
ČASOPIS ČESKÝCH A MORAVSKÝCH 

VÝROBNÍCH DRUŽSTEV

10/2015 | MĚSÍČNÍK | ROČNÍK 61 | CENA 20 Kč

Země živitelka 2015

TVAR Pardubice

MOTEX Praha

Veletrh

Reportáž z družstva

ČTĚTE

ROZHOVOR: David Füllsack, DiS.
výkonný ředitel Družstevní Asociace ČR

VD_10_2015.indd   1 02.12.15   9:05



ADRESA REDAKCE:
Svaz českých a moravských výrobních družstev

Redakce časopisu Výrobní družstevnictví

Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1

Šéfredaktorka: Jana Henychová, henychova@scmvd.cz

tel.: +420 224 109 352, tel/fax: +420 224 230 050

Zasílání tiskových zpráv: redakce@scmvd.cz

Objednávky předplatného: redakce@scmvd.cz

Objednávky inzerce: inzerce@scmvd.cz

Redakce neodpovídá za obsah inzerce a reklamních 

článků.

Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem 

se řídí všeobecnými podmínkami pro předplatitele.

Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Grafi ka © Art D – Grafi cký atelier Černý, s.r.o.

Registrace MK ČRE – 4639.

ISSN 0322-7677

Titulní strana obálky: 

TVAR Pardubice

foto: Lucie Netušilová

Zadní strana obálky:

foto: Ledenický nábytek

Slovo úvodem _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Zdeněk Korbel
předseda Kontrolní komise SČMVD
předseda družstva TVAR Pardubice

Propagace, výstavy, veletrhy ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Země živitelka 2015

Reportáž z družstva ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 TVAR Pardubice

18 MOTEX Praha

Rubrika manažerů družstev ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22
ROZHOVOR: David Füllsack, DiS.
výkonný ředitel Družstevní Asociace ČR

23 MPSV - Operační program zaměstnanost

24 SP ČR na MSV uspořádal debatu, jak zefektivnit český export

25 Změna termínu konání Družstevního dne 2015

25 SP ČR podepsal akční plán spolupráce s TA ČR

25 Aktuálně: ELEKTRO Pacov, DŮBRAVA Valašské Klobouky

Právní okénko _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26 Na co si dát pozor při uzavírání smluv

Z Bruselu _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27 Mladí lidé neznají svá práva týkající se spotřebitelského úvěru

Družstevní výrobky _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29 KDS Sedlčany – Nože s dřevěnou rukojetí Bubinga

30 Templářské sklepy Čejkovice omlazují vzhled svých vín

31 IRISA Vsetín - Správný čas probudit vánoční náladu

obsah 10/2015

VD_10_2015.indd   2 02.12.15   9:05



3
 

10/2015  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Zdeněk Korbel
předseda Kontrolní komise SČMVD

předseda družstva TVAR Pardubice

Vážené dámy, vážení pánové,

často se mluví o propagaci výrobního družstevnictví, 
je to slyšet z mnoha stran, co by se mělo a jak by se to 
mělo. Rád bych k tomuto tématu také něco přidal, i když 
to bude zřejmě z trochu jiného úhlu pohledu.

Všichni se časem dostáváme do situace, kdy nám 
z  družstva odcházejí na zasloužený odpočinek naši 
dlouholetí a  spolehliví spolupracovníci a  tak nám ne-
zbývá nic jiného, než začít hledat někoho, kdo nastou-
pí na uvolněné místo a  bude plnohodnotnou pracovní 
náhradou. Teď nemluvím o  dlouholetém vytváření 
mezilidských vztahů, které jsou nedílnou součástí jaké-
hokoliv, tedy i pracovního vztahu a podstatnou měrou 
přispívají k pohodě v pracovním kolektivu. Tohle těžko 
najdete ve výběrovém řízení při hledání nového pra-
covníka či pracovnice. Můžete jenom věřit Vaší intuici, 
že ten, pro kterého se rozhodnete, časem zapadne mezi 
ostatní pracovníky a kolektiv pojede dál.

I já jsem se před časem dostal do této situace, kdy mi 
odešla asistentka, která se mnou byla po celou dobu 
mého působení ve funkci předsedy. Jak se říká pravá 
ruka a v tomhle případě i levá.

Ano – vyhlásíte výběrové řízení, oslovíte známé a za-
čnete postupně vybírat někoho, o kom věříte a doufáte, 
že vám časem poskytne stejný pracovní servis a pohodu, 
na jaký jste zvyklí.

U  nás se přihlásilo několik desítek uchazeček, z  kte-
rých jsme k pohovoru vybrali ty, u kterých byly předpo-
klady k tomu, aby mohly tuto práci vykonávat.

Ne, nebudu probírat konkrétně jednotlivé pohovory, 
omezíme se pouze na tu část, kdy jsem se všech ptal, co 
ví o výrobním družstevnictví a o družstvech obecně.

A  nastal problém. Některé mladší uchazečky si ješ-
tě ze školy zapamatovaly, že existují mimo akciovek 
a  eseróček i  družstva jako forma možného podnikání. 
Pár z nich znalo i něco málo o vlastním vnitřním způ-
sobu fungování družstva. U většiny z nich ale povědomí 
o družstvech opravdu skončilo u „JZD“ a navíc se ještě 
podivovaly nad tím, že něco jako družstva ještě existuje.

A  to je jádro problému. Družstva většinou nemají 
takový výrobní program, kdy by mohla mít výrobní 
náklady v  řádu korun a  prodejní ceny ve stovkách či 
tisících. A tudíž nemohou mít ani dostatek prostředků 
na vlastní nezbytnou propagaci, reklamu v tisku, televi-
zi, propagaci v rámci různých celostátních událostí atd. 
Navíc se družstva, vzhledem k době kdy vznikla a jaký 
byl na ně v minulém režimu náhled, musela velice tvr-
dě vypořádávat se svým umístěním na kraji výrobních 
společností. 

Jako předseda kontrolní komise se pravidelně zú-
častňuji jednání představenstva svazu a  jako člen 
dozorčí rady Družstevní Asociace ČR i  jednání jejího 
představenstva. A  mohu potvrdit, že v  obou orgánech 
se pravidelně nejenom mluví o  způsobech zvýšení po-

vědomí o  výrobních družstvech, 
ale i  o  družstevním hnutí jako 
celku. Jedním z  příkladů je i  vý-
stava Země živitelka, nad kterou 
má každý rok „ záštitu“ jeden z družstevních svazů. Buď 
výrobní, zemědělská nebo spotřební družstva.

Podstatná je ale doba, ve které žijeme, doba kterou 
hlavně ovlivňují různá média, od televize až po bulvár 
a „priority“, které tato média preferují. 

Pořád platí, že špatná zpráva = dobrá zpráva. Ta prodá-
vá. Po té zákazníci touží a tu chtějí.

A teď mi řekněte, kdy naposledy, nebo kdy vůbec bylo 
ve sdělovacích prostředcích „propíráno“  nějaké členské 
výrobní družstvo, ať už z jakéhokoliv důvodu –  neodvá-
dění DPH, privatizační podvody, zmanipulovaná výbě-
rová řízení, atd. Nepamatuji se.

A  to je podstatné. Nemusíme mít „družstevní kodex“ 
slušného, seriózního chování. Prostě družstva se tak 
chovají, a proto jsou „nezajímavá“. Je to smutné, ale je to 
tak. Taková už je doba, ve které žijeme.

Ale věřím, že postupem doby si družstva svým cho-
váním, přístupem k zaměstnancům nejenom obhájí své 
místo ve společnosti, ale proniknou do povědomí lidí jako 
taková forma podnikání, která není založena JENOM na 
tvorbě zisku, ale která se dokáže postarat o  své členy 
a pracovníky a  tím i navíc významně přispívá k řešení 
sociálních a  ekonomických problémů celé společnosti. 
Vždyť principy svépomoci, spolupráce a  sociální solida-
rity jsou základními pilíři družstevnictví již od dob jeho 
založení na konci první poloviny 19. století.  Není proto 
také bez zajímavosti, že družstva jsou významným za-
městnavatelem osob se ztíženou pracovní schopností. 

Družstva jsou ryze českými fi rmami a  díky vysoké 
kvalitě svých výrobků vyvážených do celého světa 
přispívají velkou měrou k  propagaci a  šíření dobrého 
jména České republiky v zahraničí. O tom, že družstva 
jsou dynamickými a  prosperujícími fi rmami, svědčí 
řada ocenění na mezinárodních výstavách a dlouhodo-
bá úspěšnost v prestižních soutěžích jako je Českých 100 
NEJ, pravidelná umístění manažerů mezi fi nalisty sou-
těží Marketér roku, Manažer roku, Firma roku a další. 
Díky těmto úspěchům se družstva dostávají stále častěji 
do povědomí nejen podnikatelské veřejnosti, ale záro-
veň potvrzují, že družstevní forma podnikání je stále 
aktuální a že nejenom ve světě, ale i v České republice 
má své trvalé opodstatnění.

Velký kus práce v  propagaci výrobních družstev od-
vádí Svaz českých a  moravských výrobních družstev, 
který reprezentuje česká výrobní družstva v Družstev-
ní Asociaci ČR a  v  mezinárodních družstevních insti-
tucích, zejména v  Mezinárodním družstevním svazu, 
Družstvech Evropa, CICOPA a CECOP  a hájí jejich zájmy 
při jednáních s vládou, ministerstvy, členy Parlamentu 
ČR a orgány Evropské unie.
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Výrobní družstva 
na agrosalonu 
Země živitelka 2015

Letošní agrosalon Země 
živitelka se opravdu poda-
řil. Návštěvnost akce byla 
i  přes tropická vedra vyso-
ká, celkem Zemi živitelku 
navštívilo přes 102 tisíc 
návštěvníků. Zástupci vy-
stavujících výrobních druž-
stev byli velmi spokojeni 
s prodejem svých produktů. 

Letošní 42. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitel-
ka se uskutečnil na českobudějovickém výstavišti ve dnech 
27. srpna - 1. září 2015. Výstava, doprovázená Ekostylem a Me-
zinárodní výstavou družstevnictví, byla tradičně pořádána 
ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komo-
rou ČR a Zemědělským svazem ČR. Státní zemědělský a inter-
venční fond podpořil kvalitní české potraviny. Svým rozpětím 
tyto výstavy obsáhly celý zemědělsko-potravinářský sektor 
a řadí se k největším akcím svého druhu na území České repub-
liky. Potravinářství již tradičně reprezentovaly české kvalitní 
potraviny oceněné značkami „Regionální potravina“, „KLASA“, 
„CHUTNÁ HEZKY.  JIHOČESKY“, „Český výrobek – garantová-
no Potravinářskou komorou ČR“ a „Kvalitní evropský výrobek“. 
Lesní a  vodní hospodářství nabídl Pavilon myslivosti. Téma 
Obnova a rozvoj venkova se soustředilo v Pavilonu venkova.
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Detecha, chemické výrobní družstvo
www.detecha.cz, www.regina.cz 

Detecha, chemické výrobní družstvo prezentovala ve 
své expozici nátěrové hmoty, které se vyznačují vy-
sokou kvalitou, příznivou cenou a  výbornými užit-
nými vlastnostmi. Současný program navazuje na 
tradici a především na bohaté dlouholeté zkušenosti. 

Sortiment nátěrových hmot zahrnuje nátěry na kov, 
dřevo, beton, auto, přípravky proti plísním a  dále 
produkty na dřevo anglické značky Ronseal.  Další 
prodejní sortiment představovala kosmetika Regina. 
Zákaznice měly na výběr širokou nabídku rtěnek, je-
leních lojů, pomád, očních stínů, pleťové kosmetiky, 
laků a kosmetiky na ošetření nohou.

DUP – družstvo
www.dup.cz

www.pivovarpoutnik.cz

DUP – družstvo představilo pestrou nabídku kožené 
galanterie. Sortiment zahrnoval manikúry, kovové 
nástroje pro manikúru a  pedikúru (nůžky, pilníky, 
pinzety, štipky), kosmetické a jiné kufříky, tašky na 
notebooky a nákupní tašky. Zboží bylo v různých ce-
nových relacích, takže zákazníci měli velký výběr při 
nákupu.

Pivovar Poutník (DUP 
Pelhřimov) nabídl ná-
vštěvníkům Země živitelky 
sortiment piv plzeňského 
typu, nepasterizovaných, bez 
chemických přísad. Všechny 
druhy piv z  pivovaru Poutník, 
ať už se jedná o  výčepní piva, 
ležáky nebo speciály, jsou vyrá-
běny shodným technologickým 

postupem vyznačujícím se zejména dekokčním způ-
sobem vaření a následným dlouhodobým zráním při 
nízkých teplotách okolo 2 °C. Pelhřimovská piva jsou 
také úspěšná v prestižních a uznávaných soutěžích. 
Sortiment pivovaru tvoří Světlé výčepní pivo 10%, 
Světlý ležák 12% a  Speciál 14%, který je vyráběn na 
Vánoce a Velikonoce.

KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo
www.kds.cz

KDS Sedlčany, nožíř-
ské výrobní družstvo je 
tradičním výrobcem no-
žířského zboží v  širokém 
sortimentu, který zahr-
nuje kuchyňské, řeznické 
a  kuchařské nože a  náčiní, 
nůžky pro domácnost, nůžky 

DUP – družstvo

VD_10_2015.indd   5 02.12.15   9:05



6
 

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  10/2015

a  brojlery. Na Zemi živitelce KOVOBEL vystavoval 
výrobky ze sortimentu technologických zařízení pro 
chov drůbeže – dopravník trusu, jednostranné snáš-
kové hnízdo pro chov nosnic a zakládací vozík krmi-
va pro jednodenní brojlery. V expozici byla i ukázka 
krmného okruhu, ventilační klapky a  osvětlení pro 
chovy drůbeže.

KOVO DRUŽSTVO Olomouc
www.kovoolomouc.cz

KOVO DRUŽSTVO Olomouc představilo komponenty 
pro ústřední vytápění. Družstvo je výrobcem oce-
lových článkových radiátorů v několika rozměrech, 
upevňovacích prvků na radiátory a odvzdušňovacích 
ventilů. Na Zemi živitelce KOVO DRUŽSTVO vysta-

vovalo dřevěné a  kovové pasti 
na myši a  krysy, pasti na polní 
myši a hryzce, drobné zahradní 
nářadí – lopatky, kultivátorky 
a  vidličky, kypřící plečku, oce-
lové radiátory a  příslušenství, 
hliníkové radiátory, bateriové 
svorky a  kostřící pásky pro au-
tomobily.

krejčovské, vyšívací, holičské, náčiní pro zahrádkáře, 
pro manikéry a  pedikéry a  dále řezné díly pro ma-
sové strojky a  kuchyňské roboty a  spoustu dalších 
specifi ckých produktů. Dlouholeté zkušenosti v  ob-
lasti výroby nožířského zboží umožňují zajištění té 
nejvyšší požadované kvality, která uspokojí i  toho 
nejnáročnějšího zákazníka. Na Zemi živitelce KDS 
Sedlčany prezentoval kompletní sortiment nožířské-
ho zboží: nože, nůžky, kuchyňské a  řeznické náčiní, 
zahradnické náčiní, soupravy nožů a  řezné díly do 
masostrojků, z novinek to byly například nové typy 
sklízecích nůžek nebo steakový příbor.

KOVOBEL, výrobní družstvo
www.kovobel.cz

KOVOBEL, výrobní družstvo má stabilizovaný vý-
robní program, založený na diverzifi kované výrobě 
technologií pro drůbež a  skladovacích kontejnerů. 
Významným stabilizujícím prvkem jsou nejen dva 
rozdílné produkty, ale i  velmi široký teritoriální 
záběr. Ve vývoji technologií pro drůbež se podařilo 
navázat na historicky velmi úspěšný program kleco-
vých chovů a rozšířit nabídku o kompaktní voliéro-
vé systémy a  podestýlkové technologie pro nosnice 
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v Žebráku
www.kovodruzstvo.cz

KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v  Žebráku na-
bídlo zákazníkům ze svého výrobního sortimentu 
ruční dvoukolové vozíky se skládacím madlem, vozí-

ky s připojením za kolo, dětské tříkolky a kolo-
běžky a potřeby pro drobné chovatele jako např. 
pákový ruční drtič kostí. Součástí prezentace 
byl sanitární program pro vybavení hy-
gienických zařízení, květinové a oděvní 
stojany, gumová upínadla, drobné a do-
plňkové sportovní pomůcky

Ledenický nábytek výrobní družstvo
www.ledenicky-nabytek.cz

Ledenický nábytek výrobní družstvo sklidil zaslou-
žený obdiv návštěvníků.  Na Zemi živitelce zástupci 
družstva prezentovali postel dvoulůžko z masivního 
jasanu, jídelní stůl a lavici z masivního dubu, jídelní 
stůl z  třešně, masivní stolové pláty a  masivní cin-
kované zásuvky různých velikostí, materiálů a  ba-
revného provedení. Potenciální zákazníci oceňovali 
kvalitní zpracování a design nábytku.

Družstvo se zaměřuje na výrobu nábytku – dýho-
vaného, lamino i z masivního dřeva. Při výrobě vy-

užívá moderní technologie, které umožňují vyrábět 
široký sortiment výrobků a  mnoho povrchových 
úprav. V posledním desetiletí se zaměřuje na zahra-
niční trhy, kam expeduje přibližně 80 procent vlastní 
produkce. 

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

STYL PLZEŇ, výrobní družstvo zaujal mimo jiné 
svou nabídkou sportovní konfekce. Dámské, pánské 
a  dětské softshellové bundy, dámská trika, tuniky, 
kalhoty a  další oděvy a  různé textilní doplňky se 
vyznačovaly precizním zpracováním a  zajímavým 
designem látek. Další část nabídky tvořily měděné, 

hliníkové a  fíbrové kroužky, těsnění pro motory 
osobních a  nákladních automobilů. Zde někteří zá-
kazníci ocenili možnost zakázkové výroby těsnění 
v různém provedení podle přání zákazníka 
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Templářské sklepy Čejkovice, vinařské 
družstvo

www.templarske-sklepy.cz

Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo na 
výstavě nabídly sortiment jakostních odrůdových 
vín pro širokou veřejnost řady Varietal Collection, 
přívlastkových vín v kategorii pozdní sběr řady Gold 
Collection, prémiové kolekce vín Diamont Collection 
s  přívlastkem pozdní sběr či výběr z  hroznů v  čer-
ných designových lahvích, zdobených křišťálovými 
kamínky ze šperkařské fi rmy Preciosa, a sektů z řad 

Saint Real Charmate pro nejširší publikum milov-
níků šumivých vín a Sang Real pro skutečné znalce. 
Novinkou je řada unikátních vín New Cross z  vy-
šlechtěných rezistentních odrůd, které jsou obhos-
podařované bez používání chemických přípravků, 
průmyslových hnojiv, hormonů a umělých látek.

TVAR výrobní družstvo Pardubice
www.tvar.cz 

TVAR výrobní družstvo Pardubice pro návštěvníky 
připravil tradiční prodej svého, zákazníky oblíbeného, 
plastového zboží pro domácnost za velmi atraktivní 
ceny. Nabízené výrobky jsou vyrobeny ze zdravotně 
nezávadného materiálu s vysokou užitnou hodnotou, 
umožňujícího jejich použití jak v  myčkách na nádo-
bí, tak i v mikrovlnné troubě a zajišťujícího snadnou 
hygienickou údržbu. Výrobky jsou recyklovatelné 

a nezatěžují tudíž životní prostředí. Z pestré nabídky 
barevných odstínů a líbivých potisků si určitě vybere 
každý zákazník. Pro lesní dělníky byly připraveny tři 
druhy plastových dřevorubeckých klínů. 

VLKOS – družstvo invalidů
www.vlkos-druzstvo.cz

VLKOS – družstvo invalidů ve svém stánku prodával 
pracovní oděvy, pánské a dětské montérky, dále trič-
ka, čepice a rukavice. Pracovníci družstva se zabývají 
zakázkovým šitím. Ve výrobním sortimentu jsou za-
stoupeny i oděvy pro zdravotnictví a gastronomii, ale 
i šití ložního prádla.
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VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary
www.vridlo.cz

VŘÍDLO, výrobní družstvo, Karlovy Vary se prezen-
tovalo výrobky pod registrovanou značkou KAR-

LOVARSKÁ KOSMETIKA®, 
pleťovou kosmetikou, 
péčí o  ruce, tělo a  nohy, 
výrobky dentální hygi-
eny – zubní pasty, ústní 
vody, koupelovou kos-
metikou – Karlovarské 
koupelové soli a  ple-
ťovou kosmetikou 

8. ročník semináře Obchodního zastupitelství 
Ruské federace v České republice
Seminář se konal 27. 8., v den zahájení Země živitelky 
na výstavišti. Seminář byl věnován investičním pro-
jektům v  oblasti zemědělství, zejména zemědělské 
techniky, výstavby chovatelských komplexů na zá-
kladě inovačních energeticky úsporných technologií, 
výroby krmiva a také rozvoje chovu plemenného do-
bytka. Semináře se zúčastnili zástupci Ministerstva 

zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a  obchodu 
ČR, Agrární komory ČR, zástupci energetických 
fi rem a  agroholdingů a  SČMVD. Akce se zúčastnil 
i předseda Templářských sklepů Čejkovice Ing. Pavel 
Pastorek, který zde přednesl prezentaci produkce 
družstva.

Text + foto: Michaela Vostálová

řady Cosmetica Carolinum® s  obsahem karlovarské 
vřídelní soli. Z  novinek představily pracovnice Vří-
dla Karlovarský šampon ARNIKA®, šampon na vlasy 
a tělo „Fresh Breeze of Karlovy Vary“ a pro děti pěnu 
do koupele DELFÍN v  novém fi gurálním obalu jako 
hračka v růžovém a modrém provedení.

Vřídlo je tradičním výrobcem karlovarské kosme-
tiky se sortimentem kosmetických přípravků s vyu-
žitím původních receptur karlovarských lékárníků 
19. a  20. století za použití moderních a  špičkových 
výrobních technologií. Družstvo je jediným skuteč-
ným výrobcem karlovarské kosmetiky a  držitelem 
obchodní značky KARLOVARSKÁ KOSMETIKA®.

Text: Michaela Vostálová, Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Michaela Vostálová, Ing. Petr Baštan, Vít Panocha, 

Jana Henychová, Výstaviště České Budějovice
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TVAR výrobní družstvo Pardubice patří k nejvýznamnějším výrobcům plastového sortimentu  
v České republice a k nejlépe hodnoceným fi rmám v Pardubickém kraji. Svoji pevnou pozici 
na trhu opírá o široký sortiment služeb, který sahá od vývoje, konstrukce a výroby nástrojů 
přes samotnou výrobu plastových výlisků až po dekorace a potisky, balení a expedici vlastními 
nákladními vozidly do sídla obchodního partnera a také o téměř stoletou historii. 

TVAR výrobní družstvo Pardubice 
slaví 70. výročí svého založení

Široké portfolio, dlouhá tradice

CESTA PROTI PROUDU ČASU
Člověk se narodí, projde všemi dětskými nemoce-

mi a stává se z něho dospělý jedinec, který bohatne 
a chudne, je šťastný i nešťastný, úspěšný i neúspěšný. 
A najednou je mu 70 let a s notnou dávkou zkušeností 
a  nadhledu se ohlíží zpátky a  bilancuje. Život fi rmy 
se odvíjí podobně, a tak i osud družstva plynul stejně 
dramaticky jako osud člověka. 

1919–1945 

OD CIGARETOVÝCH ŠPIČEK K VOJENSKÉ 
VÝROBĚ

Počátky podnikání předchůdce družstva sahají až 
do roku 1919, kdy byl společníky Jindřichem Brodem 
a  Ottou Pickem založen podnik, v  jehož dílnách se 
vyráběly z  rohoviny cigaretové špičky, po domácku 
dýmky, kuřácké potřeby z  umělé pryskyřice a  další 
luxusní produkty. V  roce 1929 započala výroba plni-
cích per, šroubovacích tužek, prodlužovačů, držátek 
na obyčejná pera, hracích kostek, šach, domin, nožů 
na dopisy a  kalamářů. Výroba byla silně oriento-
vána na export, distribuci výrobků zajišťovala síť 
dealerů po celém světě. Brodova luxusní plnicí pera 
prodávaná pod značkou IBROS byla díky své špičko-
vé kvalitě schopná úspěšně obstát v  tehdy již velmi 

tvrdé konkurenci. V roce 1935 měla továrna 200 za-
městnanců. Slibně se rozvíjející podnikání Jindřicha 
Broda ukončila druhá světová válka V roce 1939 byla 
fi rma J. Brod a  spol. arizována a  nuceně vykoupena 
Němci Walterem Beznerem a  Alfredem Gerlachem. 
J. Brod byl přinucen opustit Pardubice, vzhledem ke 
svému židovskému původu byl následně internován 
v koncentračním táboře Mauthausen, kde v roce 1943 
zemřel. Alfred Gerlach, lipský výrobce plnicích per 
značky IMPERIAL, který v roce 1940 továrnu převzal, 
zde začal vyrábět pera vlastní konstrukce a fi rma do-
stala název „IMPERIAL“. Všechna výroba směřovala 
z největší části do Německa a do zemí okupovaných 
Němci. Po náletu na Lipsko, kde byla také továrna 
a hlavní administrativa fi rmy IMPERIAL, přešli ně-
kteří její zaměstnanci do Pardubic. Za okupace byl 
závod rozdělen na výrobu civilní a vojenskou. Civil-
ní výroba, tj. plnicí pera, sídlila v  bývalé Fuchsově 
továrně na Palackého třídě a  zaměstnávala 150 lidí. 
Bývalá výrobna J. Broda v  Pražské ulici byla při-
způsobena vojenské výrobě. Zde bylo zaměstnáno 
350–400 lidí. Pracovalo se na tři směny. Továrna na 
Pražské ulici byla v roce 1944 těžce poškozena bom-
bardováním, výroba byla téměř zastavena a s její ob-
novou se po osvobození téměř nepočítalo. Pracovalo 
se pouze na druhém závodě na Palackého třídě. Ihned 
po osvobození v květnu 1945 byla továrna německým 
majitelům zkonfi skována, výroba však pokračovala 
dále, produkovala se zde plnicí pera pro důstojníky 
Rudé armády.

