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slovo úvodem

Ing. Emil Beber
předseda představenstva KOVOBEL Domažlice
člen Kontrolní komise SČMVD

Vážení družstevníci, vážené kolegyně a kolegové,
velmi si vážím možnosti oslovit vás v úvodníku dubnového vydání časopisu Výrobní družstevnictví.
Tato příležitost je o to příjemnější, že v letošním roce
oslaví naše družstvo 50 let od svého založení. Je to téměř neuvěřitelné, když si uvědomím, jak dlouhá doba
uplynula od mého nástupu do ﬁrmy v roce 1967. Mnohé se však od té doby změnilo, často to nebylo vůbec
jednoduché, ale vzpomínám především na úspěchy,
které byly motivací do další práce. Během těchto let
jsem se setkal s mnoha lidmi, procestoval řadu zemí
světa a sbíral poznatky a zkušenosti, ze kterých jsem
mohl později čerpat.
Důležitá manažerská rozhodnutí o diverziﬁ kaci
a specializaci vlastní výroby na dva odlišné sortimenty, technologická zařízení pro drůbež a skládací
skladovací kontejnery a soustředění všech činností
do jediného závodu včetně tvorby vlastního know-how ﬁ rmy jsou základem aktuálního úspěšného období družstva. Naší snahou je, aby značka
KOVOBEL byla vždy symbolem pro kvalitu, serióznost a progresivní úspěch. Kromě dalších úspěchů
družstvo v loňském roce získalo prvenství v kategorii „Exportní příběh roku“ agentury CzechTrade
v prestižní soutěži Exportní
cena DHL UniCredit, několikrát
se zařadilo mezi Českých 100 nejlepších, naposledy v roce 2014,
a zatím vždy se umístilo na
„stupních vítězů“ v soutěži Výrobní družstvo roku. Osobně
jsem byl oceněn jako manažer
odvětví v letech 2007, 2010 a 2013
v soutěži Manažer roku.
Všichni jste určitě také zaznamenali, že v současné době je „hlad“ po kvaliﬁ kované
pracovní síle. Nezaměstnanost klesá nejen v Čechách
a roste potřeba kvaliﬁ kované pracovní síly. Dnešní
odborníky, kteří brzy dosáhnou důchodového věku,
nemá kdo nahradit. Jedním z důvodu je i nedostatek
informací pro žáky a studenty o perspektivách jednotlivých oborů, jejich uplatnění po studiu a při výběru školy bohužel nezohledňují ani situaci na trhu.
Pro nás jako významného zaměstnavatele v oblasti
se nabízí prostor pro zvýšení spolupráce se školstvím,
a proto jsme se v letošním roce rozhodli navázat spo-

lupráci se Středním odborným učilištěm Domažlice
s tím, že podpoříme učně v učebním oboru Strojní
mechanik. Cílem tohoto programu je, aby si student
v naší ﬁrmě osvojil správné pracovní návyky, technické znalosti a potřebné dovednosti, které bude využívat ve svém budoucím zaměstnání. Doufáme, že
podpora oboru, který bude vychovávat pracovníky
chybějící na trhu práce, je správnou volbou i do budoucnosti a zároveň pomůže omezit nejisté zaměstnávání pracovníků z jiných zemí.
Vzhledem k vlastním dlouholetým zkušenostem
jsem přesvědčen o potřebě budování významných obchodních pozic výrobních družstev na domácím trhu,
trzích evropských zemí, ale i v zámoří. Vždy bychom
měli mít ty nejvyšší cíle, vycházet
z dlouhodobých zkušeností a neustále je rozšiřovat, zaměřit se na
sledování nových trendů, využívání nových technologií a neustálý vývoj nových produktů.
Ve všech svých aktivitách využívám i zkušenosti z dlouholetého členství v Kontrolní komisi
SČMVD, kde se snažím působit nejen k průběžnému zlepšování
jejích činností, ale i ke zlepšování působení Svazu
ve všech oblastech, zejména pak k prohlubování všestranné spolupráce mezi výrobními družstvy. Podle
mého názoru lze zvláště z výsledků hospodaření
SČMVD v posledních letech usoudit, že práce představenstva Svazu i Kontrolní komise je správně nasměrovaná a řízená.
Dovolte mi, abych vám závěrem popřál krásné
prožití jarních dní, co nejvíce úspěchů v podnikání
a hlavně hodně zdraví.

www.kovobel.cz
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Spielwarenmesse
Každoročně se po dobu jednoho týdne na přelomu ledna
a února výstaviště v Norimberku zcela zaplní hračkami. Děti
si tu však s nimi nehrají. Nemají sem totiž přístup. Nemohou
sem ani jejich rodiče ani další návštěvníci, kteří nejsou profesně spjati s oborem hraček. Řeč je o největším veletrhu na
světě v oblasti hraček a potřeb pro zájmové aktivity a volný
čas dětí, o Spielwarenmesse, který se letos v Norimberku konal již po 67.
Tento rok stejně jako loni i v letech předchozích byla celá plocha
norimberského výstaviště – všech
12 hal – zcela zaplněna veletržními
stánky. O to, vystavovat zde, je totiž velký zájem a vystavovatelé si
své místo na výstavišti rezervují
již rok dopředu. Chtějí-li si udržet umístění, na které jsou zvyklí
a které jim vyhovuje, je to třeba.
Jinak by o něj přišli. Zájem je totiž
velký. Ne všichni se sem dostanou,
stává se, že musí třeba rok čekat,
než se nějaká plocha uvolní.
Ze statistických údajů vyplývá,
že na veletrhu Spielwarenmesse
2016 vystavovalo 2 851 vystavovatelů z 67 zemí světa, a to na
výstavní ploše 170 tisíc metrů
čtverečních. Celkově bylo nejvíce
vystavovatelů z Německa (781), následovala Čína (319), Velká Británie
(184), USA (153), Hong Kong (143),
Francie (139), Itálie (131), Španělsko
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(127) a Nizozemsko (125). Veletrh
navštívilo 70 tisíc odborných návštěvníků ze 125 zemí světa.
Ve společné expozici v hale 12.0
stánku D-01 se prezentovala družstva Tvar Klatovy, Směr Praha

a Kovodružstvo Žebrák. Stánek se
nacházel na tradičním rohovém
místě přímo proti vchodu do haly
od metra. Na stánku byla tentokrát
instalována i televizní obrazovka
a byla promítána videa SČMVD,

Tvaru Klatovy a Kovodružstva
Žebrák. Tato prezentace vhodně
doplňovala společnou expozici
vybavenou nábytkem z Tvaru Klatovy.

rým servisem, zaznamenán byl
trend návratu obchodníků, kteří
kladli v minulosti důraz na co nejnižší cenu. Družstvo exportuje 80
procent své produkce.

Tvar Klatovy, který letos oslaSměr Praha je stejně jako Tvar
vil 65. výročí svého založení, se Klatovy tradičním vystavovazaměřuje na výrobu nábytku pro
mateřské školy. Pro veletrh připravil některé novinky. Vyvzoroval nové typy skříněk na plastové
zásuvky, které jsou kompatibilní
s nejprodávanější řadou MIKI.
Dále do nabídky zařadil nový dekor korpusu, a to v dezénu bříza.
Návštěvníci stánku měli možnost
zhlédnout polstrované taburety
a lavičky, kde je na výběr z 10 barev
čalounění. S největším ohlasem se
setkala židle VIGO, která má umakartový sedák. Zástupci
Tvaru se v Norimberku Michal Štrobl (obchodní
setkali prakticky se všemi manažer družstva Směr)
svými stálými zákazníky,
získali i nové obchodní
kontakty. Za prioritní
považují pozitivní ohlas
zákazníků z evropských
zemí, což tvoří reálný předpoklad pro dlouhodobou
spolupráci. Na veletrhu se
potvrdil zájem o kvalitní
výrobky podpořené dob-

František Baštář
(předseda družstva
Tvar Klatovy)

telem na Spielwarenmesse. Již
na loňském veletrhu avizoval
uvádění nových modelů na trh.
Letos pokračoval v tomto trendu,
zákazníkům představil další novinky. Jednalo se o čtyři vrtulníky
a modely letadel Suchoj. Setkal
se s velkým zájmem jak ze strany
stávajících, tak i u nových zákazníků. Všechny modely odpovídají
skutečným strojům, modelářům je
dáno na výběr několik variant kamuﬂáže a označení, které je věrnou
kopií skutečných předloh. Modeláři oceňují přesné provedení všech
detailů, model by měl odpovídat
skutečnému stroji jak měřítkem,
tak označením, tak i všemi maličkostmi, které laik ani nevnímá
a nepostřehne. Mezi hračkami byl
zájem o odrážedlo roloped, které je
pro svou kvalitu a příznivou cenu
oblíbeným exportním artiklem.

