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slovo úvodem

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

Vážení družstevníci, dámy a pánové,
je za námi další rok a bývá zvykem bilancovat a stanovit si úkoly a cíle pro rok budoucí. Je mi 63 let,
konec roku jsem hodnotil už mnohokrát a z toho
38 let ve výrobních podnicích a v hodně složitých
podmínkách, na které dnes už jenom vzpomínáme.
V listopadu tohoto roku jsem měl tu čest sejít se s většinou z předsedů při návštěvách našich výrobních
družstev a na celostátní dvoudenní poradě v TOP
HOTELU Praha, kde jsme hovořili o společných výsledcích hospodaření v roce 2015, o činnosti svazu,
aktuálních potřebách družstev a o záměrech, které
uskutečníme v roce 2016. Jsem rád, že mohu říci, že
hospodářské výsledky svazu a velké většiny družstev
jsou velmi dobré a je předpoklad, že budou dobré
i v roce následujícím.
Patřím mezi ty z Vás, kteří radosti a strasti naší
země prožíváme, jako by byly naše vlastní, a snad
proto mi dovolte, abych dnes ze zvyklosti hodnocení
trochu vybočil a pokusil se o malé zamyšlení nad naší
společnou budoucností. Zlom starého a nového roku
je pro to ten správný čas.
Jak jsem řekl, 38 let jsem pracoval ve výrobě a za tu
dobu jsem spolupracoval se stovkami lidí. Dnes, když
se rozhlédnu kolem sebe a vidím situaci v Evropě,
obstrukce k zákonům v našem Parlamentu, zdlouhavost řešení našeho učňovského školství, zdravotnictví, stav našich silnic a dálnic, neexistenci populační
politiky vedle nedostatku zaměstnanců, tak mám
dojem, že za ta léta, den po dni, měsíc po měsíci a rok
po roce kolem nás přibývá lidí, kteří jsou lepšími
a lepšími řečníky, řekl bych až exkluzivními rétory,
ale chybí jim to nejpodstatnější, a to jsou hmatatelné
výsledky práce. Ve státní správě a politice a v různých
bezpočetných institucích je víc a víc lidí, kteří se dokáží celá léta opakovat, hovořit lépe a lépe o potřebě
změn, o tom kam je nutné směrovat naši společnost,
co udělat se školstvím, nedostatkem pracovníků nebo
zdravotnictvím a už si tak zvykli planě hovořit, že ani
nevnímají, že za nimi nezůstává nic, žádný výsledek,
prostě nic, anebo dokonce škody. A vedle těchto lidí
se často ti, kteří pracovat umí, nedokáží pod takovým
tlakem prosadit.
V minulém režimu jsem chodil do prvomájových
průvodů, a když bylo hezky, tak se to dětem líbilo,
měly balónky a barevná mávátka. Vzpomínám si, že

jsem občas sledoval řečníky na tribunách a byl jsem
fascinován tím, že když skončili své projevy, tak odcházeli z tribuny s výrazem ve tváři, jako by všechno,
o čem tak zapáleně hovořili, bylo už hotovo. Takové
řečníky máme i dnes a nejen na tribunách.
Často myslím na to, co s tím udělat a přiznám se, že
jen těžko nacházím východiska. Životní zkušenost
z práce s lidmi mě naučila, že v naší společnosti jsou
tři hlavní skupiny lidí. Tu první skupinu nazvěme
analytiky. Jsou to lidé, kteří umí analyzovat, co je
špatně, a těch je velmi mnoho a v naší zemi až extrémně mnoho. Ta druhá jsou organizátoři, kteří umí
na základě analýzy určit cesty k nápravě, tedy říci,
co udělat, aby se nedostatky odstranily. Organizátorů je podstatně méně než analytiků, ale není jich
nedostatek. Je tu však ještě třetí skupina a to jsou
realizátoři, tedy lidé, kteří to, co je třeba, umí udělat, nejen o tom hovořit, a těch je mezi námi žalostně
málo a o to víc si jich musíme vážit. Jste to například
Vy, předsedové družstev, ředitelé prosperujících výrobních ﬁrem, kteří musíte denně realizovat desítky
opatření, abyste zajistili funkčnost ﬁrmy, prosperitu
a práci pro stovky zaměstnanců. Vážím si Vás a přeji
Vám, aby Vás měli v odpovídající úctě i politici a státní zaměstnanci a denně si uvědomovali, že bez Vás
nemůže společnost existovat, a proto jsou povinni
Vám naslouchat a pracovat pro Vás.
Do roku 2016 Vám všem, všem členům výrobních
družstev a jejich zaměstnancům přeji pevné zdraví.

www.scmvd.cz
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propagace, výstavy, veletrhy

10.–13. prosince
V tradiční předvánoční čas mohli zájemci i v letošním roce navštívit v pořadí již 7. veletrh dárků,
dekorací a spotřebního zboží Stříbrné vánoční
dny, který se konal ve dnech 10. – 13. prosince
2015 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Mezi odbornými partnery veletrhu byl
Svaz českých a moravských výrobních družstev.
O vyhlášený prodejní veletrh je dlouhodobě velký
zájem, za což Stříbrné vánoční dny vděčí nejenom
téměř ideálnímu termínu uprostřed adventního vánočního shonu, ale také dobré dostupnosti letňanského výstaviště městskou hromadnou dopravou,
nízkému vstupnému a hlavně širokému sortimentu

více než 6000 tipů na vánoční dárky od 350 vystavovatelů z České republiky i ze zahraničí, mezi nimiž
ani v letošním roce nechyběla česká výrobní družstva. Návštěvníci si mohli prohlédnout a zakoupit
výrobky družstev DUP Pelhřimov, Granát Turnov
a Vřídlo Karlovy Vary.

DUP Pelhřimov
DUP Pelhřimov na veletrhu nabízel svůj standardní
sortiment kovovýroby a kožené galanterie. Z drobné
kovovýroby si mohli návštěvníci zakoupit nástroje
pro manikúru a pedikúru včetně manikúrních a pedikúrních souprav, z kožené galanterie pak mohli
vybírat z širokého sortimentu kufrů, kosmetických
kufříků nebo drobných kožených pouzder a obalů.

I v letošním roce byl součástí veletrhu atraktivní
doprovodný program. Zájemci si mohli prohlédnout
Fashion zónu s originální nezávislou autorskou
módou, šperky a designem, český jarmark s rukodělnými výrobky od malých výrobců, hudební a taneční program, či se mohli zúčastnit kreativních
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workshopů jako malování vánočních ozdob a ﬂoristická dílna. Samozřejmostí byly také zajímavé
soutěže o ceny. Pokud jste Stříbrné vánoční dny tentokrát navštívit nemohli, jistě budete mít příležitost
i v příštím roce.

1/2016
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Granát Turnov
Granát Turnov na veletrhu nabízel originální zlaté a stříbrné šperky s českými granáty, o které byl
tradičně velký zájem. Výrobky Granátu jsou známé
v České republice i v zahraničí a jsou skutečně exkluzivní, neboť družstvo je největším zpracovatelem
českých granátů a také vlastníkem jediných dolů pro
těžbu granátové suroviny v České republice a jediným majitelem povolení k těžbě. Velmi dobře známé
je i logo družstva, které se v celostátní anketě Logo
VD & Značka výrobku umístilo na druhé pozici.

Vřídlo Karlovy Vary
Vřídlo Karlovy Vary nabízelo sortiment kosmetických přípravků, které vyrábí s využitím původních
receptur karlovarských lékárníků 19. a 20. století
za použití moderních a špičkových výrobních technologií. Družstvo je jediným skutečným výrobcem
karlovarské kosmetiky a držitelem obchodní značky
KARLOVARSKÁ KOSMETIKA. Zájemci si mohli pořídit
pleťovou kosmetiku, péči o ruce, tělo a nohy, výrobky
dentální hygieny – zubní pasty, ústní vody, koupelovou kosmetiku – Karlovarské koupelové soli a pleťovou kosmetiku řady Cosmetica Carolinum s obsahem

karlovarské vřídelní soli. Dále
pak Karlovarský
šampón ARNIKA
nebo dětskou pěnu
do koupele DELFÍN.
Také logo Vřídla
uspělo v soutěži
Logo VD & Značka
výrobku, kde obsadilo třetí místo.

Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda

w w w.v anoc nidny.c z
1/2016
VD_1_2016_OK.indd 5

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

5

18.12.15 16:37

reportáž z družstva

KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo
si připomnělo 65. výročí založení
Tuto zimu, na přelomu prosince a ledna oslavilo KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo
65. výročí svého založení. Družstvo se v průběhu desetiletí stalo předním výrobcem kvalitního
nožířského zboží známým nejen v České republice, ale i ve světě. Na následujících řádcích přinášíme stručný pohled na historii i současnost KDS Sedlčany.

Tradice nožířství na Sedlčansku je dlouhá – poprvé
byla písemně doložena
již na konci 16. století,
tedy v dobách, kdy oblast
spadala pod panství Jakuba Krčína z Jelčan. Od
18. století je pak zaznamenán
v cechovních knihách významný
nožířský rod Rebců, jehož potomci
stáli i u zrodu KDS Sedlčany. Samotné nožířské výrobní družstvo
bylo v Sedlčanech založeno 27. prosince 1950 v důsledku probíhajícího
znárodňování. Základem družstva
se staly ﬁrmy Vilém Rebec, výroba
nožů v Sedlčanech a Vladimír Říha,
nožířství Benešov.
I přes náročné začátky, kdy se
družstvo potýkalo s nedostatkem
ﬁnančních prostředků i výrobního
materiálu, se dařilo velmi rychle
vytvářet a dále upravovat výrobní
program. Díky tomu mělo druž-

6
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stvo v roce 1958 již 400 zaměstnanců a podnik opouštělo 120 druhů
výrobků. Svými nožířskými výrobky KDS zanedlouho zásobovalo většinu domácností i podniků
v tehdejším Československu a velmi úspěšné bylo i na zahraničních
trzích. Růst družstva i rozšiřování
výrobního programu pokračovaly
až do roku 1989. V tomto roce mělo
družstvo již 620 zaměstnanců, objem jeho výroby dosahoval úctyhodných 113 milionů korun ročně
a patřilo tak mezi největší podniky
v regionu.

