
ASOPIS ESKÝCH A MORAVSKÝCH 

12/2015 | M SÍ NÍK | RO NÍK 61 | CENA 20 K

T TE

Celorepubliková porada S MVD eských 100 nejlepších 2015



ADRESA REDAKCE:
Svaz 
Redakce 
Václavské nám. 21, 113 60 Praha 1

Redakce neodpovídá za obsah inzerce a reklamních 
lánk .

se ídí všeobecnými podmínkami pro p

k v Brod, a. s.
Gra� � erný, s.r.o.

ISSN 0322-7677

Titulní strana obálky: 
foto: Ji í Štarha

Zadní strana obálky:
IRISA Vsetín
foto: Jana Henychová

Slovo úvodem _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 Ivan Abdul, p

Aktualita __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7
8

Propagace, výstavy, veletrhy ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16 eš
18
20
21
22

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28
�

30
31
32 ?

Právní okénko _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

33

Z Bruselu _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vánoce ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

36
37
38

ada s Aloe

 

Sociální odpov dnost ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

obsah 
ASOPIS ESKÝCH A MORAVSKÝCH 

12/2015 M SÍ NÍK RO NÍK 61 CENA 20 K



3 

12/2015 

Ivan Abdul
p

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v  dnešním uspěchaném světě je slovo obchod pova-
žováno za dravce mezi ostatními profesemi, které ho 
obklopují nebo doplňují. Podnikání samotné pak s se-
bou přináší řadu překážek, přes které bychom se bez 
dobrých obchodních praktik stěží dostávali a posouvali 
kupředu. Skulinky na trhu, kam se snaží každý obchod-
ník, dravec, proniknout, se neustále zužují a není již tak 
lehké jimi proletět. Pud sebezáchovy tak patří k charak-
teru obchodníka, jenž dennodenně svádí bitvu připo-
mínající Darwinovu teorii. 

Schopný obchodník musí být dravý, hbitý a prakticky 
vždy v pohotovosti. Nicméně ani to vše nestačí. Velkým 
uměním již není síla, jak tomu bývávalo dříve, ale dů-
myslnost a umění komunikace. Z dob, kdy stačilo pouhé 
slovo a dobré jméno, jsme se přehoupli přes období, kdy 
vládl strach a  hrubá síla, a  dnes již přichází doba, kdy 
naši zákazníci čekají od služby či produktu vždy něja-
kou přidanou hodnotu. Tou hodnotou nemusí být velká 
gesta, naši zákazníci a obchodní partneři se již staví do 
rolí našich známých, kteří uvítají i samotný zájem o je-
jich vlastní osobu a s tím související podnikání. 

Každý podnikatel, ať chce nebo ne, má své podniká-
ní provázané s  osobním životem -  tyto dva světy se 
prolínaly odjakživa, jen dříve byly více srdečné. Nyní 
se srdečnost trochu vytratila, avšak nemyslím, že se 
ztratila úplně, jelikož i dnes se najde poctivé podnikání, 
v jehož čele jsou upřímní lidé, kteří hledají přidané hod-
noty v maličkostech, jako je vřelé podání ruky, upřímný 
úsměv a  korektní jednání. Stále jsou lidé, co si uvědo-
mují hodnoty vytvářených věcí a  i  přes uspěchanost 
dnešní doby se tato skupina lidí pomalu rozrůstá. 

Lidé se vrací k tradicím a většina jich dokáže poctivě 
odvedenou práci dobře ohodnotit. Závisí tedy na každé 
ze stran, ať je to zákazník, obchodník, resp. podnikatel, 
jak se k samotným obchodním nebo výrobním transak-
cím postaví. Cesta přímého a rovného jednání bývá vět-
šinou strastiplnější, avšak projdete jí ve fi nále mnohem 
snáze, bez toho aniž byste se museli vracet a spravovat 
výmoly. Družstva představují celek, v němž podnikání, 
potažmo obchod, prostupují v rodinné vazbě, a kde stá-
le platí dobré slovo. Družstva nejsou ryzí dravci, jsou to 
staří dobří obchodníci, kteří zastávají tradiční hodnoty. 
Možnost sdružovat se a  vzájemně si pomáhat v  rámci 
Svazu českých a moravských výrobních družstev dává 
družstvům prostor zůstat nakloněna těmto hodnotám 
a  současně, bez tvrdých obchodních praktik, docílit 
podnikání, které ve výsledku vede k dobře fungujícímu 
obchodu.

Rok 2015 máme pomalu za sebou a před námi se oteví-
rá nový rok, který, doufám, bude pro nás všechny plný 

úspěšných dní. Chtěl bych tímto popřát všem, ať nás dny, 
které přijdou, zahrnou jen samými pozitivními věcmi, 
a to nejen po stránce obchodní, ale i v osobním životě. 
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Celorepubliková porada manažerů členských vý-
robních družstev se uskutečnila v pátek 20. listo-
padu v pražském TOP HOTELU. Sešlo se zde na 200 
účastníků, aby se seznámili s aktuálními tématy, 
mimo jiné se zhodnocením výsledků hospodaření, 
s informacemi o  poskytování odborných služeb 
členským družstvům, informacemi o spolupráci se 
státní správou a samosprávou či zajištění centrál-
ních nákupů. Poradu vedl předseda SČMVD JUDr. 
Rostislav Dvořák.  

Čestnými hosty celorepublikové porady byli JUDr. 
Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. (náměstek ministra prů-
myslu a  obchodu ČR) Ing. Miloslav Stašek (ředitel 
Odboru ekonomické diplomacie Ministerstva zahra-
ničních věcí ČR), Ing. Iveta Chmelová (předsedkyně 
COOP Produkt Slovensko), Ing. Jan Čermák, Ph. D. 
(makroekonomický analytik ČSOB) a  prezentaci 
přednesli také zástupci akciové společnosti Koope-
rativa Pojišťovna Ing. Radek Burian (ředitel Úseku 
řízení interního obchodu) a  Renata Pacnerová (Key 
Account Manager).

V rámci akce se uskutečnilo vyhlášení výsledků sou-
těže Logo VD & Značka výrobku.

Z VYSTOUPENÍ E NÍK …  

JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. 
náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
Náměstek ministra průmyslu a  obchodu JUDr. No-
votný seznámil přítomné manažery družstev s prio-
ritami Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) na 

podporu malých a středních podniků, které jsou spo-
jeny především s přípravou Akčního plánu podpory 
malých a  středních podnikatelů, a  rovněž informo-
val o  aktuálních možnostech čerpání z  evropských 
strukturálních fondů, které jsou realizovány přes 
MPO a agentury CzechInvest a CzechTrade.

Ing. Miloslav Stašek 
ředitel Odboru ekonomické diplomacie 
Ministerstva zahraničních věcí ČR
Ředitel Ing. Stašek prezentoval činnost Odboru eko-
nomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí 

ČR (MZV), mezi které 
patří hledání nových 
příležitostí pro české 
fi rmy v zahraničí, asi-
stenční služba, budo-
vání osobních vztahů 
a  vazeb s  potenciální-
mi zahraničními part-
nery nebo pomoc 
s  přístupem na trh. 
Informoval o  vzniku 
dohody o  ekonomické 
diplomacii a  podpoře 

 výrobních 
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exportu mezi MPO a MZV, jejímž výsledkem je vznik 
klientského centra v  budově agentury CzechTrade. 
Klientské centrum nabízí placené i neplacené služby, 
např. B2B jednání. Výsledkem činnosti Odboru eko-
nomické diplomacie je rovněž plánované posílení za-
stupitelských úřadů v Jihoafrické republice, Kanadě, 
Tchaj-wanu nebo Honkongu.

Ing. Iveta Chmelová
předsedkyně COOP Produkt Slovensko

Předsedkyně sloven-
ského svazu výrob-
ních družstev Ing. 
Chmelová zmínila 
nepříliš optimistic-
kou situaci výrob-
ního družstevnictví 
na Slovensku, které 
se potýká především 
s legislativou a vyma-
hatelností práva. Sou-
časně připomněla, že 
na Slovensku nejsou 
příliš podporovány 
malé a  střední fi rmy 
a  zvýhodňovány jsou 
spíše fi rmy velké. 
Přítomné účastníky 

Celorepublikové porady SČMVD pozvala Ing. Chme-
lová na listopadovou mezinárodní konferenci 
„170 rokov družstevného hnutia na Slovensku“, která 
se měla uskutečnit v Bratislavě (konference proběh-
la po uzávěrce časopisu Výrobní družstevnictví). Na 
konferenci slovenský svaz spolupracoval se Sloven-
skou akademií věd, vysokými školami a dalšími vý-
znamnými institucemi. Slovenské družstevnictví se 
potýká s podobnými problémy jako české – například 
řeší situaci v  oblasti náhradního plnění (získávání 
příspěvků na zaměstnávání invalidních občanů). 
Cílem mezinárodní konference je upozornění na pro-
blémy a snaha o prosazení potřebných připomínek do 
slovenské legislativy.

Ing. Jan Čermák, Ph. D.
makroekonomický analytik ČSOB

Ma k roekonom ic k ý 
analytik ČSOB Ing. 
Čermák ve svém pří-
spěvku vysvětlil fun-
gování intervenční 
politiky České národ-
ní banky (ČNB), kte-
rou centrální banka 
dlouhodobě udržuje 
kurz koruny, aby ne-
posiloval, a  popsal 
principy spekulací na 
derivátovém trhu, jež 

využívají záporných úrokových sazeb. Intervenční 
režim ČNB je inspirovaný švýcarským modelem, po-
dle Ing. Čermáka však u ČNB, na rozdíl od švýcarské 
centrální banky, není napojení na zisk a  ztrátu, lze 
tak očekávat, že zásahy ČNB budou pokračovat podle 
plánu bankovní rady do konce roku 2016.

Prezentace Kooperativa Pojišťovna, a.s.
Ing. Radek Burian
ředitel Úseku řízení interního obchodu
Ředitel Ing. Burian představil pojišťovnu Koope-
rativa, která je aktuálně dvojkou na českém trhu, 
a  její dlouhodobou spolupráci se Svazem českých 
a  moravských výrobních družstev. V  současné 
rámcové smlouvě spolupracují s pojišťovnou téměř 
3/4 členských výrobních družstev, Kooperativa je 
však schopna uspokojit i jejich individuální potřeby.

Renata Pacnerová
Key Account Manager
Renata Pacnerová ze společnosti Kooperativa po-
drobně popsala rámcovou pojistnou smlouvu, změny 
pro rok 2016 a možnosti, které družstvům nabízí.

Po ofi ciální akci násle-
dovalo divadelní před-
stavení v  Divadle na 
Fidlovačce. Účastníci 
akce mohli zhlédnout 
hru Geraldiny Aronové 
„Můj báječný rozvod“ 
v excelentním hereckém 
podání Elišky Balzerové.
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SPOLE ENSKÝ VE ER

Neformální setkání účastníků Celorepublikové pora-
dy pokračovalo společenským večerem v kongresové 
hale TOP HOTELU Praha. Akci moderovala Marie 
Retková, která pozvala hned v úvodu večera na po-
dium předsedu SČMVD JUDr. Rostislava Dvořáka. 
Předseda SČMVD po přivítání účastníků akce přizval 
na podium předsedkyni družstva Dita Tábor Ing. Evu 
Samcovou a  předsedu Dřevozpracujícího družstva 

Lukavec Ing. Pavla Kříže, aby jim popřál k význam-
ným životním jubileím. Společně pak ofi ciálně zahá-
jili večer.

K tanci a poslechu provázel účastníky v průběhu ve-
čera Combo orchestr Gustava Broma se svými sólisty. 
Zpestřením večera bylo vystoupení zpěvačky Olgy 
Lounové a taneční skupiny Falcon Girls. 

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

Zleva: Marie Retková (moderátorka), 
JUDr. Rostislav Dvo ák (p edseda S MVD)

Ing. Ladislav Fiala (p evo 
M ín) si zazpíval s Combo orchestrem Gustava 
Broma

Olga Lounová

Zleva: JUDr. Rostislav Dvo ák (p edseda S MVD), 
Ing. Pavel K edseda D

Lukavec), Ing. Eva Samcová (p edsedkyn
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Anketa Logo VD & Značka výrobku
již zná své vítěze
Výsledky ankety byly slavnostně vyhlášeny v rámci 
programu Celorepublikové porady Svazu českých 
a moravských výrobních družstev v TOP Hotelu Pra-
ha. Účelem celostátní ankety, kterou SČMVD uspořá-
dal v průběhu září letošního roku, bylo nalézt a ocenit 
nejznámější loga českých fi rem z odvětví výrobních 
družstev a  nejznámější značky jejich výrobků. Na 
distribuci ankety spolupracovaly významné zaměst-
navatelské a  podnikatelské svazy, z  nichž můžeme 
jmenovat Konfederaci zaměstnavatelských a  podni-
katelských svazů, Hospodářskou komoru ČR, Svaz 

průmyslu a dopravy ČR nebo Družstevní Asociaci ČR. 
Do ankety se zapojilo téměř tisíc respondentů, kteří 
vybírali z několika desítek známých a tradičních log 
a značek.

