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člen představenstva SČMVD
předseda Kovodružstva Strážov
Vážené dámy a pánové,
jsem velice rád, že mi byl svěřen úvodník právě
tohoto čísla časopisu Výrobní družstevnictví. Chci
využít této příležitosti a veřejně poděkovat svým
kolegům z Kovodružstva v.d Strážov za výbornou
spolupráci a loajalitu k družstvu.
Naše družstvo Kovodružstvo v.d. Strážov dosáhlo
v uplynulém měsíci dalšího skvělého úspěchu. Při
mé účasti na prestižní soutěži MANAŽER ROKU
2015 jsem získal titul Manažer odvětví a ze 70 ﬁnalistů jsem se umístil mezi prvními deseti manažery
v TOP 10. Tato ocenění vnímám nejen jako odměnu za svoji dlouholetou
práci pro družstvo, ale samozřejmě
také jako ocenění svých kolegyň
a kolegů, bez kterých bych tato ocenění nemohl získat. Dobře vím, že
každý manažer potřebuje mít kolem
sebe schopný a kvalitní tým, aby
mohl naplnit svoje vize a záměry.
Předsedou Kovodružstva v.d.
Strážov jsem od roku 1993, tehdy
jsme měli 193 zaměstnance, roční
obrat 74,8 miliónu Kč a průměrný plat 4.767,- Kč/měsíc.
V současné době má naše družstvo 102 zaměstnance,
roční obrat přes 120 miliónů Kč a průměrný plat téměř 27 tis. Kč/měsíc. Tyto tři ekonomické ukazatele
jasně deklarují, jakou cestu muselo naše družstvo
během 23 let urazit, aby bylo konkurenceschopné
a ekonomicky stabilní. Jsem si jist, že tuto cestu optimalizace výnosů a nákladů a cestu inovací technologických procesů muselo podstoupit každé družstvo,
které chtělo a chce
uspět v celosvětové
konkurenci. Nerad
bych, aby tyto řádky
působily nějak neskromně – vím, že
jsou odvětví, kde jsou
platy stále těsně nad
hranicí minimální
mzdy. Chci pouze
poukázat na to, že ve
strojírenství je dostatek zakázek, jsou
zde
nadprůměrné
platy, a přesto nám
také chybí kvaliﬁ kovaní výrobní dělníci
jako ve všech odvětvích českého průmy-

slu. Naše situace je
o to komplikovanější, že se nacházíme v blízkosti
hranic s Německem, kde na trhu
práce chybí kvaliﬁ kovaná pracovní
síla stejně jako
v České republice.
Pro kvaliﬁ kované pracovníky z našeho regionu tak
není problém, aby našli za hranicemi pracovní pozice mnohem lépe placené než u nás.
Naše družstvo spolupracuje již desátým rokem v rámci učňovského
školství se Střední průmyslovou
školou v Klatovech, pro kterou zajišťuje studentům strojírenských
učňovských oborů odbornou praxi. Z počátku jsme měli 1 až 3 učně
v ročníku, kteří u nás vykonávali
praxi a následně se stali našimi
zaměstnanci. Takto jsme, plynule
bez kotrmelců, vyřešili první vlnu
generační výměny družstva. Nyní již třetím rokem
nemáme ani jednoho učně v ročníku. Znamená to
jediné, že současná krize s nedostatkem pracovních
sil se do budoucna ještě více prohloubí. Naše družstvo, stejně jako většina ostatních ﬁrem, řeší tento
nedostatek kvaliﬁ kovaných dělníků zahraničními
pracovníky. Sami dobře víme, že toto není systémové
řešení, ale nic jiného nám nezbývá. Prozatím jsme si
vždy nějakou cestičku k řešení této situace našli, ale
nelze inovovat výrobní procesy a redukovat náklady
do nekonečna. Myslím, že tento problém se měl začít
řešit již dávno a ne až v době, kdy chybí přes 70 tisíc
zaměstnanců v celé ČR. Ale lépe začít někdy než nikdy,
proto musí vláda ČR co nejdříve přijmou opatření ke
změně koncepce systému školství, aby vrátila učňovskému školství punc a pozici jaké mu náleží, aby
žáci ze základních škol a jejich rodiče měli jistotu, že
s dobrým učebním oborem najdou uplatnění a jistotu
v životě a nebrali učiliště jako zvláštní školu.
Dámy a pánové, vždy jsem byl technik a strojařinu
mám skutečně rád, proto věřím, že strojírenství ani
jiné obory českého průmyslu neztroskotají na nedostatku kvaliﬁkovaných pracovníků a stát konečně
pochopí, odkud má hlavní příjmy do HDP a začne co
nejdříve v této věci konat potřebné kroky.
Přeji Vám všem pevné zdraví, ať se daří a ať máte
vždy dostatek kvalitních zaměstnanců.

slovo úvodem

Ing Václav Valter

www.kovostrazov.cz
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aktualita

Svaz prosazuje
oprávněné požadavky družstev
Jedním z důležitých úkolů Svazu českých a moravských výrobních družstev a jeho představitelů je jednání se zástupci státní
správy a samosprávy o aktuálních problémech v podnikatelském
prostředí a oprávněných potřebách a požadavcích výrobních
družstev. Na úrovni vlády jednají zástupci svazu s jednotlivými
ministry a ministerstvy a na úrovni Parlamentu ČR s poslanci
všech stěžejních stran.

předseda JUDr. Rostislav Dvořák při jednání zástupců
zaměstnavatelů s prezidentem a premiérem České republiky

