovaného zboží,
- právo na bezplatnou pomoc od Evropských spotřebitelských center v případě problémů se zahraničním obchodníkem.

KAMPAŇ ZAMĚŘENÁ
NA SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY
Informační kampaň cílí primárně na mladé lidi ve
věku 18–35 let, kteří uvažují o svém prvním spotřebitelském úvěru a mohli by potřebovat relevantní
informace. Kampaň proběhne ve spolupráci s více než
dvaceti lokálními partnery z řad spotřebitelských
asociací, neziskových organizací a poskytovatelů
úvěrů. Cílem je zajistit co největší dosah kampaně
v České republice.
Kampaň se zaměří na tři klíčová práva:
- právo požadovat před uzavřením smlouvy základní informace v jednoznačném standardizovaném
formátu (tzv. Evropském standardizovaném informačním formuláři);
- právo odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 kalendářních dnů od jejího podpisu;
- právo splatit spotřebitelský úvěr kdykoli dříve,
než bylo stanoveno při podpisu úvěrové smlouvy.
„Rozhodnutí vzít si spotřebitelský úvěr patří mezi
důležitá ﬁnanční rozhodnutí. Splácení takového úvěru může být záležitostí i několika let a může výrazně
zatížit rodinný rozpočet a tím i pohodu a soudržnost
rodiny. Zejména úvěry od rizikovějších poskytovatelů vyžadují obezřetnost před podpisem smlouvy. Spotřebitelům se vyplatí využívat svých práv, a jestliže
mají pochybnosti, mohou oslovit bezplatné poradny,“
říká David Šmejkal, ředitel Poradny při ﬁnanční tís-

ni. „Jedním ze základních problémů spotřebitelských
úvěrů je jejich složitost. Věřitelé soupeří cenou, a spotřebitel tak snadno uzavře smlouvu, které nerozumí
a kde se skrývají drakonické sankce jen proto, že
RPSN je nižší. Srozumitelnost by měla být standardem každé férové společnosti,“ dodal Daniel Hůle,
vedoucí programu Kariérní a pracovní poradenství
organizace Člověk v tísni.

KLÍČOVÉ STATISTIKY
TÝKAJÍCÍ SE ČESKÉ REPUBLIKY
- 38 % Čechů se necítí dostatečně informováno
o svých právech souvisejících se spotřebitelskými
úvěry (online průzkum společnosti TNS, 2015)
- 34 % není přesvědčeno o tom, že by byli schopni
vybrat si vhodný spotřebitelský úvěr (online průzkum společnosti TNS, 2015)
- V roce 2014 si v České republice objednalo přes internet služby nebo zboží 42,5 % obyvatel. Průměr
v Evropské unii činil 50,2 % (Digital Economy and
Society Index (DESI) 2015)
- Pouze 7,35 % obyvatel v ČR nakoupilo v roce 2014
zboží přes internet ze zahraničí. Průměr v Evropské unii činil 14,6 % (Digital Economy and Society
Index (DESI) 2015)
- 36 % českých spotřebitelů uzavřelo v uplynulých
letech jednu a více úvěrových smluv, polovina
z nich si zjišťovala informace přímo od banky (online průzkum společnosti TNS, 2015)
- Pouze 30 % Čechů čte smluvní podmínky týkající
se spotřebitelského úvěru pečlivě a celé (online
průzkum společnosti TNS, 2015)
Více informací o jednotlivých kampaních naleznete
na internetu:
Spotřebitelský úvěr:
http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uver
Obecná práva spotřebitelů:
http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/index_cs.htm
Zdroj: Evropská komise
(-jh)

www.evropska-unie.cz
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Dřevozpracující výrobní družstvo
Jaroměřice nad Rokytnou
získalo významnou zakázku pro Komerční banku
V letošním roce se Dřevozpracujícímu výrobnímu družstvu v Jaroměřicích nad Rokytnou
podařilo rozšířit řady klientů o dalšího významného partnera, a to Komerční banku.
„V měsíci únoru se nám podařilo v nelehké
konkurenci vyhrát zakázku na komplexní zařízení interiérů sítě poboček Komerční banky
v České republice. Jedná se celkem o vybavení
150 poboček v průběhu následujících tří let,
v objemu cca 200 milionů korun,“ informoval
nás předseda představenstva družstva Ing. Jiří
Řídký.
V současné době již probíhají realizace prvních
poboček, a to v Plzni, Žatci, Přešticích, Novém Boru,
Hrušovanech nad Jevišovkou a ve Frýdku Místku.