1945–1989

PENCO, JAS, TVAR – NAROZENÍ, SŇATKY, 
ROZVODY

Válečné události spojené s  trojím bombardováním 
Pardubic téměř ukončily život fi rmy IMPERIAL, budo-
vy i výrobní zařízení byly silně poničeny a po skončení 
války byla fi rma dána pod národní správu. V  pová-
lečném nadšení se ale v  hlavách zaměstnanců fi rmy 
zrodila myšlenka založit družstvo. Dne 17. října 1945 
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proběhla ustavující schůze a nově utvořené družstvo 
přijalo název PENCO. Byl tak odstartován život jed-
noho družstva, jehož další osud byl stejně pestrý, jako 
jsou osudy lidí. Byly odkoupeny tovární objekty od po-
zůstalých po J. Brodovi, byly dobudovány a upraveny 
vybombardované objekty. Družstvo obnovilo původní 
výrobní program, tedy výrobu plnicích per, patent-
ních tužek a kuřáckých potřeb a své výrobky úspěšně 
exportovalo i do ciziny. V srpnu 1948 bylo družstvo do-
časně vnuceno pod národní správu fi rmy Centropen, 
n. p. Pardubice. Národní správa byla zrušena v dubnu 
1949. V únoru 1950 byla na družstvo opět uvalena ná-
rodní správa a  národním správcem se stal opět n. p. 
Centropen Pardubice. Během této doby vymáhal fi -
nanční referát JNV v Pardubicích na fi rmě nezaplacené 
osobní daně za bývalé německé držitele W. Beznera a A. 
Gerlacha, které byly vtěleny do pozemkových knih na 
majetku družstva. Jen s vypětím největšího úsilí všech 
pracovníků družstva se podařilo zaplatit váznoucí 
staré daňové nedoplatky, které činily za Němce 3,5 
milionu korun a za fi rmu šest milionů korun. Národní 
správa Centropenu trvala do dubna r. 1951. Zrušením 
národní správy nabylo družstvo opět své původní 
činnosti. V  roce 1955 došlo ke sloučení s  družstvem 
DŘEVO-PAPÍR se sídlem v  Krouné, které vyrábělo 
kartonáž. Z  rozhodnutí vyšších instancí došlo k  de-
limitaci výrob a program družstva PENCO byl v roce 
1960 včetně budov a  podstatné části zařízení předán 
n.p. KOH-I-NOOR České Budějovice. Původní PENCO 

se muselo přestěhovat do náhradních prostor v objek-
tu Na Vrtálně a zahájilo výrobu s novým programem, 
který byl zaměřen hlavně na zpracování plastických 
hmot. Jednalo se zejména o výrobu hodinkových sklí-
ček pro opravárenský průmysl a  zpracování termo-
setů lisováním. Do družstva byly postupně včleněny 
provozovny služeb s různými činnostmi, jako montáž 
kovového těsnění, výroba razítek v Havlíčkově Brodě 
a opravny hodinek. K 1. červenci 1961 došlo k dalšímu 
sloučení s družstvem NOVOCHEMA Dolní Roveň, kte-
ré vyrábělo nátěrové hmoty. Sloučené družstvo přijalo 
název JAS a  svou novou výrobu nadále orientovalo 
na zpracování plastických hmot. Po sloučení byla na 
provozovně v Dolní Rovni zahájena výroba polyeste-
rových skelných laminátů a  započala rovněž výroba 
ochranných přileb pro motoristy a sportovce pod ob-
chodním názvem CASSIDA. Rok 1966 je rokem dalšího 
sloučení, a to s družstvem TVAR Pardubice, které mělo 
ve své činnosti převážně služby, jako např. vypínání 
záclon, mandlování prádla, půjčování loděk, šití proší-
vaných přikrývek, hlídací a úklidovou službu a akva-
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výroba hodinkových sklíček (rok 1973)

laminace v provozovně Dolní Roveň (rok 1975)

zaměstnanci družstva PENCO (rok 1959)

brigáda na výstavbě nového závodu v Pardubicích (roky 1971 

a 1973)

VD_10_2015.indd   11 02.12.15   9:07



re
p

o
r
tá

ž
 z

 d
ru

ž
st

v
a rijní prodejnu. Sloučené družstvo přejalo název TVAR, 

který nejlépe vystihoval jeho podnikání. Výrobní 
činnost byla omezená, jednalo se o vakuové tvarování 
plastických hmot a  drobnou kovovýrobu. Byla proto 
zpracována nová koncepce družstva se zaměřením na 
zpracování plastických hmot a byl zredukován počet 
poskytovaných služeb. Postupně se úspěšně rozvinula 
výroba na vstřikovacích lisech. Úspěchy družstvo sla-
vilo zejména se sortimentem „kuchyňka“, který se po 
úpravách a s novým designem vyrábí a dodává na trh 
i dnes. Jak družstvo rostlo a rozpínalo se, nestačily už 
drobné provozovny a malé dílny. Z důvodu nedostatku 
prostoru ve stávajících provozovnách a špatného soci-
álního zázemí se v roce 1965 zrodila myšlenka výstav-
by nového závodu. Výstavbu si zajišťovalo družstvo ve 
vlastní režii a na jeho budování se podíleli obrovským 
množstvím brigádnických hodin sami pracovníci 
družstva. Mnozí z dnešních členů si pamatují výstav-
bu závodu a nostalgicky vzpomínají i na elán a chuť, se 
kterou stavba probíhala. Dne 22. října 1975 byl na no-
vém pracovišti uveden do chodu lis z n.p. TOS Rakov-
ník CS 371/160 a byl nasazen první nástroj. Po spuštění 
lisu byl v 11:55 hod. vystříknut první výrobek v novém 
závodě - pouzdro na květináč. Dne 3. listopadu 1975 
byla zahájena výroba na více strojích. Nastoupilo cel-

kem 10 pracovnic. Sortiment byl rozšířen o  příchytky 
177, pouzdra na květináče, těsnění M 36, držadla malá, 
vrch koktejlového poháru, spodek matičky. Nejdříve 
byly uvedeny do provozu lisy v malé hale a postupně 
byly dovybaveny další haly a dílny. Celý nově vyba-
vený závod byl slavnostně uveden do provozu dne 
12. prosince 1975. Nedostatek skladových prostor na 
závodě si vynutil další řešení. V říjnu 1976 byla zahá-
jena stavba skladu a  31. prosince 1976 proběhla jeho 
kolaudace. I výstavba skladu byla provedena vlastními 
pracovníky. V  objektech Na Vrtálně zůstalo i  nadále 
pracoviště nástrojárny, konstrukce a  přípravy výro-
by. Vlastní nástrojařskou dílnu mělo družstvo již od 
roku 1956. 

Významné rozhodnutí přijalo představenstvo druž-
stva v roce 1970. Vzniklo učňovské středisko pro obor 
– plastikářka. Mnohé absolventky tohoto tříletého 
učebního oboru pracují v družstvu doposud. Učňov-
ské středisko bylo zřízeno v  najatých prostorách od 
n.p. VCHZ Semtín v  Rybitví. Ročník měl obvykle 
jednu třídu o 20 učnicích. V roce 1980 bylo učňovské 
středisko zrušeno.

Ke dni 1. ledna 1981 došlo ke sloučení s  družstvem 
SNAHA, výrobní družstvo Holice v  Čechách. Před-
mět činnosti byl rozšířen o zakázkovou výrobu obu-
vi, opravy obuvi, punčoch a kožené galanterie. Toto 
ne zcela logické soužití trvalo téměř 10 let. Vzájemná 
spolupráce byla ukončena 30. června 1990. Po roce 
1989 došlo k  řadě významných změn v  předmětu 
činnosti družstva, které pak začalo tvořit v  nových 
ekonomických podmínkách nové dějiny.

Významné rozhodnutí přijalo představenstvo druž
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uvedení prvního vstřikovacího lisu do provozu v novém 
závodě (22. 10. 1975)

první výstřik výrobku pouzdra na květináč 
ø 180 mm v 11:55 hod. 22. 10. 1975

absolventky učňovského střediska obor plastikářka (rok 1975)

VD_10_2015.indd   12 02.12.15   9:07



re
p

o
r
tá

ž
 z

 d
ru

ž
st

v
a1989-2015

A ŽIVOT SE NEZASTAVIL
Po revolučních změnách ve státě v roce 1989 se 

TVAR výrobní družstvo Pardubice dokázalo úspěšně 
přizpůsobit novým ekonomickým a  tržním podmín-
kám a stalo se jedním nejvýznamnějších zpracovatelů 
plastů v  České republice. Na počátku tohoto období 
družstvo vyškrtlo ze svého podnikového rejstříku 
většinu dříve poskytovaných služeb. Tyto služby ne-
měly v novém tržním hospodářství naději na přežití. 
Objekty, ve kterých byly služby provozovány, byly vět-
šinou vráceny v restitucích včetně dvou podnikových 
prodejen. V  restituci byl vrácen i  objekt na Vrtálně 
a  pracoviště nástrojárny, konstrukce a  přípravy vý-
roby byla přestěhována do sídla závodu 021. Změnil se 
způsob práce i přemýšlení. Tržní ekonomika dopadla 
zvláště tvrdě na výrobu a obchod. Bylo nutné hledat 
nové trhy a novou náplň výroby. Družstvu se podařilo 
v krátké době dostat na zahraniční trh, získalo nové 
inspirace a  velkou část svého výrobního potenciálu 
nasadilo na výrobu mimotržních výrobků a  obalů 
pro významné obchodní partnery v západní Evropě, 
především ve Švýcarsku. Ani sortiment plastových 
kuchyňských potřeb nezůstal ušetřen převratných 
změn, které přinesl rozpad socialistických velkoob-
chodů a  příchod zahraničních obchodních řetězců 
s  jejich tvrdými obchodními podmínkami na český 
a slovenský trh. Nemalým úsilím se podařilo vybudo-
vat novou obchodní síť, výrobky prošly mnoha úpra-
vami, získaly nový design a jsou stále žádané. O jejich 
vysoké kvalitě a oblibě svědčí i to, že převážná část to-
hoto sortimentu je úspěšně exportována na náročný 
trh ve Spolkové republice Německo. Nezanedbatelný 
podíl tvoří rovněž zakázky na výrobu produktů pro 
různé promotion akce a výrobky na podporu prodeje 
pro významné fi rmy. Velmi oblíbené je i plastové ná-
dobí pro děti vyráběné stejně jako ostatní kuchyňský 
sortiment v režimu Správné výrobní praxe. V roce 1991 
byly úspěšně uvedeny na trh kosmetické dózy, jejichž 
sortiment je neustále rozšiřován dle přání a potřeb zá-
kazníků a jež si našly řadu spokojených odběratelů jak 
v tuzemsku tak i v zahraniční. Tento sortiment vhod-
ně doplňují kosmetické špachtličky a pouzdra na oční 
stíny. Specifi ckými výrobky jsou různé mimotržní 
výrobky, dřevorubecké klíny, technické výlisky 
a uzávěry. Součástí výrobního programu družstva 
je i  technická laminace, která směřuje k  tržním 
i  mimotržním odběratelům. Mezi nejzajímavější 
výrobky tohoto oboru patřily v minulosti moto-
cyklové a sportovní přilby, kdy značka CASSIDA 
byla pojmem a  kdy družstvo TVAR Pardubice ja-
kožto monopolní výrobce zásobovalo tímto sorti-
mentem celý trh bývalé RVHP. Specifi kem je výroba 
ochranných přileb pro parašutisty s  převážným 
podílem ruční práce a  dále protidemonstračních 
přileb pro policejní složky, které jsou exportová-
ny i do zahraničí. Sortiment laminace je obohacen 

o  již tradiční výrobu potřeb pro rybáře a  o  výrobky 
pro automobilový průmysl. Podstatná pro výrobu je 
i  vlastní technická příprava výroby a  vlastní výroba 
forem, nástrojů a dalších přípravků nutných k výrobě, 
díky nimž je družstvo schopno okamžitě reagovat na 
potřeby stále náročnějších zákazníků. 

V současné době tak vyrábí TVAR výrobní družstvo 
Pardubice pro tuzemské a zahraniční trhy široký sor-
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Pane předsedo, můžete nám prozradit, od kdy v druž-
stvu působíte a od kdy jste předsedou?
Do družstva TVAR jsem nastoupil 1. dubna 1975, začí-
nal jsem jako statistik. Během let jsem prošel vícero 
pracovními zařazeními, pracoval jsem mimo jiné 
jako ekonom. V současné době začínám 5. volební ob-
dobí ve funkci předsedy družstva. Jak vidíte, i já letos 
slavím své osobní výročí, jsem zde zaměstnán 40 let.

