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slovo úvodem

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD
Vážené dámy a pánové, milí kolegové,
dovolte, abych Vás dnešním úvodníkem oslovil několika tématy, která patří v podnikatelském prostředí
v poslední době mezi nejvýznamnější.
Prvním z nich je nedostatek kvaliﬁkovaných pracovníků na pracovním trhu České republiky. Je pro
mne neuvěřitelné, že tak významné téma nachází tak
malou odezvu v aktivitách naší vlády a státní správy.
Firmám chybí tisíce pracovníků, nemohou realizovat
řadu zakázek, přesouvají některé výrobní aktivity do
zahraničí a déle než rok jejich zástupci žádají neúspěšně
vládu, aby zprůchodnila možnosti zajištění pracovníků
do výrobní sféry z Ukrajiny. To, že nenaplníme továrny
práce chtivými migranty, už došlo i tomu největšímu
optimistovi, a tlak odborů na to, abychom na prvním
místě zaměstnali evidovaných 430 tisíc nezaměstnaných, se po zvážení předložených údajů také významně
snížil. Z evidence totiž vyplývá, že 200 tisíc evidovaných pracovat nebude, 130 tisíc je vedle sociálních dávek
vázáno na šedou ekonomiku a pracovat nechtějí a 100
tisíc lidí, kteří sice jsou zaměstnatelní, buď neodpovídá
kvaliﬁkací, nebo nechtějí za prací po republice migrovat. Odboráři už snad pochopili, že jsme na jedné lodi
a že využívat situace nedostatkového trhu práce v tlaku
na růst průměrné mzdy (zaměstnavatelé se přeplácejí,
aby nepřišli o ještě více pracovníků a to i za cenu rizikové rentability) je velmi krátkozraká politika vedoucí ekonomiku po hraně propasti. Prostě neexistující
populační politika, kterou zanedbaly všechny minulé
vlády, spojená s destruovaným systémem středního odborného učňovského školství způsobily, že „nejsou lidi“.
Pokud by nynější předseda vlády vytvořil exkluzívní
populační program a ministryně školství od zítřka vyřešila školskou koncepci (o čemž můžeme s úspěchem
pochybovat), tak bychom na zdroje pracovních sil čekali
polovinu generace. Proto je nutné, aby vláda alespoň odstranila bariéry, které našim podnikatelům brání si pomoci pracovníky ze zahraničí, nejlépe z Ukrajiny, která
nám je kulturně z těch dostupných nejbližší.
Druhým tématem jsou karenční doba a sick days.
Myslel jsem si po několika jednáních s premiérem, že
zrušení karenční doby nepřipadá v České republice
v nejbližších letech v úvahu. Myslel jsem si to zejména po tom, co jsme předložili řadu kvaliﬁ kovaných
informací a rozkladů oproti emotivním argumentům
odborářů, že lidé přijdou s nudlí u nosu do práce a předají ji dalším a v tom je nepřijatelnost tohoto opatření.
Jsou zde jasná čísla o tom, jak vysoká byla nemocnost
v České republice před zavedením karenční doby a po
něm, jsou tu srovnávací analýzy s ostatními evropskými zeměmi, které samozřejmě mají karenční dobu
také zavedenou a v některých případech i dvojnásobně delší než Česká republika, jsou zde propočty ztrát
a nákladů, které by zrušení tohoto opatření neslo, jsou

zde posudky a odborná stanoviska zdravotníků atd.
atd. Snad si při svém rozhodování vláda vzpomene, jak
zrušila poplatky u lékaře s odůvodněním, že jsou asociální. Teď vládu to chybné rozhodnutí mrzí, protože
jsou zase přeplněné čekárny ve zdravotnických zařízeních a zdravotnictví chybí prostředky. Do rozhodování o ekonomických faktorech totiž nepatří politické
proklamace a emotivní neodborné rozhodování bez
posouzení faktů, byť by bylo sebe líbivější.
Třetím tématem je stále aktuální oslabování kurzu
koruny. Jde o téma, které bylo v uplynulých letech pochodní exportérů a s přibývajícím časem se pomalu stává jejich noční můrou. Co udělá koruna, až intervence
přestanou? Kdy s nimi skončí designovaný guvernér
ČNB Jiří Rusnok? Jaký skok udělá koruna, až intervence
skončí, o kolik koruna posílí? Co budeme dělat s účetní
ztrátou, která posílením koruny na konci tohoto pokusu vznikne? ČNB to zatím stálo 520 mld. korun a hovoří
se o záporných úrokových sazbách. Skutečností zůstává,
že zásah ČNB byl ve svém začátku pro exportéry skutečně pochodní, která jim pomohla a pozitivně ovlivnila
jejich ekonomiku. Řada ekonomů posílená situací opět
volá po urychlení zavedení eura v České republice a nedivím se tomu. Je však nutné být velmi a velmi opatrní
ve vztahu k dopadům tohoto kroku a dopady na naše
občany nevyjímaje, protože pro ně by zavedení eura
nebylo v současné době žádným vítězstvím a my přece
všechno co děláme, děláme zejména pro ně, a to nejen
politici a ČNB.
V závěru mi dovolte, abych poděkoval našim kolegům, ﬁnalistům soutěže MANAŽER ROKU, kteří převzali své tituly za přítomnosti prezidenta republiky
a předsedy vlády dne 21. dubna na pražském Žofíně.
Jsou to předsedkyně výrobního družstva Dita Tábor
Ing. Eva Samcová, předseda Kovodružstva Strážov
Ing. Václav Valter, předseda Irisy Vsetín Ivan Abdul,
předseda Kooperativy Uhlířské Janovice Ing. Miloslav
Meloun, předseda Kovoplastu Hluk Bc. René Skrášek
a místopředseda a ředitel Dřevojasu Svitavy Ing. Petr
Blažek. Děkuji jim za to, že reprezentovali výrobní
družstevnictví tím nejlepším, čím mohli, a to dobrou
prací a vynikajícími výsledky. Uvnitř časopisu o tom
najdete více informací.

www.scmvd.cz
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AMPER 2016
V pořadí již 25. mezinárodní veletrh elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení
a zabezpečení AMPER 2015 se konal ve dnech 15. – 18. března v areálu brněnského výstaviště.
Prezentovalo se na něm celkem 605 ﬁrem z 23 zemí a navštívilo ho 45,2 tisíce návštěvníků.
Ve společné expozici organizované SČMVD vystavovala družstva Obzor Zlín, Kooperativa
Uhlířské Janovice a Otava Písek. V samostatných expozicích se prezentovala družstva Elektro
Bečov a Lidokov Boskovice.

Elektro Bečov nad Teplou
www.elektrobecov.cz
Družstvo je českým výrobcem elektrotechnického
materiálu – řadových svorek, rozbočovačích, stoupacích a ekvipotenciálních svorkovnic, zemnicích
svorek a ostatního elektrotechnického spojovacího

materiálu a příslušenství. Mezi další elektrotechnický materiál patří svorkovnice stožárů veřejného
osvětlení a dalšího elektrotechnického spojovacího
materiálu i podle konkrétních požadavků zákazníků.
Na veletrhu družstvo nabízelo například stožárové výzbroje s přepěťovou ochranou, které využívá
i výrobní družstvo Kooperativa Uhlířské Janovice
pro svoje ocelové stožáry veřejného osvětlení. Dají se
použít pro všechny
typy stožárů a svítidel, které jsou na
trhu.
Z dalších systémů
a výrobků družstvo
Elektro vystavovalo například nové
průchodky pro kabely s krytím IP 66,
67, elektrické moduly a především
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širokou nabídku řadových svorek včetně řady BD pro
precizní spojování vodičů.
Družstvo na veletrhu prezentovalo také využití automatické linky pro galvanizaci kovů pro kooperační
účely.

KOOPERATIVA, výrobně obchodní
družstvo Uhlířské Janovice
www.ocelovestozary.cz www.kooperativa-vod.cz
Družstvo je výrobcem ocelových stožárů nejen pro
veřejné osvětlení. V sortimentu výrobků lze nalézt

kromě veřejného osvětlení také stožáry dekorativní, železniční, trakční, vlajkové, kamerové, výškové
a atypické ocelové stožáry včetně příslušenství jako
jsou výložníky či stožárová výzbroj. Součástí nabídky
pro kompletní řešení veřejného osvětlení jsou také
svítidla jak klasická tak LED.

Uprostřed: Ing. Miloslav Meloun
(předseda družstva Kooperativa)

Návštěvníci veletrhu měli možnost navštívit stánek Kooperativy a seznámit se osobně jak s kvalitou
vystavovaných výrobků, tak získat potřebné informace. Atraktivní osvětlení vystavované v expozici
družstva přilákalo velké množství návštěvníků.