Předsedou SČMVD JUDr. Rostislavem Dvořákem jsou předkládány odborně zpracované
požadavky a připomínky nejen
v oblasti judikatury, ale ke všem
nosným tématům zaznamenaným ze strany členských výrobních družstev a současně i našich
partnerů – Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů, Svazu průmyslu a dopravy
ČR a Hospodářské komory ČR.
V uplynulých týdnech to byly například podpora středních ﬁrem
a českého hospodářství, nedostatky v realizaci projektů a čerpání
evropských fondů, minimální
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mzda (a státní příspěvek pro zaměstnavatele OZP).
Jedním z nejaktuálnějších problémů, který zaměstnavatele tíží,
je nedostatek pracovníků na trhu
práce a s tím spojené požadavky
na ﬂexibilitu a průchodnost v jejich zajištění ze zahraničí. Dalšími
tématy jsou například zákoník
práce, dopravní agenda, ﬁnancování školství, insolvenční zákon,
stavební zákon, zákon a veřejných
zakázkách, výzkum a vývoj, energetika, problematika daňového
hlášení a elektronické evidence
tržeb, ale také intervence ČNB

nebo kritika hrubých chyb Evropské unie v přístupu k řešení migrační vlny. Pokud se tato témata
nezačnou neprodleně řešit, nelze
si ani představit možné dopady.
Svaz
garantuje
členským
družstvům, že předkládá vládě
a parlamentu k řešení veškeré
opodstatněné připomínky. Část
z nich je zapracovávána do strategických a koncepčních materiálů
České republiky, aktuálně například do Akčního plánu podpory
malých a středních podnikatelů
na rok 2016, který zpracovalo ve
spolupráci se svazem Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR. Uvedený
akční plán byl schválen vládou ČR,
zaměstnavateli i zástupci odborů
a je třeba zajistit jeho realizaci.
Řada námi předložených požadavků a připomínek však není ministerstvy a politiky řešena včas
anebo vůbec, což lze vyjádřit
následujícím názorem předsedy
svazu JUDr. Rostislava Dvořáka:
„Stále se nemohu smířit s tím, jak
nekoncepční, složité a neefektivní
je jednání se zástupci státu a s politiky i o těch nejmenších problémech a jasných a oprávněných
požadavcích. To, co ve fabrikách
řešíme ve dnech a týdnech, není
státní správa schopna účinně řešit
celé měsíce a roky. Je to z naší strany sisyfovská práce, ale neumím si
představit, co by tady bylo, kdybychom ji nedělali.“
Text a foto: Jana Henychová

Klastr českých nábytkářů se ve dnech 20. – 23. 4. 2016 zúčastnil mezinárodního veletrhu
nábytku a interiérového designu MOBITEX v Brně, kde ve společné expozici prezentoval
kvalitní a zajímavý design výrobků svých členů. Na stánku klastru představila portfolio svých
produktů i výrobní družstva drevotvar.com Hradec Králové, Dřevotvar Jablonné nad Orlicí,
Drupol Praha, KNK.CZ Svratka a Obzor Zlín.
Klastr českých nábytkářů se podílel na doprovodném programu veletrhu. Na hlavním přednáškovém mole proběhl blok vystoupení, při nichž byla
představena činnost klastru, posluchači byli seznámeni s aktuálními dotačními výzvami využitelnými pro nábytkářský průmysl i s činností technické
normalizační komise pro nábytek.
Za mimořádný návrh nábytku udělil Klastr českých
nábytkářů svou cenu v rámci soutěže GRAND PRIX
MOBITEX 2016 ve studentské sekci spojenou s odměnou 10 tisíc korun. Za konferenční stůl ji získal student Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici
pod Hostýnem Zdeněk Halík.

propagace, výstavy a veletrhy

Klastr českých nábytkářů převzal odbornou
záštitu nad veletrhem MOBITEX

V průběhu celého veletrhu provozoval Klastr českých nábytkářů na svém stánku poradenské centrum
zaměřené na představení českých výrobců nábytku
a správný výběr kvalitního nábytku. Pokračoval tak
projekt aktivní prezentace nábytkářů založený na
rozsáhlé komunikaci s veřejností i odborníky.
Potěšitelné je, že jídelní rozkládací stůl ONTUR 35
výrobce Dřevotvar Jablonné nad Orlicí získal 1. místo
v kategorii progresivní materiál/technologie v soutěži GRAND PRIX MOBITEX 2016. Stůl byl navržen
designérem Ing. Janem Sedláčkem. Podnoží je vyrobeno z masivního dubu. Pláty stolu jsou opatřeny UV
tvrzeným odolným nátěrem. Oblé linie stolové desky
umožňují i po rozložení příjemnou komunikaci až
deseti stolovníků.

Zdroj: Klastr českých nábytkářů
Text a foto: Ing Lenka Bartoničková

www.furniturecluster.cz
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STYL, výrobní družstvo knoﬂíkářů
na veletrhu TEXWORLD
Zajímavým místem setkání pro oděvní výrobce je tradiční veletrh TEXWORLD, který se
koná přímo v centru módního dění – v Paříži. Letos se konal ve dnech 15. – 18. února opět ve
výstavním areálu Paris Le Bourget a bylo zde možno vidět to nejlepší z celosvětových kolekcí
látek všech druhů a oděvních doplňků.
Družstvo Styl Studená se pařížského veletrhu TEXWORLD zúčastňuje pravidelně již od roku
2002. Ve svých expozicích vždy
nabízí nejnovější kolekce knoﬂ íků, které vznikají dvakrát ročně
v době konání veletrhu – v září
a v únoru. Kolekce vždy zahrnují
aktuální módní trendy. Kromě
knoﬂ íků je výrobní náplní Stylu také výroba spon a ostatních
oděvních doplňků, např. stopperů, koncovek apod. Jako ostatně
každý veletrh také TEXWORLD
představuje výraznou platformu pro podporu obchodních
aktivit, neboť je prostorem
ostorem k setkávání obchodních
ch partpa rtnerů a získávání novýc
nových
ých
h
zájemců pro spolupráci.
prá
ráci.
Většinu zahraniční k
klilili
entely získalo družstvo
tv
tvo
mto
Styl právě na tomto
veletrhu. Jsou ze zemí
emí
jako Irsko, Litva, Švédédsko, Bulharsko, Itálie,
álie
ál
i ,
Indonésie, Peru, Kuvajt
uvaj
uv
ajtt
a mnoho dalších. Účast
na
čast
ča
st n
a
veletrhu je tou nejlepší
přílepší
ší p
říí le
říle
le ležitostí, jak kontaktovat
potenciovat
at p
otten
enci
cální zájemce o knoﬂ
íky
všech
ﬂíky
y ze
ze v
šecc h
še
světadílů.