Jaký sortiment v  současné době vyrábíte a  komu je 
určen?
Naši produkci můžeme rozdělit do několika skupin. 
První skupinu tvoří výroba kvalitních plastových 

obalů, určených převážně pro kosmetické účely a pro 
hodinářský průmysl. V nabídce je výběr z bohaté pa-
lety plastových dóz na kosmetické krémy o objemech 
5 – 500 ml, a to jak v klasickém dvouplášťovém, tak 

timent kvalitních výrobků z termoplastů a laminátů, 
který je vhodně doplňován i dalšími technologiemi. 
Svým obchodním partnerům je družstvo schopno 
poskytnout dokonalý zákaznický servis počínaje 
vývojem, návrhem designu, konstrukcí na CAD/CAM 
systémech, po výrobu nástroje, jeho odzkoušení 
a  ověření, zhotovení nulté série včetně vstřikování 
výrobků, jejich dekorace potisky a  vlastní dopravy 
výrobků do sídla zákazníka. Výrobní sortiment ob-
sahuje přes 300 druhů výrobků, rozdělených do čtyř 
základních okruhů, které tvoří obaly, spotřební zboží, 
technické výlisky a  laminace. S výrobky výrobního 
družstva TVAR Pardubice se již 70 let denně setkávají 
zákazníci nejen v  tuzemsku, ale i  v  mnoha zemích 
Evropy a světa, kam je exportováno 78 procent pro-
dukce. Za návrh a  zhotovení plastových obalů na 
kosmetiku a šperky obdrželo družstvo již po dvakrát 
prestižní ocenění Obal roku, v  soutěži o  družstevní 
Design 2005 obsadilo druhé a třetí místo, na meziná-
rodním veletrhu For Babies 2013 získalo čestné uzná-
ní Grand Prix za kojenecký hrníček a v roce 2014 se 
svými výsledky již počtvrté zařadilo mezi 100 nejlep-
ších fi rem České republiky. K dlouhodobému pozitiv-
nímu vývoji přispívá i velký důraz na kvalitu a péči 
o spokojenost zákazníka. Družstvo zavedlo a používá 
systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009. 

Nemalou zásluhu na úspěších družstva mají jeho 
členové a  zaměstnanci, jejichž společné úsilí, kvalitní 
práce, pracovní nasazení a  profesionální přístup spo-
luvytvářejí jeho image a přispívají významnou měrou 
k  naplňování vytčených cílů, k  ekonomické stabilitě 
a  k  dosahování stále rostoucích výnosů umožňujících 
jeho další rozvoj. Je samozřejmostí, že se družstvo při 
svém podnikání a nastolování obchodní strategie řídí 
důsledně zásadami Společenské odpovědnosti fi rem, 
a  to jak v  oblasti ekonomické, environmentální, tak 

i sociální, což vše přináší konkurenční výhody a zvyšu-
je loajalitu zaměstnanců, z nich někteří pracují v druž-
stvu již přes 40 let. Etické chování družstva se projevuje 
i v jeho angažovanosti v oblasti fi remní fi lantropie. 

TVAR výrobní družstvo Pardubice si zároveň vy-
soce cení spolupráce se SČMVD, svého členství ve 
Sdružení VD Kartonáž a  balení – CAPA, jakož i  vý-
robní a obchodní spolupráce s ostatními výrobními 
družstvy, z  nichž se mnohá stala jeho významnými 
obchodními partnery.

Jak vidíme z historie tohoto družstva, není dnes už 
podstatné, jak se měnil jeho název. Podstatné je to, co 
se vytvořilo a co zde zůstává. Když se družstvo před 
70 lety narodilo, určitě jeho zakladatelé uvažovali 
o jeho skvělé budoucnosti a plánovali, kam až to jed-
nou „dotáhne“. Určitě by dnes mohli být na své dítě 
hrdí. Když se člověk dožije 70 let, má za sebou mno-
ho zkušeností, oslaví své jubileum se svými přáteli 
a vzpomíná na to, co zažil a určitě se také těší, že se 
dožije vysokého věku. Popřejme tedy výrobnímu 
družstvu TVAR Pardubice hodně zdraví, štěstí, práce 
a úspěchů do dalších let. 

Text: Ing. Milada Cyrusová
Foto: archiv družstva
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Ing. Miloslav Čermák,

předseda družstva Sněžka

Zdeněk Korbel – předseda 
družstva TVAR PardubiceROZHOVOR

Zdeněk Korbel

předseda družstva

TVAR výrobní družstvo Pardubice

služebně nejstarší pracovníci družstva Pavel Uhlíř (45 let 
ve družstvu) a Jiří Hattan (46 let ve družstvu)
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i v jednoplášťovém provedení nebo i v módním pro-
vedení ovál, skelný efekt a  Glass, dále pak obaly na 
hodinky a paletky. Druhou skupinu tvoří kuchyňské 
potřeby jako např. plastové obaly na potraviny, dózy, 
klicboxy, šejkry, odměrky, tácy, misky, nádobí pro 
děti a  řada dalších produktů. Výrobky jsou vyrobe-
ny ze zdravotně nezávadného materiálu s  vysokou 
užitnou hodnotou, v široké škále barevných odstínů 
a  potisků. Takto dekorované výrobky pak mohou 
plnit i  důležitou funkci propagační. Třetí skupinu 
tvoří technické výlisky. Oproti těmto drobným vstři-
kovaným výrobkům vyrábíme technologií laminace 
i schodolezy, motocyklové vozíky, sedačky do autobu-
sů, kádě a ochranné přilby. Veškerá výroba je realizo-
vána v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001 : 2009. 
Naše družstvo je ve výrobě soběstačné, máme vlastní 
vývoj, konstrukci, nástrojárnu, výrobu i dopravu.

TVAR Pardubice je významným výrobcem kuchyň-
ských potřeb a obalů pro kosmetické a spotřebitelské 
účely. Do kterých zemí je dodáváte?
Našimi významnými odběrateli jsou obchodní part-
neři v  Německu, kam dodáváme například šejkry 
a klickboxy včetně potisku, stojánky na pera, stojany 
– regály na kosmetiku, Prestižní je výroba pro hodi-
nářský průmysl ve Švýcarsku. Jedná se o paletky pro 
hodinové strojky, ročně vyrábíme 25 nových forem. 
Dále TVAR Pardubice vyváží například na Slovensko, 
do Norska, Polska a na Ukrajinu.

V minulosti jste patřili i k největším výrobcům při-
leb pro motocyklisty, horolezce, výsadkáře a policis-
ty. Z jakých důvodů je dnes tato výroba omezena?
Největším problémem bylo neustálé zpřísňování po-
žadavků na technické parametry. Takže v  současné 

době se zaměřujeme převážně na ochranné přilby pro 
bezpečnostní složky, které vyvážíme i do Jordánska, 
Alžíru a  Saudské Arábie. Přilby splňují nejpřísnější 
požadavky na kvalitu, což se bohužel nedá říci o ně-
kterých dovážených přilbách, které jsou v některých 
případech až životu nebezpečné.

Jako český výrobce z plastických hmot a vlastník pří-
slušných certifi kátů se jistě dostáváte do obtížných 
schvalovacích procesů. Je legislativa pro výrobce více 
příznivá u nás nebo v zahraničí?
Největší problém vidím v  přístupu dozorčích orgá-
nů. Například při návštěvě obchodních partnerů ze 
Švýcarska se tito kolegové pozastavovali nad někte-
rými českými nařízeními, která zbytečně přiostřují 

vyhlášky vycházející z unijní legislativy. Legislativa 
je pro výrobce v  našem oboru všude stejná v  rámci 
zemí Evropské unie. Problémy jsou přímo u nás, v na-
šem státu, kdy na výrobce je našimi kompetentními 
institucemi vyvinut až nadstandardní tlak. Přitom 
naopak do naší země je možno dovézt ze sousedních 
států výrobky, jejichž nezávadnost a podobně až tak 
nikdo neřeší. Co se týče naší fi rmy konkrétně, tak 
mohu říct, že máme spolupráci s  institucemi vcelku 
dobrou a najdeme vždy společnou cestu k řešení. Kva-
lita našich výrobků je vysoká – naše výstupní kont-
rola vykazuje velmi precizní práci. Díky tomu máme 
také řadu stálých zákazníků, převážně zahraničních.

Vyrábíte také propagační výrobky, respektive vý-
robky s reklamním potiskem. Jste schopni zpracovat 
jakýkoliv grafi cký návrh podle přání zákazníka?
Ano, to není žádný problém. Je pak samozřejmě potře-
ba počítat s tím, že cena se určuje podle počtu a druhu 
použitých barev. Nesmíme zapomenout na šablonu 
potisku, která se započítává do kalkulace nákladů.

Jiří Čeliš – obsluha CNC

Jiří Krištof – mistr dílny plastů
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výrobku s potiskem?
Není problém vyrobit i menší počet výrobků. Vše je 
ale o penězích a je potřeba si uvědomit, že cena for-
my může dosáhnout i částky kolem 400 tisíc korun, 
ale i  více… Pokud například zákazník počítá s  tím, 
že zboží hodlá v  budoucnu vyrábět, vyplatí se, aby 
do formy zainvestoval a  na základě jeho požadavku 
pak vyrobíme vždy sjednaný počet výrobků. Obecně 
platí, že čím menší je počet, tím vyjde cena jednoho 
výrobku dráž. Potisk je oproti vlastnímu vstřikování 
tedy zanedbatelnou částkou.

Máte poměrně široké spektrum výrobků a atraktiv-
ní barevnou škálu plastových materiálů. V poslední 
době jste navíc začali vyrábět i nový typ dóz na kos-
metické krémy, vaše plastové nádobí je velice prak-
tické.... To vše představuje investici do vývoje. Máte 
vlastní návrháře výrobků?
Ano, máme vlastní vývojové pracoviště. Pro výrobu 
používáme zdravotně nezávadný polypropylen a po-
lystyren. Všechny použité materiály jsou recyklo-
vatelné a  nezatěžují tudíž životní prostředí. Výroba 
probíhá v souladu s příslušnými platnými normami.

Vaše družstvo patří k  největším. Kolik pracovníků 
v současné době zaměstnáváte?
V současné době máme kolem 160 pracovníků. Pracu-
jeme ve třísměnném provozu.

Jak je to vůbec se získáváním pracovníků pro tyto 
profese?
V  roce 1970 TVAR Pardubice otevřel své vlastní uč-
ňovské středisko, které po roce 1980 kvůli nezájmu 
o studium oboru plastikář/plastikářka ukončilo svou 
činnost. Bohužel díky současné koncepci vzdělávání, 
učňovské školství zaměřené na technické obory téměř 
neexistuje. S ohledem na nedostatek kvalifi kovaných 
pracovníků škola v  Pardubicích dokonce kvůli jed-
nomu zájemci zřídila učební obor s tím, že k nám pak 
půjde pracovat. Máme nedostatek odborníků v profesi 
nástrojař a vyhlídky nejsou nijak optimistické. 

Spolupracujete ve vaší činnosti s některým členským 
výrobním družstvem?
Ano spolupracujeme. Jmenoval bych například z mi-
nulosti spolupráci s  družstvem Elektro Bečov, pro 
které jsme lisovali komponenty pro svorkovnice, 
pro družstvo STYL Praha jsme dodávali WC závěsy, 
pro Cyklos Choltice číselníková kola a roztírací vál-
ce. V  současnosti spolupracujeme např. s  družstvy 
Detecha Nové Město nad Metují, Důbrava Valašské 
Klobouky, Moravská ústředna Brno, Dipro Skuteč, 
Mechanika Teplice a  další. Ceníme si také našeho 
členství ve Sdružení VD Kartonáž a  balení – CAPA 
a spolupráce s  jeho členskými družstvy, jakož i bez-
úplatného poskytování služeb a zajišťování informa-
cí členům sdružení.

Máte pro svoje pracovníky nějaký motivační pro-
gram?
Snažíme se pro ně dělat v rámci možností maximum 
– jmenoval bych alespoň výrazný příplatek na penzij-
ní připojištění, který dosahuje po několika zvýšeních 
nadstandardních sedm procent z hrubé mzdy. V na-
šem objektu máme například vlastní závodní jídelnu, 
takže pracovníci nemusejí nikam chodit. V družstvu 
máme Komisi péče o zaměstnance, která má na sta-
rosti životní a  zaměstnanecké výročí pracovníků, 
spolupracuje při odchodu pracovníků do důchodu, 
zajišťuje kulturní vyžití pracujících a  pobyty na 
družstevní chatě na přehradě Seč. 