Lidokov, výrobní družstvo Boskovice
www.lidokov.cz
Družstvo je výrobcem rozvaděčových zámků, klik,
závěsů, táhel, klíčů a dalších komponentů určených
pro použití v energetice, plynárenství, vzduchotechnice, při čerpání pohonných hmot a v mnoha dalších
oborech. Kromě již zmíněného sortimentu je družstvo
tradičním výrobcem transformátorových páječek,
upínacích a svěrkových kleští a ručního sudového
čerpadla pro čerpání hořlavých kapalin. Dalšími
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Zleva: Ing. Lenka Bartoničková (SČMVD),
Vladimír Najman (předseda družstva
Lidokov)

OBZOR, výrobní družstvo Zlín
www.obzor.cz
výrobními programy
družstva jsou výroba
bytových
svítidel,
soustružení a frézování na CNC strojích
a galvanické pokovení zinkem.
Družstvo si zajišťuje ve své nástrojárně výrobu nástrojů pro vlastní potřebu a kromě vlastních
produktů nabízí výrobu dle dokumentace a na přání
zákazníka s využitím moderních technologií a montážních kapacit.
Mezi letošní novinky Lidokovu patřily nové typy
svítitel LED ve třech variantách barvy světla (teplá
bílá, neutrální bílá a studená bílá). Svítidla je možno
použít jako stropní nebo nástěnná, ideálně do chodeb, schodišť, sklepů a podobně.

6
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Výrobní družstvo Obzor Zlín na veletrhu AMPER
prezentovalo vypínače a zásuvky všech tří řad, které
má ve svém výrobním programu. Základní řadou je
Elegant, která je vyráběna v plastovém provedení.

U výrobků Obzoru vzniká zajímavé spojení atraktivního designu s příznivou cenou. Zájemci si mohou
zakoupit výrobky prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách družstva nebo u obchodníků
s elektroinstalačním materiálem.

OTAVA, výrobní družstvo Písek
www.vdiotava.cz
Družstvo Otava se na veletrhu AMPER prezentovalo jako výrobce kabelových svazků pro auto-moto.
Provátí také navíjení cívek transformátorů. Dále
je výrobcem bovdenů pro moto a malou zahradní
techniku. Spolupracuje s významnými ﬁrmami, pro
které vyrábí zboží na základě dodané dokumentace.
Přibližme si alespoň část výroby:

Řada obsahuje prakticky
všechny varianty zásuvek,
včetně vysavačové zásuvky i zásuvky s krytím IP 44,
kterou lze použít v prašných a vlhkých prostorách
nebo ve venkovním prostředí. Další řadou je Variant, která je řadou určenou
do hravých prostor, školek,
dětských pokojů apod. Jedná se o avantgardní design
– výrazné syté barvy rámečků na sebe vždy upoutají pozornost a působí
optimisticky. Třetí řadou
je Decente, u které jsou rámečky vyráběny z přírodních materiálů – skla, dřeva či kovu. Jde o luxusnější
řadu, kterou charakterizuje jednoduchý a nadčasový
design.

Kabelové svazky – představují stříhání a přípravu kabelů na automatech (Komax), popis vodičů,
krimpování kabelů na automatech i ručně, montáž
kabelových svazků, dokončení svazků (ovinutí)
a elektronickou kontrolu výrobků (Adaptronic).
Navíjení cívek, transformátorů – navíjení různých
druhů solenoidních cívek a transformátorů, navíjení toroidních cívek, dokončování zvláště s vyšším
objemem ruční práce, montáž podsestav i ﬁnálních
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Bodové svařování – odporová svařování na inventorovém zařízení, a to elektrosoučástky, vodiče, varistory, rezistory a diody.

výrobků včetně zalévání do plastů, kontrola dle požadavků zákazníka včetně měření elektrických veličin.
Montáže a předmontáže – montáže elektrotechnických a elektronických součástí, montáže pro automobilový průmysl, montáže nábytkového kování,
montážní a kompletační práce různých dílů – kovo,
plasty a dřevo.
Bovdeny – stříhání lanek a bovdenových spirál, lisování a cínování koncovek, montáž bovdenů, silová
kontrola výrobků.

Veletrh AMPER je po právu považován za největší veletrh elektrotechniky v České republice a na
Slovensku. Svou každoroční návštěvností potvrzuje, že je jedničkou mezi veletrhy elektrotechniky
a elektroniky ve střední Evropě. Veletrh AMPER je
již dlouhodobě ideálním prostorem pro navázání
nových obchodních vztahů, posílení image značky, upevnění konkurenční pozice ﬁrmy a vztahů se stávajícími zákazníky a v neposlední řadě
i efektivní prezentací novinek nejen na samotném
veletrhu, ale také prostřednictvím odborných mediálních partnerů veletrhu a na webu amper.cz.
Efekt samotného veletrhu tak přesahuje hranice
výstaviště i termín jeho konání. Neodmyslitelnou
součástí veletrhu je bohatý doprovodný program
tvořený odbornými konferencemi, semináři, školeními a workshopy.
Text: Jana Henychová
Foto: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková

www.amper.cz

SONA, výrobní družstvo, Žďár nad Sázavou
vystavovala na veletrhu RYBAŘENÍ 2016
Prodejní výstava rybářských potřeb RYBAŘENÍ se konala ve dnech
17. – 20. března v areálu brněnského výstaviště. Návštěvníci měli
možnost vidět přehlídku kompletního sortimentu rybářských
potřeb v České republice. Na výstavě mělo svou expozici také
družstvo SONA Žďár nad Sázavou.
Výstava RYBAŘENÍ je nejkoncentrovanější nákupní příležitostí pro české rybáře. Výstavy se tradičně
účastní klíčoví dodavatelé a nejvýznamnější importéři rybářských potřeb na českém trhu. Součástí akce
byl atraktivní doprovodný program pro odborné
i laické návštěvníky s názvem Rybářská aréna. Veletrh nabízí tradičně významné značky rybářských
potřeb z ČR i zahraničí a nákup výrobků za výhodné
ceny. Návštěvníci akce měli možnost seznámit se také
s představením a testováním novinek a předvedením
praktických ukázek. V rámci doprovodného programu probíhalo vysílání odborných a přírodopisných
ﬁ lmů, byly prezentovány zajímavé výrobky a činnost
odborných škol. Mladí rybáři si mohli otestovat své
znalosti v Kvízu pro mladé rybáře. Mezi doprovodný
program patřilo též vyhlášení výsledků TOP exponátu výstavy RYBAŘENÍ.
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SONA, jejíž expozici bylo možné na veletrhu RYBAŘENÍ navštívit, je český výrobce s dlouholetou tradicí, zabývající se výrobou rybářských potřeb již od

Mezi výrobky, které družstvo SONA nabídlo na veletrhu RYBAŘENÍ, mohli návštěvníci vidět rybářské
sedačky vyrobené z kvalitních ocelových trubek,
povrchově upravených vypalovací barvou. Potahy
sedaček jsou zhotoveny z polystyrenového materiálu
s vodoodpudivou úpravou. Dalším zajímavým výrobkem byly rybářské skládací stolky a křesílka. Křesílka a lehátka se vyznačují vysokou kvalitou, pevností
a dokonalým provedením. K pohodlí přispívají i široké
dřevěné podpěrky. U křesílek nutno zmínit nízkou
váhu výrobků, jednoduché složení a snadný transport.

propagace, výstavy, veletrhy

roku 1959. Původní výrobní sortiment ﬁrmy
(laminátové rybářské
pruty) byl postupně
rozšiřován a dnes
SONA mimo jiné
nabízí vidličky, podběráky,
stojánky,
stojany, tašky, obaly, křesílka, sedačky,
vozíky, lehátka a aluminiové boxy s veškerým příslušenstvím nejen pro komfortní rekreační, ale i pro vrcholový závodní rybolov. Dále nabízí
campingové vybavení pro nejnáročnější spotřebitele.
K samozřejmostem patří záruční i pozáruční servis.

i vhodný dárek pro rybáře, může patřit například držák na láhev umístitelný na trubkovou část křesílek
PATRIK a PATRIK THERMO.
Družstvo vystavovalo také několik velikostí podběráků a dále sedačky na plavanou. Ty jsou charakterizovány vysokou funkčností a profesionalitou
provedení a splňují nejnáročnější požadavky na rybáře. Jednotlivé modely se od sebe liší počtem kazet.
Zajímavou pomůckou rybáře je jistě i rybářský vozík
– SONA ve svém katalogu nabízí hned pět modelů.

Vedle sedaček a křesílek SONA nabízí také velký
výběr rybářských skládacích lehátek. Jedná se o výrobky z ocelových materiálů s vysokou stabilitou
a nosností. Lehátka jsou opatřena thermomatracemi
z vodoodpudivého materiálu a zajišťují izolaci proti
chladu.