Veletrh TEXWORD nabízí přehlídku textilu, respektive látek a dále
doplňků, jako jsou knoﬂíky, etikety, zipy, nášivky a podobně. Zpravidla se ho zúčastní kolem 700
vystavovatelů, většinou z Číny, Indie, Pákistánu, Turecka a podobně. Navštěvuje ho kolem 14 tisíc
odborných návštěvníků z celého

Vlevo: Ing. Petr Bartušek (předseda družstva Styl
Studená), Pavla Pokorná (vedoucí obchodního
oddělení)

světa. Veletrh se koná souběžně
s prestižními veletrhy PREMIERE
VISION a MODAMONT. Zaměření
veletrhu je na oblast textilního
průmyslu – výstavní expozice
z oblasti výrobců a distributorů
látek, doplňků a speciálních technických textilů.

www.buttons.cz
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Výstavní
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as 15 minut od
letiště
CDG v Palet
říži.
říž Na ploše 60
hektarů
se nachází
he
ek
pětt výstavních hal
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ploše
od čtyř do
lo
25 tisíc
metrů čtvet is
rečních
rečníc
ích
h a součástí jsou
i exte
externí
plochy.
ern
rníí výstavní
v
Veletrh TEXWORLD je určitě
dobrou obchodní příležitostí pro
všechny výrobce textilu a textilních doplňků, ať již se rozhodnou
na veletrhu vystavovat nebo ho
alespoň navštívit.

Text: Jana Henychová
Foto: archiv TEXWORLD

www.texworld.messefrankfurt.com
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Oblečení Little Angel® na veletrhu
FOR KIDS
Letňanské výstaviště PVA EXPO PRAHA patřilo ve dnech 7. – 10. dubna veletrhu FOR KIDS.
Dita výrobní družstvo invalidů z Tábora je se svou značkou Little Angel® jeho tradičním
účastníkem.

Letos byl její stánek opravdu
v obležení zákazníků a obsluha
se doslova nezastavila. Návštěvníci veletrhu vyhledávají stánek
s dětským funkčním oblečením
a textilem cíleně, sortiment ale
většinou zaujme i ty, kteří se se
značkou setkají prvně. Jejich pozornost upoutávají nejen moderní design a barvy, ale především
funkční materiál Outlast®. Ten je

vázaný na bavlnu a je vhodný pro
citlivou pokožku, zároveň omezuje pocení. Když je horko, chladí,
když je zima, hřeje.
Letos byly velkým lákadlem barvy jarní a letní kolekce. Z té sálá
lehkost a svěžest a v hlavní roli
se představuje limetka, malina
a tmavě modrá. Kromě oblečení
pro děti od narození do osmi let
a textilního vybavení do pokojíčku a kočárku nabídla DITA

už podruhé na veletrhu svým
zákazníkům kolekci pro dospělé
Dita for MEN, Dita for WOMEN.
V letošním roce tato nová značka
rozšíří sortiment nabídky.
Více informací o kolekcích a jejich kompletní nabídku najdete na
www.littleangel.cz.
Text: Petra Novotná
Foto: Ing. Lenka Bartoničková,
Archiv Dita

www.forkids.cz
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Prodejní akce výrobních družstev
Prodejní akce se staly již tradicí – dvakrát ročně se scházejí na stejném místě výrobci
družstevních výrobků, aby nabídli své zboží těm, kdo preferují kvalitní a české výrobky.
Dvakrát v roce si tu mohou zájemci zakoupit šperky, hračky, oblečení a textilní výrobky,
kosmetiku a mnoho dalšího. Ta poslední dubnová akce přilákala mnoho návštěvníků – jako
obvykle bylo možné zakoupit si vše za zvýhodněné ceny.
zapékání či pečení a je možné je též umývatv myčce
nádobí, což u keramiky většinou možné není.
Modela
Pardubice
kromě novinek vsadila také na stálé modely, které si zákaznice
oblíbily a řadu let je
vyžadují. Bylo mož-

Vřídlo Karlovy Vary prodávalo výrobky s karlovarskou vřídelní solí a jeho
nabídka obsahovala jak novinky, tak lety prověřené
výrobky. Zájemci si mohli
vybrat ze široké nabídky
krémů, masážních emulzí,
kosmetické výrobky pro ústní hygienu,
koupelové soli a přípravky pro děti.

Keramo Kožlany si pro
zákazníky připravilo spe-ciální nabídku – slevu
20 procent z katalogových
cen na veškerý sortiment.
Kromě kuchyňské keramiky byly k vidění také
zahradní keramické dekorace nebo soupravy pro
výtvarnou činnost. Zajímavostí této kuchyňské keramiky je, že má speciálně pálenou a velmi odolnou
glazuru – výrobky lze používat i přímo v troubě na
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né vidět zajímavou kolekci
vhodnou pro běžné i společenské příležitosti. Zákaznice
uvítaly také možnost oblečení si vyzkoušet a poradit
se s prodávajícími zástupci družstev.