Kovodružstvo Žebrák vystavovalo na veletrhu v Norimberku letos
poprvé. Na veletrh přivezlo prototyp stavebnice kola Blesk, skládající se ze 7 variant dětských vozidel,
kterými jsou odrážedlo, malé kolo,
větší kolo, koloběžka, tříkolka,
čtyřkolka a chopper. Kolekce vzbu-

dila zájem evropských i mimoevropských zákazníků. Oceňovali, že
výrobek je stavitelný, roste s dítětem a jeho schopnostmi i to, že jsou

David Elger
(Kovodružstvo Žebrák)
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použita kola se vzduchem plněnými pneumatikami, které lépe tlumí
vibrace. Zákazníci se zajímali o to,
zda tento výrobek má mezinárodní
certiﬁkaci. Distributoři vyjádřili
přesvědčení, že se zboží uplatní
na trhu a vzbudí zájem konečných
zákazníků. Návštěvníci z České
republiky projevili zájem i o další
výrobky Kovodružstva Žebrák –
o tříkolky či koloběžky z tradiční
nabídky.

Andrea Baláková (Moravská ústředna Brno)

Družstvo umělecké výroby Moravská ústředna Brno vystavovalo
tradičně v samostatném vedlejším stánku D-05. Vizuální podoba stánku, která se již osvědčila
v předchozích ročnících, dala vyniknout široké škále výrobků, co

Jana Malá (předsedkyně družstva Moravská ústředna
Brno) a Ing. Blahoslav Dobeš (ředitel obchodu
a marketingu)

do rozmanitosti sortimentu, tak
i barevnosti. Veletrh v Norimberku je pro Moravskou ústřednu stěžejní akcí. Na veletrhu nabízeli celý
svůj sortiment hraček s důrazem
na kornouty a maňásky doplněný
o celou řadu novinek a podpořený
novým katalogem. Zcela novou
skupinou výrobků byly maňásci
a cpané hračky z kordového materiálu v přírodních barvách s propracovanými detaily a ručním
vyšíváním. Novým produktem se
stal i baby sortiment - rychlozavinovačka, polštářek, deka a mantinel do dětské postýlky opatřené
výšivkou v podobě Krtka.

www.kovodruzstvo.cz
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Krtek jako hračka na stánku samozřejmě nemohl chybět, stejně
tak jeho kamarádi, ani Rákosníček, který letos slaví 40 let, a celá
řada dalších plyšových hraček.
Moravská ústředna na veletrhu
prezentovala i zakázkovou výrobu kostýmů a maskotů, a to právě
kostýmem Rákosníčka. Letos slaví
jubileum i Hurvínek, a to 90 let.
V nabídce byl Hurvínek v různých
provedeních – jako loutka, cpaná
hračka a maňásek, a to i se zvukem, koneckonců co by byl Hurvínek bez svých vtipů. Společnost
mu dělali samozřejmě i Spejbl,
Mánička a pes Žeryk. V obsáhlé

www.mubrno.cz

nabídce družstva byly zastoupeny také polštářky, dětské nádobí,
batůžky, vystřihovánky, dřevěné
loutky a další výrobky.
Moravská ústředna momentálně exportuje do více než 27 zemí celého světa. Veletrh využívá jako jedinečnou příležitost,
jak se na jednom místě setkat
s možnými odběrateli z různých
zemí, od provozovatelů malých
kamenných obchůdků až po velké obchodní řetězce. Zástupci
Moravské ústředny jsou se svou
účastí na veletrhu spokojeni,
uskutečnili desítky obchodních
jednání a mají pozitivní očekávání do budoucna.
V příštím roce se bude veletrh
Spielwarenmesse konat v termínu
1. – 6. února 2017. Abychom nepřišli o svou výstavní plochu pro
společný stánek družstev, podali
jsme přihlášku k účasti pro příští
rok již přímo v době konání letošního ročníku. Jsme přesvědčeni,
že výrobní družstva budou mít
zákazníkům opět co nabídnout.

Text: Ing. Lenka Bartoničková,
Mgr. art. Jitka Filemonová
Foto: Ing. Lenka Bartoničková,
Ing. David Fürbacher,
archiv Moravské ústředny

www.tvar-kt.cz

www.smer.cz

Mezinárodní veletrhu obalů a tisku EmbaxPrint se konal ve
dnech 17. – 19. února v areálu brněnského výstaviště. Veletrhu
se zúčastnila také výrobní družstva BRISK Ježov u Kyjova,
DŮBRAVA Valašské Klobouky, IRISA Vsetín a TVAR Pardubice.
Veletrh EmbaxPrint se konal
v pavilonu G1 na hrubé výstavní
ploše 10 843 metrů čtverečních.
EmbaxPrint je jediným veletrhem
svého oboru v České republice. Odborná gesce a záštita hlavních profesních svazů a asociací je zárukou
vysoké profesionality a úrovně
odborného programu. Cílem veletrhu bylo prezentovat kompletní
technologické workﬂow procesu balení a tisku v praxi, oslovit
hlavní cílové skupiny odborných
návštěvníků z jednotlivých průmyslových oborů, využít synergie
se souběžně pořádanými potra-

vinářskými veletrhy a nabídnout
společná řešení v oborech balení,
tisk a potisk.
Návštěvníci veletrhu mohli obdivovat velkoformátové INK JET
produkční tiskové stroje, digitální zušlechťovací a dokončovací
zařízení, archové a kontinuální
produkční tiskové stroje, 3D tisk
pro průmyslové využití. Zajímavou novinkou byly také tiskové
aplikace jako je barevný LED
a multi LED UV tisk, parciální UV
potiskování pro ofset, ﬂexotiskové technologie, nové potiskové

substráty apod. či lepenkové a papírové ﬁ xační systémy a tělíska,
bezpečné a bezpečnostní obaly,
stretch fólie nebo PET granulátové lahvičky.
Oživení tuzemské ekonomiky
vytváří předpoklad pro rychlejší
růst reklamy, polygraﬁe i obalů.
Odborní návštěvníci chtějí posuzovat nové technologie, materiály,
technické parametry a srovnávat
a vybírat tak v předstihu produkty a novinky z té nejširší a nejhodnotnější nabídky.

propagace, výstavy, veletrhy

EmbaxPrint

V PAVILONU G1 VYSTAVOVALA VÝROBNÍ DRUŽSTVA VE SPOLEČNÉ EXPOZICI.
V RÁMCI NÍ JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI SÉRII ROZHOVORŮ.

Brisk, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova
Zdeněk Březina
Obchod & marketing
Lahvičku zatím vyrábíme pouze
v čirém provedení, ale již komunikujeme se zákazníkem, který má
zájem o tento produkt v černé barvě. Zákazníci volí tmavší odstín
v závislosti na tom, k čemu bude
obal použit – například hnědé
provedení chrání obsah lahvičky
vůči UV záření.

Jaké novinky z produkce vašeho
družstva nabízíte?
Naším nejnovějším výrobkem je
lahvička o objemu 60 ml a průměru hrdla 28 mm. Forma na ni
byla vyrobena na konci roku 2015.

Odkud máte formy? Vyrábíte je
sami nebo je nakupujete?
Máme dodavatele, který nám požadované formy zajišťuje. Stávající
technologie umožňuje vyrábět
nejrůznější tvary, které vznikají
při použití odpovídajících forem.
Na vašich výrobcích je obdivuhodný vysoký lesk a průzračnost.
Čím lze této kvality dosáhnout?

Družstvo BRISK je výrobcem kartonážní produkce, zejména obalů
z papíru a lepenky. Postupně
rozšířilo výrobu obalů s orientací na výrobky z PETu (polyetyléntereftalát). Družstvo vyrábí
potahované kartonáže, reklamní
výseky, expediční kartony včetně
potisků a dále provádí kooperační
práce. Na veletrhu vystavovalo
především PET láhve o objemu
0,25-2 litry, PET kanystry o objemu 3, 5, 6 a 10 litrů, a PET lahvičky o objemu 10 ml do 250 ml.
Družstvo nabízí mimo jiné PET
lahvičky vyráběné technologií
tzv. vstřiko-vyfukováním, kdy lze
vyrobit lahvičku o skutečně malém objemu či složitějších tvarů.
Lahvičky jsou vyráběny v čirém,
bílém a hnědém provedení nebo
v barevném provedení podle
požadavku zákazníka. Výrobky
jsou určeny pro potravinářství,
bytovou chemii, autokosmetiku
apod. Menší objemy lahviček se
používají především v oblasti kosmetiky, farmacie a zdravotnictví.
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NOVINKA – čirá lahvička

Lahvičky se vyrábějí přímo z čistého granulátu. Výrobek může
být buď čirý, nebo dovedeme

vyrobit lahvičku v požadované barvě.
Standardní
barvy jsou čirá,
bílá či hnědá.
Pokud se zákazník
rozhodne
pro jiný odstín,
je potřeba počítat
s větším množstvím
odběru,
minimální množství je v tomto
případě 10 tisíc kusů.