Politické a společenské změny
po roce 1989 však výrazně zasáhly většinu významných podniků
té doby a ani KDS nebylo výjimkou. Přerušení stávajících obchodních vazeb, postupná ztráta
podstatné části zahraničních
trhů a následný příliv levného
zahraničního zboží, často nevalné kvality, způsobily KDS nemalé
ekonomické problémy. I s těmi se
však družstvo dokázalo vyrovnat
a postupně se přetransformovalo
do současné podoby, moderní ﬁ rmy schopné fungovat i v dnešním
vysoce konkurenčním prostředí.
I přes snížení objemu výroby
a výrazné zredukování počtu
zaměstnanců se výrobní program KDS rozšířil na současných více
než 450 druhů výrobků,
především ze sortimentu
kuchyňských a řeznických nožů, kuchyňského,
řeznického, hygienického
a zahradnického náčiní
a speciálních nožířských
výrobků. I ve 21. století tak
zůstává KDS největším ryze
českým výrobcem kvalitního nožířského zboží v ČR, který
může ve své oblasti díky vysoké
kvalitě výrobků a příznivým cenám konkurovat i významným
světovým výrobcům. Výrobky
z KDS naleznete v domácnostech
na Slovensku, v Německu, Maďarsku a Polsku, stejně jako ve
Francii, Chorvatsku, Bosně, Rusku, Bělorusku, a dokonce i v Japonsku, Mexiku, Chile, Izraeli či
Austrálii.
Pokud si chcete nožířské výrobky z KDS prohlédnout naživo,

1/2016
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Výčet oblastí působnosti sedlčanského nožířského družstva by
nebyl úplný bez zmínky o službách profesionálního broušení
a servisu veškerých nožířských
výrobků, který KDS provádí ve
svých dílnách údržby. Dále je KDS
díky vlastní nástrojárně schopno
nabídnout i zakázkovou výrobu
nestandardních výrobků a rozsáhlé možnosti kooperace, mj.
hromadné omílání, lisařské práce,
výrobu lisovacích nástrojů, zá-

navštivte některou z jeho tří podnikových prodejen nebo zavítejte
na jeden z řady veletrhů a výstav,
kterých se družstvo pravidelně
účastní. Blíže poznat sortiment
KDS můžete i na jeho nově přepracovaných webových stránkách, jejichž součástí je i rozsáhlý
e-shop. Zde se můžete kromě standardního sortimentu seznámit
i s novinkami, které KDS pravidelně uvádí na trh. V podzimních
měsících to byly například nové
řeznické nože s rukojeťmi z exotického dřeva Bubinga. Pravidel-

ným zákazníkům a fanouškům
značky pak jistě v poslední době
neušlo, že KDS postupně zavádí
i nové obaly výrobků s moderním
graﬁckým pojetím.

pustek pro kování nebo forem pro
vstřikování plastů.
Text: Bc. Pavel Stach
Foto: archiv KDS Sedlčany

www.kds.cz
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reportáž z družstva

ROZHOVOR
Ing. Jiří Černý

generální ředitel
ERGOTEP, družstvo invalidů Proseč
Družstvo ERGOTEP je českým lídrem evropského sociálního podnikání Firemní ﬁlozoﬁe - čím kvalitnější byznys, tím větší je možnost sociálního působení
družstva. Hlavním cílem není zisk, ale integrace osob
se zdravotním postižením do společnosti. Prostředkem pro vytváření pracovních pozic je spolupráce
s kvalitními společenskými, obchodními a CSR (Corporate social responsibility) partnery. Přinášíme
rozhovor s generálním ředitelem družstva ERGOTEP
Ing. Jiřím Černým.
Ergotep – letecký snímek 2015
Ing. Jiří Černý

dosažení celkového stomilionového obratu v tomto
projektu.
Spolupráci jsme zahájili již před lety. V rámci provozu značkového e-shopu i nadále zajišťujeme realizaci
komplexní obchodní a logistické části celého procesu
elektronického nakupování. Model spolupráce rozví-

8

Pane řediteli, mohl byste představit činnost družstva ERGOTEP čtenářům časopisu Výrobní družstevnictví?
V Pardubickém kraji již 12 let úspěšně podnikáme
jako družstvo invalidů, které se vypracovalo v lídra
integračního sociálního podnikání v České republice
i Evropě. Dnes zaměstnáváme přes 220 zaměstnanců,
z nichž 90 procent jsou osoby se zdravotním postižením. ERGOTEP ve svých obchodních a společenských
projektech neřeší pouze zaměstnanost, ale především vysokou úroveň integrace osob zdravotně postižených v kombinaci s velmi efektivním byznysem.
Hlavní potencionál našeho družstva je rozvinutý
personální proces, zajišťující celkový rozvoj zaměstnanců a spolupracovníků.

jíme dál a nebáli jsme se jít do ambiciózního projektu
prodejních center, který má zajistit kvalitní a dlouhodobé pracovní uplatnění pro lidi se zdravotním
postižením. Zákazník oproti běžnému prodejnímu
centru nezaznamená žádný rozdíl. Zaměstnanci prodejen procházejí zaškolením ve výcvikovém centru
Tescoma, kde se naučí vše podstatné z prodejních dovedností a získají znalosti o produktech samotných.

V minulosti jsme informovali naše čtenáře o vaší
spolupráci se společností Tescoma. Jak se tato spolupráce vyvíjí?
Pro Tescomu nyní budujeme a provozujeme maloobchodní prodejny po celé České republice. V pořadí
16. prodejní centrum jsme otevřeli u nás v ERGOTEPU, družstvu invalidů Proseč. Cílem pro rok 2016 je

Daří se vám tento projekt zajistit personálně?
V rámci celého projektu prodejních center se nám podařilo vytvořit již přes 100 nových pracovních míst
převážně pro hendikepované po celé České republice.
Pracovní týmy prodejních center tvoříme za pomoci
úřadů práce. Vzhledem ke speciﬁ kaci osob zdravotně
postižených je to personálně značně náročné. Jednot-
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livé úřady práce mají v regionech odlišnou politiku
a jiné priority.
Seznámíte čtenáře s dalšími zajímavými projekty?
ERGOTEP realizoval v minulém roce se svými partnery projekt ERGOTEP pro žáky i pedagogy. Celkový
rozpočet projektu byl necelých devět milionů korun.
Cílem projektu bylo zkvalitnění počátečního vzdělání
zavedením moderního komplexního systému praktického vyučování žáků, zejména osob se zdravotním
postižením. Zlepšení jejich klíčových kompetencí pro
uplatnitelnost na trhu práce po skončení jejich studia
a změna jejich životního postoje vedoucí k samostatnosti a nezávislosti. Žáci si v reálném prostředí vyzkoušeli realizovat vlastní sociální podnikání, běžné
pracovní postupy a situace, s nimiž se mohou potkat
po ukončení školy. Připravili se na roli zaměstnance
v sociálním podniku nebo na roli podnikatele (OSVČ).
Partnery projektu byly společnosti Dřevovýroba
Otradov, Sdružení Neratov v Bartošovicích v Orlických horách, Obchodní akademie, odborná škola
a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně a Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno.
Partnerem bez ﬁnančního příspěvku se stal ERGOTEP
CSR Institut, o.p.s., jako odborný garant k zajištění
adaptačního procesu žáků v době mimo výuku. Významnými společenskými partnery družstva je Konto
bariéry 77 a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Připravujete další integrační projekty?
Navazujeme na velmi úspěšný projekt ERGOTEP pro
žáky i pedagogy a připravujeme k realizaci projekt
Praxe žáků OZP. Tato inovativní odborná praxe nabídne žákům OZP zvýšení jejich dovedností a znalostí pro

Mezinárodní konference (2013)

Projekt Ergotep pro žáky i pedagogy 2014/2015

zlepšení jejich studijních výsledků, získání podnikatelských kompetencí i zvýšení budoucího uplatnění
se na trhu práce. Žáci rozšíří svoje znalosti o sociální
podnikání, prohlédnou si celé družstvo ERGOTEP,
které je velmi dobrým příkladem integrace a začlenění osob zdravotně postižených do pracovního procesu.
Věříme, že tyto odborné praxe dostatečně namotivují
žáky pro jejich další osobní rozvoj a správně nasměrují
jejich pohled pro budoucí uplatnění.
Dalším integračním projektem družstva ERGOTEP
jsou Stáže. Tréninková pracovní místa umožní získání potřebných pracovních dovednosti i teoretických
návyků. Vychází z individuálních potřeb uchazečů
o práci a z jejich představ o vlastním pracovním uplatnění na otevřeném trhu práce. V širším kontextu cílí
Stáže také na státní správu a samosprávu, směřující
k podpoře zaměstnávání osob zdravotně postižených.
Co nového chystá družstvo ERGOTEP na letošní rok?
Událostí letošního roku bude významná mezinárodní
konference v Proseči, kterou pořádá naše vzdělávací
centrum Ergoeduka. Setkají se zde odborníci a zainteresované autority z České republiky i Evropy za
účelem sdílení zkušeností v oblasti sociálního podnikání. V průběhu dvou dní bude prezentováno a diskutováno téma propojení speciálních škol a chráněného
trhu práce. Představen bude Ergoprogress, unikátní
systém řízení integračních sociálních podniků, který
v průběhu své existence ERGOTEP vyvinul. Informace najdou čtenáři časopisu na www.ergeduka.cz.
Čtenářům časopisu Výrobní družstevnictví přeji
vše dobré a úspěšný rok 2016.
Rozhovor připravila Pavlína Herynková.
Foto: archiv družstva ERGOTEP
1/2016
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KOVOBEL Domažlice získal ocenění
Exportní příběh roku
Již 18. ročník prestižní soutěže Exportní cena DHL
UniCredit ocenil nejlepší české exportéry a jejich
úspěchy. Prvenství v kategorii „Exportní příběh
roku“ získalo družstvo KOVOBEL Domažlice. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se uskutečnilo
26. listopadu 2015 v Praze pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ocenění převzal
předseda družstva Ing. Emil Beber. „S agenturou
CzechTrade a zejména s jejími zahraničními kancelářemi spolupracujeme už od roku 2001 s velmi
dobrými výsledky, protože se nám tak podařilo
získat řadu obchodních partnerů v různých zemích. Doporučuji malým a středním podnikům,
aby využívaly velmi ekonomicky výhodné služby
CzechTrade k výraznému zlepšení svých výsledků
v exportu“, uvedl Ing. Beber.
Vlevo: Ing. Emil Beber

na Kohoutová, pořadatelka Exportní ceny. „Všichni zúčastnění exportéři mají díky své registraci
v projektu přístup k řadě podnikatelských beneﬁtů.
Dostávají se do registru exportérů umožňujícího efektivní komunikaci, získávají příležitost se
účastnit neformálních exportních setkání či sdělit
svůj podnikatelský příběh prostřednictvím médií.
A právě jejich podnikatelský příběh bude sloužit
jako inspirace v nové soutěžní kategorii Exportní
příběh roku,“ upřesnila.