Této významné zakázce předcházelo nejen zpracování cenové nabídky,
ale taktéž realizace vzorových poboček, na kterých si klient ověřoval
kvalitu provedení a taktéž zručnost
pracovníků družstva při montáži
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a schopnost sladit veškeré dodávky zainteresovaných
subdodavatelů.
„Vážíme si tohoto významného úspěchu a věříme,
že na našem trhu nalezneme více klientů, pro které je

rozhodující nejen cena, ale i kvalita, seriózní jednání
a spolehlivost v plnění termínů,“ dodal Ing. Řídký.
Text: Ing. Libor Pavliš
Foto: archiv Dřevozpracujícího výrobního družstva

Ukázky dalších realizací

Dřevozpracující výrobní družstvo
Stromořadní 1098
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
tel. +420 568 440 102 – 5
www.dvdjaromerice.cz
e-mail: obchod@dvdjaromerice.cz
dvd@dvdjaromerice.cz
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Herkules se stal absolutním vítězem
ankety Volba spotřebitelů
Lepidlo Herkules se stalo po loňské inovaci nejen hitem roku 2014, ale fenomenálně boduje i v letošním roce. Po ocenění
čtenářů měsíčníku Receptář získal nyní
Herkules další prestižní ocenění. Zabodoval totiž v anketě Volba spotřebitelů,
kde zvítězil nejen v kategorii Papírenské
potřeby/lepidla, ale stal se i absolutním
vítězem s největším počtem hlasů.
Ukazuje se, že spojení tradice, osvědčené
kvality i inovace a uživatelské přívětivosti u zákazníků skutečně funguje.

HERKULES – LEPIDLO PRO ŠKOLY, DOMÁCNOST I KANCELÁŘE
Disperzní lepidlo Herkules uvedlo družstvo Druchema na trh už na přelomu 50. a 60. let 20. století, od té
doby je vyráběno bez přerušení a patří dnes k legendám mezi lepidly. Jedná se o disperzní lepidlo na bázi
polyvinylacetátu, které neobsahuje organická rozpouštědla, je nehořlavé a ředitelné vodou. Herkules si už
brzy po uvedení na trh získal široké spektrum uživatelů a zákazníků, kteří jej pravidelně vyhledávají, zůstávají mu věrni a lepidla značky Herkules nesmí chybět
v jejich domácí i kancelářské výbavě. Důvodem obliby
je především kvalita lepidel, pevné spoje, snadná aplikace a dlouhodobá výdrž bez vysychání. Roli v oblibě
pak hraje i širokospektrální využití – domácnosti, školy, kanceláře, kutilské dílny. Vždyť Herkules skvěle slepí papír, karton, kůži i dřevovláknité a savé materiály.
V průběhu let lepidla Herkules prodělala několik
redesignů balení a etikety, přičemž jeho složení zůstává stále téměř neměnné. Druchema totiž sází na
osvědčenou kvalitu a Herkules mění jen po designové a uživatelské stránce, kde klade důraz na rychlou
a pohodlnou aplikaci. Z tohoto pohledu byl jedním
z nejvýznamnějších let loňský rok, kdy celá řada lepidel Herkules prošla zásadním redesignem a inovací.
Druchema se totiž po letech rozhodla pro výraznou
změnu v pojetí oblíbeného lepidla a tak došlo k inovaci tvaru jeho lahviček, designu, graﬁckého zpracování a loga, zvýšila se také uživatelská přívětivost
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umožňující snazší aplikaci a hlavně společnost přišla
s novým typem lepidla, a to Herkules lepicí tyčinkou.
Zároveň ale starý dobrý Herkules neztratil nic na své
léty prověřené kvalitě, a tak se zákazníci opět setkávají s klasikou mezi lepidly vyznačující se dlouhou
trvanlivostí slepeného materiálu.

Herkules tyčinka, která je na rozdíl od inovovaných
lepidel tuhého skupenství. Vhodná je zejména pro
děti, do škol, do hodin ručních prací nebo k vytváření jednoduchých papírových prezentací. Samotná tyčinka pracuje na principu výsuvné lepící části, kterou
se žádoucí oblast určená k lepení jednoduše potře.
Před vysycháním je pak tyčinka Herkules chráněna
nasazovacím uzávěrem.
O úspěchu posledních změn v sortimentu značky
Herkules svědčí i fakt, že společnost získala právě za
tento počin ocenění v soutěži Marketér roku a také
byla lepidla zvolena jako nejoblíbenější u čtenářů měsíčníku Receptář. Druchema bude i v letošním roce
pracovat na dalším vývoji v sortimentu lepidel. Před
několika dny získal právě Herkules a také lepidlo