Mohou si zákazníci kromě klasických uzávěrů zakoupit také speciﬁcké – například bezpečnostní?
Ano, kromě standardních uzávěrů
vyrábíme například bezpečnostní
uzávěr s kapátkem. Na uzávěr se
zatlačí, ten povolí a kapátko zůstane uvnitř. Stejně jako v případě
lahviček lze vyrobit i barevné uzávěry s tím, že standardní barvy
jsou bílá, černá, hnědá a čirá. Dále
máme v nabídce speciální uzávěry,
které nakupujeme u externích dodavatelů.

www.briskvd.cz

Důbrava, chemické výrobní družstvo, Valašské Klobouky
Břetislav Kosačík
vedoucí kartonážní provozovny
Vyrábíme běžně přepravní obaly,
dárkové krabice a krabice na víno.
V posledním případě se jedná o sezonní záležitost. Největší zájem
o toto zboží je od září do prosince,
kdy ﬁrmy v rámci předvánočních
přání využívají naše výrobky na
dárky pro své klienty. Právě víno
je pro tyto aktivity vhodným artiklem.

Co jde z vámi nabízeného sortimentu nejvíce na odbyt?

8
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Z jaké oblasti jsou vaši klienti?
Kromě toho, že vyrábíme obaly pro
vlastní výrobky, mezi naše odběratele patří potravinářské ﬁrmy,
strojírenské podniky či nábytká-

Jednou z činností chemického družstva Důbrava, známého především
jako výrobce tradičních chemických výrobků pro domácnost, je
kartonáž. Družstvo vyrábí vysekávané krabice, dortové a zákuskové
krabice, krabice na pizzu, tvarové
výseky a dárkové krabice, krabice
na víno a skupinové a přepravní
krabice s vnitřní výbavou. Výroba
kartonáže představuje zhruba pětinu celkové produkce družstva.
ři… Na odbyt jdou hlavně klopové krabice. Vzhledem k tomu, že
konkurence je v této oblasti velká,
dodáváme hlavně ﬁrmám v nejbližším okolí – po připočtení nákladů
za dopravu by pak výrobky nebyly
již pro naše klienty cenově zajíma-

v rozloženém stavu. Avšak v případě zájmu můžeme dodávat krabice i složené – což je třeba přáním
Templářských sklepů Čejkovice,
se kterými spolupracujeme.
vé. Z konkrétních výrobků bych
zmínil třeba krabice na dorty či
pizzy a podobně. Krabice vyrábíme
podle přání zákazníka s potiskem
– máme možnost jednobarevného
tisku, minimální odběr je 300 kusů.

Děláte nějaké speciální výrobky?
Kromě obalů vyrábíme například
i dárkové kazety, které se dají
naplnit požadovaným obsahem.
Z důvodu lepší skladovatelnosti je
zákazníkům dodáváme zpravidla

Co vám přináší účast na veletrhu
EmbaxPrint?
Účast na veletrhu bereme vždy
jako prestižní záležitost. Je dobré
dát o sobě vědět, připomenout se.

www.dubrava.cz

IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
Martin Orság
konstrukce obalů, příprava výroby
Lumír Urbánek
vedoucí výroby kartonáže, technolog
Zleva: Martin Orság, Lubomír Urbánek (IRISA Vsetín)

Družstvo je výrobcem kartonážní
výroby dle individuálních požadavků zákazníka. Jedná se o krabice z lepenky s potiskem i bez,
skládačky, přepravní krabice,
dekorační i potahovanou kartonáž pro luxusní kazety a dárková balení. Sítotisk, tisk ofsetem
a ﬂexotisk umožňuje tisk tiskopisů, propagačních materiálů, krabic klopových i výrobků z vlnitých
lepenek. Použité materiály tvoří
hladké a vlnité lepenky. Součástí
nabídky družstva je rovněž UV
lakování. Na veletrhu vystavovalo
družstvo obaly jako skládačky,
šité krabice, potahovanou kartonáž, kartony z vlnitých lepenek
a další. Družstvo provádí také
výsekové práce, vyrábí vysekávací
planžety a dále zajištuje knihařské či montážní a kompletační
práce.
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O co z vašeho sortimentu je na veletrhu největší zájem?
Zákazníci se zajímají hlavně o spotřební kartonáž – klasické klopové krabice, skládačky z vlnitých
a hladkých lepenek, dárkovou
kartonáž a podobně. Součástí
naší nabídky je také vícebarevný
sítotisk. Mimo jiné máme řezací a vzorkovací plotr, který nám
umožňuje vyrobit různé tvary či
nápisy. Je to pro nás velká pomoc,
na tomto zařízení se dá vyrobit
i malý náklad požadovaných výrobků.
Vidíme zde na veletrhu zajímavý
stojan – k čemu slouží?
Jedná se o stojan na výrobky. Vznikl na řezacím plotru podle přání
zákazníka, který si dodal nákres,
a my jsme zrealizovali jeho představu. Po vyzkoušení různých variant vznikl tento skládací stojan.

i s logem ﬁrmy,
včetně dárkového
balení.

Kolik kusů nejméně pro zákazníka
vyrábíte?
Není pro nás problém vyrobit
klidně i jednu krabici, pokud je zákazník ochoten zaplatit vyšší cenu.
Malé série většinou vznikají do počtu padesáti kusů a vyrábějí se na
již zmiňovaném řezacím plotru.
Irisa je výrobcem tradičních skleněných ozdob – dodáváte i ozdoby
balené ve vaší kartonáži jako propagační výrobek?
Ano, baňky je možné vyrobit s potiskem dle přání zákazníka a též

Jaký přínos vidíte
v účasti na veletrhu?
Být na veletrhu je dobré minimálně pro zviditelnění ﬁrmy. Irisa
je známá spíše jako výrobce vánočních ozdob, je tedy dobré prezentovat se i jako výrobce kartonáže.
Jaké novinky byste zmínili v souvislosti s družstvem IRISA?
Baňkárna v poslední době začala
hodně pracovat na reklamě –
mimo jiné máme novou vzorkovou prodejnu, showroom, kde jsou
zdokumentované téměř všechny
baňky, které IRISA vyrábí či vyrobila. Rád bych pozval k nám do
prodejny všechny potenciální zákazníky.

www.irisa.cz

TVAR výrobní družstvo Pardubice
Ing. Milada Cyrusová
marketing
O co byl na veletrhu EmbaxPrint
na vašem stánku největší zájem?
Na veletrhu EmbaxPrint 2016 byl
na našem stánku již tradičně největší zájem o dózy na kosmetické
krémy. Letošní novinkou, která
se těšila značné pozornosti zákaz-
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níků, byla dóza 50 ml GLASS určená pro luxusnější řadu pleťové
kosmetiky. Tento obal je imitací
skla a je vyroben z materiálu polypropylén, polyetylén a SAN.
Jeho předností oproti sklu je nízká
hmotnost, nerozbitnost a dlouho-

Družstvo TVAR patří k nejvýznamnějším zpracovatelům plastů
v České republice. Výrobky jsou
zhotoveny ze zdravotně nezávadného materiálu s vysokou užitnou
hodnotou, v široké škále barevných odstínů a potisků. Takto dekorované obaly pak mohou plnit
i důležitou funkci propagační,
sloužit jako dárky na podporu
prodeje a na promotion akce i jako
reklamní předměty. Všechny použité materiály jsou recyklovatelné
a nezatěžují tudíž životní prostředí. TVAR vyrábí širokou nabídku
plastových dóz na kosmetické krémy o objemech 5 – 500 ml, a to jak
v klasickém dvouplášťovém, tak
i v jednoplášťovém provedení. Výrobcům potravin jsou určeny různé
plastové obaly na potraviny, dózy,
klicboxy, šejkry, odměrky, uzávěry
na lahve apod.

dobá životnost. Použitý materiál
umožňuje vysokou variabilitu
barev i potisků. Opatřena logem
ﬁrmy a popisem výrobku plní
dóza důležitou funkci propagační
a informační. Dózy jsou šetrné
k životnímu prostředí, použité
materiály jsou recyklovatelné. Výroba je realizována v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001.
Co vidíte jako hlavní přínos v účasti na veletrhu?
Hlavní přínos účasti na veletrhu vidíme v tom, že na rozdíl
od ostatních marketingových

nástrojů, jako je
například internet,
různé sociální sítě apod., nabízí
veletrh nenahraditelný bezprostřední osobní kontakt se zákazníky, kteří navíc oceňují možnost
přímých konzultací a vizuálního
a fyzického kontaktu s nabízenými výrobky, což usnadňuje jejich
rozhodování o nákupu těchto produktů. Veletrh je pro nás ideální
příležitostí nejen pro prezentaci
novinek, ale i pro setkání a upevnění vztahů s našimi stávajícími
obchodními partnery a pro navázání nových obchodních kon-

taktů. Veletrh nám umožňuje
zmapovat si konkurenci, získat
inspiraci, zjistit o jaké výrobky
mají zákazníci zájem, tedy zmapovat si potřeby trhu, což se následně projeví v inovaci výroby.
Veletrh je také ideální příležitostí
pro posílení dobrého jména našeho družstva a pro upevnění naší
konkurenční pozice v oboru výroby plastových obalů. Účast na
veletrhu EmbaxPrint je pro nás
z obchodního hlediska velmi důležitá, a proto se ho již po mnoho
let pravidelně zúčastňujeme.

www.tvar.cz
Rozhovory připravily Jana Henychová a Ing. Lenka Bartoničková.