V KATEGORII LOGO FIRMY 
SE UMÍSTILA VD:

1. místo – Templářské sklepy Čejkovice
2. místo – Granát Turnov
3. místo – Vřídlo Karlovy Vary

V KATEGORII ZNA KA VÝROBKU 
SE UMÍSTILY ZNA KY:

1. místo – PE-PO (Severochema Liberec)
2. místo – Sang Real Sekt (Templářské sklepy Čejkovice)
3. místo – Jelení lůj (Detecha Nové Město nad Metují)

Z  respondentů ankety byli 
vylosování výherci, kteří ob-
drželi poukaz na pobyt v  lá-
zeňském Hotelu Kriváň**** 
v Mariánských Lázních. 

Vylosováni byli následující 
výherci: Pavlína Palečková, 
Věra Spíchalová a  Jaroslav 
Vondrů. Výhercům gratulu-
jeme!

Zleva: Ing. Miloslav Šorejs (p
Turnov), Vít Panocha (vedoucí obchodního úseku, V ídlo 
Karlovy Vary), JUDr. Rostislav Dvo ák (p edseda S MVD)

edsedkyn  
sto nad Metují) Roman 

Oberer (místop
Liberec)

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová
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Valná shromáždění organizací 
ICA a CICOPA v turecké Antalyi
Ve  dnech  10. – 14.  listopadu  proběhla  v   turecké  
Antalyi  jednání  Valných  shromáždění Meziná-
rodního družstevního  svazu  (ICA)  a  Mezinárodní  
organizace  průmyslových a řemeslných  výrobních  
družstev  CICOPA. Nejvyšší  celosvětové  družstevní  
organizace si volily  nová  vedení  pro  následující  
období.

Novou prezidentkou Mezinárodního družstevního 
svazu byla Valným shromážděním zvolena Monique 
F. Leroux z  Kanady, prezidentka a  CEO Desjarden 
Group, vedoucí družstevní fi nanční skupiny v  Ka-
nadě, a  rovněž také zakladatelka a  vedoucí Meziná-
rodního summitu družstev v Quebecu a poradkyně 
kanadského předsedy vlády.

Valné shromáždění mezinárodní organizace výrob-
ních družstev CICOPA zvolilo do nového Výkonného 
výboru (Executive Committee), nejvyššího orgánu 
organizace, společně s  dalšími představiteli svě-
tového výrobního družstevnictví JUDr. Rostislava 
Dvořáka, předsedu SČMVD a  úřadujícího  předsedu  
představenstva DA ČR. Nový Výkonný výbor byl zvo-

len pro čtyřleté funkční období v  letech 2015–2019. 
Mezinárodní organizace CICOPA je sektorovou or-
ganizací ICA a sdružuje národní centrály výrobních 
družstev z celého světa a různých výrobních sektorů. 
CICOPA má v  současnosti 43 členských svazů z  28 
zemí, které sdružují 65 tisíc družstev zaměstnávají-
cích tři miliony lidí.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: ICA, CICOPA, archiv SČMVD
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Ve čtvrtek 12. listopadu se v budově SČMVD v Praze konala prodejní akce výrobců textilu, odě-
vů, hraček, kosmetiky, šperků, vánočních ozdob a domácích potřeb. Záměrem bylo pokračovat 
v úspěšné tradici a nabídnout návštěvníkům co nejširší sortiment spotřebního zboží z produkce 
výrobních družstev.

Do akce se tentokrát zapojilo 13 družstevních vý-
robců. Zaplněna byla nejen velká jednací místnost, 
ale i přilehlá chodba. Modela Pardubice přivezla ko-
lekci dámských oděvů, které představila na veletrhu 
Styl v srpnu tohoto roku. Modely byly určeny jak pro 

denní nošení, tak pro společenské příležitosti. Vybí-
rat bylo možné z řady šatů, sukní, kabátků, halenek 
a  trik. Pánské, dámské a  dětské sportovní soft-she-
llové bundy, dámské tepláky a trička, textilní tašky 
a další drobné textilní výrobky si zájemci mohli za-
koupit od družstva Styl Plzeň. Snaha Brtnice přivezla 
kožešinové čepice, šály, rukavice, vesty, pantofl e, dět-
ské rukavice a bačkůrky. Dita Tábor doplnila nabídku 

MVD

Modela Pardubice

Styl Plze

Snaha Brtnice

Dita Tábor
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V ídlo Karlovy Vary

sto nad Metují

o oblečení pro děti a kojence zn. Little Angel® a o textil 
pro děti i o textil pro dospělé. Nechyběly samozřejmě 
ani oblíbené fusaky, zavinovačky či deky do kočárků. 
Frotex Žiželice předvedl svou tradiční nabídku ruč-
níků, osušek a utěrek. Produkcí přikrývek a polštářů 
vlastní unikátní konstrukce se prezentoval TEXman 
Liberec. 

Zástupci Vřídla Karlovy Vary představili širokou 
škálu produktů Karlovarské kosmetiky®. Z   kolekce 
dekorativní a  zdravotní kosmetiky Regina® mohli 
vybírat zákazníci družstva Detecha Nové Město nad 
Metují.

TEXman Liberec

V ídlo Karlovy Vary
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kuchyňské nože a  náčiní, řeznické nože, zahradnic-
ké nůžky a  nože, náčiní pro pedikúru a  manikúru, 

speciální nože a nůžky. Zákazníci si na prodejní akci 
mohli zakoupit i  tradiční ručně foukané a  malova-
né skleněné vánoční ozdoby z  dílen Slezské tvorby 
Opava a ve velké míře toho využívali. Oceňovali též 
možnost nechat si vybranou ozdobu dekorovat vlast-
ním textem, který jim na přání vyhotovila přítomná 
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KDS Sedl any

Slezská tvorba Opava

Nabídku produktů výrobních družstev doplnil 
Granát Turnov, který přivezl zlaté a stříbrné šperky 
a  dárkové sklo s  českými granáty. Tento sortiment 
zákazníky vždy láká, navíc i ceny byly přijatelné.

Pozvánky na akci byly rozeslány na všechny adresy 
z databáze kontaktů, která se stále rozšiřuje. Rekla-
ma v budově a před ní měla přilákat nájemníky a ná-
vštěvníky budovy i veřejnost. Informace o akci spolu 
s  pozvánkou byla uveřejněna taktéž na webových 
stránkách i na facebooku SČMVD.

Kupujících dorazilo hodně, potvrdilo se, že české 
zboží táhne a že stále více zákazníků vyhledává zboží 
české provenience. Většina zúčastněných družstev 
byla se svými tržbami spokojena. Neopomenutel-
ným přínosem akce je zvýšení povědomí o výrobních 
družstvech a o jejich produktech.

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová

Sm r Praha

Granát Turnov

malířka. Zástupci Kerama Kožlany přivezli produkty 
užitkové i  zahradní keramiky. Směr Praha na akci 
prodával plastové hračky a  modely své produkce 
a kreativní stavebnice z cihliček, jichž je výhradním 
dovozcem.
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Letošní Designblok se konal ve dnech 22. – 27. října. Tato 
výstavní akce se konala ve třech základních zónách již 
tradičně spojených s designem v Praze – v Holešovicích, 
Karlíně a  na Starém a  Novém Městě. Designblok se 
orientuje na design a  všechny jeho oblasti. Mimo 
interiérových expozic se tu návštěvníci setkávají 
s  prezentacemi šperků, oděvů i  užitkového designu od 
těch nejlepších českých návrhářů. V rámci jeho expozic 
vystavovala také členská družstva Dřevojas Svitavy 
a Obzor Zlín.

Designblok
Prague Design and Fashion Week

Svitavský Dřevojas představil na 
letošním Designbloku v  úplné 
premiéře „koupelnu budoucnos-
ti“.  Prezentovaná koupelna SAN-
TÉ Pro 2025 je plná špičkových 
Hi-Tech technologií, které umí 
mimo jiné automaticky nastavit 
klima, světlo i  teplotu vody. Po-
mocí „chytrého“ zrcadla zjistíte 
svoji váhu a  změříte si tep, inte-
grované technologie se postarají 
o  květiny, zaléčí bolavá záda, 

a  mnoho dalšího… Vše si mohli 
návštěvníci výstavy vyzkoušet 
i  sami, pokud si s sebou vzali 
chytrý telefon. Expozici druž-
stva Dřevojas bylo možno vidět 
v  rámci Designbloku v  přízemí 
Průmyslového a  veletržního pa-
láce v Praze ve stánku č. 19.

„Co nás čeká za 10 a více let, neví-
me s  určitostí nikdo. Co však lze 
předpokládat, je fakt, že na nás 

bude vlivem rychlého životního 
stylu kladena vyšší zátěž. Právě 
na základě této vize vznikl projekt 
chytré koupelny SANTÉ Pro 2025, 
která nabízí díky zakompono-
vaným špičkovým technologiím 
nadstandardní komfort. Tato stu-
die vznikla pro soutěžní projekt 
Studenti pro Dřevojas, který už 
druhým rokem oslovuje mladé 
české designérské talenty. Auto-
rem tohoto vítězného návrhu je 
studentka doktorandského studia 
ČVUT Ing. arch. Alena Mocová,“ 
uvedl Ing. Zdeněk Blažek, manager 
marketingu družstva Dřevojas.

TOP technologické vybavení 
koupelny SANTÉ výrazně zvý-
šilo potenciál její využitelnosti. 
Koupelna tak nabízí prostor nejen 
pro fyzický odpočinek, ale také 
pohlídá veškeré tělesné funkce. 
„Nastavení jednotlivých prvků se 
automaticky zapne při identifi kaci 
uživatele právě prostřednictvím 
„chytrého“ zrcadla. Systém hned 

P IJ
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Ing. arch. Alena Mocová, Ph.D.
Absolventka magisterského studia 
na  FA ČVUT V Praze a doktorského 
studia na FA ČVUT v Praze – Ústav 
urbanismu. Inspiraci a  rozhled 
získala již během studií na řadě 
zahraničních stáží ve Francii 
a spoluprací s řadou architektonic-
kých kanceláří. V současné době se 
zabývá tvorbou architektonických 
návrhů soukromých i  komerčních 
budov, návrhy interiérů, designem 
předmětů a  v  neposlední řadě 
i zpracováním originálních grafi c-
kých řešení.

pozná, jak jste naladěni, a  podle 
toho navolí barvu inteligentních 
světel, pustí příjemnou hudbu 
a  začne promítat příjemné obra-
zy. Zrcadlo však slouží i  jako pre-
vence zdraví, protože je schopné 
podávat ve spolupráci s  chytrým 
telefonem a  skenerem i  pravidel-
né informace o  vašem aktuálním 
fyzickém stavu. Mimo jiné dokáže 
sledovat tělesnou hmotnost či te-
povou frekvenci,“ upřesňuje Ing. 
Blažek. Zážitek na vás čeká i  při 
provádění samotné hygieny. Půso-
bivá je zejména sprcha - samotná 
sprchová hlavice totiž díky tech-

nologii H2MICRO™ rozpráší vodu 
do milionů kapiček a  tím vytvoří 
10krát větší plochu než při běžném 
sprchování. A  pokud máte bolavá 
záda, oceníte funkci foukání tep-
lého vzduchu k jejich nahřátí.

V  koupelně SANTÉ Pro 2025 však 
nechybí ani skvosty současných 
Hi-Tech technologií jako otevírá-
ní dveří do koupelny za pomoci 
vašeho osobního telefonu, chytrý 
alarm, který vám na telefon za-
šle zprávu, co a  kde se ve vašem 
domě děje, nebo první ryze český 
autonomní bezpečnostní systém, 

který je bezdrátový a lze ho spáro-
vat s  vaším mobilním telefonem. 
Nadmíru originální je potom 
automatické ovládání tmavosti 
oken a  teploty v  místnosti díky 
dynamickým sklům, které plně 
nahradí žaluzie nebo závěsy. Do-
slova třešničkou na dortu je ale 
holografi cký počítač, který ožije 
po nasazení speciálních brýlí, 
a přinese vám celý online svět pří-
mo do koupelny.  

Text: Ing. Zdeněk Blažek
Foto: archiv DŘEVOJAS

(-mv-, -jh-)

OBZOR Zlín se zaměřil v  duchu 
tématu Designbloku na integritu 
technologií, kterou prezentoval 
především vypínačem určeným 
na všechno.

„Myslím si, že interiér je jako hudba. 
I v hudbě hraje důležitou roli i  ten 
nejposlednější tón, proto si myslím, 
že takový detail jako je vypínač, 
může interiér posunout na vyšší 
úroveň,“ dodává interiérová desig-
nérka Kristýna Jandíková, která 
stojí za výslednou expozicí stánku.