Směr Praha je tradičním výrobcem hraček a právě ty
tradiční přivezl také na prodejní akci. Plastové výrobky a společenské hry ze Směru znala část kupujících
ještě z mládí a tedy je rádi kupují také svým dětem.
Velký zájem byl rovněž o dovozové stavebnice Teifoc
– jedná se o malé cihličky a maltu z kukuřičné mouky,
se kterou si malí a velcí mohou hrát na opravdového
stavitele. Pokud se dílo nepovede nebo se staviteli po
pár dnech či týdnech okouká, domeček či jinou stavbu

hodí jednoduše do kbelíku s vodou, stavba se rozpadne
na cihličky a může se začít stavět znovu. Doplňkem
k stavebnicím Teifoc je náhradní malta, což ocení
hlavně ti, kdo si chtějí se stavebnicí často hrát.

Dita Tábor přivezla
oblečení,
zavinovačky
a další potřeby pro miminka a malé děti. Zákaznice stánek navštívily
často i s miminky v náručí. Měly také možnost si na
miminku oblečení přímo
vyzkoušet, a jelikož prodejní akce je tu pro
návštěvníky, maminky měly možnost zajet si až před
pult i s kočárkem. Akci navštívila i naše malá modelka Anička v čepičce s Outlastem (foto nám zaslala její
maminka Jana Kilianová).
Granát Turnov nabídl šperky z českých granátů,
které jsou velmi oblíbeným prodejním artiklem,
obzvláště když jsou přímo od výrobce a tudíž za výhodné ceny. Granáty můžete potkávat na špercích na
pěších zónách, ale jedno je jisté – pokud chcete mít
šperk se skutečným českým granátem, kupujte pouze ty, jejichž výrobcem je Granát, družstvo umělecké
výroby, oﬁciální vlastník jediného naleziště v České
republice, který pravé české granáty sám těží a zpracovává. Věděli jste například, jak rozpoznat šperk
s pravým českým granátem a věděli jste také, že většina šperků prodávaných na pěších zónách jako šperk
„s českými granáty“ obsahuje místo českého granátu

almandin. Pokud byste
si nebyli při nákupu jisti, raději nakupujte výhradně šperky s visačkou
Granát Turnov nebo ještě
lépe, navštivte jejich podnikovou prodejnu v Turnově
či v Praze, jejich e-shop či některou z našich budoucích prodejních akcí.

Sněžka Náchod na prodejní akci představila kolekci
kabelek a peněženek. Precizně vypracované
dámské kabelky z pravé kůže nebo pánské kufry bylo
možno vybírat v různých barvách. Kolekci doplňovaly kabelky z umělé kůže. Ti, co prodejní akci nestihli,
si mohou výrobky zakoupit mimo jiné prostřednictvím e-shopu na stránkách www.silvercase.cz.
Dubnová prodejní akce se stejně jako ty předcházející opravdu vydařila – prodejci odjížděli spokojeni domů se zajímavými tržbami a zákazníci se zase
těšili z kvalitních českých výrobků. Pokud vám
tentokrát návštěva našich trhů nevyšla, nenechte si
ujít některou z dalších prodejních akcí. Můžete nám
napsat na adresu bartonickova@scmvd.cz, my vás
budeme informovat o další prodejní akci. Těšíme se
na vás!
Text: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová
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reportáž z družstva

Elektro, výrobní družstvo
v Bečově nad Teplou
ROZHOVOR
Mgr. Tomáš Voráček
předseda družstva
Pane předsedo, můžete přiblížit
vaši výrobní činnost?
Jsme výrobcem elektrotechnického spojovacího 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. Jedná se o příslušenství k rozvaděčům sloužící
k propojení kabelů.

sloužící k upevnění a propojení
vodičů.

Například zelená a žlutá barva pro
ochranné vodiče.

Jaké je základní dělení svorek?
Svorka se liší podle průřezu vodiče. Na nejmenší vodiče se používá
tzv. „dvaapůlka“, na nejsilnější
„sedmdesátka“. Existuje také alternativní tzv. PE, což představuje vodivé spojení na lištu. Dále
to jsou další alternativy s propojkami, přepážkami a podobně,

Vyrábíte různobarevné varianty
svorek – má to, jak předpokládám,
své opodstatnění…
Přesně tak - různobarevné varianty se vyrábějí kvůli rozlišování
vodičů. Podle daných zásad existují svorky pro různé typy vodičů.
Některé barvy ale mohou být realizovány podle přání zákazníka.

Kolik odstínů vyrábíte?
V současné době máme 12 barevných odstínů. Širší spektrum barev je dáno současným trendem
vyplývajícím z potřeb zákazníků.
Dokonce pokud by měli speciální
požadavek na barvu, jsme schopni
mu jím požadovaný barevný odstín namíchat.

Zleva: Mgr. Tomáš Voráček (předseda
družstva Elektro, Lenka Tvrdková (sekretářka)