Mezi zajímavostmi vystavovanými na veletrhu RYBAŘENÍ zmiňme alespoň ještě z nabídky družstva
SONA kolekci rybářských tašek a obalů. Prakticky
zpracovaná pouzdra jsou zhotovena z velmi odolného, vodoodpudivého materiálu. Oddělené komory,
uzavíratelné kvalitními zipy, dokonale chrání nářadí a poskytují dostatek prostoru i pro kompletně
sestavené pruty. Tašky jsou vybaveny postranními
kapsami pro podběrák, vidličky a další rybářské nářadí. Pohodlné popruhy usnadňují nošení v ruce i za
zádech.

V nabídce byly dále rybářské vidličky, stojany a další příslušenství. Mezi zajímavý doplněk, ale třeba

Text: Jana Henychová
Foto: Jana Henychová a archiv družstva SONA

www.sona.cz
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Dřevotvar Jablonné nad Orlicí a DRUPOL Praha
na veletrzích FOR FURNITURE a FOR GARDEN 2016
Na tradičním souboru jarních veletrhů o bydlení, zahradě
a designu FOR HABITAT, FOR FURNITURE a FOR GARDEN, který
se uskutečnil ve dnech 17.-20. března na výstavišti PVA EXPO
Praha v Letňanech, vystavovala se svými výrobky a novinkami
také výrobní družstva Dřevotvar Jablonné nad Orlicí a DRUPOL
Praha. Součástí veletrhů byla i v letošním roce přehlídka českého
a zahraničního interiérového designu DESIGN SHAKER.

Zahájení veletrhů a přehlídky
DESIGN SHAKER proběhlo ve
čtvrtek 17. března za účasti vedení
pořádající společnosti ABF, pozvaných hostů, představitelů vystavujících ﬁrem a zástupců médií.
Téměř 600 předních českých i zahraničních vystavovatelů využilo
v letošním roce výstavní plochu
přibližně 31,5 tisíc m 2 letňanského
výstaviště a v žádném případě se
nejednalo o přehnané číslo. Soubor
veletrhů s bohatým doprovodným
programem, včetně přehlídky
DESIGN SHAKER a vyhlášení cen
Grand Prix, navštívilo přes 28 tisíc
návštěvníků, což je sice méně než
v minulém roce, přesto si veletrhy
udržují stálý zájem veřejnosti.
Dřevotvar Jablonné nad Orlicí
vystavoval na mezinárodním veletrhu nábytku a bytového designu
FOR FURNITURE s dvěma nábytkovými programy. Nábytek do obý-
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vacích pokojů z programu
PORTE je vyrobený z masivního buku a přírodní
bukové dýhy a na veletrhu
byla prezentována ukázková část obývacího pokoje

s knihovnou. Návštěvníci expozice
Dřevotvaru se rovněž mohli seznámit i s loňskou novinkou, programem ONTUR, který kombinuje
bílou barvu a masivní dřevo.
Nábytkový díl ONTUR 35 byl
zařazen hodnotitelskou komisí Asociace českých nábytkářů
mezi mimořádně zdařilé výrobky v rámci ceny Nábytek roku
2016, jejíž výsledky byly vyhlášeny na veletrhu FOR FURNITURE.
Mezi partnery Nábytku roku
2016 patří Czechdesign.cz, agentura CzechTrade a Unie profesionálních designérů ČR. Autorem
designu oceněného jídelního
stolu ONTUR 35 je, stejně jako
celého nábytkového programu
ONTUR, Ing. Jan Sedláček, který
je zároveň obchodním ředitelem Dřevotvaru. Podnoží stolu
je vyrobeno z masivního dubu,
pláty stolu jsou opatřeny UV
tvrzeným vysoce odolným nátěrem. Oblé linie stolových plátů
umožňují příjemnou komunikaci

stolovníků, kterých může být
díky důmyslnému a osvědčenu
systému rozkládání, tzv. štýrské
konstrukci, až deset.
Na veletrhu FOR FURNITURE vystavovalo v sekci DESIGN

se v české architektuře a užitném
umění uplatnil po úspěchu české
expozice na EXPO 1958 v Bruselu.
DRUPOL nabízí legendární lampičky nadčasového bruselského
stylu jak v původní červené barvě,

a veřejné zeleně FOR GARDEN,
kde představil svoji zahradní
a lesní techniku.
Vzhledem ke stále vysokému zájmu o zmíněné veletrhy je logické, že jsou plánovány jejich další

SHAKERU také výrobní družstvo
DRUPOL Praha, které představilo
Talampu, jejíž výrobu obnovilo
v loňském roce. K znovuzavedení
legendární Lampy č. 21616 od designéra Josefa Hůrky do výroby
přišlo družstvo u příležitosti 80.
výročí svého založení, které si připomnělo v loňském roce. Design
lampy, vyráběné od 60. let, vychází z tzv. bruselského stylu, který

tak i v dalších barevných variantách.
Lampa č. 21616 je skutečným
designérským skvostem, ne náhodou tak byla zařazena mezi
100 ikon českého designu v rámci projektu CZECH 100 DESIGN
ICONS, který vyšel i knižně.
DRUPOL rovněž vystavoval na
mezinárodním veletrhu zahradní
architektury, nábytku, techniky

ročníky. Podzimní verze veletrhů
ve složení FOR INTERIOR, FOR
DECOR & PRESENT a FOR GASTRO & HOTEL přivítá výstaviště
PVA EXPO v termínu 1.-4. října,
jarní soubor veletrhů se uskuteční také na letňanském výstavišti
23.-26. března 2017.

Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda
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TRINOM Brno, v.d.
Těžká práce zdravotníků, odpovědnost za cizí zdraví a životy, fyzické i psychické vypětí – to
vše provází zaměstnance záchranné služby. Oni jsou v kritických situacích ti, na jejichž odpovědné práci nejvíce záleží, nemohou si nebo neměli by si dovolit promítnout své případné
osobní problémy či záležitosti do pracovního života, neboť sebemenší jejich selhání může pacientovi uškodit či dokonce ohrozit jeho život. Jednou z věcí, která by měla dotvářet jejich osobní
vyrovnanost, může být i to, co platí v každé profesi – příjemné pracovní prostředí a podmínky.
Jednou z nich může být i kvalitní profesní oblečení – nevěříte? Pojďte se přesvědčit s námi do
brněnského výrobního družstva TRINOM.

ROZHOVOR
Ing. Milan Vodstrčil
předseda družstva
TRINOM
Pane předsedo, jaké profesní oblečení vyrábíte?
Vyrábíme zejména profesní oblečení pro záchranáře – tedy oblečení pro lékaře, sestry či doprovodný
personál.
Z jakých materiálů se nejčastěji
vyrábí?
Pro naše výrobky používáme nejčastěji směsové materiály s lycrou
a dále funkční tkaniny, aby se
v nich jejich nositelé cítili pohodlně. Záchranář musí být vidět,
takže výrobky mají výrazné barvy. Hlavní barvou našeho oblečení
je červená typická pro záchranáře.
Necháváme si speciálně barvit
tkaniny na námi požadovaný odstín.
Navrhujete pro záchranáře vlastní modely?
Naše oděvy máme chráněné průmyslovými vzory. Kromě materiálů jsou důležité i střihy oblečení.
Máme vlastní střihy – vlastní licenční modely oblečení. Snažíme
se, aby jejich nositelům bylo naše
oblečení co nejvíce příjemné.
Oblečení pro záchranáře by mělo
být dobře viditelné. Jaké speciální
úpravy má?
Oblečení je současně doplněno
reﬂexními nášivkami ze speciální
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plastové hmoty, které jsou výrazné a především viditelné i z větší
dálky. V té souvislosti bych rád
zmínil, že vyrábíme také reﬂexní
vesty. Jsou velmi praktické, neboť
se jedná o materiál velmi tenký
a současně odolný vzhledem k typu
tkaniny. Snadno se skladuje – dá

se složit a zabere velmi málo místa v zavazadle, vejde se i do kapsy
a podobně. Dá se přibalit na cesty
pro případné použití, kdy je potřeba viditelně označit i další lidi, kteří nemají na sobě záchranářské či
jiné reﬂexní oblečení. Zajímavá je
velmi nízká cena, která v podstatě

Oblečení vyrábíme v běžných velikostech. Není ale problém se se
zákazníkem dohodnout a pokud
projeví zájem, oblečení upravit
pro konkrétního nositele.
Vaše ﬁrma sídlí v objektu, který je
v majetku společenství vlastníků,
z nichž jeden je právě TRINOM.
Poskytujete si mezi sebou s ostatními ﬁrmami nějaké výhody?
Ano, spolupracujeme například
s ﬁrmou Lakkis TONER, s.r.o., která
je mimo jiné malo i velkoprodejcem
náplní do tiskáren a kopírovacích
strojů. Zároveň zajišťuje tiskové
řešení od malých kanceláří po

dosahuje podobné cenové úrovně
jako samostatné reﬂexní proužky,
které také prodáváme a jejich použití je všude tam, kde je potřeba,
aby byl chodec vidět.
Kde všude například?
Třeba při chůzi mezi obcemi nebo
ho mohou použít i cyklisté a podobně. Vesty jsme schopni ušít
i v malých velikostech, jejich použití může být i například v mateřských školách pro děti, se kterými
učitelky chodí na vycházku – děti
jsou bezpečně označeny a současně pokud by některé vyběhlo do
davu lidí, učitelka ho i na dálku
rychle najde.
Jak byste deﬁnoval vaše zákazníky?
Máme svůj okruh zákazníků, záchranné služby v jednotlivých
krajích, studenty odborných škol
pro záchranáře. Jsme operativní,
jsme schopni udělat menší zakázky pro určitou skupinu záchranářů s jejich ﬁremním logem a také
jeden kus oděvu a postupně oděvy
doplňovat. Spolupracujeme také
přímo se školami pro záchranáře –
například medici chodící na praxi
potřebují oblečení. Mezi naše zákazníky patřila i armáda, policie,
šili jsme pro ně speciální výrobky.