Na stánku si návštěvníci mohli 
sami zkomponovat klavírní par-

ESKÉ ZÁSUVKY A VYPÍNA



p
ro

p
ag

ac
e,

 v
ýs

ta
vy

, 
ve

le
tr

h
y tituru prostřednictvím vypínačů 

ze „zlínské dílny“. Vypínače byly 
napojené na inteligentní systém. 
Každý impuls vydával tón jako 
na piánu, zahrál celou kompozici 
nebo rozehrál světelnou scénu. 
Toto spojení designu a technologie 
přináší nemalé úspory

Ing. Petr Ovčáček k tomu dodává: 
„Systém Tecomat Foxtrot dokáže 
řídit v domech a budovách vše, co 
technicky řídit lze. Spojí všechny 
technologie v  jeden smysluplný 
efektivní celek a ulehčí nám život 
například tím, že na jeden stisk 
vypínače provede řadu úkonů 
naráz. Foxtrot dokáže nejen pře-
hrávat tóny či skladby, ale dokáže 
také vytvořit světelnou scénu, 
tepelnou pohodu pro každou část 

domu zvlášť a  samozřejmě efek-
tivně spojit zdroje energií v domě, 
čímž přináší nemalé úspory.“

Architekt a designér Marek Slovák 
ze společnosti Mes Design tento 
pohled dále rozvíjí: „Pro zásuvky 
Obzor jsem se rozhodl kvůli je-
jich uměřenému provedení, které 
doplňuje koncept bytu a  jeho cel-
kové sladění s  použitými tvary. 
Jsou ve shodě s celkovou liniovou 
a funkční koncepcí jednoduchého 
a hlavně účelného designu, kterou 
právě zásuvky Decente podtrhují. 
Velmi kladně hodnotím jednak 
barevnou škálu nabízených skle-
něných rámečků, jednak funkč-
nost a  pohodlné užívání. Navíc si 
elektromontážní fi rmy chválí jed-
noduchou manipulaci při osazova-
ní. Velkým plusem zásuvek je i to, 
že jsou vyrobeny přímo v  České 
republice. Jelikož převážně pracuji 
s  funkčním a  čistým designem, 
splňují tyto zásuvky přesně to, co 
jsem od nich očekával.“

Zaujala i  cena a  vícenásobné pro-
vedení vypínačů. Nejžádanějším 
provedením vypínačů Decente je 
jednoznačně sklo. Komplet skle-

něný vypínač včetně strojku na-
příklad s bílou krytkou vás vyjde 
na 300 korun bez DPH. O  něco 
levnější je provedení v  dřevěném 
rámečku. Nerezový a  hliníkový 
vypínač je fi nančně nákladnější.

Designéři pochvalují i vícenásobné 
provedení vypínačů. Mezi jednotli-
vými strojky nevznikají nevzhledné 
mezery a  krytky na sebe navazují, 
takže vytváří dokonalý celek.

Otázky z řad odborníků padaly i na 
mechanické zapojení. Pro všechny 
přístroje se volí běžné instalační 
krabice. Pro vícenásobné aplikace 
se používají stavební krabice, kte-
ré mají rozteč středů 71 milimetrů 
ve svislé i vodorovné ose. Hloubka 
strojků je 21,5 milimetrů. Šroubo-
vé svorky zaručují pevné uchycení 
vodiče. Kovový montážní rámeček 
zajišťuje stabilitu a žádné vyklání 
ve zdi. Nic atypického nečekejte.

Konzultovat montáž můžete 
i  s  technickou podporou: 577 195 
175, ots@obzor.cz.

Text: Bc. Magda Sívková
Foto: archiv OBZOR
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INTERCHARM Moscow

Výstava se konala v  moderním a  nově postaveném 
komplexu, který se nazývá Krokus Expo.
Obchodní partner Vřídla, který si zařídil nezbytné 
certifi káty, prezentoval výrobky Vřídla za účasti ve-
doucího obchodního úseku Víta Panochy.

„Zájem o  naše výrobky byl velký, překvapením pro 
mne bylo to, že asi snad každý návštěvník stánku 
s naší kosmetikou věděl, o jakou kosmetiku se jedná. 
Buď byl osobně v  Karlových Varech, nebo tam byl 
jeho příbuzný, případně se o ní dozvěděl z vyprávě-
ní,“ uvedl obchodní šéf Vít Panocha.

 
Text: Jana Henychová

Foto: Vít Panocha
(-mv-)

Karlovarská kosmetika Vřídlo Karlovy 
Vary vstoupila na ruský trh. Družstvo 
se zúčastnilo prostřednictvím svého 
obchodního partnera mezinárodního 
kosmetického veletrhu INTERCHARM 
Moscow, který se konal ve dnech 
21. – 24. října.
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Slavnostní otevření nového salónu Krejčovství Vývoj proběhlo ve středu 11. listopadu 
v  18:00 hodin v  Praze v  prostorách objektu International Business Centre, Pobřežní 620/3, 
Praha 8. Účastníci akce měli mimo jiné možnost seznámit se s ukázkou inspirativní kolekce 
společenských oděvů – jak jinak, než formou módní přehlídky. 

eš  
ovství

K  příjemné atmosféře odpole-
dne přispělo vystoupení operní-
ho pěvce Jakuba Pustiny, který 
přítomným hostům zazpíval dvě 
skladby ze světového repertoáru.  
A  jelikož datum dvou jedenáctek 
bylo současně startem pro uvede-
ní Svatomartinských vín na trh, 
hosté měli možnost ochutnat Sva-

tomartinské víno z Templářských 
sklepů Čejkovice. 

Slavnostní podvečer zahájil 
předseda družstva Radek Chlá-
dek, který dále pozval na podium 
také místopředsedu družstva Ing. 
Vítězslava Šalandu. Oba postupně 
seznámili přítomné hosty s nabíd-
kou služeb krejčovského salónu. 
Po krátkém představení fi rmy 
informovali hosty o možnosti po-
řídit si oblek tzv. měřenkou. Stej-
ným způsobem lze v  salónu 
objednat košile a  nově i  boty na 
míru. Samozřejmostí je možnost 
výběru z kompletního sortimentu 

doplňků pánského šatníku. Bylo 
zdůrazněno, že veškeré nabízené 
produkty jsou české výroby. 

Ing. Vítězslav Šalanda současně 
představil nového kolegu Ing. Mi-
lana Jaroše, který je v  pražském 
krejčovství zákazníkům k  dispo-
zici od 10 do 19 hodin. Nový salón 
je koncipovaný na individuálním 
přístupu k  zákazníkovi a  proto je 
třeba si návštěvu domluvit předem 
prostřednictvím rezervačního for-
muláře na webových stránkách 
www.krejcovstvi-vyvoj.cz. 

Text a foto: Jana Henychová
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Radek Chládek (p edseda 
eš )

Jakub Pustina (operní p vec)

stánek Templá  ejkovice
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„Je to zde skvělé, udělalo se maximum, autosalon 
překračuje doporučený standard,“ uvedl Lukáš Ve-
selý, člen Re-branding týmu Škodovky. Plocha no-
vého autosalonu je 311 metrů čtverečních. Vejde se 
na ni pohodlně bez jakéhokoliv tlačení sedm vozů 
a  ještě zbývá prostor na příjem vozů do servisu 
a další aktivity. “Nejnáročnější na stavbě bylo to, co 
není vůbec vidět – oprava kanalizace a vybudování 
nové. To znamenalo zpoždění stavby o  tři týdny, 
ale vše se dohonilo. Při budování nového autosa-
lonu jsme museli splnit celou řadu podmínek, bez 
toho bychom nemohli nadále prodávat automobily 
Škoda. To se týká všech prodejců – jedná se o pře-
depsaný vstup, proti němuž bude vždy stát top mo-
del značky Škoda, byly předepsány podlahy, strop, 
osvětlení a  další interiérové a  exteriérové prvky,“ 
uvedl ředitel Autodružstva Znojmo Antonín Havlík. 
Vše se připravuje tak, aby byl zákazník spokojen. 
K  tomu přispěje i  kavárna, která klientům zkrátí 
případné čekání. 

Slavnostní otevření showroomu se mělo konat 
venku, ale déšť zahnal všechny účastníky do vnitř-
ních prostor. Moderování se ujal motoristický 
novinář Jan Koubek (tuto práci již dělá 13 let). Před-
seda Autodružstva František Molík prý tvrdí, že by 
chtěl být největším prodejem aut na jižní Moravě, 

což se smíchem při slavnostním přípitku potvr-
dil. Pak následoval program, v  němž se představil 
iluzionista Richard Nedvěd, svoje hudební umění 
předvedla hudební skupina Verona. Přítomní si se 
zájmem prohlédli nové combi Superb, přítomní se 
závodnickým duchem si mohli vyzkoušet na trena-
žéru projet některé okruhy, na nichž krouží piloti 
F1. Svítící autosalon signalizoval do večerních ho-
din, že se zúčastněným poslední akce Autodružstva 
skutečně líbila. 

Text: Antonín Havlík
Foto: archiv Autodružstvo Znojmo

Pro Autodružstvo Znojmo je 15. říjen významné datum - před pětačtyřiceti roky se na tomto 
místě začala servisovat auta. Nejednalo se jen o škodovky, ale i o vozy dalších značek. Právě 
na tento pro Autodružstvo významný den se konalo slavnostní otevření nového showroomu 
značky Škoda a představil se nový model s okřídleným šípem Škoda Superb Combi. 

otev elo nový autosalon
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Při čekání na zahájení ofi ciální části jsme zastihli 
Jana Koubka s  ředitelem autodružstva Antonínem 
Havlíkem (vlevo) při hodnocení nového auta. „Za 
nový Superb Combi by se nemusela stydět žádná 
renomovaná automobilka. Technická stránka vozu 
je samozřejmostí, ale vysoce hodnotím nadčasový 
design, má skvělé vyvážení hmot. Nový model má 
oproti původnímu modelu větší vnitřní prostor, 
kterým se může pochlubit jen málo konkurenčních 
vozů dané třídy. Třetím rozměrem jsou výborné 
jízdní vlastnosti. Byť není sportovním vozem, nechá 
si líbit i značně dynamickou jízdu.“

Slavnostní večer se odehrával ve velkém stylu. 
Majitele Autodružstva Františka Molíka k slavnost-
nímu otevření doprovázel předseda Svazu českých 
a  moravských výrobních družstev JUDr. Rostislav 
Dvořák a  také starosta Znojma Vlastimil Gabrhel, 
kteří pak popřáli Autodružstvu mnoho spokojených 
zákazníků.

Slavnostní chvíle v  Autodružstvu odlehčil svým 
vystoupením plným svérázného humoru kouzelník 
Richard Nedvěd, který publikum v  Autodružstvu 
svými kousky přivedl až k slzám smíchu. O hudební 
pozadí akce se staralo populární duo Verona. Malí 
i  velcí návštěvníci si mohli vyzkoušet formulový 
simulátor. 

Všichni v Autodružstvu Znojmo na Vídeňské ulici 
ve Znojmě si mohli ve čtvrtek v podvečer oddych-
nout. Přestřihla se páska a ohnivá show s příjezdem 
vlajkové lodi škodovky Superbu symbolicky ukonči-
ly etapu rekonstrukce sídla tradičního znojemského 
autoprodejce a servisu. Výsledek je nad očekávání. 
Klienti se v nových prostorách mohou cítit opravdu 
komfortně a přitom příjemně.
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Verona

Zleva: JUDr. Rostislav Dvo ák (p edseda 
S

Znojmo)



Dne 22. října 1945 v  16:00 hodin 
se sešla v  místnostech „Národní 
správy Adolf Fischer“ v  Brně na 
Orlí 3 ustavující valná hromada 
prvního výrobního zlatnického 
družstva v  Československu. 17 
zakládajících členů zvolilo před-
stavenstvo družstva v  čele s  Leo-
poldem Jelínkem a  dozorčí radu 
s předsedou Leopoldem Světlíkem. 
Podle schválených stanov první 
název zněl: „KARAT nákupní, pro-
dejní a výrobní družstvo zlatníků 
v Brně, zapsané společenstvo s ru-
čením omezeným.“ Do 12. února 
1946, kdy družstvo získalo vlastní 

živnostenský list, provozovalo 
svoji činnost na živnostenský list 
předsedy družstva. Tehdejší záko-
ny to umožňovaly. 

Členové družstva založili i vlast-
ní tělovýchovnou organizaci, 
která pěstovala v  družstvu leh-
kou atletiku, gymnastiku, míčové 
hry a to zejména fotbal. Fotbalová 
jedenáctka KARATu byla v  Brně 
i okolí velmi známá. Po sjednocení 

tělovýchovy přešli sportovci do 
DSO Slaná Brno. 

Už v roce 1948 mělo družstvo tři 
prodejny v  Brně a  dále obchodní 
a  provozní místnosti v  Olomouci 
a  Kroměříži. V  dnešní době jsou 
v  Brně stále tři prodejny, z  nichž 
obchodní prostory na Masarykově 
ulici č. 2 nesou jméno KARAT od 
roku 1952. Další prodejny se nachá-
zí ve Znojmě, Třebíči a Prostějově.

Roku 1976 byla uvedena do pro-
vozu nově postavená budova KA-
RATu na Orlí ulici, která v tehdejší 
době splňovala podmínky moder-
ní výroby šperků. Po transformaci 

se družstvo částečně restruktu-
ralizovalo a v roce 1993 se výroba 
přestěhovala do prostor na Palac-
kého třídě. Od roku 2001 působí ve 
stejných prostorách na Palackého 
třídě i správa družstva. 

Hlavní náplní družstva stále zů-
stává výroba zlatých a stříbrných 
šperků, jejich prodej, zhotovování 
zakázek a opravy zlatého a stříbr-
ného zboží. Jako jedna z mála fi rem 
zlatí, stříbří a  rhodiuje šperky, 
devocionálie, drobné technické 
předměty a  součástky hudebních 
nástrojů.

Text: Regina Blažková
Foto: archiv KARAT
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Družstvo DRUPOL Praha si v pá-
tek 23. října připomnělo již 80 let 
své existence. Oslava významného 
výročí byla spojena s  otevřením 
nového autosalonu vozů značky 
ŠKODA ve Zdicích u Berouna.