Můžete našim čtenářům přiblížit,
jak takové barvení probíhá?
Materiál je vždy naturální odstín.
Barevné výrobky vznikají přidáním barevných příměsí. V lisu se
smíchá granulát spolu s barvivem,
a poté se vylisuje tvar v požadované barvě.
Jaké investice jste v posledních
dnech realizovali?
V dříve – v roce 2009 jsme postavili novou halu. Uvažujeme o dalších
změnách – chtěli bychom postavit
novou halu a přestěhovat do ní
provozy, což by představovalo
úspory z hlediska energetické ná-
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ročnosti. V té souvislosti ale dojde
k vyprázdnění budovy B v našem
objektu, která dříve sloužila jako
nástrojárna. Musíme rozhodnout,
co s ní. Pravděpodobně bychom
hledali pro ni další využití.
Kolik lidí pracuje ve vašem družstvu?
Máme 72 zaměstnanců včetně
kancelářských pracovníků.
Vyrábíte více pro Českou republiku nebo na dovoz?
Zhruba 80 procent výroby je určeno pro český trh, zbytek představují dodávky na Slovensko, do
Polska, částečně vyvážíme i do
Španělska a část výrobků jde do
Pobaltí. Vyráběli jsme už ale také
pro zákazníky ve Střední Americe,
Hondurasu a podobně.
Jaké další činnosti vaše družstvo
vykonává?
Děláme kooperační výrobu pro
německou společnost, která představuje z celkového obratu asi 10
procent. Dále prodáváme obchodní
zboží. Flavní část obratu nám však
tvoří elektrotechnický materiál.
Jakým způsobem prodáváte vaše
výrobky?
V současné době máme pro Českou
republiku dva obchodní zástupce
a dále funkci projektového manažera, který se stará o nové projekty
a komunikuje s projektanty. Dále
máme marketingové oddělení
– marketing se stará o propoje-

ní mezi technickými odborníky
a obchodními zástupci. V praxi to
funguje tak, že obchodní zástupce
přinese nějaký podnět a někdo ho
musí zpracovat. Dále sázíme na
internet. Minulý rok jsme spustili
nový e-shop. Změnili jsme výrazně
design, abychom se přiblížili novým zákazníkům. Internet je také
potřeba podchytit ve vyhledavačích – když někdo zadá hledané slovo do vyhledavače, je důležité to, co
se zobrazí na první stránce vyhledavače. Investujeme do internetu,
ale částečně propagujeme naše výrobky také v odborných časopisech.

Dagmar Bártová (výroba žárovek)

Jak je to v tomto oboru s konkurencí?
V České republice není žádný výrobce svorek, ale v Německu ano.
Výrobci tohoto sortimentu jsou
také ve Francii, Anglii a v Itálii.
Lisujete si sami plastové komponenty?
Máme lisovnu a lisujeme si plasty
k některým typům svorek. Máme
ale i na lisování partnera, zejména
pro určité typy součástek, kde by
se zavádění nové výroby nevyplatilo.
Spolupracujete při své činnosti
s nějakým členským výrobním
družstvem?
Na
formách
spolupracujeme
s družstvem Obzor Zlín. Pražské
družstvo Směr od nás nakupuje
osičky. Spolupracovali jsme také
s pardubickým družstvem Tvar.

V popředí Zuzana Kováčová,
v pozadí Dana Adamická a Květuše Kovacsová
(montáž svorek)

Danuše Balážová (lisovna plastů)

Spolupráce by bylo více, ale problémy jsou s dopravou. Důležité
je, aby spolupracující ﬁrmy byly
co nejvíce poblíž ﬁrmě naší, aby
se nezvedala cena ještě za dopravu. Když už je řeč o spolupráci,
rád bych zmínil také velmi dobrou spolupráci se SČMVD – díky
oddělení FDÚ jsme kdysi dostali
dotaci na marketing, mohli jsme
vystavovat v Hannoveru a v Polsku. V roce 2009 jsme také dostali
příspěvek na novou halu,……
Kdyby měl zájem někdo o vaše výrobky, kam se může obrátit?
Může se obrátit na naše prodejní oddělení, pana Doudu, tel. 777 750 059,
email odbyt@elektrobecov.cz.
Text a foto: Jana Henychová

www.elektrobecov.cz
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rubrika manažerů družstev
Závěr slavnostního večera
patřil předání ocenění Velký delfín

Zástupci výrobních družstev
si odnesli ocenění z Marketéra
roku 2015
Česká marketingová společnost vyhlásila výsledky
letošního ročníku marketingové soutěže Marketér
roku 2015. Slavnostní udílení tradičních ocenění
se uskutečnilo ve čtvrtek 19. května v Divadelním
sále Klubu Lávka v Praze. Hodnotitelská komise
soutěže vybírala nového držitele Velkého delfína,
zvláštních cen a Malých delfínů z celkového počtu
25 nominovaných marketérů. Ocenění získali také
dva zástupci českých výrobních družstev. Malého
delfína udělila komise Vítu Panochovi, obchodnímu řediteli družstva VŘÍDLO Karlovy Vary, a diplomem za nominaci byl oceněn Ing. Martin Špryňar,
generální ředitel a člen představenstva družstva
DRUPOL Praha.
Záštitu nad soutěží Marketér roku 2015 převzal
i v letošním roce jeden z nejznámějších světových
marketérů a vysokoškolský pedagog prof. Philip
Kotler, který tradičně zaslal zdravici vedení České
marketingové společnosti i všem nominovaným
marketérům. Mezi významné partnery a sponzory
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soutěže patří Svaz českých a moravských výrobních
družstev.
Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli sošky
křišťálových delfínů, které vytvořil umělecký sklář
Vladimír Zubřičan. Česká marketingová společnost
již od roku 2005 oceňuje významné osobnosti z oblasti marketingu, které působí v hospodářství, poradenských a výzkumných marketingových organizacích
nebo školství. Hlavní cenu soutěže Velkého delfína
obdržel ředitel pražské ZOO Mgr. Miroslav Bobek,
který tak navázal na svého předchůdce v čele zoologické zahrady PhDr. Petra Fejka, marketéra roku
2006. Hodnotitelská komise udělila také sedm oborových zvláštních cen, delfínů různých barev, od růžové přes červenou, zlatou až po duhovou. Zvláštní ceny
putovaly do úspěšných společností jako Heineken ČR
nebo damejidlo.cz.
Malým delfínem byl v letošním roce oceněn Vít Panocha, obchodní ředitel VŘÍDLA Karlovy Vary, za vy-