Jak vlastně vypadá takový oděv
pro záchranáře?
Zmíním třeba bundu celoroční
zhotovenou ze stoprocentní bavlny tuzemské výroby – má několik
praktických kapes na mobil, vysílačku a další pomůcky záchranáře,
dále odepínací rukávy, kdy po
odepnutí rukávů zůstane vesta.
Kapuce je všitá do límce. Uvnitř
bundy je hygienická bavlněná
mřížka, která v létě odvádí pot.
Jaké jste schopni zajistit požadavky pro zákazníka, co se týče velikostí?
Zleva: Ing. Milan Vodstrčil (předseda
družstva TRINOM), Hassan Lakkis
(majitel ﬁrmy Lakkis toner, s.r.o.)
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továrny. Tiskové řešení znamená
platit pouze za vytištěné stránky
a nestarat se o tiskárnu, ﬁrma LT
zajišťuje veškerý servis a používá
výhradně zařízení značky Canon.
Trinomu poskytla tato ﬁrma za

velmi výhodnou cenu například
repasovaný kopírovací stroj. Pokud by měl někdo další z členských
družstev zájem o výhodný nákup
pro členy družstva, ﬁrma Lakkis
TONER zajistí velkoobchodní ceny

Výrobní
družstvo
TRINOM
Brno vzniklo v roce 1993, členem
SČMVD je od 25. března 1993. Mezi
jeho nejdůležitější činnost patří
výroba a distribuce pracovních,
profesních, ochranných a výstražných oděvů. Největší důraz
je kladen na výrobu a vývoj oděvů
pro zdravotnickou záchrannou
a dopravní službu nemocných.
Oděvy družstva TRINOM Brno,
v.d. jsou chráněny průmyslovými
vzory pod čísly V2939196 a 220187
a jsou vyráběny podle ČSN EN 471,
která deﬁnuje jednotlivé materiály a koncepci oděvů s vysokou
viditelností. Jejich výrobky odebírají ﬁrmy a nemocnice z celého
území České republiky a část jich
jde i do zahraničí.
Důležitou pozornost věnuje profesním a výstražným oděvům určeným pro záchrannou službu ve
zdravotnictví. Vzhledem k tomu,
že jde o speciﬁcké oděvy, vývoj
prošel celou řadou změn a probíhala trvalá spolupráce se záchranáři.
Profesní oděvy jsou zhotoveny ze
stoprocentní bavlny s hydrofobní
úpravou nebo z tkaniny ve složení
65 % PES/35 % bavlna v barvě červené doplněné reﬂexními pruhy.
Materiály mají dobré mechanicko-fyzikální parametry. Hlavní podmínkou u těchto materiálů je malá
srážlivost, vysoká kvalita a zajištění maximální životnosti oděvů,
střihové řešení zaručuje komfort
při nošení. Oděv je přizpůsoben
práci v terénu a požadavkům záchranářů. Oděvy jsou chráněné
průmyslovým vzorem, bylo vydáno prohlášení o shodě.
Výstražné oděvy s vysokou viditelností mají certiﬁkát Státní
zkušebny č. 219 v Brně. Používa-

na náplně - tím lze někdy ušetřit
nemalé peníze z rozpočtu. Taktéž
je možno zajistit prodej tiskáren
a kopírek za zvýhodněné ceny. Nabídku ﬁrmy můžete najít na adrese
www.lakkis-toner.cz.

Předseda družstva TRINOM
Ing. Milan Vodstrčil ukazuje do míst,
kde sídlí družstvo Trinom

né materiály mají certiﬁkát dle
EN 471, což zaručuje, že vyhovují
požadavkům na životnost, na výdrž
v namáhání, jako je ohyb, mráz,
změna tepla, praní a chemické
čištění. Oděv dosahuje výrazně
zlepšení v ochraně zdravotníků
a zajišťuje bezpečnost při práci v terénu. Při zásahu je zdravotní personál dobře viditelný a nelze jej
přehlédnout. Oděv zároveň chrání
záchranáře v noci, mlze a za snížené viditelnosti, kdy je nasvícená silueta dobře čitelná. Kolekce
profesních a výstražných oděvů je
sestavena tak, aby střihové řešení
mělo stejný rukopis, praktičnost,
funkčnost a estetický vzhled, přičemž se jednotlivé díly oděvů dají
vzájemně kombinovat a doplňovat.

Ve dvoře objektu je vidět zbytky
původních hradeb.

Zdůrazněna je střihová konstrukce, která je důležitá vzhledem k pohybové náročné práci záchranářů.
Kolekce obsahuje kalhoty do pasu,
kalhoty se zvýšeným pasem, bundu celoroční s odepínacími rukávy
a hygienickou bavlněnou mřížkou.
V zimním období se oděvy doplňují
zimní vestou nebo zimní bundou,
obojí s kapucí. Sortiment je rozšířen
o košile s krátkým rukávem, bavlněná trička s logem, svetr pletený,
vesta pletená, čepicí. Na oděvy lze
aplikovat logo ﬁrmy buď tiskem
nebo výšivkou.
Text a foto: Jana Henychová

www.trinom.cz
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MANAŽER ROKU 2015
V letošním 23. ročníku prestižní manažerské soutěže MANAŽER ROKU 2015, jejíž výsledky byly
slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 21. dubna v pražském Paláci Žofín za účasti prezidenta republiky
Miloše Zemana, předsedy vlády Bohuslava Sobotky a významných hostů, se umístilo šest zástupců
výrobních družstev, která jsou členy Svazu českých a moravských výrobních družstev.
Hodnotitelská komise soutěže vybrala celkem 70
ﬁnalistů letošního ročníku MANAŽERA ROKU. Z řad
zástupců výrobních družstev na tento dobrý výsledek
dosáhli:

• Ing.

Miloslav Meloun – předseda KOOPERATIVA,
výrobně obchodní družstvo, Uhlířské Janovice

• Ing. Petr Blažek – místopředseda a ředitel Dřevojas,
výrobní družstvo, Svitavy

• Ing.

Eva Samcová – předsedkyně DITA výrobní
družstvo invalidů, Tábor

• Ing. Václav Valter – předseda Kovodružstvo, výrobní družstvo, Strážov

• Ivan

Abdul – předseda IRISA, výrobní družstvo,
Vsetín

• Bc. René Skrášek – předseda KOVOPLAST, výrobní

Z uvedených ﬁnalistů obdržel titul Manažer odvětví za vítězství v odvětví Hutní a kovodělné výrobky
a rovněž byl Národní komisí zvolen do žebříčku TOP
10 mezi 10 nejlepších manažerů roku 2015 Ing. Václav
Valter, předseda Kovodružstvo, výrobní družstvo
Strážov.
Umístění v soutěži MANAŽER ROKU je pro představitele výrobních družstev velkým úspěchem, neboť
soutěž má precizní systém objektivního hodnocení
uchazečů, kteří musí odpovídat přísným kritériím.
Soutěžící, který se nemůže nominovat sám, je hodnocen dvoukolově a to dvěma nezávislými komisemi.
„Soutěž Manažer roku je soutěží, kde se dělá vyhodnocení nejdůsledněji, nejnáročněji a dělá se s nejvyšším
stupněm eliminace osobních vlivů,“ uvedl JUDr. Rostislav Dvořák, předseda Svazu českých a moravských
výrobních družstev a předseda Řídícího výboru soutěže.
Představitelé výrobních družstev jsou v soutěži MANAŽER ROKU dlouhodobě úspěšní, což je dáno jejich
výbornými výsledky v hodnocených oblastech, mezi
které patří makroekonomické ukazatele, produktivita práce, přidaná hodnota, ale i manažerské a charakterové vlastnosti ﬁnalistů.
Blahopřejeme všem oceněným manažerům a děkujeme za skvělou reprezentaci výrobního družstevnictví!

družstvo, Hluk
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PROFILY OCENĚNÝCH
ní robotické linky zprovozněné v uplynulém roce.
Díky efektivnímu a prozíravému vedení se družstvo
prosazuje nejen na domácím trhu, ale i na trzích zahraničních.