DRUPOL byl založen v  roce 1935 
jako „družstvo polního nářadí“, 
tedy družstvo řemeslníků speci-
alizující se převážně na výrobu 
zemědělského nářadí. V  dalších 
letech se výrobní program rozšířil 
o  dřevovýrobu nebo kovovýrobu. 
Od 60. let se družstvo věnuje také 
autoopravárenství.

V  současné době má druž-
stvo přibližně 100 zaměstnanců 
a předmětem podnikání je přede-
vším prodej osobních automobilů 
a jejich servis a sériová kovovýro-
ba. DRUPOL má autosalony vozů 
značky ŠKODA ve Zdicích u  Be-

rouna a v Příbrami. Zdický auto-
salon prošel v rámci rebrandingu 
automobilky ŠKODA AUTO ná-
ročnou rekonstrukcí, čímž se 
stal nejmodernějším autosalonem 

v regionu, který zákazníkům na-
bízí i  unikátní 3D konfi gurátor 
vozidel.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: archiv DRUPOL

í 



Jak jsme již informovali v říjnovém čísle časopisu Výrobní družstevnictví, letos slaví družstvo 
TVAR Pardubice 70. výročí založení. Oslavy se uskutečnily v pátek 6. listopadu 2015 ve Výcho-
dočeském divadle v Pardubicích.

Po slavnostním zahájení před-
seda družstva Zdeněk Korbel 
přivítal přítomné a  seznámil je 
s historií i současností družstva. 

Následoval projev předsedy 
SČMVD JUDr. Rostislava Dvořá-
ka, který poté přizval na podium 
předsedu družstva TVAR, aby mu 

družstva, dále zpříjemnilo slav-
nostní chvíle vystoupení pěvec-
kého souboru Orfeus, ve kterém 
mimo jiné zpívají tři pracovníci 
družstva TVAR - Miroslav Baťa, 
Ing. Alena Mejstříková a Ivana Ka-
fk ová.

Dopolední ofi ciální část oslavy 
byla zakončena divadelním před-
stavením Charleyova teta. 

Slavnostní den poté pokračoval 
v  restauraci U  Kosteleckých, kde 
kromě zpěváků Kamily Nývltové 
a  Mariana Vojtka přišly zaměst-
nance družstva potěšit svým ta-
nečním uměním dva taneční páry, 
které předvedly série latinsko-
amerických a standardních tanců. 
K  tanci a  poslechu hrála hudební 

skupina Rytmus. Není bez zajíma-
vosti, že kromě pěveckého sboru 
Orfeus vystoupili i  v  odpoledním 
programu zaměstnanci družstva, 
a  to Pavla Patíková (standardní 
tance) a  Roman Kouba (hudeb-
ní skupina Rytmus).  Adriana 

při příležitosti významného výro-
čí družstva předal plaketu SČMVD 
a Čestné uznání za zásluhy o roz-
voj družstevního podnikání. 

Hostům, mezi kterými nechybě-
li i  bývalí členové a  zaměstnanci 

Zden k Korbel  (p
TVAR Pardubice) 

JUDr. Rostislav Dvo ák 
(p edseda S MVD)

JUDr. Rostislav Dvo ák (p edseda S MVD) 
p edává ocen ní p

Zde ku Korbelovi    
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Doležánová, dcera zaměstnance 
družstva,  zatančila latinskoame-
rické tance.  Zdeněk Jirout, další ze 

zaměstnanců družstva, obohatil 
odpolední program o  promítání 
dvou historických snímků z výro-

by ochranných přileb, které se mu 
podařilo získat z  Archivu České 
televize. Slavnostní večer byl za-
končen bohatou tombolou. 

Na den 11. listopadu přichystalo 
družstvo Den otevřených dveří 
pro důchodce, z  nichž mnozí za-
světili práci v družstvu téměř celý 
svůj profesní život a je i jejich ne-
malou zásluhou, že TVAR výrobní 
družstvo Pardubice slaví 70 let 
svého trvání. 

Text a foto: Jana Henychová, 
Ing. Milada Cyrusová, 

Miroslav Baťa 

Pavla a Pavel Patíkovi 
 (standardní tance)

p i 
zam a, 
Ing. Alena Mejst íková a Ivana Kafková

Charleyova teta – záv re ná d kova ka

e o zam ed fotky) zleva: 

TÜV SÜD Czech s.r.o.), Ji í Krištof, Roman Kouba
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Výrobní družstva získala ocenění 
v soutěži Českých 100 nejlepších 2015

V  rámci oborové kategorie ZAMĚSTNANOST & 
DRUŽSTEVNICTVÍ získala ocenění družstva Dřevo-
tvar Jablonné nad Orlicí, Dřevozpracující družstvo 
Lukavec, Granát Turnov, Horácké autodružstvo 
Velké Meziříčí, Otava Písek a  Plzeňské dílo Plzeň. 
Ocenění převzali představitelé výrobních družstev 
z rukou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Mi-
chaely Marksové a předsedy SČMVD JUDr. Rostisla-
va Dvořáka.

Oceněná výrobní družstva představují dynamické 
a  prosperující podniky, které využívají nejmoder-
nějších výrobních technologií a jejichž výrobky mají 
odbyt v  České republice i  v  zahraničí. Reprezentují 
dlouholetou tradici českého výrobního družstevnic-
tví a  svými úspěchy dokazují, že je družstevnictví 
konkurenceschopné i ve 21. století.

Slavnostní vyhlášení soutěže Českých 100 nejlepších proběhlo v  pátek 27. listopadu ve Špa-
nělském sále Pražského hradu za účasti významných hostů a současných představitelů státu. 
V průběhu reprezentativního večera bylo vyhlášeno 100 nejlepších českých fi rem, osm oboro-
vých kategorií a ocenění se rovněž dočkali jednotlivci v kategoriích LADY PRO a GENTLEMAN 
PRO.

Ocen ní p evzali p  práce a sociálních v

24  

 12/2015



  Kategorie: 
ZAMĚSTNANOST & DRUŽSTEVNICTVÍ
D
p  

Výrobní družstvo Dřevotvar bylo založeno v roce 1951. 
Během let se družstvo rozvinulo, zmodernizovalo 
a dnes je Dřevotvar prosperující fi rmou, která prodává 
své výrobky do celého světa. Zabývá se výrobou nábyt-
ku, nábytkových dílců z MDF povrchově upravených 
pigmentovým lakem, a současně je jedním z největších 
výrobců dřevěného kuchyňského náčiní v  Evropě. 
Profesionální přístup a důraz na kvalitu provedení, to 
jsou priority družstva Dřevotvar Jablonné nad Orlicí.

lecké výroby, Turnov
p  

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov je dnes 
největším výrobcem originálních šperků s českými 
granáty s vysokým podílem exportu na náročné za-
hraniční trhy. Družstvo Granát má více než šedesátile-
tou tradici výroby šperků. Udává směr a trendy, jimiž 
se celý obor, ale hlavně výroba granátových šperků 
ubírá.  Reprezentuje Českou republiku v zahraničí  tra-
dičním a kvalitním  českým výrobkem. Družstvo rov-
něž významně přispívá k regionální zaměstnanosti. 

D
p

Družstvo bylo založeno v roce 1953 a patří mezi nej-
významnější zaměstnavatele na Pelhřimovsku. Na 
rozhraní tří okresů a tří krajů, tedy v oblasti, která 
je z hlediska zaměstnanosti vždy nejsložitější, za-
městnává téměř 600 lidí. Spolu se svými dceřinými 
společnostmi má více než jeden tisíc zaměstnanců. Je 
významným hráčem na českém a evropském trhu ře-
ziva a deskových materiálů na bázi dřeva. Roční obrat 
závodu v Lukavci se pohybuje okolo dvou miliard ko-
run, spolu s dceřinými společnostmi přes tří miliard 
korun. Přes 60 procent produkce družstva  směřuje na 
export – do více  než dvou desítek evropských zemí. 
Rychlé a spolehlivé dodávky, ověřená kvalita, vysoká 
fl exibilita, individuální přístup ke každému zákazní-
kovi, schopnost vyrábět malé série, pestrá nabídka exkluzivních dekorů a neustálé inovace portfolia výrobků 
-  to jsou hlavní přednosti družstva, které zákazníci oceňují již desítky let.
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Horácké autodružstvo je předním autorizovaným 
prodejcem vozů Škoda Auto na Vysočině.  Zabezpečuje 
certifi kovaný prodej a servis vozidel Škoda (záruční 
i pozáruční), poskytuje svým zákazníkům v regionu 
širokou škálu služeb spojených s prodejem, provozem 
a údržbou vozidel. Družstvu se daří neustále zvyšovat 
kvalitu svých služeb a díky vlastní servisní základně 
může pružně reagovat na požadavky zákazníkůa  je 
připraveno nabídnout individuální řešení dle aktu-
álních potřeb. Vysoká kvalita poskytovaných služeb 
a mnoho spokojených zákazníků charakterizují toto 
družstvo.

p  

Tradice výrobního družstva Plzeňské dílo sahá až do 
roku 1943. Při použití nejmodernějších technologií 
družstvo vyrábí díly pro elektrotechniku, automobi-
lový průmysl, domácnost, technické výrobky dle poža-
davků zákazníků, elektroměrové a přístrojové desky, 
rozvaděčové skříně, izolátory a poskytuje kooperační 
služby. Produkce se exportuje do zemí Evropské unie. 
Výrobky a  služby výrobního družstva Plzeňské dílo 
mají nejen dlouholetou tradici, ale především vysokou 
kvalitu. 

p

OTAVA, výrobní družstvo je organizací s dlouhole-
tou tradicí zabývající se výrobou zboží a poskytují-
cí širokou škálu služeb jako jsou například výroba 
kabelových svazků, kompletační práce,  montážní 
práce-kabely, kovo, elektro a obdobné činnosti, šití 
textilních a oděvních výrobků, adjustační činnosti 
a  obchodní činnost. Družstvo patří mezi největší 
družstva v ČR s vysokým podílem zaměstnanosti 
zdravotně postižených osob. Nyní je v družstvu 
zaměstnáno 360 zdravotně postižených osob.
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Cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slav-
nostním způsobem ocenit české (v ČR zaregistrované) fi rmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra 
ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” v maximální míře využívá konkrétní zna-
losti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních znalostí, zážitků, či 
zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální činnosti (to především), tak i 
ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.

Výběr (nominace) fi rem pro zařazení mezi „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” má pouze tři omezení:
- subjekt navrhovaný musí být registrován v ČR a být zde plátcem daní,
- měl k datu 30. září daného roku nejméně 20 zaměstnanců,
- jeho obrat za posledních 12 měsíců byl nejméně 30 milionů korun.

Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.

Zleva: Vlastimil Zachoval (p í í), Ing. Ladislav Folk (p edseda VD Plze
Plze ), Ing. Pavel K edseda VD D k Škromach (místop edseda Senátu Parlamentu 

ák (p edseda S MVD), Ing. Miloslav Šorejs (p edseda VD Granát Turnov), Ing. Petr 
Kostohryz (p edseda VD Otava Písek), Ing. Martin Beran (p edseda VD D

Návštěvníci slavnostní akce mohli vyslechnout také 
několik skladeb v podání zpěvačky Dashi. 
Pro přítomné dámy a pány byla připravena také mód-
ní přehlídka společenských šatů návrhářky Tatiany 
Kovaříkové.

Kompletní výsledky soutěže Českých 100 nejlepších 
lze nalézt na stránkách pořádající společnosti COME-
NIUS.

Text: Jana Henychová, Ing. Věra Řeháčková
Foto: Jana Henychová
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Zasedání zástupců Družstev Evropa
v Praze

Ve dnech 24. - 25. listopadu zorganizovala Druž-
stevní Asociace ČR ve spolupráci s vedením evrop-
ských družstev v Bruselu mezinárodní konferenci 
v Praze a výjezdní zasedání představenstva Druž-
stev Evropa v Praze. 

Konference, jejímž nosným tématem bylo posta-
vení družstev v  hospodářské struktuře evropských 
zemí a  jejich budoucí vize, se zúčastnili zástupci 21 
zemí Evropy, vedení Svazů českých a  moravských 
výrobních, spotřebních, bytových a  zemědělských 
družstev, zástupci KZPS ČR, ministerstev zeměděl-
ství a  průmyslu ČR a  řada dalších hostů z  regionů 
ČR. Organizačním zajištěním a  moderováním celé 
konference byl pověřen předseda Svazu českých 
a moravských výrobních družstev a předseda DA ČR 
JUDr. Rostislav Dvořák.

Vedle informací o  velmi pozitivních vývojových 
trendech zazněly informace spojené s problémy vy-
plývajícími z  nedostatečné refl exe družstevní pro-
blematiky státní správou a samosprávou zejména na 
úrovni zemí bývalého východního bloku, tedy i České 
republiky. Chyby v  judikatuře o  bytovém družstev-
nictví, nerovné konkurenční prostředí, které staví 
do nevýhody poctivé plátce DPH proti neplatičům, 
tedy neschopnost státu zajistit povinnosti v odvodu 
DPH, novými zákony chybně zpracované právo čle-
nů družstev poskytovat plnou moc v rozhodovacích 
procesech výrobních družstev mimo členskou zá-
kladnu a s tím spojená rizika a formy nepřátelských 
převzetí českých družstevních výrobních podniků 
a  fi rem, novým zákonem nesmyslně požadované 
uzavírání smluv o výkonu funkce místo pracovních 
smluv s předsedy a vedením družstev, kde je pracov-
ní poměr a pracovní smlouva podmínkou pro právo 
být volen do orgánů družstev a řada dalších problé-

mů vyplývajících z nedostatečné znalosti družstevní 
problematiky ze strany zákonodárců. 