KRITÉRIA SOUTĚŽE
Do EXPORTNÍ CENY DHL UNICREDIT se mohou přihlásit vývozci, kteří splňují podmínky vlastnictví
a hranici minimálního vývozu. Základní hodnocení
vývozců vychází z indexu vypočítaného jako násobek
meziročního růstu exportu (rok 2013 a rok 2014) a podílu exportu na obratu ﬁrmy. Na základě získaných
výsledků jsou společnosti rozděleny do kategorií a je
určeno jejich konečné pořadí v soutěži.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
• Malá společnost – kategorie je určena malým
ﬁrmám s maximálním počtem 50 zaměstnanců
a obratem do 300 milionů korun. Podíl zahraničního vlastníka ve ﬁrmě nesmí přesáhnout 49 procent,
objem exportu v roce 2013 musel být minimálně 100
tisíc korun a další podmínkou je, že společnost vznikla před 1. lednem 2013.

Firmy soutěžily v kategoriích Středně velká společnost, Malá společnost, Exportér teritoria – Latinská
Amerika, Globální exportér, Nejúspěšnější klient
CzechTrade a již zmiňovaná kategorie Exportní příběh roku, která byla letos vyhlášena poprvé. Cílem
kategorie Exportní příběh roku je tyto příběhy přiblížit veřejnosti, aby sloužily jako inspirace a podnět
pro další nadějné exportéry,“ uvedl generální ředitel
agentury CzechTrade Radomil Doležal.
Soutěž založila logistická společnost DHL Express CZ, aby motivovala vývozce ve snaze dobývat
zahraniční trhy a získávat nová odbytiště pro své
produkty. Záštitu převzala agentura CzechTrade,
která stála rovněž u zrodu této soutěže, a Asociace
malých a středních podniků a živnostníků ČR. „Exportní cena dávno překročila myšlenku projektu, ve
kterém ﬁ rmy mezi sebou jen soutěží,“ uvedla Hele-
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• Středně velká společnost – kategorie je určena
středně velkým ﬁrmám s maximálním počtem 250
zaměstnanců a obratem do 1,5 miliardy korun. Ani
zde nesmí podíl zahraničního vlastníka společnosti
přesáhnout 49 procent, objem exportu musel v roce
2013 činit minimálně 100 tisíc korun a datum vzniku
společnosti musí předcházet 1. lednu 2013.
• Globální exportér – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností, kde
podíl zahraničního vlastníka nepřesáhl 49 procent.
Hodnotí se počet států, do kterých společnost exportuje. Objem exportu do každého uvedeného státu
musel v roce 2014 činit minimálně 100 tisíc korun. Za
stát se pro tyto účely považuje členský stát Organizace spojených národů.
• Exportér teritoria – kategorie vybírá nejúspěšnějšího exportéra z malých a středních společností
podle průměrné složené míry růstu CAGR (Compoud
Annual Growth Rate) zjišťované za poslední tři roky.
Výsledná hodnota ukazatele vypovídá o tom, jakou

1/2016
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• Nejúspěšnější klient CzechTrade – kategorie je
určena klientům CzechTrade, kteří za poslední rok
deklarovali více než jeden úspěšný exportní případ
podpořeného vývozu. Hodnotí se celkový objem realizovaného obchodu.
• Exportní příběh roku – kategorie je určená klientům CzechTrade. Konzultanti agentury vybírají
klienta s nejzajímavějším příběhem uskutečněného
exportu, který může inspirovat další ﬁrmy ke vstupu
na zahraniční trhy.
Více informací o soutěži včetně kompletních výsledků naleznete na www.exportnicena.cz.
Text: Jana Henychová
Foto: archiv KOVOBEL Domažlice

Vlevo: Ing. Emil Beber

www.kovobel.cz

rubrika manažerů družstev

má export do teritoria dynamiku růstu. Letošním
soutěžním teritoriem byla zvolena Latinská Amerika.

www.exportnicena.cz

Vyhlášení nového ročníku
soutěže MARKETÉR ROKU 2015
Česká marketingová společnost (ČMS) vyhlásila
již 11. ročník soutěže Marketér roku, která ocení
významné osobnosti z oblasti marketingu, působící v hospodářství, poradenských a výzkumných
marketingových organizacích nebo školství, za
rok 2015. Slavnostní vyhlášení této významné
odborné i společenské události, mezi jejíž podporovatele dlouhodobě patří i Svaz českých a moravských výrobních družstev, proběhlo 5. listopadu
2015 v rámci konání semináře Vzdělaný marketér
– cesta k úspěchu ﬁrmy, který pořádala ČMS ve
spolupráci s Klubem učitelů marketingu na Novotného lávce v Praze.
Slavnostního aktu se zúčastnili doc. Jitka Vysekalová, prezidentka ČMS, a prof. Gustav Tomek, viceprezident ČMS a předseda hodnotitelské komise soutěže
Marketér roku. Svým osobním sdělením podpořil vyhlášení soutěže i v letošním roce prof. Philip Kotler,
jedna z nejvýznamnějších osobností a autorit světového marketingu.
Hlavním cílem soutěže, stejně jako cílem činnosti ČMS, je přispívat k rozvoji marketingu v České
republice, popularizovat výrazné osobnosti oboru
a vyzdvihnout jejich odbornou úroveň. Zástupci ČMS jsou přesvědčeni, že promyšlený a cílený

marketing je jedním z důležitých faktorů zvýšení
konkurenční schopnosti české ekonomiky. Letošní
ročník soutěže se opět zaměří především na hodnocení přínosu konkrétních marketingových projektů. Jeho součástí bude i kategorie pro vysokoškolské
studenty studijních oborů zaměřených na marketing nazvaná Mladý delfín. Přihlášené projekty se
hodnotí především z pohledu inovativnosti, efek1/2016
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tivnosti, rozvoje metod a principu
marketingu včetně dodržení etických a dalších předpokladů.
Podmínky a podrobnosti o soutěži,
zejména o způsobu podávání přihlášek, jsou uvedeny na webových
stránkách ČMS – www.cms-cma.cz,
případně je možno směrovat další dotazy na emailovou adresu
info@cms-cma.cz. Uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2016. Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků se koná
19. května v Divadelním klubu Lávka
na Novotného lávce v Praze.

V soutěži jsou dlouhodobě úspěšní
i zástupci českých výrobních družstev, za rok 2014 obdržela Malého
delfína za komplexní uplatnění
marketingové strategie v družstvu
Ing. Dana Plíhalová, místopředsedkyně družstva Znak Malá Skála,
a diplomem za nominaci úspěšného
marketingového projektu byl oceněn
Ing. Zdeněk Blažek, marketingový ředitel Dřevojasu Svitavy.
Zdroj: ČMS
(-rs-)

www.cms-cma.cz

Výzva z Operačního programu
Zaměstnanost pomůže nezaměstnaným
Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě
usiluje o odstranění bariér na trhu práce. Jedna
z aktuálních výzev se proto zaměřuje na lidi, kteří delší dobu nemohou najít práci nebo kteří jsou
z nejrůznějších důvodů při hledání zaměstnání
znevýhodněni.
„Všichni nestojíme na stejné startovní
čáře. Nízká kvaliﬁkace, handicap,
věk 50 + nebo péče o blízké, která
omezuje ﬂexibilitu pobytu v zaměstnání – to vše úspěšnost na
trhu práce velmi snižuje. Na
podporu těchto lidí a jejich
začlenění do pracovního
procesu klademe velký
důraz,“ říká ministryně
práce a sociálních věcí
Michaela Marksová.

Výzva č. 040 Podpora zaměstnanosti cílových
skupin, ve které je připraveno téměř 300 milionů
korun, je určena pro vzdělávací a poradenské instituce a dále pro nestátní neziskové organizace,
které fungují alespoň jeden rok. Výzva se zaměřuje
na pomoc cílovým skupinám ve všech regionech ČR
vyjma Prahy.
Dotačními prostředky budou podpořeny aktivity, které povedou ke zvýšení zaměstnanosti – tedy
například rekvaliﬁ kace a poradenství (pracovní
diagnostika, pomoc s vytvořením životopisu a motivačních dopisů atd.), dále pak umístění na pracovní
místo se mzdovým příspěvkem a využití ﬂexibilních
forem zaměstnání. Nezaměstnaní lidé tak budou mít
možnost si zdarma zvýšit pracovní kompetence a zaměstnavatelé zase získat kvaliﬁ kovaného a motivovaného zaměstnance.
Žádosti o ﬁnanční podporu je možné předkládat od
2. prosince 2015 do 29. února 2016.
Podrobnosti najdete na webových stránkách
Evropského sociálního fondu - esfcr.cz pod záložkou
Výzvy.
Zdroj: MPSV
(-jh-)

www.mpsv.cz
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Cyklus konferencí s názvem Inspiromat pokračoval v pořadí již třetím setkáním 30. listopadu
2015 v Kongresovém sále pojišťovny Kooperativa.
Vystoupilo na něm sedm členek klubu, které přednesly své příspěvky na téma Můj podnikatelský
nebo manažerský příběh. Organizátorkou cyklu
Inspiromat je předsedkyně Klubu manažerek České manažerské asociace PhDr. Lenka Tomešová.

Klubovým mottem je: ukazovat inspirativní příklady,
nabídnout možnosti, kde získávat potřebné informace, kde si lze vyměnit zkušenosti, kde dát vědět nejen
o sobě, ale i o své ﬁrmě a jejích produktech. Příležitost
k tomu dává cyklus setkání, nazvaných Inspiromat
neboli Inspirativní den s Inspirativními lidmi. Cyklus
konferencí se koná pod patronací místopředsedkyně
Senátu Parlamentu České republiky Miluše Horské.