Ing. Petr Blažek
místopředseda a ředitel družstva Dřevojas Svitavy
Dřevojas Svitavy je významným českým výrobcem
a dodavatelem koupelnového a hotelového nábytku
a nábytku na zakázku. Jedná se o ryze českou společnost bez zahraničního kapitálu, která vyrábí koupelnový nábytek nejen pro český trh, ale exportuje také
do zahraničí, např. na Slovensko, do Ruska, Švýcar-

TOP 10 - uprostřed: Ing. Václav Valter
(předseda Kovodružstva Strážov)

Ing. Miloslav Meloun
předseda družstva KOOPERATIVA Uhlířské Janovice
Výrobní družstvo KOOPERATIVA Uhlířské Janovice představuje společnost se čtyřicetiletou tradicí.
Zaměřuje se především na stavební kovovýrobu
a zemědělskou kovovýrobu. Patří mezi největší výrobce ocelových zárubní a ocelových stožárů v České republice. Družstvo patří mezi ﬁ rmy s vysokým
stupněm automatizace a k výrobě využívá komplex-

První zleva: JUDr. Rostislav Dvořák,
druhý zprava: Ing. Petr Blažek

ska, Skandinávie, Německa či Francie. Firma investuje v zahraničí, kde zřizuje vlastní provozy a společné
výrobní závody se zahraniční účastí s přímými dodávkami na místní trhy. Pod vedením Ing. Blažka se
Dřevojas Svitavy stal stabilní ﬁrmou, kterou charakterizují rychlé a spolehlivé dodávky, ověřená kvalita,
vysoká ﬂexibilita a individuální přístup ke každému
zákazníkovi

Ing. Eva Samcová
předsedkyně družstva DITA Tábor

Zleva: Ing. Václav Valter,
Bc. René Skrášek, Ing. Miloslav Meloun
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Výrobní družstvo invalidů DITA Tábor představuje tradiční českou ﬁrmu se šedesátiletou tradicí.
Pod vedením Ing. Samcové se družstvo zařadilo po
bok nejdůležitějších českých ﬁrem s různorodými
výrobky hojně žádanými nejen na českém trhu, ale
také v zahraničí. Firma meziročně výrazně zvýšila
rentabilitu své produkce. Její program dětské konfekce Little Angel má velký úspěch na trhu i v České
republice. DITA Tábor exportuje 55 procent své produkce na trhy zemí Evropské unie i dalších států.
Výroba je soustředěna do čtyř divizí, mezi něž patří

Druhá zleva: Ing. Eva Samcová
První zleva: JUDr. Rostislav Dvořák,
druhý zprava: Ivan Abdul

kovovýroba, výroba textilu, plastu a specializované
montáže. Ing. Samcová se osobně podílí na stabilním
a dlouhodobém rozvoji družstva, které zaměstnává
velký podíl zdravotně znevýhodněných pracovníků
(55 procent), jimž nabízí smysluplné pracovní pozice.

stala stabilní ﬁrmou, kterou charakterizuje vysoká
kvalita výrobků a poskytovaných služeb, a mnoho
spokojených zákazníků.

Ing. Václav Valter

Bc. René Skrášek

předseda družstva Kovodružstvo Strážov

předseda družstva KOVOPLAST Hluk

Kovodružstvo Strážov je moderní dynamickou
ﬁrmou, která zakládá své úspěchy na kvalitě výrobků a služeb a seriózním jednání. S ohledem na
požadavky zákazníků se intenzivně zabývá vývojem
nových výrobků, které splňují přísná ekonomická
i ekologická kritéria. Hlavním výrobním programem
je výroba radiálních ventilátorů, vzduchotechniky,
průmyslových ﬁ ltrů, sušáren obilí, zakázková výroba ocelových konstrukcí, lisovaných a svařovaných
plechových konstrukčních dílů z uhlíkové a nerezové oceli a zakázková výroba podle dokumentace zákazníka - např. průmyslových chladičů pro chlazení
generátorů v elektrárnách, teplovodních kotlů, výměníků tepla a ocelových konstrukcí. Jde o moderní
ﬁrmu s rozvíjejícím se úspěšným výrobním programem. Družstvo dosahuje stabilně velmi dobrých
hospodářských výsledků a zvyšuje objem výroby
a exportu.

KOVOPLAST Hluk se zabývá výrobou kovových
a plastových dílů pro automobilový, stavební, zdravotnický, elektrotechnický a strojírenský průmysl.
Vlastní konstrukce a nástrojárna umožňují vývoj
a odzkoušení lisovacího nástroje nebo vstřikovací
formy tak, aby umožňovaly plynulou výrobu kvalitních kovových i plastových dílů. Družstvo se pod
vedením Bc. Skráška stalo kvalitním a osvědčeným
výrobním partnerem s dobrými cenami, vysokou
kvalitou a vstřícností vyhovět v maximální míře zákazníkovi v jeho náročných požadavcích.

Ivan Abdul
předseda družstva IRISA Vsetín
Výrobní družstvo IRISA Vsetín je ﬁrmou s více
než padesátiletou tradicí. V současné době má čtyři
výrobní programy, přičemž nosným programem
družstva je lisování a montáž výrobků z termoplastů
převážně pro vnitřní vybavení osobních vozidel. Patří také mezi největší výrobce skleněných vánočních
ozdob v České republice, které jsou úspěšně vyvážené
do celého světa. Zabývá se také kartonážní výrobou
a provozem nástrojárny. Firma je nositelem řady
certiﬁ kátů, které dávají zákazníkovi jistotu vysoké
kvality. Pod vedením Ivana Abdula se IRISA Vsetín

O SOUTĚŽI MANAŽER ROKU
MANAŽER ROKU je nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerskou soutěží
v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější
osobnosti managementu, jejich metody a přínos
pro rozvoj ﬁrem a celé ekonomiky. Společenským
a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity
českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká
manažerská asociace, která je rovněž organizátorem soutěže. Do soutěže mohou být nominováni
manažeři/manažerky, včetně zahraničních, kteří
pracují na manažerské pozici ve ﬁrmách na území
ČR nejméně po dobu tří let. Cílem soutěže je zviditelňovat příklady úspěšných manažerů v České
republice, vytvářet platformu pro jejich setkávání
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a konfrontovat jejich úspěšné metody řízení s neefektivním fungováním státní a veřejné správy.
Letošním mottem soutěže se stala „Prestiž – inspirace – úspěch“. V rámci Dne úspěšných manažerů a ﬁrem se v dopoledních hodinách uskutečnila
konference ČMA s názvem „Žena – klíčový faktor

úspěchu“. Mezi vystupujícími byly významné ženy
z oblasti obchodu i politiky jak v českém, tak i světovém měřítku. V rámci slavnostního večera proběhlo také vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže
„O nejlepší studentskou esej“. Kompletní výsledky
naleznete na internetových stránkách soutěže.

Text: Mgr. Rodan Svoboda, Ing. Věra Řeháčková,
Jana Henychová
Foto: Jana Henychová

www.manazerroku.cz
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PODĚKOVÁNÍ MIROSLAVU ŠRÉDLOVI

V souvislosti s ukončením dlouholeté funkce předsedy družstva Miroslava Šrédla jej přijal dne 9. března
hejtman Plzeňského kraje František Šlajs. V neformální
diskusi poděkoval předsedovi Šrédlovi za dlouholetou
práci ve prospěch lidí, kteří mají vlivem svého zdravotního postižení složitější život a přístup k pracovnímu uplatnění, ocenil stabilitu a dobrou kondici, v níž
se družstvo nachází, a samozřejmě i jeho dlouholetý
přínos pro rozvoj regionu. V závěru popřál Miroslavu
Šrédlovi mnoho zdraví a osobní pohody do dalšího života. Přijetí se zúčastnil také zástupce SČMVD – ředitel
odboru zaměstnanosti OZP Karel Rychtář.
Miroslav Šrédl se stal předsedou družstva již v roce
1990, pod jeho vedením po dlouhých 26 let prošlo
družstvo složitým vývojem od převahy tradičních
řemeslných oborů až do dnešní podoby, kdy se vedle
oděvní výroby, knihařství a výroby těsnění zapojuje do spolupráce s renomovanými zahraničními
koncerny při výrobě elektrotechnických součástí
a kabelových svazků. Po celou tuto dobu zaměstnává
družstvo okolo 65 procent členů a zaměstnanců se
zdravotním postižením, stalo se pojmem a příkladem
i za hranicemi města a kraje.
Novou předsedkyní družstva se 31. března 2016 stala dosavadní místopředsedkyně Zděna Dvořáková,
která také již řadu let pracuje v družstvu v tandemu
s předsedou Šrédlem.
Přejeme panu Šrédlovi hodně zdraví a klidu do dalšího života, družstvu STYL v Plzni i jeho nové předsedkyni i mnoho podnikatelských úspěchů.