Konference rovněž zhodnotila usnesení par-
lamentu EU 2012/2321, které na základě analýzy 
zpracované Výborem pro průmysl, vědu a  výzkum 
konstatuje, že v krizových letech 2008 – 2012 obstály 
nejlépe ve stabilitě výnosů a zaměstnanosti v evrop-
ských zemích výrobní podniky družstev. Usnesení 
žádá vlády členských zemí, aby segmentu výrobních 
podniků družstev věnovaly významnou podporu 
a  vytvořily ze středních a  družstevních podniků 
strategickou stabilizační součást svých ekonomik. 
Bylo konstatováno, že tomuto usnesení odpovídá 
také aktuální přístup EU k  programovému období 
2014 - 2020, kde jsou ve významných rozvojových 
programech účelově alokovány prostředky pro 
střední a malé fi rmy a výrobní družstevní podniky. 
Země východní Evropy se zatím k této strategii staví 
různorodě a  bez potřebné dynamiky na rozdíl od 
západní Evropy. 

Zástupci českých družstev vypracovali po jednání 
konference Memorandum, které bude předáno kom-
petentním zástupcům státní správy a samosprávy.
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Soutěž FIRMA ROKU 2015 zná své fi nalisty
Letošní jubilejní 10. ročník soutěže Vodafone Firma 
roku 2015, mezi jehož odborné podporovatele patří 
i Svaz českých a moravských výrobních družstev, 
čeká v prosinci vyhlášení celkového vítěze, který 
bude celostátní porotou zvolen ze 14 nejúspěšněj-
ších fi rem jednotlivých krajských fi nále. 

Regionální kola soutěže se uskutečnila v  průběhu 
září a  října a  v  každém krajském fi nále bylo odbor-
nou komisí hodnoceno 10 fi rem, které ze všech při-
hlášených nejlépe uspěly v  hodnocení fi nančních 
ukazatelů, tzv. scóringu, jenž je vypočítán na základě 
rentability vlastního kapitálu a aktiv, běžné likvidity, 

pohotové likvidity a  celkové zadluženosti, ale i  její 
struktury, obrátky aktiv z  tržeb, provozní marže 
a produktivity práce.

V  silné konkurenci přihlášených fi rem postoupila 
do krajských kol družstva Ergotep Proseč (Pardubic-
ký kraj), Irisa Vsetín (Zlínský kraj) a Vývoj Třešť (Kraj 
Vysočina). V  regionálním fi nále uspěla Irisa Vsetín, 

přední český výrobce vánočních ozdob, která obháji-
la loňské druhé místo mezi fi rmami Zlínského kraje.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Firma roku

Ji í Herynek (VD Ergotep Prose )

Vlevo: Vlastimil Ju i ka (vedoucí závodu VD Irisa Vsetín)

Radek Chládek (p eš )

Následující den proběhlo v Praze jednání zástupců 
evropských zemí, členů představenstva  Družstev 
Evropa, jehož členem je předseda DA ČR JUDr. Rosti-
slav Dvořák. Programem jednání byly zejména otáz-
ky evropské legislativy, obchodní programy, globální 
partnerství ve výzkumu a vývoji, rozpočet roku 2015 
a plán 2016 a strategie ve spolupráci s ICA (celosvěto-
vá družstevní organizace).

Text: JUDr. Rostislav Dvořák
Foto: Jana Henychová
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Elektromobilita jako všední součást zítřků
Žádné science-fi ction, ale ekonomický požadavek 
současnosti - elektromobilita. Michael J. Fox ve 
fi lmu Návrat do budoucnosti cestoval v  říjnu 2015 
létajícím autem, členové České podnikatelské rady 
pro udržitelný rozvoj CBCSD elektromobilem. Udr-
žitelná mobilita, to bylo hlavní téma největšího od-
borného veletrhu elektrických a  hybridních vozů 
na světě eCarTec Munich, kterého se ve čtvrtek 22. 
října zúčastnili zástupci CBCSD v  čele s  preziden-
tem rady Pavlem Kafk ou. 

Ústředním tématem veletrhu a celé návštěvy byla 
chytrá a  udržitelná mobilita, její vývoj a  současné 
trendy. Českou delegaci složenou ze zástupců zain-
teresovaných fi rem, svazů, výzkumných zařízení 
a  úřadů z  České republiky uvítal a  veletrhem pro-
vedl výkonný ředitel MunichExpo Veranstaltungs 
GmbH Robert Metzger. Účastníci delegace tak měli 
možnost prohlédnout si u vystavovatelů inteligentní 

lehké konstrukce, inovativní materiály, bateriérové 
systémy a nabíjecí zařízení, pohony a elektromobi-
ly všech typů a  také moderní koncepce e-sharing 
a e-mobility. 

„Udržitelná mobilita je pro Německo velkým té-
matem, obzvláště v tuto dobu, kdy se médii přetřásá 
kauza koncernu Volkswagen. Toto setkání je ideální 
možnost, jak navázat s  Německem užší spolupráci 
a  nechat se inspirovat v  oblasti udržitelné mobility 
v České republice,“ uvedl prezident ČMA Kafk a.

Důležitost vývoje mobility v  Německu potvrzuje 
i prezident Spolkového svazu eMobility (Bundesver-
band eMobilität e.V.) Kurt Sigl: „Mobilita nezačíná 
a nekončí autem, jde o mnohem širší oblast, která se 
rozšiřuje do dalších odvětví, jako je především ener-
getika, životní prostředí, IT, hospodářství, výzkum 
a  vývoj. V  oblasti elektromobility můžeme mluvit 
přímo o zvratu, který úzce souvisí se zvratem v ener-
getice. Tyto dvě oblasti jsou teď nuceny spolu inten-
zivně komunikovat, což dříve nebylo zvykem.“

I  přesto, že je udržitelnost dopravního provozu 
v SRN jednou ze zásadních oblastí zájmů v rámci do-
sahování cílů energetických reforem a elektromobi-
lita patří od roku 2007 mezi hlavní témata spolkové 
vlády, sami Němci přiznávají, že jsou stále teprve na 
začátku. V roce 2009 schválili Národní plán elektro-
mobility, v rámci kterého od začátku roku 2015 uzá-
konili přednostní zacházení vůči všem automobilům 
s alternativním pohonem. SRN se chce do roku 2020 
stát světovou jedničkou v  oblasti elektromobility. 
V rámci podpory elektromobility  tak zavedli určité 
formy peněžních i  nepeněžních pobídek podporu-
jících koupi elektromobilů, jako jsou daňové úlevy, 
speciální parkovací místa pro elektromobily či speci-
ální silniční pruhy pro elektromobily.      

 „Automobilový průmysl vyprodukoval v  posled-
ním roce 86 milionů vozidel. S tímto vývojem by mu-
sel v roce 2050, kdy už bude na světě dle demografi cké 
křivky 10 - 11 miliard obyvatel, vyprodukovat 250 
milionů vozidel ročně. Toto číslo zcela jasně dokazuje, 
že se toho nedá dosáhnout fosilními palivy. Měli by-
chom brát ohled na příští generace,“ uvedl Sigl.

Na německých silnicích se v  roce 2014 pohybova-
lo celkem 19 tisíc elektromobilů a  108 tisíc vozidel 
s hybridním pohonem a v prvním pololetí 2015 bylo 
registrováno dalších zhruba tisíc elektromobilů 
a 2900 automobilů s hybridním pohonem. Automobi-
lů s konvenčním pohonem bylo za tu dobu v Německu 
registrováno 1,9 milionu.     

Tichou jízdu elektromobilem si vyzkoušeli i členové 
CBCSD. K dispozici měli nejvíce prodávaný ekologic-
ký model Teslu S.

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) 
je členem Světové podnikatelské rady pro udržitelný 
rozvoj (WBCSD), která sdružuje kolem 200 lídrů svě-
tového byznysu (www.wbcsd.org). CBCSD je sdružením 
hospodářských subjektů a  osob prosazujících zásady 
udržitelného rozvoje, zejména v  podnikatelské sféře, 
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VÝROČÍ ČLENSKÝCH VÝROBNÍCH 
DRUŽSTEV V ROCE 2015

na území celé České republiky. Podporuje globální 
i národní cíle udržitelného rozvoje. 

CBCSD je síťovou platformou spolupracující ve všech 
tématech udržitelnosti s podnikatelskou sférou, pro-
fesními svazy a komorami, nevládními organizacemi, 
veřejnou správou a zainteresovanou občanskou veřej-
ností. CBCSD  je také aktivním členem Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj.

Text a foto: Veronika Žurovcová

V roce 2015 si připomnělo kulaté výročí svého zalo-
žení více jak 30 členských výrobních družstev. Řadě 
z nich jsme na stránkách časopisu Výrobní družstev-
nictví věnovali prostor, ať se již jednalo o reportáže 
z družstev, rozhovory s jejich představiteli, či články 
přímo z oslav, na nichž nechyběli zástupci Svazu čes-
kých a moravských výrobních družstev. Náš časopis 
má však omezený počet vydání a stránek a nelze tak 
napsat o všech, byť by to takto významná výročí be-
zesporu zasluhovala. A jelikož se letošní rok 2015 již 
nachýlil ke svému konci, proveďme si rekapitulaci 
jubilantů:

105 let založení výrobního družstva
Bytový trend, výrobní družstvo nábytkářské

95 let založení výrobního družstva
Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Lověna – družstvo 
Malba, výrobní družstvo lakýrníků a malířů v Praze
ODĚVA, výrobní družstvo
STAVODĚL Praha, výrobní družstvo stavební

85 let založení výrobního družstva
KOVO DRUŽSTVO Olomouc
M O D E L A, výrobní družstvo Pardubice
MOTEX, výrobní družstvo Praha

80 let založení výrobního družstva
D R U P O L, výrobní družstvo

70 let založení výrobního družstva
DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní družstvo
DUP - družstvo Pelhřimov
Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
KARAT, družstvo
Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov
ODĚVA, VÝROBNÍ DRUŽSTVO
TVAR výrobní družstvo Pardubice

65 let založení výrobního družstva
DRUTĚVA, výrobní družstvo
Hygie družstvo kadeřníků Chomutov
HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku
KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo
Sněžka, výrobní družstvo Náchod
STYL, družstvo pro chemickou výrobu
V K U S, výrobní družstvo, Jičín
VKUS, výrobní oděvní družstvo Klatovy

60 let založení výrobního družstva
Stavopodnik, výrobní družstvo v Českých Budějovi-
cích

55 let založení výrobního družstva
DIPRA výrobní družstvo
DISPO Družstvo invalidů
Důbrava chemické výrobní družstvo

50 let založení výrobního družstva
OBZOR, výrobní družstvo Zlín
OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň

Text: Lenka Javůrková, Mgr. Rodan Svoboda
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Kdy hrozí nejvíce pracovních úrazů? 
Opatrní buďte zejména mezi desátou 
a jedenáctou hodinou
Státní úřad inspekce práce eviduje za letošní leden 
až září celkem 27 277 pracovních úrazů, což je o 4 098 
méně než ve stejném období loňského roku.  Kritic-
kým dnem je pondělí, desátá až jedenáctá hodina 
dopolední, úrazy se nejčastěji stávají zaměstnan-
cům ve věku 36 až 40 let. Přibylo bohužel smrtel-
ných pracovních úrazů, letos jich inspektoři evidují 
97, což je o 21 více než ve stejném období loňského 
roku. 

„Podle statistiky dochází k úmrtí na pracovišti prak-
ticky každý třetí den. Státní úřad inspekce práce v rámci 
kontrolní a poradenské činnosti seznamuje zaměstnava-
tele, OSVČ i  veřejnost se zdroji a  možnými riziky, které 
zapříčinily nebo mohou být příčinou vzniku takovýchto 
pracovních úrazů. Je ale důležité, aby se lidé nebáli ob-
rátit na SÚIP a poslat podnět v případě podezření, že si-
tuace na pracovišti není v pořádku,“ uvedla ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 

Pracoviště SÚIP dostávají nejčastěji podněty anonym-
ní, zaslané e-mailem, mnohdy s elektronickou adresou 
pravděpodobně vytvořenou pouze za tímto účelem. 
SÚIP se zabývá všemi obdrženými podněty. Pokud je 
z něj patrné místo výkonu práce (název zaměstnavate-
le) či jej na základě dotazu podatel doplní, pak inspek-
toři místně příslušného oblastního inspektorátu práce 
provedou u  tohoto zaměstnavatele kontrolu. Občané 

též mohou na konkrétních pracovištích inspekce práce 
využít bezplatného poradenství, nejsou-li si jisti v ob-
lasti zákonných postupů a  zásad pracovního práva, 
bezpečnosti práce nebo zákona o zaměstnanosti.