Na konferenci vystoupily PhDr. Dana Čapková (jednatelka a zřizovatelka PB - Vyšší odborná škola a Střední
škola managementu, s. r. o.), Ivana Drmolová (jednatelka a společnice ﬁrmy SG Teplice Metall s.r.o.), Jarmila Hybšová (manažerka Orchestru Václava Hybše),
Jarmila Kotrbová (ředitelka Mateřské školy), Zdeňka
Kvasničková (majitelka ﬁrmy Strelicia), Jiřina Nepalová (ředitelka a zakladatelka společnosti RENOMIA, a.s.)
a Ing. Yveta Slišková, MBA (obchodní ředitelka Lázně
Teplice v Čechách a.s.). Všechny příběhy se vyznačovaly velikou vůlí, pílí a chutí dokázat zvednout laťku ve
svém oboru, a k tomu ještě pomáhat okolí.
Klub manažerek je klubem výjimečných žen – výjimečných svými schopnostmi, znalostmi, talentem,
umem a vůlí. Již 19 let sdružuje podnikatelky a manažerky z různých oborů i míst České republiky. V klubu
jsou ženy, které denně dokazují své schopnosti v řízení
ﬁrem, nesou na svých bedrech odpovědnost nejen za
osud svůj, ale i mnoha rodin svých spolupracovníků.

Cyklus prozatím tří konaných konferencí se stal
startem pro pokračování těchto setkání, plných reálných příběhů šikovných žen, skutečného života
a následování hodných zkušeností.
Text: PhDr. Lenka Tomešová, Jana Henychová
Foto: archiv Klubu manažerek ČMA

rubrika manažerů družstev

INSPIROMAT III.
Inspirativní den s inspirativními lidmi

www.cma.cz
1/2016
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Fúze spolků SYBA a CZECH AND SLOVAK
PACKAGING ASSOCIATION SYBA
K 1. lednu 2016 dochází k fúzi spolků SYBA z.s.
a CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION
SYBA z.s. Akt fúze je dokončením transformace započaté v roce 2012.
Sdružení SYBA založené na počátku 90. let bylo původně sdružením právnických osob, jehož členy se
později staly i fyzické podnikající osoby. Bylo proto založeno sdružení ČESKÁ OBALOVÁ ASOCIACE SYBA dle zákona
č. 83/1990 o sdružování občanů,
které umožňovalo členství jak
právnických, tak fyzických osob.
Členové sdružení právnických
osob SYBA postupně přecházeli
do sdružení ČESKÁ OBALOVÁ
ASOCIACE SYBA. Do probíhajícího procesu transformace
vstoupila změna právního prostředí přijetím nového
občanského zákoníku.
Usnesením valné hromady ze dne 3. listopadu 2014
se sdružení právnických osob SYBA transformovalo na spolek SYBA z.s. Usnesením valné hromady ze
dne 26. listopadu 2014 se ČESKÁ OBALOVÁ ASOCIACE
SYBA transformovala na spolek a týmž usnesením byl
změněn název na CZECH AND SLOVAK PACKAGING
ASSOCIATION SYBA z.s.
Oba spolky sdružovaly právnické i fyzické osoby
působící v oblasti výroby, výzkumu, vývoje a prodeje

obalů, balicích materiálů, obalových prostředků, balicích strojů a balených výrobků, služeb a vzdělávání
v oblasti balení.
Oba spolky sledovaly tentýž účel, kterým je:
• prosazování zájmů členů spolku při tvorbě legislativního rámce pokrývajícího oblast balení a obalů,
• zajišťování podpory exportu obalového průmyslu,
• prosazování zájmů obalového
průmyslu v rámci zahraničních aktivit a organizací,
• zprostředkování
poradenských, vzdělávacích a konzultačních služeb.
Z důvodu efektivního prosazování společného účelu,
sjednocení jejich činností, zjednodušení organizační struktury obou spolků se spolky rozhodly sloučit, přičemž
CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION
SYBA z.s., se stává nástupnickým spolkem po SYBA
z.s., která v rámci procesu fúze sloučením s nástupnickým spolkem zaniká bez likvidace.
Nástupnický spolek se nadále bude řídit stanovami
CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION
SYBA z.s. v jejich dosavadním znění a bude nadále vystupovat pod svým názvem.
Text: Ing. Lenka Bartoničková

www.syba.cz
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Z aktuálního výzkumu agentury Ipsos provedeného v říjnu 2015 na reprezentativním souboru
populace ve věku 18-65 let vyplývá, že přibývá
Čechů s optimistickým názorem na další vývoj
ekonomické situace jak v ČR, tak v jejich domácnosti. To souvisí i s růstem pocitu štěstí během
posledních let.
Od roku 2012 kontinuálně narůstá počet lidí, kteří
jsou optimističtí ohledně budoucího ekonomického
vývoje. Oproti loňskému roku se jejich počet opět navýšil, a to o 5 % bodů. Celkem 16 % Čechů věří, že se
ekonomická situace v příštích 6 měsících bude dále
v ČR zlepšovat. Nicméně nejvíce lidí se přiklání spíše
ke stagnaci (téměř 60 %).
Ještě větší důvěru mají ale lidé sami v sebe. Čtvrtina populace ve věku 18-65 let věří v další zlepšování
své osobní ekonomické situace, čili ve své domácnosti a i zde zaznamenáváme trvalý růst optimismu
v posledních 4 letech. Nejvíce optimistů je mezi mladými lidmi do 24 let, vlastní ﬁ nanční situaci vidí do
budoucna pozitivně 41 % z nich, také u lidí do 34 let
je toto číslo vysoké, a to 37 %. S věkem ale hladina
optimismu u lidí postupně klesá. Nejvíce skeptičtí
jsou tak lidé starší 55 let, kteří očekávají spíše zhoršení.
Z ostatních sociodemograﬁckých údajů jsou největší rozdíly vedle již uvedeného věku také v názorech
lidí podle jejich nejvyššího dosaženého vzdělání. Výrazně optimističtější jsou lidé s VŠ vzděláním.
„S radostí každý rok sledujeme nárůst počtu Čechů,
kteří budoucnost vidí optimisticky. Ať už se jejich
vnímání zakládá na osobních zkušenostech, na tom,
co slyší ve svém okolí nebo z médií, je to určitě dobrá zpráva v dnešní uspěchané a zároveň rozkolísané
době,“ dodává k výsledkům výzkumu Tomáš Macků,
ředitel komunikace agentury Ipsos, která výzkum
zrealizovala. „Samozřejmě to i vytváří prostor pro
další zvyšování jak spotřebitelské poptávky, tak
i výše maloobchodních tržeb“.
Určitě zajímavé je, že s dlouhodobým růstem optimismu v ekonomiku roste mezi lidmi i pocit štěstí.
V říjnu 2015 uvedly téměř ¾ populace, že jsou šťastní
(před rokem to byly jenom 2/3). Platí, že lidé, kteří
věří ve zlepšení vlastní ﬁ nanční situace, zároveň
častěji uvádějí, že se cítí šťastní. Oproti loňskému

roku také klesl počet lidí,
kteří se cítí unaveně, z 37 %
na 29 %, i když právě únava
je stále nejčastější odpovědí
Čechů na otázku, jak se cítí.
Dále potom odpovídají, že se
cítí normálně (26 %), v klidu
a v pohodě (18 %), ale také
znepokojeně (13 %). Z pocitů
lidí se během posledního roku nejvíce zvýšil pocit
znepokojení, což souvisí s celkovou situací ve světě,
nutno říci, že tento výzkum byl realizován ještě před
listopadovými pařížskými událostmi.

rubrika manažerů družstev

Češi více věří, že se budou mít
v roce 2016 lépe

INFORMACE O VÝZKUMU
Výzkum byl realizován společností Ipsos v říjnu
2015 na reprezentativním vzorku dospělé populace ve
věku 18–65 let. Velikost vzorku byla 1007 respondentů, byla použita metoda on-line dotazování.
Výzkum je realizován pravidelně od roku 2012.
Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu
trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti.
Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 87 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr
a zpracování dat a využívá také know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty, Ipsos Marketing, Ipsos MediaCT,
Ipsos Connect, Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM, Ipsos ERM,
Ipsos Observer a Ipsos UU. Je členem organizací ESOMAR,
MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se jejich etickými principy
a metodickými pravidly.
Zdroj: IPSOS
(-jh-)

www.ipsos.cz
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rubrika manažerů družstev

Konference o výši mezd v regionu
Visegrádské čtyřky
V pátek 4. prosince 2015 se v Senátu Parlamentu ČR
uskutečnila odborná mezinárodní konference „Odpovídají mzdy výkonu ekonomiky zemí V4?“, nad
níž převzal záštitu Milan Štěch, předseda Senátu.
Tématem konference byla problematika souvislosti
výše mezd s výkonem ekonomik jednotlivých zemí
Visegrádské čtyřky.
Na konferenci vystoupili s úvodními projevy předseda
Senátu Milan Štěch, Martin Myant z Evropského odborového institutu a Martin Kahanec ze Středoevropského
institutu pro výzkum práce. Po úvodních zhodnoceních
příčin relativně nižších mezd oproti výkonu ekonomik
zemí V4 následovaly dva přednáškové bloky, které přinesly zajímavé a podnětné názory z obou stran, zaměstnavatelů i zaměstnanců, k tématu konference.