Dlouholetý předseda výrobního družstva STYL
v Plzni, precizní a svědomitý manažer se strategickým myšlením a schopností vytvořit kolem
sebe dobrou partu pracovitých lidí, férový chlap.
Na jedné straně pragmatik, který stál několikrát v
čele družstva před téměř neřešitelnými problémy
a jejichž řešení nakonec vedlo k dalšímu rozvoji
družstva. Na druhé straně hluboce lidský, s pochopením pro obyčejné trable svých spolupracovníků.
V záležitostech společných kdykoli ochoten osobně
nebo na dálku konzultovat i ty nejsložitější problémy. Seriózní a důstojný partner pro jednání –
počínaje úředníky a konče premiéry a prezidenty.
Tak znám spoustu let „Míru“ Šrédla, který v těchto
dnech končí po víc jak 26 letech v roli předsedy
družstva a předává pověstné „žezlo“ do rukou své
nástupkyni Zděně Dvořákové.
Dovolím si vyjádřit mu veřejné poděkování za
vše, co vykonal pro družstvo, pro svaz, pro Asociaci
zaměstnavatelů zdravotně postižených, a především pro samotné zdravotně postižené spolupracovníky, kterých prošlo družstvem za jeho vedení
jistě mnoho tisíc. Víme, že neodchází ze scény, určitě mu to nedá a bude spolupracovat, třeba méně
náročným způsobem dál. Je už takový. Všichni mu
přejeme hodně zdraví a potřebného odpočinku,
který si nepochybně zaslouží.
Ing. Karel Rychtář
ředitel odboru zaměstnanosti OZP

rubrika manažerů družstev

Hejtman Plzeňského kraje přijal předsedu
družstva STYL Plzeň Miroslava Šrédla

Zleva: Miroslav Šrédl, Ing. Karel Rychtář
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Valné shromáždění
Družstevní Asociace ČR
Družstevní Asociace ČR, národní družstevní centrála sdružující české výrobní, spotřební, bytové
a zemědělské družstevnictví, které reprezentuje
v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni, si na svém 21. valném shromáždění na základě
stanov zvolila vedení na jednoleté funkční období
v letech 2016–2017.
Předsedou představenstva DA ČR se stal Ing. Pavel
Březina, předseda Svazu českých a moravských spotřebních družstev, který ve funkci nahradil JUDr.
Rostislava Dvořáka, předsedu Svazu českých a moravských výrobních družstev. Předseda SČMSD Ing.
Březina stojí v čele spotřebních družstev teprve od
prosince loňského roku, předtím působil jako předseda spotřebního družstva v Rakovníku a v nákupní
centrále COOP Centrum. Funkci předsedy představenstva DA ČR bude vykonávat jako neuvolněný
předseda.
Do funkcí místopředsedů představenstva DA ČR byli
v souladu se stanovami zvoleni JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD, Ing. Martin Pýcha, předseda
Zemědělského svazu ČR a RNDr. Jiří Bárta, předseda
Svazu českých a moravských bytových družstev.
Zástupci členských družstevních svazů na tomto
zasedání projednali aktuální otázky společné pro výrobní, spotřební, bytové i zemědělské družstevnictví
v České republice a současnou situaci v českém družstevním hnutí. Valné shromáždění dále projednalo
a schválilo hospodaření DA ČR za rok 2015, zprávu
představenstva o činnosti za minulé období, včetně
zprávy o plnění usnesení 20. valného shromáždění
a výhled aktivit na rok 2016. Rovněž potvrdilo rozpočet DA ČR na rok 2016 a projednalo otázky hospodaření a správy majetku.

~A 
,2 
Aktivity, které si DA ČR stanovila jako klíčové pro
rok 2016, vycházejí z dlouhodobých stěžejních priorit.
V platnosti stále zůstávají cíle přijaté Mezinárodním
družstevním svazem, které vytyčil v souvislosti
s Mezinárodním rokem družstev (2012), mezi něž patří posilování povědomí o družstevnictví, podpora
družstevních podniků a vytváření vhodných legislativních a politických podmínek pro rozvoj družstevnictví.
DA ČR bude nadále pokračovat a rozvíjet priority
předchozího předsedy představenstva JUDr. Dvořáka, spočívající v prohlubování informovanosti
o výhodách a formách družstevního podnikání v ČR
i v Evropě u veřejnosti, státní správy a politické reprezentace. Valné shromáždění uložilo představitelům
DA ČR trvale zvyšovat prestiž českého družstevnictví
při jednáních na úrovni vládních a zastupitelských
orgánů a posilování kontaktů se státní správou a samosprávami.
V oblasti mezinárodních kontaktů bude DA ČR úzce
spolupracovat s Mezinárodním družstevním svazem,
největší mezinárodní nevládní organizací na světě,
která v současné době sdružuje 2,6 milionu družstev
s více jak jednou miliardou členů, a orientovat se na
aktivity v rámci svého členství a zastoupení v orgánech Družstev Evropa.
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Zdroj: DA ČR

www.dacr.cz

V dalším čísle naleznete

Reportáž z družstva: Elektro Bečov
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Někdo začínal doma v garáži a nyní jsou jeho výrobky známé po celém světě, jiní přišli s nápadem, který zastiňuje i značky nejzvučnějších jmen. Další podnikatelé působí pouze ve svém regionu, ale jsou
jeho nedílnou součástí a mají zákazníky, kteří se bez jejich produktů
či služeb neobejdou. Přesně takové ﬁrmy a podnikatelé mají šanci
uspět v tradičních podnikatelských soutěžích Vodafone Firma roku
a Česká spořitelna Živnostník roku 2016. Chyťte svoji šanci a poměřte
síly v celorepublikovém podnikatelském klání.
V minulém roce se do soutěží
přihlásilo více než 6,6 tisíce ﬁrem
a živnostníků z celé České republiky. Prvním krokem k celorepublikovému vítězství je úspěch
v krajském kole. Soutěže jsou jedinečné právě díky tomu, že ty nejlepší podnikatele hledají ve všech
čtrnácti regionech ČR. Krajský
vítěz pak v celostátním kole reprezentuje nejen sám sebe, ale i celý
region. Registrace začínají 18. dubna a proto chyťte šanci a dostaňte
sebe a své podnikání na výsluní.
V roce 2015 získala celorepublikový titul Vodafone Firma roku
společnost KOMA MODULAR
s.r.o., zabývající se modulární
výstavbou. Mezi živnostníky zvítězila a titulem Česká spořitelna

báli přijít noví zaměstnanci kvůli
nejistotě nebo prostě proto, že nás
neznají, a to se vyplnilo. Našla jsem
několik velmi dobrých zaměstnankyň a jsem za to velmi vděčná.
Jeden z nejkrásnějších okamžiků
bylo ráno po vyhlášení výsledků
na Žofíně, kdy jsem přišla do práce,
a holky mě vítaly se šampaňským
a v očích se jim zračila taková hrdost a radost. Byla jsem šťastná,
že mohou říct, že se ten jejich risk,
odejít do neznáma a začít se mnou,
vyplácí“, říká Rehana Ježková, vítězka kategorie Česká spořitelna
Živnostník roku 2015.
Text: Mgr. Kristína Dobešová

rubrika manažerů družstev

Startuje nový ročník
tradičních podnikatelských soutěží

Živnostník roku se může pyšnit
Rehana Ježková, která vyrábí oblečení pro rodiče, kteří nosí své děti
na těle. Vodafone Odpovědnou
ﬁrmou roku se stala společnost
Etnetera, která se zabývá vývojem
webů a webových aplikací.
„Pokud jsem si od této soutěže
něco přála, tak to, aby se k nám ne-

www.firmaroku.cz

Bezpečnost hraček
Sdružení pro hračku a hru, které spolupracuje se SČMVD a výrobními družstvy vyrábějícími
hračky, je zapojeno do mezinárodního projektu SAMNIC z programu Erasmus+. Tento projekt
vytváří internetový výukový nástroj umožňující prostřednictvím
videoklipů a navazujících podkladů,
získat přehledné informace o podmínkách bezpečnosti hraček uváděných na trh v zemích EU. Projekt
bude volně přístupný na internetu
a registrovaní zájemci budou mít
možnost po jeho absolvování složit
závěrečný test a získat certiﬁkát
ověřující rozsah dosažených znalostí. Partnery projektu jsou kromě
Sdružení pro hračku a hru, AIJU,

španělské technologické centrum
zaměřené na hračky a výrobky pro
děti, Universita Alicante, Universita
Padova a ANEC, evropské asociace
hájící zájmy spotřebitelů. Součástí
projektu bude i otevřená platforma,
kdy si mohou registrovaní účastníci vyměňovat názory a zodpovídat
dotazy.