http://www.bvv.cz/embaxprint/
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BENNA – družstvo invalidů, Brno
Zajistit práci pro invalidní občany, pro zhruba 70 zaměstnanců, vymyslet širší výrobní program – to vše si získá uznání. Jedna z takových ﬁrem je brněnské výrobní družstvo invalidů
BENNA, které bylo založeno v roce 2007. Informace o družstvu nám poskytli předseda družstva
Josef Kroupa a místopředsedkyně Jana Lopašovská.
Činností družstva je montáž
elektrosoučástek, kterou družstvo vykonává jednak ve vlastní
dílně a jednak formou domácí
práce. Družstvo BENNA má kromě
hlavní brněnské provozovny na
Palackého třídě také další dílnu
na Křižíkově ulici a další tři provozovny se nacházejí ve Žďáru nad
Sázavou.
V Brně družstvo provozuje myčku interiérů i karoserií aut. Provoz
je zajišťován družstvem invalidů
MYJÓMI, které je stejně jako družstvo BENNA také členem SČMVD.
Zajímavou činností je výroba
a prodej stoprocentně bavlněných

hadrů určených na čištění v autoservisech, v lehkém a těžkém
průmyslu, v úklidových ﬁrmách
či jiných provozech, kde se pracuje s ropnými produkty a jinými
produkty obsahujícími mastné
látky. BENNA je výhradním dodavatelem tohoto sortimentu pro
společnosti Škoda Auto a.s. Mladá
Boleslav, Tokoz, a.s. Žďár nad Sázavou, České dráhy a TOS Kuřim.
Od počátku své činnosti BENNA staví svou činnost na tom,
že úspěšný podnik se sociálním
cílem nelze udržet a budovat jen
na montážních kooperacích. Proto systematicky vyhledává další

KONTAKT:
BENNA – družstvo invalidů
Palackého třída 200/77
612 00 Brno – Královo Pole
Telefon: +420 725 897 321
E-mail: kroupa.jo@centrum.cz

podnikatelské příležitosti, které
by zajistily nejen stabilitu a rozvoj
ﬁrmy, ale také další pracovní příležitosti pro zdravotně znevýhodněné pracovníky.
Družstvo BENNA je poskytovatelem náhradního plnění podle
zákona č. 435/2004 Sb.

Zleva: Jana Lopašovská (místopředsedkyně
družstva), Josef Kroupa (předseda družstva)

ROZHOVOR
Josef Kroupa
předseda družstva BENNA
Pane předsedo, můžete nám přiblížit činnost vašeho družstva?
Od doby našeho založení v lednu
2007 je naším hlavním výrobním
programem montážní činnost –
kompletujeme svorkovnice pro
ﬁrmu SIEMENS a WEIDMULLER.
S druhou jmenovanou ﬁrmou
jsme navázali spolupráci prostřednictvím společnosti VEBA PLYN
v Milevsku. Tato ﬁrma zaměstnává také několik desítek invalidů,
stejně jako my. V případě navýšení
výroby jsme schopni, ve spolupráci s touto ﬁrmou, navýšený objem výroby zpracovat. Pro ﬁrmu
TOKOZ a.s. Žďár nad Sázavou se
provádí kontrola výrobků, která
probíhá vizuálně nebo pomocí
opto-elektrických kamer. Dále
potom apretace výlisků pro jejich
tuzemské i zahraniční zákazníky.
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Následně zajišťujeme balení a expedici zkontrolovaných výrobků.
Tyto činnosti byly vždy naší prioritním programem. Zajímavostí je,
že kromě pracovníků zde u nás ve
výrobní hale, zaměstnáváme také
pracovníky formou domácí práce.
Vzhledem k typu jejich zdravotního postižení jim tato práce více

vyhovuje, když pracují v domácích
podmínkách. Práci si mohou rozvrhnout do kratších časových úseků a dle své zdravotní indispozice
si dělat častější přestávky.
Mezi novější obchodní vztahy
patří spolupráce s ﬁrmou ELCATEC, s.r.o. v Havlíčkově Brodě –
montujeme pro ně kabelové sady.

ÚP se vyjádřil, že vidí v naší práci
skrytou agenturní činnost, což dle
našeho názoru neodpovídá právní
úpravě. Ale to nic nemění na faktu,
že jsme na základě tohoto, dle nás
mylného úsudku, přišli o státní
příspěvek na mzdy. To samozřejmě negativně ovlivňuje naše hospodaření. Přitom je to jedna z cest,
jak ﬁrma může získat zakázky, dát
lidem práci, protože díky podpoře státu patří mezi nejlevnější na
trhu. Z hlediska nově nabytých
zkušeností s touto problematikou,
nabízíme kdykoli pomocnou ruku
i ostatním členům SČMVD.

Kontrola pro ﬁrmu TOKOZ

Jaké máte zkušenosti se získáváním pracovníků?
Vždy je lepší, pokud někdo přijde
o práci, aby získal novou co nejdříve. Dlouhodobě nezaměstnaní
ztrácejí pracovní návyky a je pak
těžké je znovu do pracovního procesu zařadit. Pokud je doma na
podpoře někdo například tři roky
a více, pak se s ním špatně pracuje,
není schopen se rychle začlenit.

Zde bylo naštěstí možno přístroje,
které jsou k této práci potřeba,
převézt na naši provozovnu.
Montážní práce vykonáváme
také pro ﬁrmu Hettich ČR, ks., kde
ještě ladíme detaily spolupráce.
Můžete přiblížit konkrétní spolupráci?
Několik ﬁrem nám nabídlo, že
nám zaměstnají naše pracovníky, ale na půdě svého podniku. Je
to logické, protože k provedení
mnoha prací jsou potřeba různé
přípravky, které nejdou převážet
k nám na provozovnu.
Tak jsme ve ﬁrmě Hettich vybudovali vlastní provozovnu, na základě smlouvy o pronájmu prostor
včetně schválení od všech zainteresovaných institucí.
Pracovní úřad s námi odmítl
uzavřít Dohodu na tyto naše zaměstnance, kteří vykonávají práci
sice v naší provozovně, ale na půdě
jiné ﬁrmy. Zatím nechceme od této
myšlenky upustit a dále řešíme situaci za pomoci SČMVD a ředitele
OZP, Ing. Rychtáře. Na této naší
provozovně v Hettichu byl na kontrole i Inspektorát práce z Českých
Budějovic. Předložili jsme všechny
vyžádané podklady a smlouvy,
jak s ﬁrmou Hettich, tak smlouvy
se zaměstnanci. Nyní čekáme na
vyjádření a doufáme, že dopadne
dobře. Dle předběžných rozhovorů
nezjistili žádné závažné pochybení.

Kontrola pro ﬁrmu SIEMENS

Kolik má v současné době BENNA
zaměstnanců?
V současné době máme zaměstnaných na HPP asi 70 lidí. Zajímavostí
je, že jsme rodinná ﬁrma – pracují
u nás naše děti i jejich partneři.
Máme velmi dobrý pracovní kolektiv, nekonﬂiktní zaměstnance.
To se snažíme udržet, mimo jiné

Kontrola pro ﬁrmu TOKOZ
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pro koncového zákazníka cenově dostupnější. Využijeme navíc
vytříděné zboží, které nemůžeme
využít pro výrobu čisticích hadrů.
Zmínil jste spolupráci se SČMVD.
Jaké jsou vaše zkušenosti?
Více než pozitivní. Rád bych
v tomto rozhovoru zdůraznil, že
děkuji především Ing. Rychtářovi
s operativní pomocí. Poděkování

Expedice čisticích hadrů

i přátelským přístupem k lidem.
Pořádáme pro ně v létě zajímavé
mimopracovní aktivity, například
společné grilování. Pokud někdo
potřebuje něco soukromě odvézt,
půjčujeme jim dodávku. Pokud mají
ﬁnanční problémy, je možné vzít
si například zálohu na mzdu a podobně. Osobně se snažím s lidmi
spolupracovat spíše na přátelském
základě, než si hrát na velkého šéfa.
Mám obecně v lidi důvěru a ta se
zpravidla vyplácí.
Ve vaší práci přicházíte do styku
s montážními nástroji a dalšími
pomůckami – jak řešíte bezpečnost práce na pracovišti?
Máme zde vlastního pracovníka
pro bezpečnost práce na pracovišti. Hlídá nám veškeré předpisy
a zajišťuje vše potřebné, abychom
měli v této oblasti vše v pořádku.
Jeden čas jsme zamýšleli zahrnout
mezi naši výrobní činnost také
zpracování odpadů, ale vzhledem
ke složitosti legislativy jsme od
této myšlenky upustili.
Mezi Vaši činnost patří také výroba bavlněných hadrů. Na co jsou
určeny?
Jedná se o čisticí hadry. Jak jsem se
již zmínil, jsme výhradním dodavatelem pro Škoda Auto a.s. Mladá
Boleslav, České dráhy, TOS Kuřim
a další ﬁrmy. Jedná se o zpracování jinak již nepoužitelných oděvních výrobků. Ručně se kontroluje
složení tkanin. Důležité je, aby se
jednalo o stoprocentně bavlně-