V prvním panelu: „Jsou mzdy ve střední Evropě
podhodnocené? Co nás k tomu dovedlo?“ vystoupili
Aleš Chmelař, ekonom evropské sekce Úřadu vlády
ČR, David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte,
a akademičtí zástupci z Univerzity Karlovy v Praze
a univerzity v maďarské Šoproni. Podle ekonoma Da-
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vida Marka je důvodem nižších mezd v České republice
v porovnání se zahraničím především silná průmyslová základna, která je kapitálově náročnější, což vede
k tomu, že na mzdy zůstává ve výsledku méně prostředků. Argumentem pro relativně nízký růst mezd
je podle Marka fakt, že navzdory ekonomické krizi se
mzdy nesnižovaly, zatímco zisky podniků se teprve
dostávají na předkrizovou úroveň.
V druhém panelu „Jakou strategii pro odpovídající
mzdy v regionu střední Evropy?“ vystoupili především zástupci odborů – Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, a Jozef
Kollár, předseda slovenských odborářů, kteří hájili
požadavky zaměstnanců na vyšší růst platů. Podle
Josefa Středuly je dlouhodobé podhodnocení českých
mezd již dále neúnosné, obzvláště s ohledem na snahu
odborů o postupné vyrovnání mezd v České republice
a západní Evropě. Součástí jednotlivých bloků byla
diskuze k předneseným příspěvkům, v níž vystoupil
také JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD.
Jedním z výstupů odborné konference byl návrh
předsedy Senátu Milana Štěcha, aby v rámci Visegrádské čtyřky vznikla koordinační rada pro rozvoj ekonomiky a zvyšování životní úrovně.
Zdroj: Senát PČR
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Lenka Javůrková
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Družstvo je ekonomický projev společných zájmů
komunity. Komunita je sdružení fyzických lidí motivovaných společným zájmem ve vzájemné interakci
a ke společnému prospěchu. Komunita může být jen
přirozená, dobrovolná, tak vzniká i zaniká, pokud
zanikají společné potřeby a zájem.
Komunitu spojovala po staletí přirozená pravidla
a rituály, začínající pozdravem sousedů (i neznámých
lidí). Přestože dnes „komunitně“ plánujeme služby
a život v obci a regionu, skutečné komunity zanikají
a nové moc nevznikají.
Typickými příčinami trendu jsou hlavně společensky akceptované změny pořadí hodnot, krize rodiny,
rezignace na rituály, materializovaná péče o děti a seniory, úpadek spolkového života. Fyzickou komunitu,
založenou na verbální a neverbální komunikaci lidí
nahrazuje virtuální komunita „přátel na facebooku“,
kteří vědomě nebo podvědomě deformují nebo idealizují svůj obraz – a neznají se. Spousta lidí žije vedle
sebe, ale nemluví spolu. Někteří rodiče už ani nemluví se svými dětmi – to ví většina učitelů.
Podnik zakládá „pán“, který má odvahu, peníze
a plán. Jemu slouží „kmán“, v roli smluvní a závislé,
nikoli aktivní a účastné. Teprve zkušený podnikatel
si začíná uvědomovat, že potřebuje angažované, motivované zaměstnance identiﬁkující se s ﬁ lozoﬁí a cíli
podniku, a hledá komplikovaně a těžko způsob, jak je
přiblížit roli člena družstva.
Koncentrovaným obrazem tohoto prostředí je naše
demokratická politika, zbavená „komunistické“ ideologie. Někde jsem slyšel, že skutečné demokracie si užijeme v průměru jen 0,8 procenta našeho života – to je
doba, kdy volíme své zastupitele, poslance a senátory. Ti
jsou zbytek času ovládáni lobisty, kapitálem a soukromým zájmem – jedinou bariéru anarchie představuje

státní rozpočet, jehož limity se nedají „ukecat“. Veřejnou kontrolu nás občanů, na niž dobrovolně rezignujeme, supluje honba médií za skandály, korupcí a senzací
(rozuměj za sledovaností a nákladem tisku). Chléb a hry
jsou stále stejnou mantrou jako v dávné historii.
Namísto v mohylách, svatyních, kostelích nebo
v prvomájových průvodech se chodíme klanět konzumu do nákupních center. Oslavujeme čisté životní
prostředí, ale do lesa už jezdíme jen na kole, majetnější na koni a potřebnější v poslední době pro dřevo na topení. Ve svatém zájmu šíření demokracie,
lidských práv a Mc Donaldů rozbíjíme tradiční rituály v rozvojovém světě, aniž bychom lidem, na ně
zvyklým, nabídli promyšlenou a pro ně přijatelnou
ideologií podloženou alternativu. Divíme se pak, že
jejich představa o štěstí a blahobytu nás existenčně
ohrožuje. V tomto srovnání byl Fernando Cortéz férový lidumil – nabídl domorodcům čestnou smrt na
troskách jejich životní ﬁlozoﬁe.
Nezbývá, než zakládat za peníze, které by uživily
půl Afriky, stovky nezbytných institucí, obranných
a ﬁnančních mechanismů, které mají jediný smysl:
beznadějně a neúspěšně řešit následky toho, co způsobila hrstka stále bohatších lidí, kteří mimochodem
nesmyslně bohatnou i na těchto řešeních. A neposlouchat hlasy posledního zbytku moudrých, kteří
nabádají k řešení příčin tohoto stavu, jakkoli by bylo
nákladné a zdlouhavé a možná způsobilo i pokles naší
životní úrovně.
Naše lehkomyslnost a nezodpovědnost totiž přinese
snížení kvality života mnohem větší a dramatičtější.
Pak určitě začnou vznikat přirozené komunity a také
družstva, už jako nezbytnost.

rubrika manažerů družstev

Proč je málo družstev
aneb „antikomunismus“ trochu jinak

Text: Ing. Karel Rychtář

Předsedou Skupiny COOP
se stal Ing. Pavel Březina
Plánované volby nového předsedy Svazu českých
a moravských spotřebních družstev (Skupina
COOP) se uskutečnily 1. prosince 2015 v rámci valné hromady SČMSD. Do čela svazu byl nově zvolen
Ing. Pavel Březina, který tak střídá dlouholetého
předsedu Ing. Zdeňka Juračku, jež rovněž působí
coby představitel Asociace českého tradičního obchodu a i nadále zůstává podporovatelem tuzemských maloobchodníků. Juračka zastával svou funkci
11 let a jeho práce je známá z oblasti pro spotřební
družstva, ale také pro Družstevní Asociaci ČR.

Ing. Pavel Březina (*1980) je předsedou spotřebního
družstva v Rakovníku a řadu let působil také v rámci
nákupní centrály COOP Centrum. „Hodlám se ve své
činnosti soustředit na propagaci spotřebních družstev
coby významného tuzemského prodejce potravin,
provozujících největší síť prodejen v České republice.
Chci posílit pozici značky COOP na trhu, stejně jako
tomu je jinde v Evropě, kde jsou rovněž spotřební
družstva, vlastněna obyvateli daných států a navíc
podporována i vládami jednotlivých zemí. Spotřební
družstva zajišťují dostupnost služeb v regionech po
1/2016
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celé republice a jsou ochotna provozovat prodejny
i v lokalitách, které nejsou pro zahraniční řetězce zajímavé“, říká Ing. Březina.
Svaz českých a moravských spotřebních družstev
(Skupina COOP) sdružuje 48 spotřebních družstev,
která provozují dohromady téměř 2,9 tisíce prodejen
s celkovou prodejní plochou okolo 350 tisíc metrů
čtverečních a zaměstnávají na 14 tisíc lidí. V roce 2014
vykázala česká a moravská spotřební družstva obrat
v hodnotě přes 27 miliard korun. Počet členů družstev je cca 150 tisíc. Členská družstva vystupují pod

společnou značkou COOP, která je tak největší sítí
prodejen potravin v České republice. Více než 400
prodejen potravin je začleněno do maloobchodních
řetězců COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO, COOP
DISKONT a COOP STAVEBNINY. Kromě obchodní činnosti provozuje SČMSD také 10 středních odborných
škol, manažerský institut nebo půjčovnu automobilů
pod značkou Europcar. Oblíbený je rovněž mobilní
virtuální operátor COOP Mobil.
Zdroj: SČMSD
(-jh-)

právní okénko

www.scmsd.cz

K dotazům o charakteru právních norem
Při aplikaci právních předpisům je pro praxi velice
důležité rozlišování tzv. „kogentních“ a „dispozitivních“ právních norem (ve smyslu právní normy
jako obecně závazného pravidla chování, které je
obsaženo v právním předpisu). Konkrétně má toto
rozlišení význam pro posouzení možnosti účastníků právního vztahu odchýlit se svým projevem vůle
od pravidla stanoveného příslušnou právní normou.
Otázka rozlišení kogentních a dispozitivních
právních norem se v poslední době stala častěji diskutovanou v souvislosti s rekodiﬁ kací soukromého
práva, kdy nejenom laická, ale i odborná veřejnost
diskutuje o rozsahu kogentních ustanovení nových
právních předpisů, zejména občanského zákoníku
a zákona o obchodních korporacích. Účelem tohoto
příspěvku však není snaha o speciﬁ kaci kogentních
ustanovení uvedených zákonů, ani rozšíření diskusí
na toto téma (v obou případech by muselo jít o podstatně rozsáhlejší pojednání, navíc bez ambice na
jeho komplexnost), ale objasnění rozdílu mezi uvedenými pojmy.
Kogentní právní norma vyjadřuje pro účastníky
právního vztahu závazné pravidlo a neumožňuje jim
toto pravidlo vyloučit, ani jakkoliv omezit či se od
něho odchýlit. Naopak dispozitivní právní norma se
v rámci právního vztahu použije v případě, že si jeho
účastníci neujednali něco jiného. To se týká i právní úpravy družstva, např. při tvorbě jeho stanov.
Záležitosti upravené v kogentních ustanoveních zákona o obchodních korporacích nelze ve stanovách
družstva upravit odlišně. Současně však zákon o obchodních korporacích dává družstvům na základě
řady dispozitivních ustanovení možnost zvolit ve
stanovách vlastní úpravu vymezených záležitostí,
případně stanovy mohou upravit záležitosti zákonem v dispozitivním ustanovení předvídané. Pokud
družstvo tuto možnost využije, má úprava ve stano-
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vách přednost před dispozitivním ustanovením zákona. To by se použilo pouze v případě, že by stanovy
zvláštní úpravu neobsahovaly.
Použijeme-li jako příklad členský vklad člena družstva, pak je třeba uvést, že podle § 563 odst. 1 zákona
o obchodních korporacích se každý člen podílí na
základním kapitálu družstva základním členským
vkladem, přičemž podle § 564 odst. 2 je výše základního členského vkladu pro všechny členy družstva
stejná. Tato ustanovení jsou kogentní a nelze se od
nich odchýlit. Současně však zákon o obchodních
korporacích v § 563 odst. 2 stanoví, že určí-li tak
stanovy, může se člen podílet na základním kapitálu
jedním nebo více dalšími členskými vklady, jejichž
výše může být pro jednotlivé členy různá. Využije-li družstvo tuto možnost úpravy, mohou se členové
družstva na jeho základním kapitálu podílet dalším
členským vkladem (či dalšími členskými vklady) ve
výši určené stanovami, případně v různé výši, nebude-li tato stanovami určena.
Závěrem je třeba dodat, že soukromé právo (a tedy
i právní úprava družstva) je založeno na zásadě dispozitivity a tudíž poměrně široké volnosti, avšak
podstatné záležitosti, tedy zejména záležitosti statusové, jsou upraveny kogentně.
Text: JUDr. Zdeněk Čáp
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z Bruselu