Dne 20. dubna se na SČMVD konal informativní seminář, kde byli
zájemci seznámeni s jeho principy
a průběhem, Semináře se kromě
výrobců z družstev a podniků
zúčastnili také zástupci, České
obchodní inspekce, ÚNMZ, zkušebních ústavů ve Zlíně, Brně
a Českých Budějovicích, Kabinetu
pro standardizaci a Asociace spotřebitelů. Projekt bude uveden do
provozu v listopadu letošního roku.
Text: Jana Henychová
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Liga vozíčkářů
ním pracovního prostředí, ale jeho příčina zůstává.
S přibývajícím věkem se zpravidla jeho důsledky ještě
zhorší, z praxe víme, že má část i psychické důsledky
na chování. Lidé z ostatních znevýhodněných skupin (znevýhodněné lokality Romů, dětské domovy,
lidé bez domova nebo po výkonu trestu apod.) mají
vždy šanci se svého handicapu zbavit, u zdravotního
postižení je to spíše výjimka. Právě proto zasluhují
zdravotně postižení lidé vyšší pozornost ve všech aspektech a životních situacích. Ví o tom své manažeři
i spolupracovníci našich družstev – zaměstnavatelů
převážně OZP.
Zaměstnat člověka s postižením není vždy snadné,
najít a přizpůsobit vhodné místo, pracovní režim,
připravit spolupracovníky, koneckonců najít vhodného člověka, který se na práci hodí a bude na sobě
pracovat. Zákonitě vznikají i situace, kdy je nutno
uchazeče odmítnout, zaměstnání je smluvní vztah,
nikoli charita.
Přinášíme pár postřehů, zkušeností organizace, která se na toto téma specializuje. Zástupce Ligy vozíčkářů byl jedním z hostů na poslední pracovní poradě
družstev „invalidů“.

Zdravotní postižení trvale znevýhodňuje člověka
v osobním životě i na trhu práce. Od ostatních typů
„sociálního znevýhodnění“ se liší právě tím, že je
trvalé, lze jej kompenzovat pomůckami, přizpůsobe-
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S případnými dotazy či problémy je možno se obracet
přímo na odbor zaměstnávání OZP svazu, rádi pomůžeme nebo zprostředkujeme konzultaci či pomoc.
Text: Ing. Karel Rychtář
Foto: archiv Ligy vozíčkářů

ODMÍTEJTE A PROPOUŠTĚJTE VSTŘÍCNĚ
Jistě jste již museli odmítnout uchazeče o práci, který se nehodil na vámi nabízenou pozici, a pravděpodobně jste již museli někdy propustit někoho, ať už
to bylo z jakýchkoliv důvodů. Stáváte se tím bohužel nositelem nepříjemných zpráv. Můžete v takové
situaci přitom udělat také naopak něco pro člověka
s postižením, kterého odmítáte:
a) můžete mu sdělit konstruktivně a asertivně,
v čem se nepotkávají jeho předpoklady s potřebami vaší ﬁrmy, a tím mu pomůžete najít směr
pro další vzdělávání, osobní rozvoj a další ucházení se o jinou práci
b) můžete mu také sdělit, v čem je pro vás člověk
zajímavý, v čem si ho vážíte a ceníte, a tím mu
pomůžete ujasnit si, na čem může v budoucnu
stavět

c) můžete nabídnout odmítané osobě se zdravotním
postižením pomoc Ligy vozíčkářů při hledání jiné
práce – každý má svůj potenciál a nová naděje může
podpořit úspěch, stejně jako vstřícně sdělená zpětná vazba. Stačí využít některý z kontaktů níže:

– tomas.ergens@ligavozic.cz, tel.: 774 074 133
– http://www.ligavozic.cz/sluzby/socialni-rehabilitace/chci-praci

POJĎTE DO ROZVOJE S NÁMI
Chcete se rozvíjet k odbornější a profesionálnější formě podnikání? Potřebujete na to uvolnit ruce vašim
zaměstnancům a brzdí vás v tom nutnost vykonávat rutinní činnosti, kterých byste se nejraději zbavili?
Ozvěte se, pokusíme se společně najít cestu, jak v rámci outsourcingu vyčlenit zatěžující práce a procesy
a vám umožnit další rozvoj, který umožní i dalším lidem se zdravotním postižením najít práci.

Spolupracujeme s ﬁrmami na tom, aby mohly přijmout do svých týmů více lidí se zdravotním postižením,
a aby získaly prostředky na související náklady (vybavení, zaškolování, vzdělávání apod.). Pomohli jsme
takto více ﬁrmám získat schopné a vhodné zaměstnance z řad OZP, které nyní zaměstnávají jako běžné
zaměstnance. Pomohli jsme také zpracovat projektové žádosti a získat ﬁnance.

„Postupně jsme si s Ligou vozíčkářů vyjasnili naše potřeby na pracovišti a oni podle toho hledali vhodné kandidáty se zdravotním postižením. Pomohli nám s komunikací během pohovorů, otestováním předpokladů u kandidátů a poskytli pracovní asistenci během zapracování jednoho kandidáta, u kterého to bylo užitečné. Zatím vše
funguje a doufám, že budeme spokojeni i nadále.“ Jaroslav Hradil, jednatel, Tisk Centrum s.r.o.

Již 25 let překonáváme překážky života s hendikepem
Připojte se k nám a odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS MOJELIGA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je
30 Kč, Liga vozíčkářů obdrží 28,50 Kč.
Kontakt: Mgr. Tomáš Ergens, DiS.
Liga vozíčkářů • Bzenecká 23, 628 00 Brno
tel: +420 774 074 133 • e-mail: tomas.ergens@ligavozic.cz

www.ligavozic.cz
5/2016

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

23

právní okénko

Přechod družstevního podílu
Přechodem družstevního podílu se rozumí nabytí
práv a povinností člena plynoucích z členství v družstvu dědicem anebo jiným právním nástupcem dosavadního člena, k němuž dochází v případě smrti
dosavadního člena nebo jeho zániku, je-li právnickou
osobou. Družstevní podíl představující uvedená práva a povinnosti přechází za podmínek stanovených
zákonem o obchodních korporacích anebo stanovami družstva. V důsledku přechodu družstevního
podílu se dědic nebo jiný právní nástupce stává členem družstva namísto dosavadního člena. Přechod
družstevního podílu je proto jedním ze způsobů jak
zániku, tak i vzniku členství v družstvu.
Nejsou-li podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami družstva pro přechod družstevního podílu splněny, družstevní podíl
dosavadního člena při zániku členství v družstvu smrtí člena družstva, který je fyzickou osobou, anebo zánikem právnické osoby, která je členem družstva, vždy
zaniká a je třeba provést jeho vypořádání prostřednictvím vypořádacího podílu. Smrt člena družstva
a zánik právnické osoby, která je členem družstva, jsou
v těchto případech podle právní úpravy družstva dané
zákonem o obchodních korporacích jinými způsoby
zániku členství v družstvu, než jakým je zánik tohoto
členství přechodem družstevního podílu, neboť družstevní podíl dosavadního člena, jehož členství v družstvu zaniká přechodem družstevního podílu, zůstává
co do svého trvání tímto zánikem členství nedotčen.
Vzhledem k pojetí členství v družstvu podle zákona
o obchodních korporacích je přechod družstevního
podílu přípustný jen na osobu, která splňuje podmínky pro členství v družstvu. Jestliže je podle stanov členství podmíněno pracovním poměrem člena
k družstvu, je přechod družstevního podílu možný
jen na dědice, který již zaměstnancem družstva je,
nebo se jím stane.
Stanovy družstva mohou přechod družstevního
podílu vyloučit. Zvláštní právní úprava se uplatňuje
v tomto směru v bytových družstvech a v sociálních
družstvech. Zákon o obchodních korporacích v bytovém družstvu přechod družstevního podílu zakázat
anebo omezit nedovoluje a naopak v sociálním družstvu jej zcela zakazuje.
Jestliže stanovy družstva přechod družstevního podílu nevyloučí, uplatní se právní úprava podle zákona
o obchodních korporacích, která je pro dědice člena,
jehož členství v družstvu zaniklo smrtí, rozdílná od
úpravy přechodu družstevního podílu právnické osoby, které zaniklo členství v družstvu s jejím zánikem.
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Jde-li o přechod družstevního podílu na dědice, přechází práva a povinnosti plynoucí z členství v družstvu na dědice smrtí dosavadního člena družstva.
Zmíněná právní úprava přitom umožňuje dědici,
který členem družstva být nechce, aby svou účast
v družstvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však
jeden měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, vypověděl.
Podá-li dědic včas výpověď, není oprávněn se na činnosti družstva po dobu běhu výpovědní doby, která
činí tři měsíce, nijak podílet a současně platí, že se
členem družstva nestal.
Stanovy družstva, které přechod družstevního
podílu na dědice nevylučují, mohou podmínit vznik
členství dědice v družstvu souhlasem představenstva, nebo předsedy družstva, jde-li o družstvo,
v němž se představenstvo nezřizuje. Dokud není
takový souhlas k žádosti dědice udělen, k přechodu
práv a povinností člena plynoucích z členství v družstvu na dědice pak nedojde a dědic se členem družstva nestane. Zároveň však platí, že v případě udělení
tohoto souhlasu se na dědice hledí jako by byl členem
družstva již ode dne nabytí dědictví. Není-li dědic
vyrozuměn do 30 dnů ode dne, kdy o udělení souhlasu požádal, platí také, že souhlas byl udělen.
Pro přechod družstevního podílu náležícího členu
družstva, který je právnickou osobou, stanoví zákon o obchodních korporacích jinou právní úpravu.
Družstevní podíl této právnické osoby přechází jejím
zánikem na jejího právního nástupce, pokud o to tato
právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo, nebo předseda družstva, jde-li o družstvo,
v němž se představenstvo nezřizuje, s přechodem
družstevního podílu před zánikem právnické osoby
souhlasil. Pokud má uvedená právnická osoba více
právních nástupců, může dojít při jejím zániku také
k rozdělení jejího družstevního podílu a k přechodu
rozděleného družstevního podílu na více než jednoho právního nástupce, jestliže zmíněný souhlas
k takovému přechodu byl dán před jejím zánikem
a je současně splněna podmínka, že majetková účast
žádného z právních nástupců, na kterého rozdělený
družstevní podíl přejde, neklesne v důsledku tohoto
rozdělení pod výši základního členského vkladu určeného stanovami družstva.
Je-li přechod družstevního podílu podle zákona
o obchodních korporacích a stanov družstva možný,
avšak k jeho přechodu na dědice anebo jiného právního nástupce dosavadního člena z některého z důvodů
odpovídajících popsané právní úpravě nedojde, mají
tyto osoby právo na vypořádací podíl.
Text: JUDr. Miroslav Machala