Patříte mezi nejúspěšnější výrobní družstva a  jis-
tě to není lehká cesta, při současných podmínkách 
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Renata Voleská – obsluha vstřikolisu

Ivana Kamarytová – kompletace šejkrů

Oldřiška Němcová – výroba paletek
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pro podnikatele. Co vidíte jako základní pilíře úspě-
chu dobré fi rmy?
Za nejdůležitější považuji schopné spolupracovní-
ky se vztahem k  fi rmě, dobré obchodní partnery 
a štěstí. 

Jste předsedou Kontrolní komise SČMVD, jistě máte 
výborný přehled o činnosti svazu. Můžete jmenovat, 
z vašeho pohledu, největší pozitiva plynoucí ze člen-
ství ve svazu pro výrobní družstva? 
Pokud se bavím o členství ve svazu s šéfy jiných fi -
rem, nechápou, co vše členská družstva mohou mít 
od svazu k  dispozici, a  to zcela zdarma. Počínaje 
obornými školeními, společným nákupem energií či 
společné smlouvy s mobilním operátorem… A přede-
vším nadstandardním přístupem pracovníků svazu 
v  oblasti poradenství. Svaz disponuje odborníky, ať 
již z oblasti daňové, právní, marketingové či oblasti 
ekologie, propagace výrobků a služeb – a když se mě 
někdo zeptá, kolik za to platíme, řeknu – nic. Člen-
ská družstva neplatí za všechny tyto specializované 
služby žádný poplatek, ušetří spoustu času, který by 
vynaložila na zajištění všech informací z těchto ob-
lastí. Neplatí nic za členství ve svazu – a naopak ještě 
získávají každoročně výraznou fi nanční částku jako 
podíl na zisku. 

Chystáte v nejbližší době nějaké novinky?
Ano, mezi aktuální novinky patří zavedení robotizace 
do výroby – jedná se o zařízení umožňující dekoraci 
výrobků technologií in mould labelling, od kterého si 
slibujeme výraznou úsporu práce i času v porovnání 
s  klasickými technologiemi několikabarevných po-
tisků, které používáme v  současné době. Před námi 
stojí i další úkol, výstavba nové skladovací haly.
Děkujeme za rozhovor.

Rozhovor připravily Michaela Vostálová 
a Jana Henychová

Roman Kouba 
– nástrojárna

Alena Krpatová – potisk šejkrů
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Být špičkou ve svém oboru je jistě záměrem každé fi rmy… Jednou z těch, které se podařilo tento 
cíl uskutečnit, a dokonce ve specifi ckém výrobním programu, je výrobní družstvo Motex Praha. 
Je totiž výrobcem a dodavatelem diagnostických zařízení pro stanice technické kontroly moto-
rových vozidel. Družstvo Motex má své místo nejen na českém trhu již několik desetiletí – letos 
oslavilo již 85. výročí založení. Nejen o začátcích družstva, ale i o současné nabídce jsme si 
povídali s předsedou družstva Vladimírem Brünnerem. 

MOTEX, výrobní družstvo Praha 
Výrobce vybavení pro stanice technické kontroly

Pane předsedo, mohl byste přiblížit něco z historie?
Družstvo vzniklo v  roce 1930 jako družstvo nákup-
ní a  prodejní pod názvem OLEOBENZA. V  roce 1942 
se přejmenovalo na MOTEX – nákupní a  prodejní 
družstvo motorových potřeb. Od 1. ledna 1950 byla 
rozhodnutím Ústřední rady družstev provedena or-
ganizační přestavba dosavadního nákupního a  pro-
dejního družstva na družstvo výrobní. Od počátku 
tohoto roku proběhlo začleňování jednotlivých vý-
robců jak pražských, tak mimopražských, jejichž vý-
robní sortiment měl určitý vztah k  automobilismu. 
Současně byla provedena úprava stanov, týkající se 
změny v názvu družstva, která byla zapsána do pod-
nikového rejstříku u okresního soudu v Praze a druž-
stvo změnilo název na MOTEX – výrobní družstvo 
motorových potřeb. Organizační výstavba družstva 
byla v  podstatě dokončena v  závěru roku 1952, kdy 
družstvo mělo již 26 provozoven a  téměř 500 členů. 
Sortiment výrobků byl po začlenění živností velmi 
obsáhlý a členitý. V této době družstvo vyrábělo de-
sítky drobných výrobků jako autohustilky, maznice, 
ložiska, pneustěrače, nůžkové zvedáky, elektrické 
houkačky, zpětná zrcátka, pojízdné zvedáky, tlumiče 

výfuku, čističe vzduchu, žhavící svíčky, vulkanizační 
svěrky, pružné spojky, hadice, přívěsné vozíky za mo-
tocykly, autozahrádky a další. Mimo to mělo družstvo 
v této době začleněnu opravu tachometrů a karburá-
torů, galvanovnu a gumárnu. Koncem roku 1953 kou-
pilo družstvo od Středočeských dřevařských závodů 
objekty na Vojkově a přesunulo tam výrobu pneustě-
račů a dalších výrobků z Uhříněvsi. Tak byl vytvořen 
základní závod, který zaměstnával 120 pracovníků. 
Vývoj členské základny po roce 1953 měl neustále 
vzrůstající trend až do roku 1957, kdy družstvo mělo 
722 pracovníků, z toho 605 členů. To byl také nejvyšší 
počet členů, jakého družstvo dosáhlo. V  letech 1960 
– 1963 došlo z důvodu předání některých provozoven 
a v důsledku zpřesňování výrobních programů k po-
klesu členské základny. V  roce 1962 bylo usnesením 
4. sjezdu výrobních družstev uloženo družstvu 
MOTEX zabezpečit rozvoj výroby autoservisního za-
řízení. Na základě tohoto usnesení bylo přistoupeno 
ke zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje druž-
stva. V  témže roce byl našemu družstvu zadán mi-
nisterstvem dopravy úkol – vývoj válcové zkušebny 
brzdové a dalších výrobků pro připravované zřizová-
ní STK, které měly být vybaveny těmito výrobky. Od 

ROZHOVOR
Vladimír Brünner

předseda družstva MOTEX
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Vladimír Brünner, předseda družstva Motex Praha
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roku 1975 se družstvo MOTEX účastnilo přípravných 
prací na kooperaci a specializaci výroby autoservis-
ního zařízení. V roce 1976, po téměř sedm let trvající 
výstavbě, byl dokončen základní závod v  Praze Ma-
lešicích. Došlo k  soustředění výroby z  jednotlivých 
provozoven dosud dislokovaných v různých částech 
Prahy. Výstavbou základního závodu byly vytvořeny 
podmínky pro další rozvoj výroby autoservisního 
zařízení. I  přes pokles členské základny se dařilo 
zvyšovat objem výroby. Tento stav trval v  podstatě 
do konce 90. let. Koncem roku 1990 využila členská 
základna zákona č. 176/90 Sb., o  bytovém, spotřeb-
ním, výrobním a jiném družstevnictví, osamostatni-
la se a založila nové družstvo. Družstvo v počátcích 
mělo hodně provozoven, poté došlo ke stěhování do 
nového areálu, kde jsme doposud. Jelikož náplň čin-
nosti zahrnovala více řemesel, při výstavbě podniku 
se počítalo se zhruba čtyřmi stovkami zaměstnanců, 
pracujících ve dvousměnném provozu. Původní zá-
měr se však nepodařilo zcela uskutečnit.

Z jakého důvodu?
Došlo k  poklesu členské základny. Lidé, kteří byli 
zvyklí pracovat v samostatných provozovnách, mimo 
dosah vedení, si na svůj, dá se říci, pohodlnější způsob 
práce zvykli. Nebyli nuceni většinou do zaměstnání 
dojíždět, jelikož bydliště měli v blízkosti provozoven. 
Další výhodou byla určitá volnost, které se využívalo 
k  zajištění soukromých záležitostí. Již při první se-
znamovací návštěvě bylo jasné, že část zaměstnanců 
do nového areálu, na okraji Prahy, nenastoupí z  již 
zmiňovaných důvodů i přes zcela nesrovnatelně lep-
ších pracovních a hygienických podmínek. Nenaplni-
ly se ani předpoklady příchodu nových zaměstnanců 
z blízkého okolí.

Tipuji, že další kolo muselo nutně nastat s příchodem 
roku 1989…
Přesně tak – po roce 1989 v podstatě nastala obdob-
ná situace. Spousta lidí, kteří zajišťovali servisní 
práce a  měli tím pádem kontakty na zákazníky, se 
osamostatnila a stáhla naši klientelu. Začalo ubývat 
zakázek, bylo v té době hodně obtížné sehnat vůbec 

nějakou kooperaci. Museli jsme bohužel část zaříze-
ní prodat, což s  sebou neslo i  snížení stavu zaměst-
nanců… A přitom fabrika byla obrovská. Přišly s tím 
související problémy – zvyšování nákladů na provoz 
bylo pro nás už neúnosné a tak jsme začali hledat vý-
chodisko v podobě nájemců, kteří by s námi pokryli 
alespoň režijní náklady. Ukázalo se, že tato cesta byla 
dobrá a  v  podstatě stále nyní máme v  objektu šest 
nájemníků, z  čehož jedna fi rma je dominantní. To 
s sebou nese samozřejmě další problémy.

Co vše to představuje?
Museli jsme například zainvestovat do rekonstrukce, 
zateplení atd. Důvodem bylo hlavně to, že se z  ryze 

české fi rmy stala zahraniční a ta měla audity, kde se 
řešilo snižování nákladů a  podobně – museli jsme 
se proto spolupodílet na úpravě stávajících prostor. 
Není to ale špatná investice, objekt je náš, je pravda, 
že se do něj v minulosti investovalo minimálně, tedy 
lze takové náklady očekávat. Jen bohužel přišly v ne 
zrovna nejvhodnější době, ale naštěstí jsme našli ře-
šení.

Neuvažovali jste tedy o výměně nájemníka?
Zvažovali jsme všechny možnosti a  nakonec jsme 
zvolili jistější cestu – mít spolehlivého nájemce, než 
hledat nové a  riskovat s  tím související problémy. 
V současné době jsme se staronovým nájemcem uza-
vřeli smlouvu na delší období. Se stávajícím nájem-
cem máme nadstandardně dobré vztahy a nechceme 
na tom nic měnit.
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Jaroslav Kracík - zámečník 
(při práci na rámech brzdové stanice)

Regloskop - (stabilní) pro pojezd na kolejničky 
(přístroj na kontrolu seřízení světlometů)
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zmínil jste zúžení výrobního programu. Na co jste 
vsadili?
V současné době je naší vlajkovou lodí výrobek Válco-
vá zkušebna brzd MOTEX 7742. Jedná se o inovovanou 
podobu dřívějšího zařízení. Jelikož se začalo druž-
stvu dařit, mohli jsme si dovolit sehnat i specialisty 
a jedním z nich, který se podstatnou měrou zasloužil 
o  nový výrobní program družstva, je konstruktér 
Radim Lipovčan. Ten je také autorem software naše-
ho nosného výrobku – válcových zkušeben brzd pro 
osobní a  nákladní automobily. Po odchodu dřívěj-
ších techniků jsme měli dost problémy sehnat kva-
lifi kovanou náhradu. Brzdové stanice jsou nosným 
programem celé výroby. Díky panu Lipovčanovi se 
podařilo vyvinout stanici, která má velice vysokou 
úroveň, je konkurenceschopná jakémukoliv zařízení 
dostupného v České republice. Slyšíme na náš výro-
bek pozitivní reakce, a  to jak ze strany zákazníků, 
tak i schvalujících institucí včetně ministerstva do-
pravy. Situaci kolem této oblasti sledujeme a v před-
stihu pak pracujeme na tom, aby naše 
výrobky držely krok 
se všemi požadavky 
zainteresovaných 
fi rem, abychom byli 
na případné změny 
připraveni.

Jaké zařízení byste ještě zmínil?
Zájem je o naše regoskopy – zařízení pro měření svě-
tel. Dodáváme je také do stanic technických kontrol.

Je těžké nasadit nový výrobek do výroby?
Každý náš výrobek musí projít složitým zkušebním 
a  schvalovacím procesem. Představuje to současně 

každé tři roky provedení zkoušek speci-
alizovanou fi rmou, po kterém následuje 
schválení výrobku ministerstvem dopravy.

Jak je to v této oblasti s konkurencí?
Co se týče našeho regoskopu, tak ten náš 
je na území České republiky v  podstatě 
jediný, který získal schválení pro stanice 
technické kontroly. Co se ale týče vál-
cových zkušeben brzd, tam již konku-
rence existuje a to celkem velká. Cesta 
je být nejlepším na trhu a  díky týmu 
kolegů v konstrukci panu Lipovčanovi, 

o kterém jsem se již dříve zmiňoval, a panu Černému, 
který se podílí na vývoji mechanických částí zařízení 
se nám daří mít konkurenceschopný výrobek.