nou tkaninu, která dobře saje. Po
odstranění komponentů jako jsou
přezky, knoﬂíky, zipy a podobně,
se oblečení zpracovává na speciálních řezačkách. Hadry se řežou
na různé velikosti. Třídí se jednak
podle kvality a jednak na bílé a barevné, podle požadavků klienta
a podle toho, k čemu jsou dále určeny. Následně se lisují, nejčastěji
do desetikilových balíků, které na
paletách expedujeme k zákazníkovi.
Takže nakupujete u dodavatelů
starší ošacení. Neuvažovali jste
také, jako o jedné z vašich aktivit, otevřít vlastní second hand
s oděvy, které nelze zpracovat na
bavlněné výrobky?
Ano, uvažujeme o tom. Zatím je to
ve fázi plánů. Rádi bychom zřídili vlastní prodejnu s obnošeným
oblečením. Second handy jsou
stále žádané. Jednalo by se pravděpodobně o formu prodeje „na
kila“, kde se dají stanovit velmi
nízké ceny. Dalo by se tak ušetřit
i na personálu a zboží se pak stává

náleží i panu JUDr. Machalovi z brněnského pracoviště SČMVD.
Z vašich pražských kolegů pak
právnímu oddělení svazu, jmenovitě p. JUDr. Čápovi a také paní
Mgr. Výborné, se kterou jsme komunikovali ohledně oblasti ekologie. Již jsme několikrát využili
úspěšně bezplatných služeb svazu.
Přínosem jsou pro nás mimo jiné
svazem pořádaná školení, kterých
se dle naší potřeby zúčastňujeme.
Chystáte v nejbližší době novinky
či další rozšíření vaší činnosti?
Nedávno jsme navázali kontakt
s ﬁrmou, která se zabývá nano-technologií. Jedná se o speciální
nátěry pro povrchovou úpravu materiálů. Zamýšlíme provádět aplikaci těchto nátěrů jako jednu z oblastí
naší pracovní činnosti. Ale toto je
také teprve ve fázi plánování.
Děkuji za rozhovor.
Text: Jana Henychová
Foto: Jana Henychová
+ archiv družstva Benna

www.benna.cz
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Z historie družstva
Družstvo Důbrava vzniklo rozdělením Sklářského lidového družstva invalidů ve Vsetíně koncem
roku 1960. Důvodem k tomu bylo
jednak nové územní rozdělení
krajů a jednak vytvoření základny pro zaměstnávání invalidních
občanů v jihovýchodní části tehdejšího okresu Gottwaldov (dnes
Zlín). Družstvo v počátcích své
existence začínalo s výrobou ve
velmi ztížených pracovních podmínkách. Od roku 1961 výroba
probíhala ve třech provozovnách,
chemická a kartonážní ve Valašských Kloboukách a galanterní
původně v Nedašově, později
v Brumově-Bylnici.

v r. 1967 zrekonstruovaném na kartonážku, v letech 1961-1964 byly vybudovány objekty v areálu současné
chemičky, postupně byly postaveny
i sklady a proběhla modernizace
budov. V roce 1961 začala výroba pracích, čistících, namáčecích
a konzervačních prostředků – Žabka, Monteráček, Sluník, Mitalon,
Vířík, Elaskon a leštící soupravy.

Chemická provozovna
Výroba byla zahájena v původním objektu „Mydlárny“, později

Galanterní provozovna
Vznikla původně v Nedašově, od r.
1983 v nově vybudovaném objek-

reportáž z družstva

Důbrava chemické výrobní družstvo
ve Valašských Kloboukách
oslavilo 55. výročí vzniku

Před 55 lety začala výrobní
činnost družstva Důbrava. Bylo
dohledáno několik fotograﬁí,
které vám i pamětníkům mohou
připomenout tuto dobu. Podívejte se, v jakých podmínkách
předchůdci družstva začínali.

Kartonážní provozovna
Začínala v budově u kostela, původně škola, dnes ústředí družstva, v r. 1993 byla přestěhována do
zcela nové budovy včetně skladů.
Od r. 1961 se zabývá výrobou kartonáže těžké, lehké, potahované
a obalů.

tu v Brumově-Bylnici. V r. 1961
začala vyrábět kožené řemínky
k hodinkám a bačkůrky. Dlouhodobě kromě řemínků k hodinkám
a pracovních rukavic vyráběla
drobné dárkové předměty pro zahraničního zákazníka.
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PŘEČTĚTE SI, CO SE PSALO V KRONICE PŘED 30 LETY PŘI OSLAVĚ 25. VÝROČÍ
EXISTENCE DRUŽSTVA DŮBRAVA:
„Při příležitosti 25. výročí založení družstva byla udělena řada
čestných uznání jak družstvu,
tak i vybraným pracovníkům
od Českého svazu družstev Praha, ale také vyznamenání vlády
a Ústřední rady družstev za příkladné výsledky v oblasti družstevnictví.
Původně vyráběných pět základních výrobků chemické provozovny - Žabka, Vířík, Montéráček,
Sluník a Elaskon se v roce 1985
stále vyrábělo a dodávalo spolu
s dalšími 23 druhy výrobků do
prodejen Drogerie, Drobného zboží, Obchodních domů a spotřebních družstev Jednota. Jen Žabky
bylo za tu dobu vyrobeno 92 580
tisíc kusů, což je náklad 2 314 vagonů po 40 tisících kusech. Celkově

v maloobchodních cenách dodala
Důbrava za 25 let zboží v hodnotě
téměř 615 mil. korun.“
Těší nás, že i dnes po 55ti letech
se stále vyrábí Žabka, Montéráček a Elaskon, i když ve zmodernizovaném provedení, a kromě
nich široký sortiment dalších
kvalitních a účinných přípravků. Úpravou receptur původních
tradičních výrobků byla umožněna vyšší účinnost při současném dodržení předepsaných
podmínek z hlediska hygieny
a ekologie.
Nechceme mapovat celou dobu
existence družstva, které bylo
pro mnoho svých členů a pracovníků bez nadsázky „družstevní
rodinou“. Kde se vždy našli spolupracovníci, kteří svým kolegům

se zdravotním postižením, ať už
tělesným nebo duševním, rádi
poradili a pomohli vyřídit mnohdy pro zdravého člověka samozřejmé záležitosti běžného života.
Mnozí z nás si rádi vzpomenou
na bývalé spolupracovníky, kteří
jsou dnes již v důchodovém věku,
s vděčností, že nás naučili překonávat překážky vždy s úsměvem
a s důvěrou v druhého člověka,
i když to mnohdy není lehké.
Tyto útržky z historie družstva
Důbrava bychom chtěli věnovat
našim předchůdcům jako poděkování a vzpomínku na období
počátku i postupného budování nejenom budov, technologií
a produkce, ale i vzájemných
vztahů a vzpomínek, ze kterých
my současníci dnes čerpáme.

Družstvo zaměstnávalo v prvním
roce 142 pracovníků, z toho 110 osob
zdravotně postižených. Hodnota
majetku družstva při jeho vzniku
činila 960 tisíc Kčs, v roce 1961 narostla na 1 686 tisíc Kčs.

Zajímá vás, kde naše výrobky najdete?
Tak tedy některé z nich můžete
potkat v prodejnách Dm drogerie,
v síti prodejen Hruška, Teta, TOP
drogerie, Šlak, Barvy a laky, Jednota a COOP, v supermarketech
Terno a v dalších samostatných
prodejnách drogerie a smíšeného
zboží v Čechách i na Moravě. Celý
sortiment je samozřejmě dostup-

ný buď v podnikové prodejně na
valašskoklobouckém
náměstí
nebo si je můžete objednat na dobírku u obchodního oddělení.

Práce to vůbec nebyla lehká.
Stroje používané na chemičce
nebyly původně určeny pro tuto
výrobu, ale většinou byly uzpůsobeny ze strojů pro potravinářský
průmysl nebo pro jiná odvětví.
V té době v ČSSR ani v ostatních
socialistických zemích neexistoval výrobce vyhovujících strojů
a získat devizové prostředky pro
dovoz ze západních zemí bylo
prakticky nemožné. Ovšem šikovné české ruce našich údržbářů a vývojářů si dokázaly poradit.
A našli by se ještě pamětníci, kteří
vzpomínají, jak se z velké ztuhlé
hromady smíchaného materiálu
ručně kopala Žabka.
V roce 1968 se rozběhla výroba
dalších nových výrobků - avivážní Pan podušky a Wectol. Čistící

Aktuality ze života našeho družstva
a blízkého okolí a něco více o našich
výrobcích se můžete dozvědět i z našich stránek na Facebooku: https://
www.facebook.com/dubrava.chvd

Kontakt:
Sylva Fritschková, telefon.: 577 320 641-3,
email: fritschkova.sylva@dubrava.cz
Základní informace získáte na webu: www dubrava.cz

a mycí houba na různé povrchy byla
předána k výrobě na galanterní
provozovnu, stejně jako saponátové
houbičky k dennímu ošetřování límečků a manžet košil, dále klipsové řemínky a tašky. Požadavky na
Žabku a Jitro nebylo možno uspokojit pro nedostatek základních
materiálů a výrobních kapacit. To
dnes má většina výrobních podniků přesně opačné starosti.