Komise navrhuje předpis, který osobám
se zdravotním postižením usnadní
přístup ke zboží a službám
Evropská komise začátkem prosince předložila návrh Evropského aktu přístupnosti, který
vymezuje společné požadavky na přístupnost některých klíčových produktů a služeb, což
osobám se zdravotním postižením na úrovni EU pomůže, aby se plně zapojily do společnosti.
Produkty a služby, na něž se předpis vztahuje, byly
pečlivě vybrány ve spolupráci s občany, organizacemi občanské společnosti a také podniky. Patří mezi
ně například bankomaty a bankovní služby, osobní
počítače, telefony a televizní vybavení, telefonní
a audiovizuální služby, doprava, elektronické knihy
a elektronický obchod.
Účelem tohoto návrhu směrnice je zlepšit fungování vnitřního trhu, a usnadnit tak společnostem, aby
mohly přístupné produkty a služby nabízet i přes
hranice. Společné požadavky na přístupnost se budou
vztahovat také na pravidla pro zadávání veřejných
zakázek EU a na využívání peněz z EU. Tato iniciativa podnítí inovace a přispěje ke zvýšení nabídky
přístupných produktů a služeb pro lidi se zdravotním
postižením, kterých je v EU přibližně 80 milionů.
Velká pozornost byla věnována tomu, aby byly požadavky na přístupnost přiměřené, zejména s ohledem
na malé podniky a mikropodniky. Doložka o přiměřenosti zaručuje, aby požadavky na přístupnost neznamenaly neúměrnou zátěž, a pro mikropodniky se
počítá s mírnějšími požadavky. Zkušenost ukazuje,
že ve většině případů má poskytování přístupných
produktů z obchodního hlediska smysl, zejména pokud je přístupnost zohledněna již při projektování
produktu.
Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová
prohlásila: „Zdravotní postižení by nemělo lidem
bránit v plném zapojení do společnosti. Stejně tak
by neměl být přeshraniční obchod s přístupnými
produkty a službami ohrožen absencí společných
evropských pravidel. Prostřednictvím tohoto aktu
chceme prohloubit vnitřní trh a využít jeho potenciál
ve prospěch společností i občanů se zdravotním postižením. Ve skutečnosti může být přínosný pro nás
pro všechny.“
Evropský akt přístupnosti usnadní výrobcům
a poskytovatelům služeb vyvážet produkty a služby,
které splňují požadavky EU, protože už nebude nutné,
aby se přizpůsobovali různorodým pravidlům stanoveným jednotlivými státy. Zejména malé podniky
tak budou moci plně využívat výhod trhu EU. Díky
tomu si budou osoby se zdravotním postižením moct
vybrat z větší nabídky přístupných produktů a služeb

za zajímavější ceny. Z lepší nabídky mohou těžit také
starší občané, pro které je přístupnost stejně důležitá,
a další občané, kteří se potýkají s problémy spojenými
například se zraněním, přechodnou chorobou nebo
se pohybují ve špatně osvětleném, příliš hlučném či
jinak náročném prostředí. To pomůže zlepšit aktivní
zapojení občanů do společnosti, včetně oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, zvýšit jejich samostatnost
a počet příležitostí pro mobilitu.
V EU má nějakou formu zdravotního postižení přibližně 80 milionů osob. S ohledem na stárnutí populace se očekává, že do roku 2020 jejich počet vzroste
na 120 milionů. Přístupnost je předpokladem toho,
aby se mohli aktivně a rovnocenně zapojit do společnosti, a může přispět k inteligentnímu, udržitelnému
a inkluzivnímu růstu.
Závazky týkající se přístupnosti obsahuje Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením.
Úmluva vyžaduje, aby její strany, tedy také EU a její
1/2016
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z Bruselu

členské státy, podnikly nezbytné kroky, včetně legislativních, k zajištění přístupnosti. Pokud nebude
přijato opatření na úrovni EU, bude každá země EU
v zájmu plnění povinností plynoucích z Úmluvy i nadále vyvíjet svou vlastní legislativu, což povede ke
stále větší roztříštěnosti jednotného trhu.
Kroky přijaté na úrovni EU mohou této roztříštěnosti předejít a vytvořit na trhu více příležitostí pro
podniky. To může snížit náklady na přístupné produkty a služby a v dlouhodobém horizontu mít také
příznivý dopad na státní rozpočty. Sníží se tím totiž
závislost starších a zdravotně postižených osob na
pomoci druhých.
EU ratiﬁ kovala Úmluvu OSN o právech osob se
zdravotním postižením v roce 2011. V Úmluvě se
na problematiku zdravotního postižení nenahlíží

ze zdravotnického nebo charitativního hlediska,
ale jako na otázku lidských práv. Zabývá se občanskými, politickými, hospodářskými, sociálními
a kulturními právy a celou řadou politických témat –
od spravedlnosti, přes dopravu, zaměstnanost až
po informační technologie a další oblasti. Článek 9
Úmluvy členské státy zavazuje k tomu, aby osobám
se zdravotním postižením zajistily rovnocenný přístup jako ostatním.
Úmluvu podepsaly všechny členské státy a 25 z nich
ji rovněž ratiﬁ kovalo. Finsko, Irsko a Nizozemsko
její ratiﬁ kaci připravují. To znamená, že EU i všechny členské státy, které jsou stranami Úmluvy, jsou
v rámci svých pravomocí odhodlány zajistit a chránit
práva osob se zdravotním postižením v ní zakotvená.
(-jh-)

Nový balíček oběhového hospodářství cílí na
konkurenceschopnost, vytvoření pracovních
míst a udržitelný růst
Komise začátkem prosince 2015 přijala nový ambiciózní balíček týkající se oběhového hospodářství v Evropě, který má evropským podnikům a spotřebitelům pomoci v přechodu
k silnějšímu a více oběhovému hospodářství, kde jsou zdroje využívány udržitelnějším způsobem. Navržená opatření přispějí k „uzavření“ životního cyklu výrobků prostřednictvím
větší míry recyklace a opětovného využívání a prospějí životnímu prostředí i ekonomice.
Všechny suroviny, výrobky a odpady budou podle
předložených plánů v maximální míře zhodnoceny
a využity, čímž se podpoří úspory energie a sníží
emise skleníkových plynů. Návrhy zahrnují celý životní cyklus od výroby a spotřeby až po nakládání
s odpady a trh s druhotnými surovinami. Tento přechod bude v příštích dvou letech ﬁnančně podpořen
z evropských strukturálních a investičních fondů,
částkou 650 milionů EUR z programu Horizont 2020
(programu EU pro ﬁnancování výzkumu a inovací),
částkou 5,5 miliardy EUR ze strukturálních fondů
pro nakládání s odpady, jakož i vnitrostátními investicemi do oběhového hospodářství.
Tento balíček umožnil zlepšit spolupráci v rámci
Komise a přispívá k obecným politickým prioritám
tím, že pomáhá v boji proti změně klimatu a v ochraně životního prostředí a současně podporuje vytváření pracovních míst, hospodářský růst, investice
a sociální spravedlnost. Připravil jej hlavní projektový tým, jemuž spolupředsedali
první místopředseda Frans
Timmermans a první místopředseda Jyrki Katainen za intenzivního přispění komisaře
Karmenu Velly a komisařky
Karmenu Vella
Elżbiety Bieńkowské. Do jeho
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přípravy byli zapojeni také
další komisaři, kteří pomohli určit nejúčinnější nástroje
pokrývající politiku v široké
škále oblastí.
Frans Timmermans, první
Elżbieta Bieńkowska
místopředseda Komise odpovědný za udržitelný rozvoj,
uvedl: „Naše planeta a naše
ekonomika nemohou přežít,
budeme-li dále uplatňovat
přístup „vezmi, použij a vyhoď“. Musíme zachovat vzácné
Frans Timmermans
zdroje a plně využít veškerou
jejich potenciální ekonomickou hodnotu. Oběhové
hospodářství spočívá v omezování odpadu a ochraně
životního prostředí, ale také v zásadní změně způsobu fungování celé naší ekonomiky. Díky přehodnocení způsobů, jak vyrábíme, pracujeme a nakupujeme,
můžeme vytvořit nové příležitosti a nová pracovní
místa. Dnes schválený balíček provádí komplexní
rámec, který skutečně umožní tuto změnu. Prostřednictvím podpůrných akcí, které se budou vztahovat
na celý cyklus výrobku, stanoví přesvědčivou a ambiciózní cestu pro lepší nakládání s odpady v Evropě.
Díky této kombinaci inteligentní regulace a pobídek
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AKČNÍ PLÁN EU
PRO OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Balíček opatření pro oběhové hospodářství představuje jasný signál hospodářským subjektům, že EU využívá všech dostupných nástrojů k transformaci své
ekonomiky, otevírá cestu k novým obchodním příležitostem a posiluje konkurenceschopnost. Obecná
opatření pro změnu celého životního cyklu výrobků
přesahují úzké zaměření na fázi konce jejich životnosti
a zdůrazňují, že Komise jasně usiluje o transformaci
ekonomiky EU a o dosažení výsledků. V důsledku
zaváděných pobídek by mělo vzniknout více inovativních a efektivnějších způsobů výroby a spotřeby.
Oběhové hospodářství má potenciál vytvořit v Evropě
mnoho pracovních míst a zároveň pomoci zachovat
cenné a stále omezenější zdroje, snížit dopady využívání zdrojů na životní prostředí a dát odpadům novou
hodnotu. Balíček obsahuje také odvětvová opatření
a normy kvality pro druhotné suroviny. Ke klíčovým
opatřením, která byla dnes přijata nebo mají být během mandátu stávající Komise provedena, patří:
• ﬁnancování ve výši více než 650 milionů EUR
v rámci programu Horizont 2020 a 5,5 miliardy EUR
ze strukturálních fondů,
• opatření pro omezení potravinového odpadu, mj.
prostřednictvím společné metodiky měření, lepšího
označování dat a nástrojů pro dosažení globálního
cíle udržitelného rozvoje snížit plýtvání potravinami
do roku 2030 o polovinu,