Chystáte nějaký nový výrobek?
V současné máme nově v nabídce měřících přístrojů 
tester tlumičů jako rozšíření brzdové stanice. Spo-
lupracujeme na tomto se zahraničním partnerem, 
zastoupeným na našem trhu fi rmou ACTIA CZ s.r.o. 
– v  rámci kooperace se jejich komponenty zabudují 
do našich brzdových stanic. Přes partnera máme 
zajištěné dodávky komponent, které se částečně do-
kompletují a připraví pro připojení k brzdové stanici. 
Zákazník má ve výsledku jeden ovládací stojan, ze 
kterého obsluhuje jak brzdovou stanici, tak tester 
tlumičů. Ovládací software tlumičů je integrován do 
jednoho rozhraní společně s testem brzd a vlastní test 
tlumičů pak prodlouží měření vozidla pouze o 2-3 mi-
nuty. Výsledkem je přehledný výtisk protokolu z mě-
ření, ze kterého je jasně patrný stav tlumičů vozidla.

Jak je to ve vašem případě se spoluprací s jiným vý-
robním družstvem?
Rád bych družstvům nabídl spolupráci. Některá druž-
stva mají stanice technických kontrol vozidel a naše 
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Radim Lipovčan 
(konstruktér - sw, elektro)
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výrobky by mohly využít. Co se týče spolupráce, která 
již proběhla, rád bych zmínil spolupráci s  pražskou 
Drutěvou – vyrábějí pro nás kartonáž a budou pro nás 
vyrábět též speciální obal pro jeden náš výrobek.

Jaké další výrobky můžete svým zákazníkům nabíd-
nout?
Vyrábíme také zařízení pro měření geometrie pro 
osobní i  nákladní auta. Provádíme také kalibraci 
a cejchování tachografu pro nákladní auta.

Kam se mohou zájemci o vaše výrobky obrátit?
Lze napsat na e-mail motex@motex.cz, mohou též za-
volat na telefonní číslo 272 702 437. Na našich interne-
tových stránkách www.motex.cz lze nalézt podrobné 
informace o našich výrobcích včetně technické spe-
cifi kace.

Ve vaší nabídce jsem četla, že nabízíte také k proná-
jmu rekreační chatu. Můžete našim čtenářům sdělit 
podrobnosti?
Vlastníme podnikovou chatu v Krkonoších. Je v ní 10 
dvou až šesti lůžkových pokojů. Objekt má společnou 
kuchyň s běžným vybavením, společenskou místnost 
s televizí a dále salonek pro posezení s přáteli. Jedná 
se o  turistickou chatu pro nenáročného klienta, se 
společným sociálním zařízením, za nízký pronájem. 

Je to ideální místo například pro partu přátel, kteří 
vyrazili za krásami přírody – v okolí jsou nenáročné 
turistické stezky, takže se tam dá podnikat řada zají-
mavých výletů. Více informací najdete opět na našich 
internetových stránkách.

Rozhovor připravila Jana Henychová
Foto: Jana Henychová + MOTEX

Sajdkár z Motexu
Ne každý dnes jistě ví, že pražské výrobní družstvo 
Motex v  minulosti patřilo k  významným českým 
výrobcům sajdkárů, tedy postranních přívěsných 
vozíků k  motocyklům. Historie spojení Motexu 
a sajdkárů se začala psát v 50. letech, kdy družstvo 
převzalo provozovnu známé předválečné žižkov-
ské fi rmy Tůma, která vyráběla postranní vozíky 
pro motocykly věhlasné pražské fi rmy Jawa. Mo-
tex nejprve pokračoval ve výrobě modelu fi rmy 
Tůma, později ovšem jeho konstrukci zdokonalil, 
především o kvalitnější odpružení. O sajdkáry byl 
i v 50. letech velký zájem, Motex tak musel rozšířit 
provozovny, aby byl schopen uspokojit poptávku, 
přesto dodací lhůta činila i několik měsíců. Časem 
k  oblíbeným postraním vozíkům přibyly i  dvou-
stopé vozíky za motocykl a  osobní automobily. 
Výroba sajdkárů probíhala v Motexu až do 60. let.

(-rs-)

www.motex.cz
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vpravo: Martin Cienciala - servisní technik (elektro)

jeden z nájemců v areálu MOTEXu je prodejce 
automobilů značky AIXAM
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Svaz českých a moravských výrobních družstev 
je jedním ze čtyř členských svazů Družstevní 
Asociace ČR, která jako zastřešující organiza-
ce reprezentuje české družstevnictví v  rámci 
České republiky i na mezinárodní úrovni. Na 
činnost a poslání DA ČR jsme se zeptali jejího 
výkonného ředitele Davida Füllsacka, DiS.

Družstevní Asociace ČR je národní družstevní cen-
trálou, která prosazuje zájmy a  potřeby družstev. 
Co konkrétně si pod tím má čtenář našeho časopisu 
představit a co je vaší stěžejní činností?
Družstevní Asociace ČR reprezentuje a  hájí zájmy 
družstevnictví vůči zákonodárné a  výkonné státní 
moci. Ve vztahu k členským organizacím zabezpečuje 
poradenskou činnost, legislativní iniciativu a  koor-
dinuje postupy ve věcech společného zájmu. V  jed-
notlivých oblastech mezinárodních vztahů prosazuje 
zájmy družstevnictví v  zahraničí. Od roku 2004 je 
DA ČR povinným připomínkovým místem v  rámci 
legislativy ČR a  tímto směrem se také ubírá jedna 
z našich hlavních činností.

Jakým způsobem DA ČR reprezentuje a  hájí zájmy 
družstevnictví vůči státní moci?
Čelní představitelé představenstva DA ČR a členských 
svazů využívají všechny možnosti, které jim nabízejí 
jejich pracovní, osobní i společenské vazby na před-
stavitele státní administrativy, poslance a  senátory 
Parlamentu ČR a politickou reprezentaci parlament-
ních stran. Rovněž jejich členství a významné funkce 
v  organizacích zaměstnavatelských struktur v  ČR, 
ale i v mezinárodních družstevních strukturách hrají 
významnou roli při lobování za zájmy družstevního 
sektoru. Jednání v rámci těchto organizací je aktivně 
využíváno nejenom k propagaci cílů a záměrů české-
ho družstevního sektoru, ale i  k  úsilí za zlepšování 
podmínek jeho existence a působnosti. 

Členy DA ČR jsou čtyři rozdílné družstevní svazy, jak 
těžké je nalézt jejich společné zájmy?
Páteř DA ČR tvoří Svaz českých a moravských byto-
vých družstev, Svaz českých a moravských spotřeb-
ních družstev, Svaz českých a moravských výrobních 
družstev a  Zemědělský svaz České republiky. Jak 
z názvů organizací vyplývá, je jejich oborová činnost 
naprosto odlišná, ale všechny svazy spojuje družstev-
ní forma podnikání a právě zde se otevírá prostor pro 
DA ČR a  její činnosti v  oblastech lobbování, legisla-

tivy, mezinárodní spolu-
práce, vzdělávání a mnoha 
dalších. Do oborové pro-
blematiky členských druž-
stev se nepouštíme, hájíme 
družstevní formu podnikání jako takovou.

Družstevní Asociace ČR je zapojena do mezinárod-
ních družstevních organizací, o které se jedná?
Jsme dlouholetým členem Mezinárodního druž-
stevního svazu a stejně tak jeho evropské platformy 
Družstev Evropa. Členské svazy jsou pak dále členy 
v jejich oborových organizacích. 

Jak vlastně tyto mezinárodní organizace fungují a co 
je náplní jejich činnosti?
Mezinárodní družstevní svaz byl založen v roce 1895 
z  iniciativy francouzských a  britských družstev a  je 
největší mezinárodní nevládní organizací na světě, 
která v  současné době sdružuje téměř 800 milio-
nů členů družstev ze 75 zemí Afriky, Asie, Ameriky, 
Evropy a  Austrálie. Členy je více než 200 národních 
družstevních organizací a jeho činnost je fi nancována 
z  členských příspěvků. Cílem Mezinárodního druž-
stevního svazu je podpora družstevnictví na celém 
světě, organizuje mezinárodní konference a zasedání, 
kde se mohou setkávat zástupci družstevních orga-
nizací všech typů za účelem vzájemného předávání 
zkušeností. Vytváří sektorální organizace pro druž-
stva působící v různých sférách činnosti a stejně tak 
organizuje družstevní organizace teritoriálně. Pomá-
há při zakládání nových forem družstevní činnosti 
i  družstvům v  rozvojových zemích při organizování 
různých projektů a působí na vládní politiku a záko-
nodárství ve prospěch družstevního rozvoje. Pod-
poruje rozvoj družstevnictví vydáváním publikací, 
prováděním výzkumné činnosti a  shromažďováním 
statistických údajů. Mezinárodní družstevní svaz brá-
ní zájmy svých členů na mezinárodní úrovni pomocí 
zastoupení v  různých mezinárodních organizacích. 
Družstva Evropa jsou teritoriální platformou Meziná-
rodního družstevního svazu a jejich hlavní činností je 
prosazovat zájmy družstev v Evropském parlamentu, 
Evropské komisi a v dalších bruselských orgánech.

Je zástupce českého družstevnictví rovnocenným 
partnerem představitelům národních družstevních 
centrál ze zemí, kde je družstevnictví v rámci struk-

ROZHOVOR
David Füllsack, DiS.

výkonný ředitel 

Družstevní Asociace České republiky
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MPSV vyhlásilo další dvě výzvy. 
Z Operačního programu Zaměstnanost 
podpoří neziskovky a mladé
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tury hospodářství silnější? Uplatňuje se i  na této 
úrovni družstevní zásada rovnosti?
Určitě je rovnocenným partnerem, za svoji dosavad-
ní praxi jsem se ještě nesetkal s žádnou nadřazeností 
ani s negativním projevem proti organizacím ze zemí 
s méně rozvinutým systémem družstevnictví. Jedno-
značně je tomu naopak, země se silným družstevním 
systémem se snaží pomáhat a přenášet své zkušenosti 
na ostatní. Tato činnost je právě jednou ze stěžejních 
v rámci již zmiňovaného Mezinárodního družstevní-
ho svazu.

Říkal jste, že mezinárodní konference a  zasedání 
slouží k vzájemnému předávání zkušeností. Je podle 
vás možné se v  zemích s  početnějším družstevním 
hnutím, např. ve Španělsku, něčím inspirovat, nebo 
jsou národní zkušenosti z důvodu kulturně-historic-
kých odlišností nepřenosné?
Inspirovat se zcela určitě lze. Jelikož byla situace 
u nás ovlivněna historickým vývojem, je družstevní 

forma podnikání stále vnímána poměrně negativně. 
S  tím nám ale družstevně vyspělejší země nepomo-
hou. To je právě práce pro nás. My se u nich můžeme 
pouze inspirovat a  je pak jenom na nás, jak se nám 
podaří tyto inspirace převézt do praxe a realizovat je 
v našem prostředí.  

Co plánuje DA ČR do budoucna? 
Z dlouhodobého hlediska patří mezi hlavní cíle zvi-
ditelnění družstevnictví a hlavně návrat jeho pošra-
moceného jména. Je to běh na dlouhou trať a musíme 
začít postupně. Momentálně jsme spustili nové webo-
vé stránky DA ČR, které si kladou za cíl být průsečí-
kem českého družstevnictví. Jestli se nám to povedlo, 
mohou nejlépe zhodnotit čtenáři vašeho časopisu 
na www.dacr.cz. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou 
vazbu.

Rozhovor připravil: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Archiv DA ČR

V neziskovém sektoru pracuje rok od roku více lidí. 
Význam neziskových organizací roste a spolu s ním 
i  potřeba jejich profesionalizace. Ministerstvo prá-
ce a  sociálních věcí (MPSV) proto vypsalo výzvu 
„Budování kapacit a  profesionalizace nestátních 
neziskových organizací“, na kterou je z  prostředků 
Operačního programu Zaměstnanost vyčleněno 75 
milionů korun. Stejnou částkou pak resort podpoří 
další typ projektů, tentokrát zaměřených na meziná-
rodní mobilitu znevýhodněné mládeže. 

Praxe ukazuje, že neziskové organizace potřebují ve 
stále větší míře na slovo vzaté profesionály, ať už pro 
oblast marketingu, strategického řízení, nebo pro 
neziskový sektor zásadního fundraisingu. 

„V sociální oblasti je celá řada činností, které nestátní 
neziskové organizace vykonávají za stát. Usilujeme o to, 
aby získaly expertní zkušenosti a  tím se zvýšila jejich 
profesionalita,“ vysvětlila ministryně práce a sociál-
ních věcí Michaela Marksová. „MPSV také podpoří 
vzdělávání stávajících zaměstnanců neziskových 
organizací nebo aktivity, které povedou k  větší 
důvěryhodnosti těchto organizací vůči veřejnosti, 
státnímu a soukromému sektoru,“ dodala ministry-
ně.

Žádosti o podporu konkrétních projektů je možné 
předkládat od 1. září až do konce letošního roku. 
Výzva je určena pro neziskovky, které fungují mi-
nimálně dva roky a  mají letos zpracovaný proces-
ní audit. Více informací se zájemci dozví na webu 
esfcr.cz. 