Postupně se sortiment výrobků
rozšiřoval a netrvalo dlouho a už
v roce 1969 obdrželo družstvo
Čestné uznání od ČSVD Praha za
„Dokonalý družstevní výrobek
roku 1969“ – mycí a čistící houbu
s pěnou.

Text: Ing. Štěpánka Tomaštíková

www.dubrava.cz
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ČMA Regionální klub, Severovýchodní Čechy
(RKS), Klub zlepšování a Severochema, družstvo
pro chemickou výrobu, Liberec pořádaly 11. února
od 9:30 hodin diskusní kulatý stůl v prostorách
družstva Severochema. Tématem setkání bylo
Budování tradiční české značky v prostředí nadnárodních obchodních řetězců.

Kulatý stůl zahájila předsedkyně RKS PhDr. Marie
Jírů, která účastníky diskusní akce vyzvala k představení se a sdělení očekávání od kulatého stolu. Poté se
slova ujal předseda družstva Severochema RNDr. Roman Hrnčíř, CSc., který seznámil přítomné s historií
i současností společnosti.
Následovala exkurze, během níž měli účastníci akce
pod vedením výrobního ředitele Ing. Eduarda Schaaba možnost blíže se seznámit s výrobními prostory
družstva.
Akce pokračovala odpolední prezentací na klíčové
téma „Budování tradiční české značky v prostředí
nadnárodních obchodních řetězců“, které přednesl
obchodní ředitel Severochemy Roman Oberer. Poté následovala diskuse. Účastníci akce odjížděli domů s pocitem, že si ze setkání odnesli řadu nových poznatků.

rubrika manažerů družstev

Severochema Liberec a regionální
klub ČMA Severovýchodní Čechy
uspořádaly setkání manažerů

Zdroj: ČMA
Text: Jana Henychová
Foto: RNDr. Roman Hrnčíř, CSc., PhDr. Marie Jírů

www.severochema.cz

www.cma.cz

V dalším čísle naleznete

Reportáž z družstva: TRINOM Brno
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Europoslanci by měli diskutovat s byznysem
o evropských iniciativách, které mohou mít zásadní
dopad na českou ekonomiku a celý vnitřní trh EU
Sociální dumping v dopravě, strategie pro jednotný trh zboží a služeb, rozvoj jednotného digitálního trhu, ale i uprchlická krize, udělení statutu
tržní ekonomiky Číně a transatlantické obchodní
a investiční partnerství – to jsou témata, která
vyzdvihli klíčoví představitelé zakladatelských
organizací CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU na již tradičním setkání s českými
členy Evropského parlamentu.

Zakladatelé ocenili především vzrůstající zájem europoslanců řešit témata, která se bezprostředně dotýkají byznysu a také odvahu hájit národní zájmy,
přestože jsou někdy v rozporu s názory politických
frakcí, které zastupují.
Zástupci CEBRE vyzvali europoslance, aby s nimi
včas diskutovali o důležitých agendách, které se budou řešit na půdě Evropského parlamentu a mohou
mít značný dopad na české podniky a celý vnitřní trh
EU. Jednou z nich je strategie pro jednotný digitální
trh, která se zaměřuje na klíčová témata jako např.
rozvoj vysokorychlostních sítí, dále digitalizaci ekonomiky nebo přechod na průmysl 4.0. „Požadujeme
urychlené vyřešení stávající nešťastné situace, kdy
je ohroženo čerpání 14 miliard korun z evropských
fondů na rozvoj vysokorychlostního internetu,“ uvedl v této souvislosti viceprezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR Stanislav Kázecký.
Přestože se sociálními standardy v dopravě zabývalo již předchozí vzájemné setkání, situaci se zatím
nedaří nastavit správným směrem. Příkladem toho je
zpráva o sociálním dumpingu zpravodaje Guillauma
Balase, která se momentálně připravuje ve Výboru pro
zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu
a navrhuje například princip stejné mzdy a sociální
ochrany za stejnou práci na stejném místě v Evropě.
„Tento pohled odmítáme, neboť nerespektuje přirozený zákon nabídky a poptávky a zmíněné požadavky
nelze s ohledem na ekonomické rozdíly v jednotlivých

zemích zajistit. Navrhovaná opatření mohou být naopak zástěrkou pro tlak starých členských států v boji
proti levnější pracovní síle ze zemí EU, které přistoupily po roce 2004,“ komentoval tuto zprávu prezident
Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.
Debatě se nevyhnulo ani jedno z nejvíce skloňovaných témat posledních měsíců, a to uprchlická krize.
„Přestože je v ČR zhruba 400 tisíc nezaměstnaných,
nedokážou pokrýt volná pracovní místa. Z toho důvodu potřebujeme usnadnit vízovou politiku a umožnit
vytipovaným pracovníkům přístup do ČR, a to zejména v době, kdy se česká ekonomika začíná zvedat,“
uvedl prezident Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner.
V souvislosti se sílícími debatami ohledně udělení
statutu tržní ekonomiky Číně zástupci podnikatelů
uvedli, že přestože se bude jednat o politické rozhodnutí, je zapotřebí vytvořit podrobnou studii hodnotící dopady a především zachovat stávající ochranné
mechanismy. Český byznys bude nadále bedlivě
sledovat i opatření plynoucí z mezinárodní dohody
COP21 a bojovat za to, aby ve jménu ochrany klimatu
nebyla podkopávána evropská průmyslová základna.

Setkání s českou delegací v Evropském parlamentu
zorganizovalo dne 12. února v Praze CEBRE – Česká
podnikatelská reprezentace při EU pro své zakladatele z řad podnikatelských a zaměstnavatelských
svazů: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská
komora ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU
byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem
průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, aby prezentovala
a obhajovala české podnikatelské zájmy před evropskými institucemi a u evropských podnikatelských
federací přímo v Bruselu.
Zdroj: CEBRE
(-jh-)

www.cebre.cz
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Nadhled, úcta, obětavost, humor a láska – taková
slova byla součástí pozvánky Klubu manažerek na
setkání s Evou a Václavem Hudečkovými, které se
konalo 17. února v Kongresovém sále pojišťovny
Kooperativa. Pohled na zasněžené střechy pražských domů z vyhlídkového sálu podtrhl hloubku
a oduševnělost této dvojice.
S otevřeností a laskavostí hovořili o svých začátcích, osobnostech, které jejich uměleckou i životní
cestu provázely a provázejí. Hovořili o vztazích,
o Akademii v Luhačovicích, kde každoročně připravují mladé hudebníky, o mnoha festivalech, které
spoluorganizují. Den před klubovým setkáním se
konal další z mnoha koncertů Svátků hudby, které
již léta přinášejí pohodu, téměř rodinnou atmosféru
a představení mladých talentů. Hovořili o dalších
aktivitách – například o projektu Má vlast, na kterém
Eva Hudečková spolupracuje s televizí Noe. Hovořilo
se i o knihách, které napsala, o plánech, které oba
mají. Padala i celospolečenská témata, vztah ke kultuře jako takové, ale i téma morálky, slušnosti atd.
Celé vyprávění Evy a Václava Hudečkových provázela
Láska s velkým L – láska vzájemná, láska k lidem, láska
k životu, domovu, ke všemu, co právě dělají i na co se těší.

Pokud jsem v úvodu pozvánky na akci uvedla pojmy
– nadhled, úcta, obětavost, humor a láska – po setkání
s manželi Hudečkovými doplním ještě vnitřní krása
a moudrost.
Děkuji za energií nabité odpoledne člence klubu
JUDr. Haně Machačové, člence představenstva a náměstkyní generálního ředitele pojišťovny Kooperativa a Ing. Martinovi Divišovi, MBA, předsedovi,
předsedovi představenstva a generálnímu řediteli
pojišťovny Kooperativa, jenž mile uvedl naše klubové
setkání.
Bylo to odpoledne s pohlazením po duši – i když do
duše zaselo spoustu témat k zamyšlení.
Text: PhDr. Lenka Tomešová
Foto: archiv Klubu manažerek ČMA

rubrika manažerů družstev

Klubové setkání s Evou a Václavem Hudečkovými

www.mujinspiromat.cz

Konference startupy & výroba propojující
nejúspěšnější výrobní ﬁrmy a mladé startupy
Business akcelerátor xPORT Vysoké školy ekonomické spolu se svými startupy organizuje 1. ročník
konference startupy & výroba propojující mladé,
inovativní ﬁrmy a nejúspěšnější výrobní podniky
v ČR. Konference se koná pod záštitou generálního
partnera ﬁrmy Foxconn, jednoho z pěti největších
soukromých zaměstnavatelů na světě.
Letošní konference startupy & výroba se uskuteční
ve čtvrtek 21. dubna 2016 v prostorách xPORTu VŠE
na Jeseniově 208, v Praze. Na půldenní konferenci
vystoupí 5 startupů, zaměřených na výrobní ﬁrmy,
které přinášejí na trh produkty a služby dle nejnovějších trendů ve světě výroby. Mezi nimi najdete řešení
na řízení kvality výroby, optimalizaci nákladů, logistiku, ﬁremní komunikaci nebo prodejní prezentace
21. století. Hlavní náplň konference budou tvořit tzv.
ideashopy, neboli semináře s diskuzí zaměřené na
sdílení vlastního originálního řešení daného tématu,
kde zástupci výrobních ﬁrem budou moct porovnat
přístup jejich ﬁrem k tématu oproti jiným výrobním
ﬁrmám v jejich odvětví. Ideashopy tak umožní ﬁr-