• vytváření norem kvality druhotných surovin
za účelem zvýšení důvěry hospodářských subjektů
v jednotný trh,
• opatření pracovního plánu pro ekodesign na období 2015–2017, která kromě energetické účinnosti prosazují i opravitelnost, trvanlivost a recyklovatelnost
výrobků,
• revidované nařízení o hnojivech, jež má za cíl
usnadnit uznávání organických hnojiv a hnojiv na bázi
odpadů na jednotném trhu a podpořit úlohu bioživin,
• strategie pro plasty v oběhovém hospodářství,
která se zabývá otázkami recyklovatelnosti, biologické rozložitelnosti, přítomnosti nebezpečných látek v plastech a globálním cílem udržitelného rozvoje
výrazně omezit odpad znečišťující moře,
• řada opatření pro opětovné využívání vody včetně
legislativního návrhu týkajícího se minimálních požadavků na opětovné využití odpadních vod,
Sdělení, které dnes Komise přijala, obsahuje jasný
harmonogram pro navrhovaná opatření a plán na
vytvoření rámce pro jednoduché a účinné monitorování oběhového hospodářství.

z Bruselu

na úrovni EU bude pro podniky a spotřebitele, jakož
i pro celostátní a místní orgány, snazší tuto transformaci realizovat.“
Místopředseda Komise Jyrki
Katainen, který je odpovědný
za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost,
řekl: „Tyto návrhy vysílají
pozitivní signál těm, kdo chtěJyrki Katainen
jí investovat do oběhového
hospodářství. Dnes říkáme, že Evropa je nejlepším
místem pro růst podnikání, které je udržitelné a ekologické. Tento přechod k oběhovému hospodářství
spočívá v reformování tržního hospodářství a ve zlepšení naší konkurenceschopnosti. Pokud se nám podaří efektivněji využívat zdroje a snížit naši závislost na
vzácných surovinách, můžeme získat konkurenční
výhodu. Potenciál oběhového hospodářství k tvorbě
pracovních míst je obrovský a poptávka po nových
výrobcích a službách stoupá. Odstraníme překážky,
které podnikům ztěžují optimalizaci při využívání
zdrojů, a budeme rozvíjet vnitřní trh s druhotnými
surovinami. Chceme dosáhnout skutečného pokroku
v praxi. Kromě nás s nadějí očekávají plnění tohoto
ambiciózního cíle také členské státy, regiony a obce,
ale i podniky, průmysl a občanská společnost.“.

REVIDOVANÉ LEGISLATIVNÍ NÁVRHY
TÝKAJÍCÍ SE ODPADU
Revidovaný legislativní návrh týkající se odpadu
stanoví jasné cíle pro omezování odpadu a ambiciózní a přesvědčivý dlouhodobý postup pro nakládání
s odpady a jejich recyklaci. Cíle v oblasti omezování
odpadů jsou v novém návrhu doplněny konkrétními
opatřeními pro řešení praktických překážek a zohlednění rozdílné situace v jednotlivých členských
státech, tak aby bylo zajištěno účinné provádění. Ke
klíčovým prvkům revidovaného návrhu týkajícího
se odpadu patří:
• společný unijní cíl recyklovat 65 procent komunálního odpadu do roku 2030,
• společný unijní cíl recyklovat 75 procent obalových
odpadů do roku 2030,
• závazný cíl snížit skládkování na 10 procent objemu veškerého odpadu do roku 2030,
• zákaz skládkování odpadu, který pochází z odděleného sběru,
• podpora ekonomických nástrojů odrazujících od
ukládání na skládky,
• zjednodušené a zlepšené deﬁnice a harmonizované metody výpočtu míry recyklace v celé EU,
• konkrétní opatření na podporu opětovného použití
a stimulace průmyslové symbiózy – vedlejší produkt
jednoho odvětví se použije jako surovina jiného odvětví,
• ekonomická motivace pro výrobce, aby uváděli na
trh ekologičtější výrobky a aby podporovali jejich využití a recyklaci (např. u obalů, baterií, elektrických
a elektronických zařízení a u vozidel).
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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družstevní výrobky

Důbrava Valašské Klobouky
Tipy na praní prádla

Máte strach, aby vaše miminko nedostalo ekzém
z pracího prášku? Vyzkoušejte prací prášek Mimino
na bílé a stálobarevné prádlo nebo Mimino color na
barevné prádlo. Tento prací prášek je určen na dětskou a citlivou pokožku, je jen mírně parfemovaný.
Samozřejmě při použití kteréhokoliv prášku je důležité vždy prádlo dobře vymáchat - dnešní pračky totiž v honbě za úsporami šetří vodu, ale výsledky testů
máchání bývají dost nelichotivé. V tomto případě je
důležité dát přednost zdraví a tak doporučujeme nastavit dvojí máchání a nepoužívat aviváž. Oba prací
prášky, určené pro dětskou a citlivou pokožku, byly
testovány v akreditovaných zkušebních laboratořích. Jak je uvedeno v posudku Státního zdravotního
ústavu, „Tato laboratorní vyšetření provedená v souladu s použitím výrobků potvrzují zdravotní nezávadnost z hlediska chemického i kožní dráždivosti.
Obsahuje látky s příznivou kompatibilitou pro citlivou pokožku. Výrobky splňují základní požadavek
na bezpečnost výrobků z hlediska kontaktu s kůží
v souladu se zákonem.“
Zdá se vám, že v prádle vypraném pracím práškem
Mimino nezůstává intenzivní vůně?
Máte pravdu, a považujte to za výhodu. Dáváme vám
alternativu k různým „převoněným“ přípravkům.
Dnes už se nesmějí používat parfémy, které by mohly
vyvolávat alergie - někdy je méně více. Mnohdy se
stává, že výrazných vůní, kterými se některé přípravky vyznačují, už máme dost, a to zvláště, když
jedna přebíjí druhou. Proč nenabídnout variantu
s práškem, který tak výrazně nevoní, ale pokud zákazník preferuje vůni, není problém, aby prášek použil v kombinaci s tekutým Miminem - pracím gelem
s výraznější, i když trochu odlišnou vůní. Ano, už vás
slyším, ale vždyť jsem u návodu k pračce četla, že se
nemá tekutý a práškový prací prostředek kombinovat. Z vlastní mnohaleté zkušenosti ale vím, že pokud
přiliju do pracího bubnu v malém množství tekutý
prostředek, nejlépe přímo na více znečištěný kousek
oděvu a pak přisypu sníženou dávku prášku, účinek
je výborný. Zkombinují se mi výhody gelu a čistících
složek v prášku. U našeho gelu Mimino doporučuji
nižší dávkování, stačí ho menší množství, protože
více pění. Je vhodnější pro přepírání, prášek pak pro
více špinavé prádlo. Vždy je vhodné vyzkoušet, co vyhovuje konkrétně vašim podmínkám praní (prádlo,
prášek, tvrdost vody, prací cyklus apod.).
A ještě jeden poznatek ze společného života s člověkem
trpícím alergií. S intenzivními vůněmi mohou mít někteří alergici problém, tzv. „je to dusí“, intenzivní vůně
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zřejmě dráždí dýchací cesty nebo prostě jen vyvolává
nepříjemný pocit při nadechnutí. Takže pro děti a osoby s podezřením na alergickou reakci jsou vhodnější
přípravky s minimální nebo žádnou parfemací. Také
muži většinou dávají přednost své pánské kosmetice
a vůni, kterou si vybrali, a nechtějí, aby jejich košile
voněla například jarní či květinovou vůní. Prací prášek Mimino na bílé a stálobarevné prádlo a Mimino
color na barevné prádlo jsou tou správnou volbou nejen pro vaše miminko, ale i pro vás a vaše blízké.
Maminky, také neustále řešíte, jak vyprat nejrůznější skvrny z dětského oblečení?
Vaše děti už zase přišly zvenku se zelenými skvrnami
od trávy na barevném oblečení, na vašich oblíbených
riﬂích je skvrna od kdovíčeho nebo vám návštěva
polila vyšívaný ubrus po babičce červeným vínem
a skvrna zaschla, protože jste hned nemohli zasáhnout? Nic se neděje.
Máme pro vás řešení. Zachráníte to Pertilexem na
skvrny a špínu ve spreji. Pokud chcete ušetřit, můžete
si koupit i náhradní náplň a obsah nalít do vlastního
rozprašovače, který vám nejlépe padne do ruky. Prostě
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Na skvrny u bílého a stálobarevného prádla pak můžete také použít Pertilex v prášku, který prádlo vybělí a také rozjasní. Přidáte ho k pracímu prášku do
pračky a vyperete svým oblíbeným pracím cyklem.
Osvědčený je zvláště při praní záclon.

A JEŠTĚ NĚKOLIK TIPŮ
NA EKOLOGIČTĚJŠÍ PRANÍ
(použitý zdroj: časopis d-Test):
• Nepředpírejte prádlo, ušetříte vodu, energii i prací
prášek. Silně zašpiněné prádlo předem pouze namočte do vody s přidáním klasické sody.
• Dbejte na správné dávkování. Nejúspornější je dávat
prací prášek přímo do bubnu pračky. Zkuste snížit
doporučené dávkování třeba o 20 procent, většina
výrobců totiž dávkování uvádí pro silně zašpiněné
prádlo. Vyšší dávky kvalitu vyprání většinou nezlepší, zbytečně ale zatíží odpadní vody.
• Podobně pokud perete prádlo, na kterém jsou skvrny, nepomůže zvýšit dávku prášku. Zkuste nejdříve
odstranit skvrnu pomocí přírodních postupů nebo
využijte výše uvedený postup.
• Perte při co nejnižší teplotě, praní na 90 °C používejte jen výjimečně, na silně zašpiněné prádlo nebo
prádlo nemocných a kojenců. Při praní na 60°C ušetříte až 40 procent energie oproti praní na 90°C.
• Zvažte používání aviváží. Na vlastní čistotu prádla
nemají vliv, pouze ho změkčují a provoní. Tohoto
efektu docílíte třeba tím, že prádlo místo v koupelně
budete sušit na balkoně. Aviváže zbytečně zatěžují
životní prostředí, protože jsou obtížně biologicky
odbouratelné a ve vodě se zcela nerozloží.