První výstup v rámci balíčku opatření, který se zabývá problematikou oběhového hospodářství, je na světě. Komise navrhla nová evropská pravidla pro organická hnojiva a hnojiva na bázi odpadů.

z Bruselu

Nové nařízení EU podpoří využívání
organických hnojiv a hnojiv na bázi odpadů

Opětovné využívání surovin, které se v současnosti likvidují jako odpad, je jednou z klíčových
zásad, jež prosazuje balíček opatření zabývající se
problematikou oběhového hospodářství přijatý
v prosinci 2015. Komise dnes navrhla nařízení, které
značně usnadní přístup organických hnojiv a hnojiv
na bázi odpadů na jednotný trh EU. Podmínky pro
jejich uvádění na trh tak budou stejné jako v případě hnojiv tradičních, neorganických. Díky tomuto
nařízení vzniknou nové tržní příležitosti pro inovativní společnosti a zároveň se omezí množství
produkovaného odpadu, spotřeba energie a poškozování životního prostředí.
„Jen velmi málo biologického odpadu, jehož vzniká obrovské množství, se zpracovává na hodnotná
hnojiva,“ konstatuje místopředseda Evropské komise Jyrki Katainen odpovědný za pracovní místa,
růst, investice a konkurenceschopnost. „Evropští
zemědělci používají hnojiva, která se vyrábějí z dovážených materiálů nebo energeticky náročnými
postupy, přestože náš průmysl by mohl biologické
odpady recyklovat a zhodnocovat je jakožto zdroje
živin. Problémy je třeba proměnit v příležitosti,
z nichž budou moci zemědělci i další podnikatelé
těžit, a právě v tom nám toto nařízení pomůže,“ vysvětluje.

hnojení splňovat, aby se s nimi dalo volně obchodovat po celé EU. Než budou moci výrobci své produkty opatřit označením CE, budou muset prokázat, že
jejich výrobky vyhovují stanoveným požadavkům
a že jsou dodržena omezení, co se týče organických
znečišťujících látek, mikrobiálních kontaminantů
a fyzických nečistot.
Nová pravidla se budou vztahovat na všechny druhy hnojiv, aby byla zaručena co nejvyšší ochrana
půdy. Nařízení zavádí přísné limity pro přítomnost
kadmia ve fosforečných hnojivech. Mezní hodnoty
budou zpřísněny ze 60 mg/kg na 40 mg/kg po třech
letech a na 20 mg/kg po dvanácti letech, což sníží
rizika z hlediska zdraví a životního prostředí.

Nařízení, které bylo předloženo, stanoví společná
pravidla pro přeměňování biologického odpadu na
suroviny, jež mohou dále sloužit k výrobě hnojiv.
Deﬁ nuje požadavky na bezpečnost, jakost a označování, které budou muset všechny výrobky určené ke

Jelikož se některá hnojiva nevyrábí ve velkém
množství nebo se s nimi ve velkém neobchoduje
přes hranice států, navrhuje Komise nepovinnou
harmonizaci. V závislosti na své obchodní strategii
a druhu produktu se mohou výrobci buď rozhodnout, že budou své výrobky opatřovat označením
CE, a s těmito pak bude možné volně obchodovat na
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z Bruselu

jednotném trhu podle společných evropských pravidel, nebo se mohou rozhodnout, že se s jejich výrobky bude obchodovat podle národních norem na
základě vzájemného uznávání na jednotném trhu.
Tento přístup zohledňuje zásadu zlepšování právní
úpravy a zásadu subsidiarity.
Stávající nařízení o hnojivech z roku 2003 zajišťuje
volný pohyb na jednotném trhu především pro konvenční, neorganická hnojiva, která se zpravidla těží
v dolech nebo se získávají chemickou cestou. Tyto
procesy jsou však energeticky náročné a vzniká při
nich velké množství emisí CO2. Inovativní hnojiva
vyráběná z organických materiálů do působnosti
dosavadního nařízení o hnojivech nespadají. Jejich
přístup na jednotný trh tudíž závisí na vzájemném
uznávání mezi členskými státy a kvůli rozdílným
národním předpisům je často obtížný.
Stávající nařízení o hnojivech navíc neřeší obavy
o životní prostředí, jež vyvstávají v souvislosti se
znečišťováním půdy, vnitrozemských vod, moří,
a v konečném důsledku i potravin.

V současné době se rychle rozvíjejí výzkum, inovace a investice, jež přispívají k oběhovému hospodářství tím, že vytvářejí pracovní místa na lokální
úrovni a zhodnocují druhotné suroviny, které by se
jinak likvidovaly jako odpad.
Tržní příležitosti pro podniky vyrábějící organická hnojiva jsou značné. Biologické odpady se dnes
recyklují z pouhých 5 procent. Pokud by se jich recyklovalo více, mohlo by se podle odhadů nahradit až
30 procent neorganických hnojiv. Do EU se v současné době dováží zhruba 6 milionů tun fosfátů ročně,
třebaže až 30 procent tohoto množství by bylo možné nahradit extrakcí z čistírenských kalů, biologicky rozložitelného odpadu, masokostní moučky nebo
hnoje.
Návrh nařízení podléhá předložení Evropskému
parlamentu a Radě. Jakmile jej tyto orgány přijmou,
bude nařízení přímo použitelné, aniž by bylo nutné je
provádět do národního práva, přičemž se počítá s určitým přechodným obdobím, aby se ﬁrmy a veřejná
správa mohly na tato nová pravidla připravit.
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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družstevní výrobky

Těstoviny z Vysočiny
Používáte rádi při vaření české výrobky?
Zkuste těstoviny z Vysočiny družstva
HORIZONT Brno, které má sídlo a výrobnu
v Jihlavě.

Těstoviny z Vysočiny mají vlastní recepturu,
která vám zaručí, že těstoviny se při dodržení
návodu nebudou lepit, jsou velmi chutné a neobsahují chemické přísady. Jejich základ tvoří
mouka a voda, neobsahují vejce a tedy jsou vhodné i pro veganské recepty. Těstoviny obsahují
kurkumu, která dává výrobku barvu. Širokou
nabídku druhů vhodných jako příloha, ale také
zavářkové těstoviny do polévek, doplňují speciální tvary vhodné i pro malé děti.
Těstoviny si můžete zakoupit prostřednictvím
e-shopu na internetových stránkách http://
www.horizont-vd.w1.cz/testoviny-z-vysociny,
nebo na kontaktu Alena Miksová, 607 736 150,
725 857 156, e-mail: horizont.jihl@volny.cz.
Můžete také navštívit podnikovou prodejnu na
adrese R. Havelky 21, Jihlava, v pondělí až pátek
od 6 do 12:30 hod.

Text a foto: Jana Henychová

www.horizont-vd.w1.cz
5/2016
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