Zleva: Vít Panocha (obchodní ředitel, VŘÍDLO Karlovy Vary),
doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.(prezidentka ČMS)

tvoření komplexní marketingové koncepce družstva.
VŘÍDLO je tradičním výrobcem širokého sortimentu
kosmetických přípravků, které vyrábí s využitím
původních receptur karlovarských lékárníků 19.
a 20. století za použití moderních a špičkových výrobních technologií. Marketingová strategie VŘÍDLA
je orientována na koncového zákazníka a je úspěšná
na domácím trhu i v zahraničí. Dokladem širokého
povědomí o značce je třetí místo, jehož dosáhlo logo
VŘÍDLA v celostátní anketě Logo VD & Značka výrobku, uspořádané v loňském roce Svazem českých
a moravských výrobních družstev.
Diplom za nominaci produktové inovace udělila
Hodnotitelská komise soutěže Ing. Martinu Špryňarovi, generálnímu řediteli DRUPOLU Praha. DRUPOL

Vít Panocha (VŘÍDLO Karlovy Vary přebírá ocenění)

je českým družstvem s tradicí od roku 1935, v současné době má přibližně 100 zaměstnanců a předmětem
podnikání je především prodej a servis osobních automobilů, zahradní techniky a sériová kovovýroba.
Hodnotitelská komise ocenila jako úspěšnou produktovou inovaci návrat ikonické stolní lampy č. 21616
v bruselském stylu, jejíž inovovanou řadu pod názvem TALAMPA uvedl DRUPOL na trh při příležitosti
80. výročí založení družstva. DRUPOL pod vedením
Ing. Špryňara realizoval na podporu TALAMPY řadu
marketingových aktivit s cílem zaujmout co nejširší
okruh zákazníků primárně na českém trhu. Ocenění
za Ing. Špryňara převzala Ing. Věra Řeháčková z odboru poradenských služeb SČMVD.

Česká marketingová společnost (ČMS) je dobrovolnou neziskovou organizací, která sdružuje
marketingové pracovníky a zájemce o marketing
formou kolektivního a individuálního členství.
Z původního poslání co nejvíce přispívat k rozšíření
marketingu v České republice se v současné době
zaměřuje především na podporu komunikace mezi
marketingovými odborníky, zvyšování kvality
marketingového řízení a marketingových činností.
ČMS každoročně vyhlašuje soutěž Marketér roku,
v níž oceňuje významné osobnosti z oblasti marketingu, které působí v hospodářství, poradenských
a výzkumných marketingových organizacích nebo
školství.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová

www.cms-cma.cz
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rubrika manažerů družstev

Absurditou roku 2016
se stalo kontrolní hlášení
Vyhlášení výsledků letošního ročníku ankety
Absurdita roku 2016 se uskutečnilo 4. května na
piazzettě Nové scény Národního divadla v Praze.
Anketa Absurdita roku je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku 2016, mezi jejichž odborné
podporovatele patří Svaz českých a moravských
výrobních družstev. O vítězi nelichotivého titulu rozhodovala, stejně jako v předchozích letech,
veřejnost v online hlasování, které probíhalo na
webových stránkách podnikatelských soutěží.

řádné daňové přiznání k DPH, ani souhrnné hlášení.
Podnikatelům na kontrolním hlášení nejvíce vadí
především skutečnost, že stát přenáší další administrativu spojenou s výběrem DPH právě na ně, a to pod
hrozbou neadekvátních sankcí. Celý systém také provázejí formální chyby, jako jsou evidenční čísla daňových dokladů nebo nesoulad ve vykázaných plněních
na straně dodavatele a odběratele. U splátkových
a platebních kalendářů často dochází k nespárování
údajů jen díky rozdílnému číslu daňového dokladu,
ačkoliv všechny ostatní údaje souhlasí.

Cílem ankety Absurdita roku je upozornit na zbytečné a často nesmyslné administrativní povinnosti
a nařízení, které úřady podnikatelům ukládají. V uplynulých deseti letech se z ankety stal účinný nástroj ke
snižování administrativní zátěže, který přispěl k odstranění celé řady zbytečných zákonů a vyhlášek.

Míče ze slavnostního výkopu putovaly po
akci do partnerského dětského domova

Veřejnost z řad podnikatelů, oborových asociací,
svazů a cechů nominovala v roce 2016 několik desítek
předpisů, z nichž byla vybrána ﬁnálová sedmička:
1. Dobrovolné přihlášení k DPH jako administrativní
past, 2. Potravinářský zdravotní průkaz – nutnost
nebo fraška?, 3. Vratné zálohované obaly jako zásah
státu do tržních vztahů, 4. Chcete řídit auto během
služební cesty? Běžný řidičský průkaz nestačí, 5. Kontrolní hlášení DPH aneb nový pomocník byrokracie,
6. Cizinec za volantem? Musí doložit osobní vazby
k České republice, 7. Nemožnost dlužníka zjistit informace o svých pohledávkách.
Vítěznou Absurditu roku vyhlásila Mgr. Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory ČR. Stalo se jí podle očekávání kontrolní hlášení,
které patřilo mezi mediálně vděčná témata uplynulého roku. Kontrolní hlášení musí od 1. ledna 2016 podávat všichni plátci DPH každý měsíc, nenahrazuje však