Při praní barevného prádla je však třeba mít na paměti, že čím větší je prací síla, tím hůře odolávají barvy
na oblečení. Zkrátka prášek s bělidly účinně vypere
bílou košili, ale pestrobarevnému triku prokáže - zejména při dlouhodobém používání - spíše medvědí
službu. Proto by se při praní barevných tkanin měly
používat prostředky na barevné prádlo obsahující
přísady, které napomáhají udržovat stálost barev.
Kdy zvolit tekutý prostředek
Pokud nechcete pořizovat více prášků na praní a toužíte po univerzálním (na bílé i barevné), sáhněte po
pracím gelu. Tekuté prostředky vám v tomto ohledu
vyjdou vstříc. Většinou sice také obsahují optické
zjasňovače, ale současně i přísady, které stálost barev
pomáhají udržet. Používáním gelu sice neztratíte syté
barvy, ani větší zašpinění však nezmizí. Pokud používáte tekutý prací prostředek na potřísněné barevné
oblečení, doporučujeme před samotným praním látku se skvrnou očistit nejdříve mýdlem, odstraňovačem skvrn nebo nalít prací prostředek přímo na ni.

družstevní výrobky

na skvrnu nastříkáte přípravek Pertilex a než nachystáte ostatní prádlo do pračky, necháte chvíli působit,
pak případně kápnete přímo na skvrnu váš osvědčený
prací gel (může být zmiňované tekuté Mimino) a perete v prášku na barevné prádlo (Mimino color). Pokud
by nějaká úporná skvrna byla ještě trochu znát, pak
stačí vše zopakovat. Ale většinou už ani nepoznáte, kde
skvrna byla. Tento postup je vynikající je i na skvrny
od krve a od potravin. Pokud ale víte, že jde o mastnou
skvrnu, je dobré na ni nejdříve kápnout odmašťovací
prostředek (například Brela na nádobí) a pak už pokračovat výše uvedeným postupem. Vyzkoušejte, doporučujeme z vlastní zkušenosti!

Přítomnost alergenů
Testy ukazují, že valná většina tekutých prášků obsahuje celkem velké množství alergenních látek.
Bohužel právě tyto látky v podstatě vůbec neslouží
ke zlepšení pracího účinku, ale jen jako aromatické
prostředky.
Mimino - prací prostředek na praní bílého a stálobarevného prádla při teplotách od 40°C do 90°C ve
všech typech praček. Je vhodný pro všechny druhy
tkanin kromě vlny a přírodního hedvábí. Složením
a jemnou parfemací je vhodný na dětské prádlo a na
citlivou pokožku. Vyrábí se od roku 1994, tedy více
než 20 let. Během té doby byla receptura vylepšena
a přizpůsobena tak, aby vždy vyhovovala zákonným
normám a požadavkům na zdravotní nezávadnost při
zachování účinnosti praní.

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT
PRACÍ PROSTŘEDEK

Mimino color – práškový prací prostředek, který obsahuje přísady napomáhající udržet stálost barev.
Je určený především pro praní barevných tkanin (kromě vlny), které jsou kombinovány s bílými partiemi,
v rozsahu teplot od 30 °C do 60 °C, ve všech typech
praček. Rozšířené používání výraznějších barev na dětském oblečení vyvolalo potřebu vyvinout také variantu prášku, který by zachovával barvy i při častém praní.
Začal se vyrábět o tři roky později než klasické Mimino.

Výhody prášku
Pokud máte velmi znečištěné prádlo a chcete jej co
nejlépe vyprat, potom je prášek lepší volbou.
Prášek využijte i v případě, že chcete vaše oblečení
udržet dokonale bílé a rádi byste zamezili jeho zešedivění. Prášky totiž obsahují bělidla.

Mimino prací gel – tekutý prací prostředek na bílé
i barevné prádlo. Proniká hluboko do vláken oděvů
a tak účinně odstraňuje nečistoty. Jeho prodej započal v roce 2010.
Text: Ing. Štěpánka Tomaštíková
Foto: Důbrava

www.dubrava.cz
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Legendární lampička DRUPOL
se vrací v nových barvách
Historie výrobního družstva DRUPOL sahá do roku
1935, kdy vzniklo jako družstvo výrobců polního nářadí. Za posledních 80 let družstvo vyrábělo desítky
různých více či méně oblíbených výrobků. Všechny
se ale mohly pyšnit velkým podílem ruční práce a vysoce kvalitními materiály. Některé výrobky odvál čas
a zůstanou navždy zapomenuty, na některé zákazníci
DRUPOLu vzpomínají dodnes, například na nožní hustilky, čerpadla a dnes již proslulou červenou
lampu č. 21616 od designéra Josefa Hůrky. Ta získala
nemalé uznání svým zařazením do seznamu 100 ikon
českého designu. Projekt Czech 100 mapoval český
životní styl uplynulých 100 let a na výběru 100 předmětů se podílely významné osobnosti české scény –
novináři, designéři, kurátoři, obchodníci a galeristé.
DRUPOL při příležitosti 80. výročí založení družstva nyní uvádí na trh novou řadu této legendární
lampičky nadčasového bruselského stylu jak v původní červené barvě, tak i v dalších barevných variantách – ve žluté, zelené, modré, černé a oranžové.
Bruselský styl – česká ruční výroba. TALAMPA se
dnes pyšní českou ruční výrobou z prvotřídních materiálů. Je vynikajícím příkladem tzv. bruselského
stylu, který byl prvně představen na světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu. Stejně jako bruselský styl je
vzdušná, barevná a zároveň velmi strohá a účelná.
Pohrává si s asymetričností a excentričností. Dalšími
výraznými produkty bruselského stylu jsou dodnes
například vozy Tatra 603, autobus Škoda 706 RTO
nebo všem dobře známé tramvaje T3 a jejich šedé
a červené plastové tramvajové sedačky.
„Když jsem v roce 2014 přebíral od své mámy vedení
družstva, nechal jsem si zpracovat soupis všech výrobků, které jsme v minulosti vyráběli. Bylo jich několik desítek, ale tato lampička byla láskou na první

pohled. Po zjištění, že původních kousků se dochovalo jen pár a jsou velmi žádané v rámci různých aukcí
původního designu, bylo o obnovení výroby téměř
rozhodnuto.“ říká k motivům znovuobnovení výroby
současný generální ředitel Martin Špryňar.
Lampa svící pomocí žárovky s malou objímkou na
25 W. Je možno zakoupit ji v e-shopu družstva za
1490 Kč včetně DPH.
Lampu navrhl, jak jsme již zmínili, český výtvarník a průmyslový designer Josef Hůrka. Hůrkova
tvorba je výrazná od 40. let minulého století, kdy se
zaměřoval zejména na navrhování elektrospotřebičů. Později po vyčlenění elektrospotřebičů z výroby
jeho tehdejšího zaměstnavatele, kterým bylo výrobní
družstvo NAPAKO, se přeorientoval na design světel.
Jeho tvorba je ovlivněna minimalismem a českým
funkcionalismem. V šedesátých letech už je jeho
tvorba klasickým bruselským stylem.
Zdroj: DRUPOL
(-jh-)

www.talampa.cz

www.drupol.cz

V dalším čísle naleznete

Reportáž z družstva Elektro Pacov
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Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí působí na trhu již 60 let a kromě dřevěných kuchyňských potřeb, vyrobených z kvalitního
Na internetových stránkách www.drevotvar.cz
Dřevotvar družstvo, Slezská 535, Jablonné nad Orlicí
Kontakt: drevotvar@drevotvar.cz, tel.: 465 677 111

VD_1_2016_OK.indd 25
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VKUS BRNO
TRADICE - KVALITA – ELEGANCE
Oblečení pro slavnostní příležitosti
i pro všední den
Veškerý sortiment naleznete
v podnikové prodejně
přímo v centru Brna na ulici Veselá 5.
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KONTAKT:
VKUS, oděvní družstvo Brno, Veselá 199/5,
602 00 BRNO – podniková prodejna
Jaroslava Valášková – prodejna
tel.: 542 321 260, 542 216 176
Jitka Komárková – obchodní oddělení
e-mail: vkus.brno.ou@volny.cz

www.vkus-brno.cz/sluzby/damske-odevy
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různé
Granát Turnov je tradičním výrobcem cen hudební
ankety Český slavík Mattoni 2015. Vyhlášení výsledků ankety proběhlo v sobotu 28. listopadu 2015
ve Státní opeře. Letošní rok získal Karel Gott již
jubilejní 40. nejvyšší cenu v kategorii Zpěvák spolu s oceněním absolutního vítěze s počtem 68 910
hlasů. Hlavní ceny vznikají již dlouhou řadu let ve
šperkařských dílnách družstva umělecké výroby
Granát Turnov.
Ceny pro vítěze ankety vyrábí družstvo Granát již
dlouhou řadu let. Mimo jiné je výrobcem hlavních
cen, které dostává vítěz v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka a Skupina, včetně cen pro další příčky. Ani letos
tomu nebylo jinak a zmíníme alespoň nejvýše ohodnoceného zpěváka, českou legendu Karla Gotta. Ten
si letos kromě sošky určené nejlepšímu zpěvákovi
a s nejvyšším počtem hlasů také absolutnímu vítězi
ankety odnesl výjimečně i cenu třetí – Platinového
slavíka. Také výrobcem této unikátní ceny je DUV
Granát Turnov.
Speciální ocenění Platinový slavík převzal Karel
Gott při příležitosti jubilejního 50. vyhlášení vítězů
ankety. Platinový slavík je stylizován jako „koruna
pro krále hudby“, která leží na podstavci z českého
křišťálu, je složena z osmi not a osazena 656 českými
granáty. Předání tohoto ocenění bylo vyvrcholením
celého slavnostního večera.

Vítězi ankety Český slavík Mattoni 2015 se podle
očekávání stali většinou ti, kteří svá ocenění přebírají každý rok. Nikoho nepřekvapilo prvenství Karla
Gotta v kategorii Zpěvák, stejně jako jeho absolutní
vítězství v anketě. Nepřekvapil svým druhým umístěním ani Tomáš Klus, který se pár let zpět vyšvihl
z podstatě neznámého zpěváka na přední příčky oblíbenosti fanoušků. Překvapením se však stalo třetí
místo, které získal nepříliš známý Tomáš Ortel. Kategorii zpěvaček kraluje již
delší dobu česká pěvecká
jednička Lucie Bílá, za
ní obsadila místo Lucie
Vondráčková a třetí místo
získala Ewa Farna. V kategorii hudebních skupin
prvenství získal Kabát.
Druhou příčku však, stejně jako v případě kategorie zpěváků, překvapivě
obsadila skupina Ortel,
třetí místo připadlo na
kapelu Kryštof.
Objevem roku a současně hvězdou internetu
se stala kapela Slza. Slavíky bez hranic si odnesli No
Name, nejoblíbenější písní posluchačů Rádia Impuls
se stala skladba V ozvěnách Davida Deyla a cenu za
nejstreamovanější českou skladbu získal se svou Toulavou Sebastian.
Text: Jana Henychová
Foto: Václav Kropáček

www.ceskyslavik.cz
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