mám benchmarking a přinesou svěží pohled, aby se
inovace ve ﬁrmách účastníků daly do pohybu.
Účastníci se mohou také těšit na inspirativní přednášku generálního partnera Foxconn. Konferenci zahájí Filip Dřímalka, majitel EF1 a konzultant v oblasti
digitálních inovací. „To, kde se můžou velké ﬁrmy
učit od startupů, je právě přístup k řešení problémů
nebo využívání příležitostí” popisuje pan Dřímalka
hlavní výhody akce.
Kromě inspirativních rad si účastníci mohou odnést i adresář plný kontaktů na potenciální byznys
partnery. Samozřejmě nebude chybět možnost neformálních setkání u občerstvení.
Kapacita akce je omezena na 80 účastníků. Registrovat se je možné na stránkách konference do 14. dubna.
Letošní konferenci startupy & výroba dále podporují ﬁrmy Hobra Školník, Bosch Termotechnika,
a další. Organizátory akce jsou ﬁrmy SimpleJohn,
Solvica a business akcelerátor xPORT VŠE.
Text. Jan Sovák

www.startupyavyroba.cz
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rubrika manažerů družstev

Průzkum mezi ﬁnalisty soutěže
MANAŽER ROKU:
Z administrativních překážek manažery
drtí zejména kontrolní hlášení
Několik ředitelů velkých ﬁrem podnikajících
v oborech jako gumárenství, chemie, radiokomunikace či sklářský průmysl, předseda družstva
vyrábějícího oděvy, generální ředitelka největšího domácího prodejce ojetých aut, tajemník radnice statutárního města, ředitel soukromé vysoké
školy – tito všichni se nezávisle na sobě shodnou
na nepříjemném zjištění – administrativní zátěže
v České republice navzdory opakovaným ujišťováním z úst vládních činitelů stále neubývá. Stejný
názor zastává dalších 80 procent respondentů ankety mezi ﬁnalisty loňského 22. ročníku prestižní
soutěže MANAŽER ROKU.

Počet
byrokratických
překážek podnikání v ČR
podle nich naopak stále
roste. Co je pro ﬁrmy, školy a další organizace nejpalčivějším
problémem
počátkem letošního roku?
Odpověď je jednoznačná:
„Novela zákona o DPH
s účinností od 1. 1. 2016
a nová povinnost podávat
měsíční hlášení správci
daně,“ uvedl předseda oděvního družstva Moděva
Konice Ing. Leo Doseděl.
„Novou zátěží jsou například kontrolní hlášení
k DPH a nesmyslně krátké
lhůty k vyřízení v případě
zjištění,“ potvrzuje ředitel Severochemy Liberec
RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.
Svaz průmyslu a dopravy
ČR (SP ČR) na četná úskalí kontrolního hlášení
k dani z přidané hodnoty
opakovaně poukazoval. Výsledky ankety potvrdily,
že se obavy jeho expertů naplnily - z respondentů
ankety právě kontrolní hlášení k DPH jako největší

administrativní překážku pro podnikání jmenovalo
více než polovina respondentů - ﬁnalistů loňské soutěže MANAŽER ROKU.
Vyhlašovatelem soutěže, jehož vítězi budou oceněni
21. dubna v pražském Paláci Žofín, je Svaz průmyslu
a dopravy ČR spolu s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Českou manažerskou asociací, která je současně jejím realizátorem.
Součástí soutěže je i oslovování ﬁnalistů a ankety
mezi nimi na aktuální témata, a to i ohledně administrativní zátěže.
Jako další zbytečné systémové obtíže, které musí při
své práci překonávat, špičkoví manažeři jmenovali
nedostatky stavebního zákona, pomalou elektronizaci státní správy, příliš vysoké náklady ﬁrem na
zavádění legislativních novinek do praxe či nutnost
administrativně zvládnout v účtárnách agendu exekucí týkající se jejich zaměstnanců.
Z účastníků ankety jich drtivá většina konstatovala zhoršení byrokratické zátěže, alespoň částečné
zlepšení situace jich zaznamenala zhruba pětina.
I optimisté mezi respondenty však uvádějí, že stát
má v otázce administrativní zátěže stále co zlepšovat. „Bylo by třeba, aby zákony byly každému srozumitelné se všemi důsledky a lidé je mohli běžně
plnit s minimálním úsilím a bez pomoci vzdělaných
odborníků,“ dodala ředitelka krajského úřadu Královéhradeckého kraje Ivana Křečková.
Soutěž MANAŽER ROKU byla založena v roce 1993
jako počátek tradice hodnocení významných reprezentantů managementu v ČR. Je prezentací moderních metod řízení, vývoje a trendů. Umožňuje ocenit
osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky
širší veřejnosti a poukázat na jejich úlohu v rozvoji
české ekonomiky a společnosti. Postupně byla rozšířena i na další oblasti – kulturu, sport a veřejnou
správu.

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR
(-jh-)

www.manazerroku.cz
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Česká marketingová společnost (ČMS), POPAI,
České sdružení pro značkové výrobky a AČRA společně představily výsledky pravidelného výzkumu „Postoj české veřejnosti k reklamě“. Průzkum
probíhá pravidelně již od roku 1993, v loňském
roce bylo agenturou ppm factum dotázáno 1000
osob starších 15 let. Výsledky byly prezentovány
na tiskové konferenci 9. března na Novotného lávce v Praze.
Průzkum se mimo jiné zabýval přesycením konzumentů klasickou reklamou, které v posledním období
kupodivu nevzrůstá, v případě některých klasických
médií dokonce klesá. Z aktuálně používaných forem
propagace vadí respondentům ankety nejvíce výrazná a rušivá televizní reklama, která zasahuje do
televizních pořadů, a rovněž vhazované letáky do
poštovních schránek a reklama na internetu a sociálních sítích. Naopak pozitivně je přijímána reklama
na místě prodeje, například rozšíření předváděcích
ochutnávek produktů si přeje 1/3 dotázaných.
Obdobně jako v minulých letech byli respondenti ankety tázáni, zda nakupují na základě reklamy.
Za příznivou při nakupování ji pokládá 44 procent
z nich, častěji jde o ženy, mladší lidi s vyššími příjmy,
obyvatele menších měst a časté uživatele internetu.
Nákup na základě reklamy přiznalo 39 procent dotázaných, což je o 5 procent méně než v loňském šetření.
Respondentům vadí na reklamě především manipulace s lidmi a podpora zbytečného konzumu, chápou ji však jako součást moderního způsobu života

a uvědomují si i její nezbytnost pro tržní ekonomiku
a existenci médií. Z celkového hlediska je viditelná
polarizace pozitivních a negativních postojů k reklamě. Spíše pozitivní vztah k reklamě má 40 procent
lidí, negativní 48 procent a „reklamu neřeší“ 12 procent dotázaných.
(-rs-)
Zdroj a foto: ČMS
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Češi a reklama 2016

Nákup na základě reklamy
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DRUPOL otevřel
zrekonstruovaný autosalon v Příbrami
předních plastových světlometů, čištění klimatizace,
přípravu na technickou kontrolu a mnoho dalších
služeb. Prioritou družstva DRUPOL je především
kvalita poskytovaných služeb, individuální přístup
k zákazníkovi a zejména jeho spokojenost.
Kromě příbramského autosalonu družstvo DRUPOL
provozuje autosalon také ve Zdicích.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného salonu se
konalo v pátek 4. března od 14:00 hodin na adrese
Milínská 30, Příbram VIII. Otevření autosalonu
byli přítomni předsedkyně družstva DRUPOL Ing.
Jarmila Špryňarová, ředitel DRUPOLu Ing. Martin
Špryňar, předseda Svazu českých a moravských
výrobních družstev JUDr. Rostislav Dvořák a další
významní hosté. Jde v pořadí již o druhý komplexně rekonstruovaný show-room.