Úředníci také nezřídka požadují
velké množství podkladů ve velmi
krátké době a dotazují se na jiné
skutečnosti, než které se uvádějí do
kontrolního hlášení, nebo v případě nesrovnalostí namísto zaslání
výzvy dle zákona o DPH rovnou zahájí u odběratele
postup k odstranění pochybností, k čemuž by měli
přistupovat až v případě, že nesrovnalosti přetrvávají. Hájit kontrolní hlášení přišel osobně na vyhlášení
Ing. Martin Janeček, ředitel Generálního ﬁnančního
ředitelství, podle jehož slov se úřad za zavedení kontrolního hlášení nestydí, věří mu a jeho hodnocení
zatím pokládá za předčasné.
Pomyslnou tečkou za vyhlášením Absurdity roku
se stal slavnostní výkop 11. ročníku podnikatelských
soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku 2016, který příznačně provedlo 11 zástupců partnerských organizací a ﬁrem. Slavnostní
vyhlášení výsledků podnikatelských soutěží se uskuteční v prosinci v pražském Paláci Žofín.
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová

www.firmaroku.cz
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Evropská družstva
mají přes 141 milionů členů
Družstva Evropa (Cooperatives Europe), teritoriální organizace Mezinárodního družstevního svazu,
zpracovala a vydala statistiku evropského družstevnictví The Power of Cooperation: Cooperatives
Europe Key Figures 2015. Vznikla vůbec první statistická publikace zabývající se evropským družstevnictvím, na jejímž vzniku spolupracovaly členské
družstevní organizace z jednotlivých zemí. Podklady k družstevnictví v České republice shromáždila
Družstevní Asociace ČR, zastřešující organizace
českého družstevnictví.
Statistické údaje jsou určeny jak pro potřeby Družstev Evropa a jejich členů, tak i pro vědecké účely
nebo jako platforma pro dialog s evropskými politiky. Zpracovaná statistika také ve své komplexnosti
ukazuje skutečný význam družstevnictví pro evropské hospodářství.
Podle sebraných údajů za rok 2015 je v Evropě přes 176
tisíc družstev ve všech sektorech hospodářství s více
jak 141 miliony členů, z toho v samotné Evropské unii
je 131 tisíc družstev, která mají přes 127 milionů členů.
Družstva v Evropě zaměstnávají 4,5 milionu pracovníků a dosahují ročního obratu více jak 1 bilion eur.
Z jednotlivých evropských zemí je nejvíce družstev
v Itálii (39,6 tisíc), nejvíce členů pak mají družstva ve
Francii (26,1 milionu), která také dosahují i největšího
obratu (306,9 miliard eur) a zaměstnávají nejvíce lidí
(1,2 milionu).
Nejvíce družstev působí v odvětvích průmyslu a služeb (36,6 %), následují zemědělská družstva (30,4 %),
bytová družstva (22,2 %), s významným odstupem
pak spotřební družstva (6,8 %) a družstva působící
v bankovnictví (2,5 %). Nejméně je naopak družstev
podnikajících v maloobchodu (0,4 %) a pojišťovnictví
(0,01 %). Přestože má maloobchod v rámci evropského družstevnictví spíše okrajový význam, největšími družstvy podle obratu jsou právě maloobchodní
družstva – německá družstva Rewe a Edeka, která
dosahují ročního obratu okolo 50 miliard eur, a francouzské družstvo ACDLEC-E.Leclerc.
Česká republika patří podle statistických údajů
Družstev Evropa mezi státy se středně rozvinutým
družstevnictvím. Publikace eviduje přes 1,3 tisíce českých družstev s více jak 154 tisíci členy, která zaměstnávají téměř 54 tisíc zaměstnanců. Ze statistik se zcela
jasně ukazuje odlišná struktura družstevnictví v jednotlivých evropských státech. I přes větší počet členů
družstev se tak v počtu pracovníků, které družstevní
sektor zaměstnává, umístily až za Českou republikou

Počet družstev v Evropě

Podíl družstev na zaměstnanosti

například Rakousko, Belgie, Dánsko, Švédsko, ale také
kolébka družstevního hnutí Velká Británie.
Ze souhrnných čísel vyplývá, že se od roku 2009
zvýšil počet evropských družstev o 12 % a jejich členů
o 14 %. Celkově tak lze zhodnotit vývoj evropského
družstevnictví v uplynulých letech jako veskrze pozitivní.
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Cooperatives Europe

https://coopseurope.coop/
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Zaměstnavatelé ČR a SR řešili minimální
mzdu, trh práce, ale i evropská témata
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) organizoval
začátkem letošního května v Luhačovicích setkání
s partnerskými svazy Slovenska - Asociací zaměstnavatelských svazů a sdružení (AZZZ) a Republikovou unií zaměstnavatelů (RUZ) a také výměnu
zkušeností při prosazování zájmů zaměstnavatelů
v obou zemích.
Setkání zástupců českých a slovenských průmyslníků bylo zaměřeno na priority slovenského předsednictví ve druhém pololetí letošního roku. „My za
nás vidíme tři hlavní témata – migraci, energetiku
a BREXIT,“ uvedl prezident AZZZ Tomáš Malatinský.
Viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký poukázal na
to, že „rostou protiunijní nálady a lidé si přestávají
uvědomovat, že členství v EU má pro obě země politický a ekonomický význam“. V diskusi vystoupil
i prezident RUZ Miroslav Kiraľvarga.
Živou diskuzi vyvolal postoj k otázce udělení statutu tržní ekonomiky Číně a riziko negativních dopadů na ocelářský a také keramický průmysl a na
další sektory. V diskuzi slovenští zástupci vyjádřili
svůj kritický postoj k udělení statusu právě v souvislosti s ocelářstvím. Diskuze se věnovala přípravě
dohody mezi EU a USA (TTIP) a možným výhodám
či rizikům. Zaměřila se i na sankce EU-Rusko, které
přinesly problémy některým odvětvím a podnikům
v obou zemích. „Je třeba si však uvědomit, že jakmile
dojde na sankce, krvácí obě strany,“ shodli se zástupci
českých a slovenských zaměstnavatelů.
Prezident SP ČR Jaroslav Hanák v souvislosti s řadou
aktuálních evropských témat vyzval k další intenzivnější spolupráci a k pravidelným setkáváním. Oba
prezidenti slovenských svazů tento záměr podpořili.