Nejvíce smrtelných úrazů eviduje Oblastní in-
spektorát pro Středočeský kraj, zaznamenal jich 18. 
Největší počet smrtelných a  závažných úrazů je ve 
věkové skupině 41 až 45 let, u  těchto zaměstnanců 
jde zřejmě o  podcenění rizika v  rámci dlouhodobé 
pracovní činnosti či o  běžný rutinní postup. Počet 
pracovních úrazů se v regionech samozřejmě liší, od-
víjí se podle struktury jednotlivých odvětví a počtu 
zaměstnavatelů, které v daném regionu působí.

V období leden až září utrpělo pracovní úraz 19 661 
mužů a 7 616 žen. Celkem 9 906 pracovních úrazů se 
stalo zaměstnancům ve věkové skupině 36 až 40 let. 

Nejčastějším zdrojem vzniku pracovních úrazů jsou 
zejména povrchy podlah, manipulace a  skladování 
materiálu, a to jak ručně, tak při zdvihacích pracích 
pomocí jeřábů či kladkostrojů, i  činnost na staveni-
šti a  to hlavně v  souvislosti s  výkopovými pracemi 
a prací ve výškách. Rizikovým dnem je pondělí a úte-
rý, kritickou dobou, kdy se stává nejvíce pracovních 
úrazů, je čas mezi 10:00 a 11:00 hod. K nejméně úra-
zům dochází mezi 6:00 a 7:00 hod. 

Zdroj: MPSV
(-jh-)
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Pokud zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměst-
nanci práci v  rozsahu týdenní pracovní doby z  dů-
vodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo 
omezení poptávky po jím poskytovaných službách, 
jde o specifi ckou překážku v práci z důvodu tzv. čás-
tečné nezaměstnanosti.

V  těchto případech je možné, aby vnitřní před-
pis (dohoda mezi zaměstnavatelem a  odborovou 
organizací tam, kde působí odbory) upravil výši 
poskytované náhrady mzdy ve výši nejméně 60 % 
průměrného výdělku. Tato náhrada se poté vyplácí 
po dobu uvedené překážky v práci.

Jedná se o  opatření velmi využívané v  období 
hospodářských problémů a stagnace. Typickým ře-
šením je pak například dočasně čtyřdenní pracovní 
týden, zkrácená pracovní doba (6 hodin denně) atd. 
Zaměstnanec pracuje od pondělí do čtvrtka, v pátek 
dostane náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného 
výdělku.

Vnitřní předpis by měl obsahovat vymezení pra-
coviště nebo pracovních pozic, jichž se překážka 
v  práci týká, a  dobu, po kterou bude trvat, rovněž 
tak alespoň stručnou konkretizaci důvodů. Je mož-
né přijmout vnitřní předpis obecný, který stanoví, 
že v  uvedených případech se bude poskytovat ná-
hrada mzdy v určené výši (minimálně 60 %) s  tím, 
že pokud k  dané situaci dojde, bude přijat dodatek 
k vnitřnímu předpisu, konkretizující výše uvedené.

Pro úplnost je nutno uvést, že takto nejde postupo-
vat u státních zaměstnanců (§ 109 odst. 3 zákoníku 
práce).

Dnem 1. října 2015 vstoupila v  účinnost právní 
úprava poskytování příspěvku státu v době částeč-
né nezaměstnanosti – tedy úprava, kterou se snažili 
zástupci zaměstnavatelů i  zaměstnanců prosadit 
v různých podobách po uplynulé desetiletí. Dochá-
zí k tomu změnou v zákoně o zaměstnanosti (zákon 
č. 435/2004 Sb., § 115).

P ÍSP VEK V DOB  ÁSTE NÉ 
NEZAM STNANOSTI

Příspěvek může Úřad práce poskytnout zaměstnava-
teli na základě dohody uzavřené s ním po předchozím 
souhlasu vlády, pokud na straně zaměstnavatele na-
stane překážka v  práci z  důvodu částečné nezaměst-
nanosti (§ 209 odst. 1 zákoníku práce) nebo z důvodu 
přerušení práce způsobené živelní událostí podle (§ 
207 písm. b) zákoníku práce) spočívající v přírodní po-
hromě a zaměstnavatel splňuje tyto podmínky:

-  nemůže zaměstnanci přidělovat práci v  rozsahu 
nejméně 20 % stanovené týdenní pracovní doby,

-  již zaměstnanci poskytuje pro některou z uvede-
ných překážek v práci náhradu mzdy za podmí-

nek a  ve výši dle zákoníku práce a  od uzavření 
dohody o  poskytnutí příspěvku s  Úřadem práce 
bude poskytovat zaměstnanci tuto náhradu mzdy 
ve výši nejméně 70 % průměrného výdělku,

-  v  dohodě o  poskytnutí příspěvku se zaváže, že 
v  době sjednané pro poskytování příspěvku se 
zaměstnancem, na kterého bude příspěvek po-
skytován, nerozváže pracovní poměr z  důvodů 
uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.

Výše příspěvku činí 20 % průměrného výdělku 
zaměstnance, nejvýše však 0,125násobek průměrné 
mzdy v  národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 
kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu 
roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí 
příspěvku. Příspěvek může být poskytován pouze 
v  době trvání překážky v  práci z  důvodu částečné 
nezaměstnanosti nebo živelní události, a  to nejdé-
le po dobu 6 měsíců s možností jednoho opakování 
o  stejnou dobu; vláda může v  odůvodněných pří-
padech nařízením stanovit delší dobu poskytování 
příspěvku.

Začátek a  konec období, ve kterém lze o  příspě-
vek požádat, důvody, pro které může být příspěvek 
poskytnut, některé další podmínky vyplývající 
z věcných důvodů zavedení tohoto nástroje aktivní 
politiky zaměstnanosti, které umožní identifi kovat 
příčinnou souvislost mezi situací zaměstnavatele 
a  důvody aktivizace tohoto nástroje, způsob reali-
zace tohoto nástroje, včetně jejího časového harmo-
nogramu a  vzor žádosti o  příspěvek stanoví vláda 
nařízením.

K  žádosti o  příspěvek podané na úřadu práce se 
přikládají:

a)  doklady osvědčující skutečnosti uvedené v  žá-
dosti,

b)  dohodu s odborovou organizací o výši poskyto-
vané náhrady mzdy podle § 209 odst. 2 zákoníku 
práce, v  případě překážky v  práci podle § 209 
odst. 1 zákoníku práce; nepůsobí-li u zaměstna-
vatele odborová organizace, může být dohoda 
nahrazena vnitřním předpisem,

c)  podrobný popis důvodů, na základě kterých za-
městnavatel žádá o  příspěvek a  opatření, která 
již zaměstnavatel k řešení situace zavedl, zejmé-
na opatření v oblasti pracovní doby, využití kon-
ta pracovní doby nebo čerpání dovolené,

d)  seznam provozoven zaměstnavatele, jichž se žá-
dost týká, včetně počtu dotčených zaměstnanců,

e)  popis výhledu překonání částečné nezaměstna-
nosti nebo živelní události,

f) doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.
Text: Mgr. Luděk Mazuch

Částečná nezaměstnanost 
(§ 209 zákoníku práce)



Úkolem unie kapitálo-
vých trhů, jež je klíčo-
vým pilířem investičního 
plánu a  součástí priority 
Junckerovy Komise – pod-
pora zaměstnanosti, růstu 
a  investic napříč EU, je 
razantně řešit nedostatek 
investic posílením alter-

nativních možností fi nancování evropských podni-
ků a dlouhodobých projektů.

Jinde ve světě jsou ve větší míře využívány alter-
nativní zdroje financování doplňující financování 
od bank – včetně kapitálových trhů, rizikového ka-
pitálu, skupinového financování (crowdfunding) 
a odvětví správy aktiv. Měly by proto hrát význam-
nější úlohu při financování podniků, které mají se 
získáním finančních prostředků potíže, hlavně 
malých a  středních podniků (MSP) a  začínajících 
firem. Rozmanitější zdroje financování jsou dobré 
pro investice a  podnikání, mají však také zásadní 
význam pro finanční stabilitu, zmírnění dopadu 
možných problémů v bankovním sektoru na firmy 
a pro jejich přístup k financím. Z tohoto důvodu je 
unie kapitálových trhů rovněž důležitou součástí 
práce na dokončení evropské hospodářské a měno-
vé unie.

Komise chce rovněž odstranit překážky, které 
blokují přeshraniční investice v EU, aby společnosti 
a  infrastrukturní projekty mohly snadněji získat 
fi nanční prostředky, které potřebují, bez ohledu na 
to, kde se nacházejí.

Unie kapitálových trhů je střednědobým projek-
tem, nicméně některé jeho významné komponenty 
startují již nyní. Komise proto dnes představuje 
první soubor iniciativ, které mají nastartovat kva-
litní sekuritizaci a  podpořit dlouhodobé investice 
do infrastruktury. Kromě toho Komise do konce 
roku oznámí navrhované změny směrnice o  pro-
spektu, které mají malým a  středním podnikům 
usnadnit a zlevnit získávání kapitálu.

Komise dále zahájila dvě konzultace na téma fon-
dů rizikového kapitálu a krytých dluhopisů.

V  souladu se zásadami zlepšování právní úpravy 
Komise rovněž zveřejnila výzvu ke sdělení skuteč-
ností ohledně kumulativního dopadu fi nančních 
právních předpisů. Jejím účelem je zajistit, aby tato 
legislativa fungovala zamýšleným způsobem, aby 
se například nepřekrývaly požadavky na podávání 
zpráv a aby mezi jednotlivými předpisy nebyly roz-
pory.

Celkovým cílem Komise ve vztahu k unii kapitálo-
vých trhů je vytvořit investiční příležitosti, propo-
jit zdroje fi nancování s širší ekonomikou a prosadit 
odolnější fi nanční systém charakterizovaný hlubší 
integrací a  větší konkurencí. Budeme postupovat 
pragmaticky, krok za krokem, na základě důkladné 
ekonomické analýzy a s vědomím rizik pro fi nanční 
stabilitu.

„Nejdůležitějším prvkem investičního plánu pro 
Evropu je odstranění překážek pro investice pro-
hloubením jednotného trhu,“ uvedl místopředseda 
Evropské komise odpovědný za pracovní místa, 
růst, investice a  konkurenceschopnost Jyrki Ka-
tainen. „Na svých setkáních s občany jsem mnoho-
krát slyšel, že pojistitelé mají potíže s investováním 
do infrastrukturních projektů, takže doufám, že 
jim změny nařízení v  přenesené pravomoci o  Sol-
ventnosti II poskytnou ty pravé pobídky pro kva-
litní investice.“.

„Chci, aby unie kapitálových trhů pomohla evrop-
ským podnikům, obzvláště těm malým a středním, 
získat širší zdroje fi nancování,“prohlásil člen Ko-
mise Jonathan Hill, odpovědný za fi nanční stabili-
tu, fi nanční služby a unii kapitálových trhů. „Chci, 
aby malým a  středním podnikům poskytla více 
možností, jak investovat své peníze. Chci zbourat 
překážky a usnadnit volný tok kapitálu ve všech 28 
členských státech.“

Foto: archiv
(-jh-)

Evropská komise dnes představila akční plán unie kapitálových trhů, jenž má ve všech 
28 členských státech EU vytvořit skutečný jednotný trh s kapitálem. Zároveň byla zveřejně-
na první a nejnaléhavější opatření tohoto plánu – patří mezi ně např. nastartování spoleh-
livých sekuritizačních trhů.

Unie kapitálových trhů
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DROVE ERNÍ ST L
Suroviny: kapr nakrájený na fi lety, máslo na polití při servírování (40 g), slu-
nečnicový olej (10 lžic + na osmažení), citronová šťáva z jednoho velkého citronu, 
rozmarýn, cibule – nejlépe šalotka (3 ks), pórek podle potřeb, žampiony, rajčata 
cherry (asi 40 g), pažitka, paprika sladká měkká (1/2 lžičky), kari (1/2 lžičky), pe-
trželová nať, sůl.
Postup: Citrónového kapra můžeme udělat dvěma způsoby - draze a  levně. 
Pokud si vyberete ten dražší způsob, pak použijete extra panenský olivový 
citrónový olej, ovšem cena pokrmu se vyšplhá až tak, že Vám nebude kapr za 
tu cenu prostě chutnat. Navíc český strávník je zvyklý na smažení ryb na oleji 
slunečnicovém, případně řepkovém, nebo na sádle. Olivový olej totiž posune chuť kapra tam, kam naše české 
chuťové buňky prostě nesměřují. Budeme se tedy zabývat levnější variantou, která ve srovnání co do chuti 
i ceny s tou první variantou vyhrává na plné čáře. 

Filety z kapra dobře omyjeme. Pokud budete kapra sami porcovat a kuchat, podívejte se na naše video. Video 
pro kuchání a porcování je zde: www.video-recepty.com. 

Do větší marinovací misky vlijeme asi 10 lžic oleje a přidáme šťávu z půlky citronu. Přidáme lžičku rozmarý-
nu, zamícháme a vložíme okapané fi lety kapra. Marinujeme alespoň hodinu, ideálně však celé dopoledne.