Výzva „Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou 
mládež“ pomůže mladým nezaměstnaným lidem do 
30 let, kteří se potýkají  s nedostatečným vzděláním, 
zdravotními problémy či problematickými životní-
mi podmínkami. Díky mezinárodním stážím získají 
zkušenosti, jazykové znalosti i potřebné sebevědo-
mí a  eliminují znevýhodnění v  hledání uplatnění 
na trhu práce. Zaměření zahraničních stáží bude 
korespondovat s  profesní poptávkou v  českém 
regionu.

Oprávněnými žadateli o podporu jsou v tomto pří-
padě vzdělávací instituce, pracovní agentury, nezis-
kovky a  kraje či obce; žádosti je možné předkládat 
opět od 1. září, avšak pouze do 30. října 2015. Další 
informace je možné získat rovněž na webu esfcr.cz.

Zdroj: MPSV
(-jh-)

www.mpsv.cz 
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Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) během koná-
ní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 
uspořádal panelovou diskusi na téma „Český 
export“. Podpora exportu patří pro naši nejvý-
znamnější organizaci sdružující zaměstnavatele 
k dlouhodobým prioritám. Diskusní setkání bylo 
určeno zejména pro obchodníky z malých a střed-
ních fi rem, které dosud často nedovedou plně vy-
užít svůj exportní potenciál.

Česká republika je v přepočtu na jednoho obyvatele 
významným exportérem. Měřeno touto optikou vy-
váží o polovinu více než Francie, dvakrát více než Vel-
ká Británie, třikrát více než Spojené státy a desetkrát 
více než Čína. „Pro Svaz průmyslu a  dopravy ČR je 
podpora exportu jedním z klíčových bodů, kterým se 
snažíme už poměrně dlouho věnovat. Myslíme si, že 
pořád ještě neumíme úplně svůj potenciál využívat,“ 
řekla generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová. 

V  diskusním panelu, který moderoval ředitel spo-
lečnosti CATRO s.r.o. Martin Vosecký, zasedli předse-
da představenstva TechniStone Radek Průša, Richar 
Brulík ze společnosti YSoft a Jiří Holoubek, předseda 
představenstva společnosti Elcom, a.s., který je rov-
něž členem představenstva SP ČR. Tématy debaty 
bylo zejména řízení distributorů v  zahraničí a  bu-
dování exportních týmů i otázka marží; hovořilo se 
také o „mýtech a báchorkách“ spojených s exportní-
mi aktivitami.

SP ČR na MSV uspořádal debatu, 
jak zefektivnit český export

„V zahraničí není možné spoléhat vždy na lokální-
ho partnera. V drtivé většině aktivit musí vše tvrdě 
odpracovat lidé z  Česka nebo zaměstnanci dočasně 
dislokovaní v  dané lokalitě,“ konstatoval člen před-
stavenstva SP ČR Jiří Holoubek, jehož společnost 
úspěšně rozvíjí své obchody zejména v  Číně a  Spo-
jených arabských emirátech. Naopak v Kazachstánu 
kvůli obtížnosti tamějších podmínek své aktivity po 
několika letech aktivních snah utlumuje. „Tam zjiš-
ťujeme, že i poté, co jsou učiněny konkrétní kroky ke 
konkrétnímu projektu, tak nakonec se efekty obvyk-
le rozplynou s tím, že je potřeba zajišťovat další a dal-
ší certifi kace, o kterých se předtím vůbec nemluvilo,“ 
řekl Holoubek.

Aktivity SP ČR na podporu exportérů jsou podle 
zkušeností Jiřího Holoubka pro fi rmy velmi cenné. 
„Docela dobrým počinem Svazu je podpora a  účast 
na akcích s českou ofi ciální organizací,“ konstatoval 
zkušený exportér, jenž využil možnost propagovat 
výstupy své fi rmy na veletrzích ve Spojených arab-
ských emirátech i čínské Šanghaji. „Snažíme se o to, 
abychom českou ofi ciální účast vždy alespoň trochu 
oživili svým lokálním pohledem a přitáhli tam i  lo-
kální partnery, kteří i ostatním českým účastníkům 
mají co říci,“ dodal Holoubek. Ve spolupráci s organi-
zátory akcí proto na veletrzích v exotických destina-
cích pořádá specializované workshopy a diskuse. 

Zdroj: SP ČR
(-jh-)
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Družstevního dne 2015

SP ČR podepsal 
akční plán spolupráce s TA ČR 

Aktuálně…
•  Družstvo Elektro Pacov má nové internetové 

stránky. Najdete je na adrese www.elektrovd.cz. 
Připravujeme pro vás rozhovor s předsedou druž-
stva Pavlem Davidem, který naleznete v některém 
z nadcházejících čísel našeho časopisu.

 ·  Chemické družstvo Důbrava Valašské Klobou-
ky spustilo facebookovou stránku na adrese 
www.facebook.com/dubrava.chvd.
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V čísle 9/2015 časopisu Výrobní družstevnictví jsme 
vás informovali o Družstevním dni 2015 se seminá-
řem „25 let poté“, který se měl uskutečnit ve čtvrtek 
15. října v kongresovém sále Družstevní Asociace ČR.
Konání akce bylo rozhodnutím DA ČR přesunuto na 
24. listopadu a bude spojeno s jednáním organizace 
Družstva Evropa (Cooperatives Europe). 

Generální ředitelka Svazu průmyslu a  dopravy ČR 
(SP ČR) Dagmar Kuchtová a  ředitel Technologické 
agentury ČR (TA ČR) Luděk Knorr nedávno v  Praze 
podepsali Akční plán spolupráce mezi oběma orga-
nizacemi. Došlo tak k aktualizaci konkrétních úkolů 
pro roky 2015 a 2016 vycházejících z loni podepsaného 
Memoranda o spolupráci mezi SP ČR a TA ČR. 

SP ČR dlouhodobě spatřuje ve výzkumu, vývoji 
a  inovacích základní prvek konkurenceschopnosti 
ČR. Technologická agentura ČR představuje důležitý 
pilíř v  podpoře aplikovaného výzkumu, a  proto je 
nezbytná vzájemná koordinace jejich aktivit v  dané 
oblasti.

Družstva Evropa jsou jednotnou evropskou platfor-
mou družstev a evropským regionem Mezinárodní-
ho družstevního svazu.

(-rs-)

Spolupráce se týká kromě podpory novelizace 
zákona č.130/2002 Sb., o  podpoře výzkumu, vývoje 
a inovací či výdajů státního rozpočtu na aplikovaný 
výzkum a dalších aktivit také akcí v rámci celoroční 
kampaně Rok průmyslu a  technického vzdělávání, 
kterou SP ČR vyhlásil na letošní rok.

„Akční plán navazuje na úspěšnou spolupráci z přede-
šlého období, kdy obě organizace ve vzájemné kooperaci 
podnikaly kroky na zlepšení prostředí pro aplikovaný 
výzkum a vývoj. Došlo nejen ke konzultacím při tvorbě 
stanovisek a  pořádání akcí, ale také k  personálnímu 
propojení našich pracovních týmů,“ řekla po podpisu 
generální ředitelka Dagmar Kuchtová. 

www.dacr.cz
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Mnoho obchodních smluv bývá uzavíráno zcela 
neformálně, např. ústně, popř. konkludentně, to 
je formou faktických úkonů. I  když nový občanský 
zákoník zásadu neformálnosti ještě dále posiluje, 
v  případech právního jednání s  většími dopady lze 
doporučit písemnou formu smlouvy, protože stále 
platí: „Co je psáno, to je dáno“ a  smluvní strany se 
později nemusejí dohadovat, co vlastně ústně sjed-
nanou smlouvou zamýšlely, příp. se dohadovat, že 
každý měl na mysli něco jiného, jinde, jindy, jinak 
apod.

NA CO SE TEDY MUSÍME ZAMĚŘIT PŘI 
PÍSEMNÉ FORMĚ SMLOUVY:

1) formální požadavky 
Základním formálním požadavkem je správné 
a  přesné označení smluvních stran. Mnohdy ani 
právnická osoba sebe samu správně neoznačí (ne-
přesný název, adresa provozovny místo sídla apod.) 
Přitom kontrolou v obchodním rejstříku na portále 
Justice.cz lehce zjistíme přesný název fi rmy, její IČO, 
sídlo (nezaměňovat s  provozovnou) a  osoby opráv-
něné za obchodní korporaci jednat, tedy oprávněné 
smlouvu podepsat. K označení jména a příjmení této 
osoby je vhodné napsat i  funkci, např. Jan Novák, 
předseda představenstva, Josef Nový, jednatel apod. 
Pokud má smlouvu podepsat osoba odlišná od osoby 
oprávněné za obchodní korporaci jednat a  jedno-
značně při tom nevyplývá, že v  daném případě je 
k  tomu dotyčná osoba oprávněna už z  důvodu své 
funkce (např. generální ředitel, apod.), je vždy lepší 
nechat si předložit plnou moc, podepsanou statutár-
ním orgánem (či jeho členem), ve které bude uveden 
i rozsah této plné moci a tuto plnou moc připojit ke 
smlouvě.

2) obsahové požadavky
Smlouva musí být jasná a  srozumitelná nejen pro 
ty, co ji uzavírají, tedy pro smluvní strany, ale i pro 
všechny ostatní. Předmět smlouvy, tedy o  čem se 
smluvní strany dohodly, je třeba stručně, výstižně 
a  přesně popsat. Nemusíte vědět, pod jaký smluvní 
typ vaši smlouvu podřadit (i když u nejrozšířenějších 
smluvních typů, jakými jsou např. smlouva o  dílo 
a smlouva kupní, je toto výhodné, protože nemusíte 
sjednávat vzájemné závazky a práva do detailů, neboť 
to konkrétní smluvní typ již obsahuje).   

Co si tedy musíme uvědomit, aby předmět smlouvy 
byl dostatečně vymezen, a to zejm. u tzv. nepojmeno-
vaných smluv?
-  „CO“ jsou základní závazky smluvních stran (jeden 

se zaváže dodat výrobek a převést vlastnické právo 

k němu, druhý se zaváže mu za to zaplatit, jeden si 
objedná výrobu oken a zaváže se za to zaplatit, dru-
hý tato okna podle požadavku vyrobí apod.)  

-  „KDY“ nebo do kdy nejpozději se koupě nebo zhoto-
vení díla uskuteční

-  „KDE“ dojde k  plnění ze smlouvy, je třeba přesně 
specifi kovat místo, kam má být zboží dodáno (příp. 
kde má být dílo provedeno) a kde dojde k jeho pře-
vzetí (důležité z hlediska přechodu nebezpečí škody 
na věci)

-  „ZA KOLIK“, tedy otázka, jak bude cena stanovena, 
v  jaké výši, jakou formou bude úhrada provedena, 
splatnost faktur apod. 

-  k těmto základním náležitostem smlouvy můžeme 
samozřejmě připojovat další, pro nás důležitá ujed-
nání a podmínky, např. smluvní úrok z prodlení při 
prodlení s  plněním peněžitého závazku, smluvní 
pokutu apod. Při ujednání o  smluvní pokutě si 
musíme uvědomit základní zásadu, a to že smluvní 
pokuta je paušalizovanou náhradou škody a  vylu-
čuje tudíž právo věřitele požadovat náhradu škody 
vzniklé porušením smluvené povinnosti smluvní 
pokutou utvrzené, tj. zajištěné, a to i přesto, že výše 
škody přesahuje výši smluvní pokuty. Lapidárně 
řečeno: Smluvní pokuta vám „spolkne“ nárok na 
náhradu škody, což může být velmi nepříjemné 
v  případech, kdy vzniklá škoda značně převyšuje 
sjednanou výši smluvní pokuty. Smluvní strany 
proto mohou sjednat souběh obou nároků, tedy jak 
na úhradu smluvní pokuty, tak na náhradu škody. 
Stejně tak je možná dohoda, dle níž dlužník uhradí 
jen škodu přesahující smluvní pokutu. 

CO ŘÍCI ZÁVĚREM ?
Srozumitelná a jednoznačná smlouva vám muže uše-
třit spoustu času a práce, protože při protichůdných 
výkladech obsahu smlouvy smluvními stranami ne-
zbývá, než se obrátit na soud (pokud smlouva neob-
sahovala rozhodčí doložku) a všichni víme, že soudní 
řízení trvají mnohdy několik let.

A  úplně na závěr doporučuji řídit se při uzavírání 
smluv starou a osvědčenou zásadou: „Čemu nerozu-
mím, s tím nesouhlasím“. Nestyďte se druhé smluvní 
strany zeptat, pokud je vám nějaké ustanovení nejas-
né. Pokud i po vysvětlení druhou stranou vám nebu-
de zcela jasné, co se daným textem míní, trvejte na 
odstranění tohoto ustanovení a pokud bude smluvní 
partner na jeho ponechání trvat, smlouvu raději ne-
podepisujte.