Družstvo DRUPOL se zabývá prodejem a servisem vozů
ŠKODA již několik desítek let. Během této doby se rozsahem a kvalitou služeb stali významnými prodejci na
Berounsku a Příbramsku. Družstvo je autorizovaným
prodejcem nových i ojetých vozů ŠKODA s garancí
kvality služeb. Poskytuje komplexní nabídku doplňkových a servisních služeb na vysoké profesionální
úrovni, včetně pojištění a ﬁnancování. Podnikatelským subjektům nabízí výhodné ﬁnancování a správu
vozového parku formou operativního leasingu.
Samozřejmostí jsou služby pneuservisu, včetně
uskladnění pneumatik, likvidace autovraků a půjčovny vozidel. Dále nabízí ruční mytí vozu, rozleštění

Zleva: Ing. Martin Špryňar (ředitel Drupolu),
JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)

Zleva: Miroslav Bláha (vedoucí prodeje Česká republika),
Ing. Jarmila Špryňarová (předsedkyně družstva DRUPOL),
Ing. Martin Špryňar (ředitel družstva DRUPOL),
JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)

www.drupol.cz
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Vzdělávání zaměstnanců je jednou z oblastí, na které lze získat dotaci z ESF. Jednou
z možností, jak tyto dotace nyní využít, je v současné době projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. S projektem má velké zkušenosti i společnost Centrum
andragogiky, nabízí ﬁrmám poradenství v oblasti čerpání dotace i přípravy vzdělávacích programů. „Jedná se o podstatně jednodušší způsob, jak získat ﬁnance na vzdělávání ve ﬁrmách, než tomu bylo prostřednictvím samostatných projektů v rámci dotací
z ESF. Také schvalování netrvá zdaleka tak dlouho,“ říká PhDr. Marie Jírů z Centra
andragogiky.

milionů korun (pravděpodobně forma zjednodušeného rozpočtu).

rubrika manažerů družstev

Výzva pro vzdělávání
– dotace z ESF

Projekt lze využít pro podporu dalšího profesního
vzdělávání zaměstnanců členských subjektů.
Projekty budou fungovat pravděpodobně v režimu
zjednodušeného vykazování, tzv. jednotkových nákladech (tento režim musí projít schválením Evropské komise).

Na podzim 2016 můžeme očekávat vyhlášení dotačního titulu: “Vzdělávání - společná cesta k rozvoji
– výzva č. 03_16_060”. Žádosti na tento projekt bude
možné podávat ve lhůtě od 1. září do 31. října 2016.
Vlastní realizace projektů vzešlých z této výzvy se
očekává v druhém kvartálu roku 2017. Programovou
oblast a území dopadu zahrnuje Českou republiku
bez hl. m. Prahy. Sídlo žadatele může být na území
hl. m. Prahy, ale výkon práce zaměstnanců musí být
mimo toto území. Za oprávněné žadatele se považují
instituce sdružující více subjektů, resp. členů – např.
profesní a podnikatelská sdružení, spolky, asociace či
svazy, tj. nestátní neziskové organizace (NNO). Cílovou skupinou jsou zaměstnanci členských subjektů.
Pro využití projektů je pozitivní 0%ní míra spolufinancování, která platí pro všechny členské
subjekty v případě čerpání v režimu de minimis,
kdy příjemcem dotace je NNO. Bude možné čerpat
prostředky také v režimu podle blokové výjimky.
Žádosti bude možno podávat pro projekty s předpokládaným finančním rozpětím od pěti do třiceti

Pomůžeme Vám získat ﬁnance na vzdělávání včetně
zajištění veškerého servisu.
V případě zájmu volejte na telefonní číslo:
+420 774 695 281 nebo pište na e-mail:
info@centrumandragogiky.cz
Harmonogram výzev najdete na
http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev
Avíza výzev najdete na
http://www.esfcr.cz/aviza-vyzev-opz
Text: PhDr. Marie Jírů, Jana Henychová
Foto: archiv Centra andragogiky

www.centrumandragogiky.cz
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z Bruselu

Nová platforma pro spotřebitele
a obchodníky umožní řešit spory on-line
Evropská komise v polovině února uvedla do provozu novou platformu, která pomůže spotřebitelům a obchodníkům řešit on-line spory týkající se nákupů na internetu. Platforma
pro řešení sporů on-line představuje jednotné kontaktní místo, které spotřebitelům a obchodníkům z EU umožňuje urovnávat spory v případě domácích i přeshraničních nákupů
on-line. Děje se tak prostřednictvím přesměrování sporů k vnitrostátním subjektům alternativního řešení sporů, které jsou na platformu napojeny a byly vybrány členskými státy na
základě kvalitativních kritérií a následně oznámeny Komisi.
Komisařka
pro
spravedlnost, spotřebitele a rovnost
žen a mužů Věra
Jourová připomněla: „Většina spotřebitelů, kteří při
nákupech
on-line
narazí na problémy,
stížnost
nepodá,
protože si myslí, že
celá procedura je
příliš
zdlouhavá
a nevede k žádnému řešení. Platforma pro řešení
sporů on-line je inovativní nástroj, který spotřebitelům a obchodníkům šetří peníze. Pomůže zvýšit
důvěru spotřebitelů při nákupech on-line a podpoří
podniky, které prodávají do zahraničí, čímž přispěje
k rozvoji evropského jednotného digitálního trhu.“

KLÍČOVÉ PRVKY NOVÉ PLATFORMY:
Platforma je snadno ovladatelná a přístupná ze
všech typů zařízení. Spotřebitelé mohou vyplnit
formulář stížnosti dostupný na platformě ve třech
jednoduchých krocích.
Platforma nabízí uživatelům možnost provést celý
postup řešení sporu on-line.
Platforma je mnohojazyčná. Součástí platformy
je překladatelská služba, která asistuje při sporech,
kterých se účastní strany z různých evropských
zemí.
V současné době je k platformě pro řešení sporů
on-line připojeno přibližně 117 subjektů alternativního řešení sporů z 17 členských států. Komise
spolupracuje s členskými státy na tom, aby bylo co
nejdříve dosaženo úplného pokrytí všech členských
států a odvětví. Alternativní řešení sporů nabízí
rychlý a levný způsob k urovnání sporů. Průměrně

trvá vyřešení sporu nanejvýš 90 dnů. Zkušenosti
evropských spotřebitelů, kteří alternativní řešení
sporů využili, jsou převážně pozitivní – s tím, jak
byl jejich spor prostřednictvím tohoto postupu vyřešen, bylo spokojeno 70 procent z nich. Jde o doplňkový způsob, jak mohou spotřebitelé řešit své spory,
a nenahrazuje možnost obrátit se na soud, která je
obvykle dražší a delší (pouze 45 procent spotřebitelů
je spokojeno s tím, jak jejich spor řešil soud).
Z této nové platformy budou proﬁtovat také obchodníci, protože postupy alternativního řešení
sporů jim umožní vyhnout se vysokým nákladům
řízení a udržet si dobré vztahy se zákazníky.
Právním základem pro zřízení platformy pro řešení sporů on-line je nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line, které popisuje hlavní funkce
platformy a také pracovní postup v případě sporu
řešeného jejím prostřednictvím. Uvedené nařízení
vychází ze směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů, díky které mají spotřebitelé při
řešení svých smluvních sporů s obchodníky přístup
k alternativnímu řešení sporů. Přístup k alternativnímu řešení sporů je k dispozici pro všechny typy
zakoupeného zboží či služeb, bez ohledu na to, zda
byly či nebyly zakoupeny on-line, a rovněž v případech, kdy spotřebitel pochází z jiného členského státu než obchodník.Členské státy sestavily seznamy
národních subjektů, které nabízejí postupy alternativního řešení sporů. Subjekty uvedené na těchto
seznamech splňují kvalitativní požadavky stanovené právními předpisy EU.
Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.
eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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Zahradní techniku
a nářadí lze skladovat
v konteineru
Kontejner KOVOBEL lze využít ke skladování veškeré zahradní techniky a zahradního nářadí. Je možné jej také použít jako
sklad zahradních substrátů a sypkých materiálů a ochránit je
tak před znečištěním a znehodnocením. Kontejner je standardně vybaven dřevěnou podlahou. Lze jej dovybavit regálovými
stojany a regálovými nosníky s dřevěnými, nebo záchytnými
policemi. Tímto způsobem lze snadno zvýšit skladovou plochu
a tím i užitkovost kontejneru.
Jako volitelné příslušenství nabízíme střechu s průsvitným
pruhem a okna. Ta zajistí dostatečné osvětlení pro případnou
práci uvnitř kontejneru.
Výrobcem konteinerů je KOVOBEL, výrobní družstvo Domažlice.

www.kovobel.cz
4/2016
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Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční český výrobce, který letos slaví
65. výročí svého založení. Těžiště jeho výroby spočívá v sortimentu velmi kvalitních
kuchyňských a řeznických nožů i náčiní. Výrobní program KDS je ale mnohem širší
a vybere si v něm skutečně každý. Kompletní sortiment si můžete prohlédnout i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz .

SOUPRAVA TREND ROYAL (2736)
SO
Sou
Souprava
je složena z nejužívanějších a nejpopulárnějších kuchyňských nožů řady Trend Royal. Ideální na chalupu, nebo jako základ
ský
nově vybavované kuchyně. Tato řada se vyznačuje použitím vysonov
ce kvalitní nerez oceli, dlouhou trvanlivostí ostří a ergonomicky
tvarovanými střenkami. Nože z této soupravy Vám práci v kuchyni
tva
usnadní a zpříjemní.
usn

TÁBORNICKÝ NŮŽ (1271)
Pokud trávíte volný čas aktivně, pod širým nebem, jedná se o ideálního pomocníka pro Vás. Tábornický nůž vydrží díky
robustnímu provedení čepele z nerezové
oceli a odolné plastové střence opravdu
hodně. Rozsah využití tohoto nože je velmi široký a při jeho nošení určitě oceníte
i praktické koženkové pouzdro na opasek.

KDS Sedlčany • Sedlecká 570, 264 01 Sedlčany • tel.: 318 841 911
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