Na kovovou jehlu nebo špejli napichujeme střídavě cibuli, cherry rajčata, pórek a žampiony.
Na vyšší vrstvě oleje smažíme osolené fi tely kapra společně se špízy z obou stran dozlatova. Do oleje přidáme 

citronovou šťávu z půlky citrónu. Samozřejmě také můžeme vše ugrilovat.
Na talíři polijeme trochou másla a posypeme sekanou petrželovou natí. Jako ozdobu na talíř obalíme kolečka 

cibule v pažitce, sladké mleté paprice a kari. Přejeme dobrou chuť!
Zdroj: Videorecepty.com.
Foto: Martin Mithofer

Vážení a milí čtenáři,
Vánoce zvolna klepou na dveře a blíží se čas příprav, jako shánění vánočního stromečku, pečení cukroví či 
plánování vánočních návštěv. Mezi příjemné chvíle patří nákup vánočních dekor ací a vymýšlení, čím letos 
obohatit štědrovečerní stůl. Někdo sází na tradici v podobně rybí polévky, obalovaného kapra a br ambor ového 
salátu, jiný dává přednost lehčí stravě nebo upustí od tradičních receptů a zkusí uvařit něco nového. Jestli 
stále nejste rozhodnuti, můžete zkusit náš tip na štědrovečerní stůl.
Zdobení vánočního stromečku je pro řadu z nás příjemně strávenou dobou 
– pokud jsme stromeček koupili včas a nezbylo na nás pouze nevzhledné 
„košťátko“ zakoupené těsně před Štědrým dnem, kde je před samotným 
zdobením nutné strom doupravit či natočit tou správnou stranou ven. 
Někdo sází na umělý stromek, živý je však živý, ale je pravda, že některé 
z umělých jsou už hodně podobné realitě. Umělý stromek má, když nic 
jiného, výhodu, že nepadá a vypadá relativně pořád stejně.
Apropo… Jaké letos použijete vánoční ozdoby? Ano, můžete zajet do super-
marketu a tam si zakoupit vánoční ozdoby z plastu – které mají snad jen tu 
výhodu, že při pádu nedojde k jejich poškození. Milovníci tradice ale sází na skleněnou 
vánoční ozdobu, která vznikne vyfouknutím skla. V rukách šikovných tvůrců vznikají 
neuvěřitelná množství tvarů i zdobení – inspirujte se i vy produkcí našich družstevních 
výrobců.
Na co bychom neměli určitě zapomenout, je nákup vánočních dárků pro naše 
blízké.  Máme pro Vás tipy na dárky z produkce výrobních družstev.  A pokud 
si nebudete jisti, čím své blízké obdarovat, zkuste se vžít do jejich představ 
a zkuste vymyslet dárek, který jim udělá radost. Mnohdy nerozhoduje ani 
tak cena dárku, jako to, když obdarovaný pozná, že jste dárek vymysleli 
zrovna pro něj. Inspiraci naleznete v rubr ice Družstevní výrobky.
Kolektiv redakce přeje všem příjemné prožití Vánoc, Silvestra a užijte si 
hlavně celý nadcházející rok i ty příští ve zdraví, celor oční pohodě a klidu.

Za Redakční radu 
Jana Henychová
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VÁNOČNÍ BETLÉM 
– pro opravdovou atmosféru Vánoc

Prožijte letos opravdové Vánoce se vším, co k nim patří. To pravé kouzlo 
Vánoc ještě dotvoří tradiční český betlém od družstva Druchema Praha, 
která jej připravila hned ve dvou provedeních. Vybrat si tak můžete mezi 
designem zasněžené krajiny nebo krajiny plné zeleně. Betlémy jsou vy-
robeny z laminovaného papíru a symbolizují klasické a oblíbené české 
vánoční motivy. Nechybí na nich pochopitelně Ježíšek v jesličkách, Ma-
rie a Josef, oslík, kravička a tři králové přinášející dary. Zcela snadné je 
díky skládacímu mechanismu i jejich sestavení, takže jej bez obav může-
te nechat na dětech. Betlémy jsou navíc vybaveny podpůrnými stojany 
pro lepší stabilitu. K dostání jsou v sítích prodejen Tesco. Zakoupit si ho 
můžete za 60 Kč.

Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv Druchema

 V dalším čísle naleznete
KDS Sedl ipomn lo 
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IRISA, výrobní družstvo, Vsetín

Irisa patří mezi  největší výrobce vánočních ozdob 
v České republice. Výrobky jsou prodávány po celém 
světě. Nabízí  rozsáhlý sortiment vánočních ozdob 
v široké barevné škále a s různou možností povrcho-
vých uprav - lesk, mat, mrazolak, porcelán, metalíza 
a čirá. Jedná se o koule ve velikosti 4 - 10 cm, olivy, 
rakety, zvonky, špice, volně foukané tvary a výrob-
ky foukané do forem. Při zdobení se používají různé 
metody a techniky, které umožňují splnit rozmanité 
představy a  přání zákazníka. Výjimečného a  luxus-
ního vzhledu dosáhnou ozdoby z  Irisy  dekorované 
např. technikou vakuového pokovování,  kterou se 
odlišuje od ostatních výrobců a  kterou disponuje 
jako jediný výrobce vánočních ozdob v České repub-
lice. Metoda sítotisku nám zase umožňuje prokreslit 
na ozdobě i ty nejmenší detaily.

Vzhledem k  tomu, že nabídka Irisy obsahuje více 
jak 15 tisíc vzorů, neumožňuje nám to vydávání ka-
talogu a ceníku. Na našich stránkách uvádíme pouze 
malou část. Širší kolekce je prezentována celoročně 
ve vzorkovně v prostorách sídla fi rmy. Balení zboží je 
dle druhu výrobku od jednokusových krabiček až po 
krabice s 22 kusy ozdob.

Zákazníci mají možnost navštívit podnikovou pro-
dejnu přímo v závodě, kde si mohou vybrat konkrétní 
vzory vánočních ozdob.

Irisa zajišťuje také  výrobu vánočních ozdob na za-
kázku, například. fi remní loga, PF, přání k Vánocům, 

KONTAKT:
Jitka Martináková

tel. 571 484 452
e-mail: martinakova@irisa.cz

se jménem... Vždy se snaží  vyhovět konkrétním po-
žadavkům zákazníka. Ozdoby na zakázku si můžete 
objednat v jakékoli barvě.
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Není nad třpytivou krásu tradičních skleněných vánočních ozdob. Jedním z družstevních 
výrobců je také Irisa Vsetín. 



Vánoční ozdoby, DUV - družstvo
Dvůr Králové nad Labem
Seznamte se s novinkami z produkce tohoto českého 
výrobce skleněných vánočních ozdob.

Poslední dobou je stále větší zájem o  retro ozdoby. 
Proč také ne – jsou symbolem našeho dětství, kdy 
jsme se nadšeně dívali na vánoční stromeček a těšili 
se na dárky.
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Slezská tvorba, výrobní družstvo, Opava
Ruční výroba tradičních 
českých skleněných vánočních ozdob

Ruční výroba českých skleněných vánočních ozdob 
s tradicí od roku 1951 – to je český družstevní výrobce 
Slezská tvorba Opava. Základní sortiment tvoří koule 
o velikosti 4–10 cm, olivy, rakety, zvonky, špice, volně 
foukané tvary a  výrobky foukané do forem (srdce, 
fi gurky). 

Slezská tvorba nabízí i ručně foukané koule ve veli-
kosti 12-20 cm. Každá vánoční ozdoba je ručně zpraco-
vaný originál – druhou naprosto stejnou nenajdete! 
Vánoční ozdoby jsou vyráběny v  širokém spektru 
barev a dekorů.

BU TE KREATIVNÍ!
Chcete si zkusit sami vydekorovat vánoční ozdo-

bu? Objednejte si  čiré skleněné baňky. Na stránkách 
Slezské tvorby najdete návod, jak na to. Jako pracovní 
pomůcka vám stačí pouze lepidlo Herkules s úzkým 
aplikátorem (výrobce Druchema Praha), hustý štětec 
s  jemným vlasem – například kosmetický, miska, 
hadřík a třpytky.

(-jh-)



NOVINKA od kosmetiky REGINA
Výrobková řada s Aloe vera míří na český trh!
Tradiční český výrobce – kosmetika REGINA uvádí na český trh novou výrobkovou řadu 
s Aloe vera. Zkuste ji i vy – budete překvapeni sílou přírody, která oživí vaši pleť.

Co je vlastně Aloe vera? Tato ta-
juplná rostlina v  sobě po staletí 
skrývá nevídané možnosti. Její 
účinky znaly již naše babičky – 
v  domácnostech se tato rostlina 
často pěstovala a  používala se 
k nejrůznějšímu domácímu léčení, 
nejčastěji k  poranění či popálení 
kůže. Kousek rostliny se jedno-
duše uřízl, přiložil na poškozené 
místo pleti – a  hojení proběhlo 
výrazně rychleji.

Aloe vera je ve své podstatě něco 
jako přírodní čistič – pro svoje 
úžasné vlastnosti se používá i  ve 
formě nápojů, ať již se jedná o sil-
nější gelové koncentráty nebo ná-
poje denní potřeby, kdy Aloe vera 
se přidává například i do běžných 
nápojů. S  Aloe vera si můžeme 
koupit například i  přikrývky a  Aloe vera můžeme 
také obohatit naši pleť – ve formě pleťových krémů 
a dalších kosmetických výrobků, například od druž-
stva DETECHA Nové Město nad Metují, který je vý-
robcem již zmiňované kosmetiky REGINA.

Výrobková řada s Aloe vera obsahuje pět výrobků, 
Denní krém, Noční krém, Krém na ruce, Micelární 
vodu a Balzám na rty. 

Denní krém s Aloe vera je lehká emulze olej ve vodě, 
založená na mandlovém oleji a  bambuckém másle. 
Účinnou složkou kromě extraktu z Aloe je panthenol, 
vitamín E a UV fi ltry. Tento krém tedy poskytne kro-
mě péče a  ochrany i  první pomoc při krátkodobém 
pobytu na čerstvém vzduchu. 

Noční krém s Aloe vera je hutnější, obsahuje olivový 
olej, a  kromě extraktu z  Aloe i  koenzym Q10. Krém 
napomáhá během spánku procesu obnovy buněk 
a tím přispívá k boji proti stárnutí pleti.   

Krém na ruce s Aloe vera přináší pokožce rukou bla-
hodárné účinky mandlového a jojobového oleje, kari-
té a včelího vosku. Krém vytváří na rukou ochrannou 
vrstvu, která o pokožku pečuje, zvlhčuje ji a vyživuje. 

Aktivní složkou kromě extraktu 
z Aloe je vitamín E a panthenol.

Balzám na rty s  Aloe je určen 
k  intenzivní péči o  pokožku rtů, 
přináší zklidnění a  regeneraci 
především suchým a  rozpraska-
ným rtům. Přípravek obsahuje 
komplex účinných látek – Aloe 
vera, měsíček lékařský, olivový 
olej a panthenol.

Micelární voda je přípravek urče-
ný k   čištění a  tonizaci pleti. Pleť 
zanechá čistou, svěží a  pružnou. 
Účinnými složkami jsou bylinné 
extrakty z  Aloe vera, zeleného 
čaje a heřmánku.

Neobsahuje barviva.

ALOE PRAVÁ 
(Aloe vera, syn. Aloe barbadensis) 
je jednoděložná, vytrvalá, stálezelená, sukulentní 
bylina s  přízemní růžicí dlouhých dužnatých a  na 
okraji řídce ostnitých listů. Květy jsou žluté a červeně 
naběhlé, uspořádané ve štíhlém a poměrně vysokém 
hroznovitém květenství. Původ aloe pravé není s jis-
totou znám, v současné době je pěstována nebo roste 
zplanělá v  klima-
ticky příhodných 
oblastech téměř 
celého světa.

Aloe pravá je vy-
užívána již po tisíce 
let jako léčivá rost-
lina a  její používá-
ní se rozšířilo po 
celém světě. Je oblíbenou bylinou v léčitelství i v do-
mácím lékařství a je součástí mnohých kosmetických 
přípravků. V poslední době její mnohostranné účinky 
objevuje i západní medicína. Mezi hlavní účinné lát-
ky obsažené v aloe pravé náleží polysacharid acema-
nan a v  latexu glykosid barbaloin. Aloe pravá se též 
pěstuje jako pokojová rostlina.

Zdroj: Wikipedie
Foto: archiv Detecha
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Tip na dárek pro ženy
kabelky značky SILVERCASE 
KABELKY značky Silvercase jsou pečlivě vypracová-
ny a nechybí v nich zipová přepážka či kapsa na mo-
bil. Kabelky jsou nabízeny ve dvou kolekcích – pravá 
useň (kůže) a imitace. Kožené kabelky jsou vyráběny 

v  České republice s  důrazem na kvalitu zpracování 
a kvalitu materiálů. Kabelky z imitace pak odráží po-
slední módní trendy jak v oblasti materiálů a barev, 
tak i módních tvarů.

Tip na dárek pro muže
Nevíte, co dát svému partnerovi k  Vánocům? Udě-
lejte mu radost zakoupením kvalitní kožené pánské 
aktovky. Sněžka vyrábí několik typů, a to jak z pravé 
kůže, tak z  imitací. V  nabídce sortimentu naleznete 
i cestovní kufry a peněženky.
Výrobky lze zakoupit v e-shopu na stránkách druž-
stva Sněžka.
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Svatomartinská vína z Templářských 
sklepů Čejkovice si můžete koupit 
v obchodních řetězcích 

Od 11. listopadu jsou v síti obchodních řetězců Sva-
tomartinská vína z  produkce Templářských sklepů 
Čejkovice. Svatomartinská vína jsou první vína no-
vého ročníku. Jedná se o vína svěží, s výraznou ovoc-
nou příchutí, která sice zrála pouhých několik týdnů, 
ale už stačila získat svůj osobitý charakter.