Zákazníci se po redesingu a inovaci v první řadě
setkávají s novým, modernějším a aerodynamičtějším tvarem lahviček Herkula. Z lepidla zmizely ostřejší hrany a přechody, všechny lahve jsou zaoblené
a vyznačují se jedinou prohlubní v boku lahvičky. Ta
vznikla z praktického důvodu – umožnit uživateli
lepší držení díky prostoru na prsty, a byla zároveň
i využita k umístění reliéfového názvu jména společnosti. Na změně tvaru spolupracoval výrobce lepidel
Herkules, družstvo Druchema, s designovým studiem Divan. Cílem bylo společně najít uživatelsky přívětivý a plně funkční design celé řady obalů lepidel
Herkules, který je na první pohled jasně identiﬁkovatelný, lákavý a konkurenceschopný a nezastrašuje
příliš profesionálním a technickým vzhledem.
Velkým přínosem inovace jsou vylepšené aplikátory.
Ty jsou hrotového a ﬁxového tvaru, čímž zaručují snazší a přesnější nanášení, možnost korigování množství
nanášeného lepidla, snadný průnik i do malých prostorů a škvír a ochranu před zašpinění prstů, dalších
materiálů a pomůcek od lepidla. Uzávěry mají stejný
průměr, takže se dají mezi lahvičkami vzájemně měnit.
Zbrusu nový typ lepidla, který Druchema uvedla na
trh v loňském roce v rámci redesignu, je pak takzvaná

w w w.dr uc hema .c z

Dispercoll novou certiﬁ kaci Technického a zkušebního ústavu o zdravotní nezávadnosti. Během roku
2015 dále uvede společnost na trh například novinku Herkules Expert určenou pro truhláře, modeláře
a další profesionální dílny. Na podzim letošní roku je
pak plánována další novinka určená pro změnu spíše
pro děti do škol nebo pro drobné domácí lepení.
Lepidla Herkules jsou schválena Státním zdravotním ústavem jako zcela nezávadná a vhodná pro styk
s potravinami. Využívány jsou proto například při
lepení sáčků mouky, cukru nebo čajů.
Text: Daniel Hartl
Foto: archiv Druchema

Druchema

družstvo pro chemickou výrobu a služby
Služeb 3
10031 Praha 10 - Strašnice

ht tp:// w w w.f acebook .com/ Dr uc hema

V dalším čísle naleznete
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IKVA výrobní družstvo, Ivančice
Stěžejní činností IKVA výrobní družstvo Ivančice je
od roku 2009 zakázková výroba ocelových zárubní
pro stavebnictví, zárubně jsou výrobním programem
Kooperativa v.o.d. Uhlířské Janovice. Segmentem
trhu jsou zejména velkoobchodní a maloobchodní
prodejny se stavebním materiálem.
Družstvo IKVA se rovněž zaměřuje na zakázkovou
zámečnickou výrobu a výrobu ocelových konstrukcí
pro energetiku, vodárenství, stavebnictví, zemědělství a další hospodářská odvětví. Tradičním výrobkem je lehká montovaná hala UNIMONT. Okrajově se
dále zabývá výrobou kotlinových kamen a komínových dvířek s litinovým rámečkem.

Ocelová plošina pro technologii se schodištěm, návrh, statický výpočet, výroba a montáž pro společnost INX Digital Czech Praha
Horní Počernice.
Závěsná pochůzná ocelová lávka včetně schodiště o délce 33 metrů pro obsluhu vinařských tanků. Návrh, výroba a instalace pro
Vinařství Židek Popice u Hustopečí. Protikorozní úprava žárový
zinek a dvojsložkový lak pro potravinářské provozy.

Detail svarů ocelových táhel pro zavěšení lávky

Nakládka ocelových tubusů a příprava pro transport na stavbu.

IKVA výrobní družstvo
U Cihelny 757/6
664 91 Ivančice
www.ikva.cz
ikva@ikva.cz

Detail ocelového tubusu tzv. savky pro malou vodní elektrárnu,
určeno k samonasávací turbíně. Dodávka včetně výrobní dokumentace a protikorozní úpravy.

Text. Pavel Káčerek
Foto: archiv IKVA
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SČMVD převzal v 21. týdnu tohoto roku
nově zrekonstruované prostory wellness
v Hotelu Kriváň****
Více informací naleznete v některém z dalších čísel časopisu Výrobní družstevnictví.
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