Text: JUDr. Magda Kalašová
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Na co si dát pozor při uzavírání smluv
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Výzkum společnosti TNS pro Evropskou komisi se zaměřil na přístup Čechů ke spotřebi-
telským úvěrům. Zjišťoval například to, proč a jak často si lidé úvěry berou, kde shánějí 
informace a jestli znají svá základní práva v této oblasti

Mladí lidé neznají svá práva týkající se 
spotřebitelského úvěru, přesto o něj 
zažádá každý třetí

Mladí lidé v  České republice neváhají řešit nedosta-
tek fi nancí žádostí o  spotřebitelský úvěr. Dokládají 
to výsledky průzkumu, který pro Evropskou komi-
si provedla společnost TNS. Každý třetí Čech mezi 
18 – 35 lety již využil spotřebitelský úvěr a přibližně 
stejné množství o něm do budoucna uvažuje. Nejčastě-
ji při tom využívají úvěr na nákup zboží – automobilu 
(25 %), domácích spotřebičů (19 %) nebo počítače a jiné 
elektroniky (17 %).

„Obliba spotřebitelských úvěrů stoupá, protože 
dovolují zákazníkům pořídit si zboží či služby bez 
dlouhého čekání. Je však důležité, aby si spotřebitelé 
před podpisem smlouvy tento krok důkladně rozmy-
sleli, zvážili možná rizika a  vybrali důvěryhodného 
poskytovatele,“ uvedl Jiří Pulz, generální tajemník 
České leasingové a fi nanční asociace.

Reputace poskytovatele je přitom podle průzkumu 
až to poslední, podle čeho se spotřebitelé při výběru 

rozhodují. Nejdůležitější je pro ně výše měsíční splát-
ky (43 %), nejnižší RPSN (40 %) a výše úrokové míry 
(37 %).   

„I  když si člověk bere úvěr na menší částku, stá-
le se jedná o  významné fi nanční rozhodnutí, které 
může ovlivnit jak žadatele, tak i jeho okolí. Proto je 
třeba přistupovat k  výběru spotřebitelského úvě-
ru obezřetně, volit mezi ověřenými poskytovateli 
a také zvážit účel samotného úvěru,“ vysvětluje Pa-
vel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní aso-
ciace.

Výzkum zároveň odhalil slabiny v celkové informo-
vanosti a  obezřetnosti při výběru spotřebitelského 
úvěru. Ti, kteří zažádali o spotřebitelský úvěr, si vět-
šinou vystačili pouze s informacemi přímo od posky-
tovatele (71 %), zároveň však více než čtvrtina (26 %) 
přiznává, že je pro ně obtížné porozumět smluvním 
podmínkám.
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www.ec.europa.eu  

Nijak vysoká není ani znalost základních práv tý-
kajících se spotřebitelského úvěru, velmi dobře je 
zná pouze 17 % dotazovaných. Nejnižší je povědomí 
o možnosti odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 ka-
lendářních dnů od jejího podpisu.

O  spotřebitelské úvěry mají zájem i  Češi těsně za 
hranicí plnoletosti. Úvěrovou smlouvu již minimálně 
jednou podepsala více než pětina mladých lidí mezi 
18 a 22 lety. Nejčastějším důvodem bylo pořízení po-
čítače či jiné elektroniky (25 %) a fi nancování studia 
(25 %).

„Tato věková kategorie je přitom riziková, ať už z dů-
vodu nedostatečných zkušeností, nestabilní pracovní 
situace nebo tendence k  impulzivním rozhodnutím. 
Znalost základních práv a principů v oblasti spotřebi-
telských úvěrů může mladé lidi ochránit před nepří-
jemnými následky špatného fi nančního rozhodnutí,“ 
říká Daniel Hůle, vedoucí programu Kariérní a pra-
covní poradenství organizace Člověk v tísni. 

Jeho slova potvrzují i výsledky studie. Zatímco více 
než polovina (51 %) respondentů mezi 18 a 22 lety při-
znala, že není příliš informována o  svých právech 
v  souvislosti se spotřebitelskými úvěry, u  skupiny 
nad 29 let tato neznalost klesla na pouhou čtvrtinu 
(27 %). 

KAMPAŇ ZAMĚŘENÁ 
NA SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY

Realizovaný výzkum je součástí informační kam-
paně Evropské komise zaměřené na práva spotřebi-
telů při žádosti o úvěr. Ta cílí primárně na mladé lidi 
ve věku 18–35 let, kteří uvažují o svém prvním spo-
třebitelském úvěru a mohli by potřebovat relevantní 
informace. Kampaň probíhá 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.

Tři klíčová práva, která kampaň medializuje:
•  právo požadovat před uzavřením smlouvy základ-

ní informace v  jednoznačném standardizovaném 
formátu (tzv. Evropském standardizovaném infor-
mačním formuláři),

•  právo odstoupit od úvěrové smlouvy do 14 kalen-
dářních dnů od jejího podpisu,

•  právo splatit spotřebitelský úvěr kdykoli dříve, než 
bylo stanoveno při podpisu úvěrové smlouvy.

Více informací o  kampani naleznete na internetu: 
http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uver. 

(-jh-)
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Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční český výrobce, který letos oslaví 
65. výročí svého založení. Těžiště jeho výroby spočívá v  sortimentu velmi kvalitních 
kuchyňských a řeznických nožů i náčiní. Výrobní program KDS je ale mnohem širší a vybere 
si v něm skutečně každý.  Kompletní sortiment si můžete prohlédnout i zakoupit v e-shopu na 
www.kds.cz .

KDS Sedlčany
Sedlecká 570, 264 01 Sedlčany 
tel.: 318 841 911
e-mail: obchod@kds.cz
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 V dalším čísle naleznete
Reportáž z družstva: VÝVOJ Třešť

 Soupravy
 Trend Deluxe a Excelent 

Pokud upřednostňujete kvalitní vybavení kuchyně 
nebo například hledáte exkluzivní vánoční dárek, jsou 
tyto soupravy určeny přesně Vám. V robustní zásuvce z kva-
litního bukového dřeva, kterou lze zároveň používat jako krájecí 
desku, je bezpečně uloženo 5 špičkových nožů. Můžete volit mezi ne-
rezovými noži vysoké kvality z řady Trend a profesionálními kovanými 
noži z řady King ś Row.

 Nože s dřevěnou rukojetí Bubinga – NOVINKA 

Nejnovějším přírůstkem do rodiny vý-
robků z  KDS je řada nožů s  rukojeťmi 
z exotického dřeva Bubinga, nazýva-
ného též africký palisandr. Dřevo 
Bubinga se kromě tvrdosti 
a  houževnatosti vyznačuje 
sytou barvou a  zajímavou 
kresbou. Čepele nožů nové řady 
jsou vyrobeny z vysoce kvalitní 
nerezové oceli s  přísadami mo-
lybdenu a  vanadu, které zvyšují 
životnost ostří a  umožňují dosažení 
vyšší tvrdosti. Tyto nože jsou vhodné 
ke zpracování masa, ale v  kuchyni na-
jdou uplatnění i při řadě dalších činností.

j g

rodiny vý-
rukojeťmi 
nazýva-
Dřevo 
ti 

u 
dy 
tní 
mo-
vyšují 
osažení 
u vhodné 
uchyni na-
ch činností.
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w w w.templarske-sklepy.cz

Templářské sklepy Čejkovice 
omlazují vzhled svých vín

Templáři směle vyráží na trh s novou zbraní. Hrdě a se ctí v boji o klienty představují redesign 
etiket svých vín určených pro maloobchod.

Vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice neustále pracuje na kvalitě svých vín i vzhledu jejich oba-
lů. Se sklizní nového ročníku přichází s novým designem etikety u nejoblíbenějších produktů určených pro 
retailový prodej. Změna se týká vín jakostních, ročníkových a vín s přívlastkem. 

Grafi cký koncept nové etikety zvýrazňuje letopočet 1248, kdy je datována první písemná zmínka o půso-
bení templářského řádu na území Čejkovic. Výrazná číslovka na barevném pozadí spolu s logem a motivem 
rytířů po stranách umožňuje vytvořit moderní vzhled, který by dokázal oslovit žádanou cílovou skupinu. 
Takovou, která ráda zkouší a objevuje nové věci a zážitky, jedinečnost a originalitu.

„Nový vzhled etiket je atraktivnější, drží „rytířskou linii“ Templářů a především zjednodušuje orientaci 
jednotlivých řad vín v kategorii retail. K tomu napomáhá barevné odlišení etiket – zelená barva označuje 
bílá jakostní vína, červená barva jakostní červená vína a růžová barva jakostní rosé vína. Všechny pozdní 
sběry jsou označeny zlatou barvou,“ říká marketingový a obchodní ředitel Templářských sklepů Čejkovice 
Mgr. Lukáš Lukáš.

Jakostní vína jsou plněna do úzkých vy-
sokých lahví s  označením Elite. Láhev je 
nad etiketou ozdobena reliéfem loga Tem-
plářských sklepů Čejkovice. Oba výrazové 
prostředky tvoří jeden harmonický celek, 
čím napovídají, že i obsah je harmonicky 
vyvážený. Navíc na hrdle láhve přibyl 
zcela nový grafi cký prvek – česká vlajka 
ve tvaru skleničky. Tento motiv ga-
rantuje tuzemský původ hroznů.

Přesto, že předchozí packaging byl 
velmi oblíbený a výrazně napomá-
hal prodeji templářských vín, jsou 
tyto změny jasným impulzem k po-
vzbuzení zájmu zákazníků o  vína 
z Templářských sklepů Čejkovice. 

Aktuální informace lze sledovat 
na facebooku Templářské sklepy 
Čejkovice a na webových stránkách  
www.templarske-sklepy.cz, kde lze 
vína i objednávat.

Autor textu: PROMOPLANET
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Správný čas probudit vánoční náladu

Znáte to, vánoční ozdoby a  dekorace nakupujeme 
zpravidla až s  prvním padlým sněhem. Počkáme si 
na tu správnou námrazu, a  když už je venku dost 
klouzavě, vyrazíme na nákupy. Adrenalinový zážitek 
nás pak čeká cestou domů, kdy si z obchodu odnášíme 
skleněné ozdoby a při každém kroku se modlíme, ať 
na stromeček na Štědrý den nevěšíme jenom torza se 

záponkami. Každý rok ten samý stres zažíváme zno-
vu a znovu, i přesto, že obchodní centra mají snahu 
nás před tímto vánočním šílenstvím ochránit a plní 
regály vánočním zbožím téměř tři měsíce před Váno-
cemi. 
Říkáte si, proč nakupovat vánoční ozdoby, když te-
prve skončilo babí léto? Ve fi nále, když se pak v pro-
sinci mačkáte v davu lidí, co sahají právě po té stejné 
krabičce s ozdobami, co jste si vyhlédli již před dvěma 
měsíci a obchodní dům hlásí prozatímní výprodej zá-
sob, se naopak tlučete do hlavy. Již teď víte, že celý 
ten kolotoč budete muset příští týden absolvovat 
znovu, abyste svůj vysněný kousek ulovili. 

TRADIČNĚ S KOMFORTEM
Nenechávejte proto nákupy vánočních ozdob 
na poslední chvíli. Nečekejte, až obchodní 
centra zaplní davy lidí, kteří přišli na-
koupit se stejným záměrem jako vy 

vánoční ozdoby, které vám jakoby doslova mizí pod 
rukama. Nakupte včas a  užijete si komfort velkého 
výběru, např. takového, jaký nabízí český výrobce 
tradičních skleněných vánočních ozdob, družstvo 
IRISA, ze Vsetína. Všechny ozdoby, které družstvo 
vyrábí více jak 60 let, jsou ručně foukané a malované. 
Domů si tedy odnesete opravdové skleněné skvosty. 

KDE NAKOUPIT
Tradiční skleněné vánoční ozdoby družstva IRISA za-
koupíte letos nově v obchodních sítích Globus po celé 
ČR. Ozdoby se zde začnou prodávat již od druhé polo-
viny října. Jako novinka pro všechny zákazníky je při-
praven kusový prodej. Vybrat a koupit si můžete ozdoby 
v  libovolném počtu a  kombinaci, která je vám blízká. 
Kolekce obsahuje tradiční i módní vánoční ozdoby, růz-
ných barev a vzorů. Na své si tak přijdou zastánci kla-
siky ale i ti z nás, kteří se při výběru řídíme módními 
trendy a stromeček dekorujeme ve stylu interiéru. 

Letos bude tedy času na nákup vánočních ozdob do-
statek.  Využijte velkého výběru a nakupte dle svých 
představ. Další dekorace jako prostírání, doplňky 
na adventní věnec, či ubrousky pak již můžete sladit 
s  vašimi novými ozdobami a  Advent si tak užít 
alespoň trochu klidněji.

Text: Ing. Lada Jelínková
Foto: Irisa

Plánujete letos novou vánoční výzdobu a chcete se přitom vyhnout předvánočnímu shonu? Nakup-
te vánoční ozdoby v klidu s předstihem a užijte si klidný advent.

w w w.ir isa.cz
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