Podle prvních odhadů předložili vinaři k  hodnoce-
ní až 2,6 milionu lahví Svatomartinského vína 2015. 
Označení Svatomartinské však mohou nést pouze ta 
moravská a česká vína, která splní všechna požado-
vaná kritéria.

Hned první kolo hodnocení, které proběhlo v pátek 
22. října v Národním vinařském centru ve Valticích, 
a  kde profesionální degustátoři posuzovali vinaři 
zaslané vzorky, přineslo Templářským sklepům Čej-
kovice čtyři vína s označením Svatomartinská!  

Letos jsou v  templářské nabídce odrůdy Müller 
Thurgau, Modrý Portugal, Svatovavřinecké Rosé 
a také Muškát moravský. Jsou to mladá vína ročníku 
2015, svěží, ovocitá, s příjemným charakterem aroma  
a  s  vyváženým obsahem cukrů a  kyselin. Vinařské 
družstvo očekává kolem 220 tisíc kusů prodaných 
láhví, což je nárůst oproti minulému roku o  cca 
15 procent.

Vína, kterým náleží nést značku Svatomartinské, jsou 
zveřejněna na webu www.wineofczechrepublic.cz.

Logem svatého Martina na bílém koni se bude pyš-
nit 369 vín. Loni mělo značku svatomartinského 342 
vín. Vyšší zájem o  Svatomartinská vína se projevil 

nejen v množství přihlášených a úspěšných vín, ale 
také v počtu vinařů, kterých v obou kolech hodnoce-
ní uspělo 113.

Dle podmínek Vinařského fondu, který vydává 
licenční známky na Svatomartinská vína, mohou 
zpracovatelé uvést tato vína do prodeje až na svatého 
Martina, tedy 11. listopadu, který letos přináší Svato-
martinské už pojedenácté! Templářské sklepy Čejko-
vice přijaly opatření, které zabránilo předčasnému 
prodeji. Kartony se Svatomartinskými víny byly po-
tištěny upozorněním povolujícím otevření kartonů 
a zahájení prodeje vín až 11. listopadu 2015.

Mgr. Lukáš Lukáš, obchodní a marketingový ředitel 
vinařského družstva k tomu dodává: „Proti ročníku 
2014 jsou Svatomartinská vína 2015 mnohem plnější, 
harmoničtější a bohatší na strukturu i množství aro-
matických látek. Je to dáno příznivým ročníkem 2015, 
který byl mnohem teplejší než ročník 2014 a hlavně 
průběh sklizně během září a října neovlivnily nega-
tivně dešťové srážky jako v  roce 2014. Hrozny jsou 
zcela zdravé, zralé, vybarvené, voňavé s dostatečným 
množstvím cukrů a optimálním množstvím kyselin. 
Rok 2015 dozrál do výjimečné jakosti. Mohl by se tak 
řadit k  těm vůbec nejkvalitnějším vínům od roku 
2005, kdy byla značka Svatomartinské z  iniciativy 
Vinařského fondu uvedena na trh poprvé.“

Vychutnejte si originální a  kvalitní templářská 
vína. Aktuální informace lze sledovat na Facebooku 
Templářské sklepy Čejkovice a  na stránkách  www.
templarske-sklepy.cz, kde lze vína i objednávat.

Text: Luděk Tvrdý
Foto: archiv Templářské sklepy
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Tekuté řetězy TEMPO v tubě
první pomoc při zimním cestování

Výrobce: Druchema
Cena: 86 Kč / 100 ml/
Výrobce: Druchema
Cena: 86 Kč / 100 ml

  NOVINKA

Novinku od české společnosti Druchema, Tekuté 
řetězy Tempo, ocení během zimních měsíců všichni 
motoristé. Tekuté řetězy totiž poskytnou doslova 
první pomoc na kluzkém nebo namrzlém povrchu 
a  zajistí bezpečnost na mokré nebo zledovatělé sil-
nici. Tekuté řetězy podporují přilnavost pneumatik 
k  vozovce, a  to i  na povrchu pokrytém sněhem či 
ledem, a  tak zajistí motoristům snížení rizika smy-
ku a  prokluzu. Na pneumatiky stačí nanést tenkou 

souvislou vrstvu přípravku a  počkat několik minut 
pro dokonalé přilnutí k povrchu. Po jejich aplikaci je 
ideální se pozvolna rozjet. Přípravek je první pomo-
cí při nečekaných změnách počasí a  v  kombinaci se 
zimním přezutím automobilu poskytuje řidiči ještě 
větší bezpečnost a  jistotu na cestách. Tekuté řetězy 
Tempo jsou k dostání v obchodních řetězcích a auto-
mobilových prodejnách.
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Soutěž Zdravotně postižený zaměstnanec 
roku zná své vítěze

Příběh oceněného Jiřího Hádka 
je inspirativní. Původní profesí 
automechanik se po nehodě vypra-
coval až na obchodního šéfa 1. SZDP 
Družstva. „Moje postižení bylo pře-
kážkou, protože jsem nemohl dále 
vykonávat činnost ve svém obo-
ru. Díky družstvu jsem však měl 
dobrý start do dalšího pracovního 
uplatnění,“ popisuje Jiří Hádek své 
začátky na chráněném trhu práce. 

„Jiří absolvoval řadu školení 
v různých oblastech IT pořádaných 
našimi dodavateli a  je neustále 
v  obraze. Je mimořádným příkla-

těžkou mozkovou příhodu. Do 
soutěže ho nominoval kolega Ma-
rek Hovorka. „Prošel velmi těžkou 
zkouškou, ale dokázal se vrátit do 
běžného života. A co více, dokázal 
se i vrátit do práce, kde mu fi rma 
našla místo v  oddělení kontroly 
kvality,“ vzpomíná Hovorka. 

Miloslav Kodeš se dokázal sám 
naučit všechny procesy, které jsou 
s náročnou prací kontroly kvality 
spojené. „Bral si je s  sebou domů, 
učil se společně s  manželkou 
a  nyní práci vykonává perfektně 
a  je příkladem svým kolegům. 
Přestože návrat do běžného života 
po tak těžkém onemocnění je běh 
na dlouhou trať, nepřestává bojo-
vat,“ dodává navrhovatel.

„Soutěž pořádáme již pátým ro-
kem a  pokaždé se nám sejde celá 
řada zajímavých a  hlavně inspi-
rativních příběhů, které ukazu-
jí, že i  člověk, který má nějaký 
zdravotní handicap může být pro 
svého zaměstnavatele naprosto 
nepostradatelnou součástí týmu. 
A ne jen trpěnou ‚dobročinností‘,“ 
říká Hana Potměšilová, ředitelka 
Nadačního fondu pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením.

Zdroj: NFOZP a redakce
(-kr-)

Ocenění pro Zdravotně postiženého zaměstnance roku byla předána 
4. listopadu na pražské Staroměstské radnici. Ocenění převzali Jiří Há-
dek a Miloslav Kodeš. Přestože se do té doby osobně nepotkali, shodli 
se na základním faktoru svého úspěchu – bez podpory svých zaměst-
navatelů by nedokázali uspět. 

dem člověka s  postižením, který 
se velmi dobře dokázal zařadit do 
pracovního procesu bez pomoci 
úřadu práce, a  dokonce dokázal 
úspěšně změnit profesi a neustále 
se zdokonalovat a vzdělávat,“ říká 
Dana Popčáková z SDZP družstva, 
která Hádka do soutěže nomi-
novala. Jiří Hádek pracuje jako 
vedoucí obchodního oddělení 1. 
Severočeského družstva zdravot-
ně postižených v  Děčíně, které se 
specializuje nejen na oblast zabez-
pečení, ale především na vytváře-
ní pracovních příležitostí pro OZP. 
Má za úkol vyvíjet takové aktivity, 
aby družstvo mohlo růst ve svých 
oborech, aby za ním byli spokojení 
zákazníci a aby se fi rma rozvíjela. 
Svým příběhem chce inspirovat 
i ostatní lidi, které v životě potkalo 
podobné neštěstí jako jeho. „Všem 
bych doporučil pevnou vůli, nebát 
se neúspěchu při hledání práce 
a chuť učit se novým věcem…,“ do-
dává Hádek.

Mezi fi nalisty byl i další nomino-
vaný stejným družstvem – Michal 
Vlasák, který, ač na vozíku, koor-
dinuje práci zákaznického centra, 
spravuje databáze a  je aktivním 
lektorem. „Naše sluníčko“ říkají 
o něm spolupracovnice. Je to sou-
těž – vyhrát mohl jen jeden. Gra-
tulujeme oběma.  

„Moje fi rma mi vyšla vstříc - 
pracuji ve směnném provozu ve 
skupině lidí, kde jsem jediný zdra-
votně znevýhodněný zaměstna-
nec a  celkem úspěšně svou práci 
zvládám,“ říká Miloslav Kodeš, 
když popisuje přístup automo-
bilky TPCA, kde pracoval již před 
tím, než v  dubnu 2013 prodělal 
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Vyražte do Mariánských Lázní
NÁŠ TIP:

Cestujete rádi a poznáváte krásy naší země? Zkuste 
třeba lázeňské město Mariánské Lázně. Nabízí řadu 
míst, které stojí za návštěvu. Nevěříte? Přijeďte si to 
ověřit na vlastní oči. Že bydlíte daleko a nechcete jet 
domů dlouhou cestu? Kde je problém….. Ubytujte se! 
Zkuste třeba náš lázeňský Hotel Kriváň.

Lázně dávno neslouží pouze k  léčení nemocí, ale 
stávají se zajímavým tipem na jednodenní výlet, na 
víkend nebo na celou dovolenou. Lázeňské město 
– to je moderní styl života a relaxace, protože třeba 
právě v  Hotelu Kriváň máte možnost využít kro-
mě ubytování na výborné úrovni také zbrusu nový 
wellnes komplex. Co byste řekli třeba tomu, sedět 
v  bazénu s  krbem v  jeho těsné blízkosti a  popíjet se 
svým oblíbeným protějškem láhev správně vychla-
zeného sektu? To přesně nabízí náš družstevní hotel. 
Zkuste tedy na chvíli vypnout z pracovního kolotoče 
a nechat se unášet v nerušené relaxaci, masážemi či 

procházkami po kolonádě, potěšit se zpívající fontá-
nou a užít si v centru města procházku romantickým 
parkem. A jestli vás to na chvíli přestane bavit a rádi 
byste například několikadenní pobyt oživili, můžete 
si prostřednictvím recepce objednat třeba jízdu v ko-
čáře a projet se po centru města i nejbližším okolí.

Hudebníci, pěvci, historici, spisovatelé i  vynálezci 
– ti všichni už před vámi navštívili Mariánské Lázně 
a  pravidelně se sem vraceli. Tomáš Garrigue Masa-
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ryk, Ema Destinová, Franz Kafk a, František Josef I. 
nebo Thomas Alva Edison, to je jen zlomek těch nej-
slavnějších jmen.

Vývoj Mariánských Lázní se na rozdíl od řady ji-
ných lázeňských měst nikdy nezastavil. Vyvěrá zde 
100 minerálních pramenů, z  nichž 53 pramenů je 
využíváno. A pokud jste někdy známé slyšeli mluvit 
o pramenu Křížovém, Lesním, Ambrožově nebo Fer-
dinandově, tak věřte, že řeč byla právě o pramenech 
Mariánských Lázní. I vy můžete chodit po kolonádě 
a ochutnat některý ze jmenovaných pramenů.

STA
Pokud se přeci jen obáváte toho, jak dlouho vydržíte 

relaxovat a odpočívat, nemusíte mít rozhodně strach 
z odloučení od civilizace. Jen málo městských center 
je více kulturních s více pamětihodnostmi než nalez-
nete v  Mariánských Lázních. Nádherná a  romantic-
ká kolonáda, Evangelický kostel, městské muzeum, 
Anglikánský kostel, Dům Chopin a  městské divadlo 
nebo západočeský symfonický orchestr. Pokud chce-
te vyrazit na výlet, v okolí je také lanovka, dančí obo-
ra či možnost využít výletního vláčku. Jinak řečeno 
v Mariánských Lázních se zkrátka nudit nebudete. 
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UBYTOVÁNÍ P ÍMO NAD KOLONÁDOU
Kdo by měl rád dlouhé přesuny do centra města za 

zábavou nebo památkami. Tento problém zde zcela 
odpadá a  to díky hotelu situovaném v centru města 
přímo nad kolonádou. Hotel Kriváň nabízející toto 
strategické umístění zůstává zároveň věrný lázeň-
ství a vedle klasického příjemného ubytování nabízí 
řadu wellness, spa a  balneo procedur. Ať už jedete 
s  parterem, rodinou, kamarádkou, hotel v  centru je 
vždy výhodou. Kolonáda, památky i  kulturní život, 

relaxace v  nedalekém Slavkovském lese či návštěva 
muzea miniatur, to vše zpestří váš pobyt a doladí váš 
pocit z relaxace k dokonalosti. 

Text: Lenka Netušilová, Jana Henychová
Foto: archiv SČMVD, Jiří Štarha
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