Podle nich jsou Česká republika a Slovensko nejprůmyslovějšími zeměmi Evropy a je proto důležité „spojit síly a trochu moderovat evropské politiky“.
V rámci jednání padl i návrh na svolání širšího jednání byznysu zemí Visegrádské čtyřky.
V rámci setkání rezonovala společná témata z „národních úrovní“. Zejména se hovořilo o problematice
trhu práce a predikcích potřeb trhu práce v době, kdy
jsou podniky vystaveny stále dramatičtějšímu nedostatku pracovníků. Vyměňovaly se zkušenosti, jak
nastavit předvídatelnou a pro podniky akceptovatelnou minimální mzdu, kdy SP ČR dlouhodobě požaduje
nastavení objektivních kritérií jejího zvyšování.
Hovořilo se i o nastavení systému nemocenské, zejména o tlaku na zrušení tzv. karenční doby a o nákladech s tím souvisejících. Obě strany si vyměnily názory
na úroveň tripartity a zapojení sociálních partnerů.
„Svaz je úspěšný, jeho síla roste a sílí. Za úspěch považujeme velký vliv v tripartitě, a že si byznys určuje
ekonomická témata,“ uvedl Jaroslav Hanák. Debata
se stočila i na výkonnost ekonomik, ﬁskální politiku,
daně a podporu investic.
Jaroslav Hanák zmínil, že pro SP ČR byl zejména
rok 2015 mimořádně důležitý. SP ČR loni oslavil 25 let
svého vzniku a organizoval celostátní kampaň Rok
průmyslu a technického vzdělávání.
Text: PhDr. Milan Mostýn

www.spcr.cz
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V průběhu dubna a května se uskutečnily regionální porady SČMVD, které se konaly v Hradci Králové,
Brně, Praze, Ostravě Plzni, Českých Budějovicích
a v Ústí nad Labem. Zástupci členských výrobních
družstev byli seznámeni s aktuálními informacemi
týkajícími se členské základny a poskytovanými službami SČMVD.

Jako každoročně měli zástupci družstev i tentokrát
možnost uplatnit své připomínky a náměty, které budou mj. využity během přípravy Valného shromáždění SČMVD v Nymburku.
Text: Jana Henychová
Foto: Ing. Miloslav Janíček

Regionální porada konaná
26. 4. 2016 v Brně

rubrika manažerů družstev

Regionální porady SČMVD

www.scmvd.cz

SP ČR: Ekonomice se daří, ﬁrmy
chtějí investovat
Česká ekonomika v prvním čtvrtletí 2016 v porovnání s předchozím čtvrtletím vzrostla o 0,5 procenta,
v meziročním srovnání o 3,1 procenta. Je to velice
pozitivní výsledek, zejména ve světle poklesu stavebnictví a odeznění některých jednorázových faktorů
v prvním čtvrtletí.
Podle ČSÚ za růstem stály všechny složky poptávky – jak domácí spotřeba, tak investice a zahraniční
obchod. Delší dobu jsou pozitivní i očekávání domácností, včetně růstu mezd a zaměstnanosti, a přispívají ke klíčovému významu stabilizační složky
poptávky domácností.
Naplňuje se očekávaný růst investic a zahraničního obchodu. Potvrzuje to i průzkum Svazu průmy-

slu a dopravy ČR (SP ČR), podle něhož ﬁ rmy chtějí
nadále investovat. „Investiční aktivita by podle naší
predikce měla dále růst. Firmy ovšem navazují na
silnější základnu podpořenou strukturálními fondy a efekt meziročních nárůstů obnovy ﬁ xního
kapitálu je také o něco menší. Stále však mluvíme
o kladných hodnotách,“ uvedl analytik SP ČR Václav
Franče.
Jedná se o první odhad růstu HDP, který může
být revidován oběma směry. „Pokud by se odhad
potvrdil, obavy z výrazně slabšího růstu pro tento
rok v porovnání s rekordním loňským růstem by se
mírně rozptýlily,“ upřesnil Franče. SP ČR pro tento
rok nadále očekává růst ekonomiky ČR o 2,5 procenta.

www.spcr.cz
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(Ne)řešení zaměstnávání pracovníků
z Ukrajiny a jiných zemí
K problémům, které se týkají pilotního vládního projektu „Zvláštní
postupy pro vysoce kvaliﬁkované zaměstnance z Ukrajiny“, uspořádala Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
(KZPS) v budově SČMVD tiskovou konferenci „(Ne)řešení zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny a jiných zemí“. Tiskové konference se zúčastnili zástupci KZPS, jejích členských svazů a představitelé českých
ﬁrem, zejména výrobních družstev.

Nedostatek kvaliﬁkovaných pracovníků zejména v technických
odvětvích, ale například i v zemědělství, kterému české podniky
aktuálně čelí, podstatně brzdí jejich rozvoj a nutí odříkat zakázky.
Zástupci zaměstnavatelů pokládají
představy vlády a odborů, že by
ﬁrmy chybějící zaměstnance mohly nalézt na úřadech práce, za nereálné. „Vláda a odbory sice chtějí,
abychom zaměstnali cca 400 tisíc
nezaměstnaných, ale není zatím
vytvořen systém pro srovnání,
na jaké pozice lze nezaměstnané
zařadit. Z evropských zkušeností
tušíme, že v této skupině je velké
procento osob, které nemají o práci
zájem,“ vysvětluje Jan Wiesner, prezident KZPS. Tento názor potvrdili
také zástupci přizvaných ﬁrem.
Možným řešením problému jsou
zahraniční pracovníci ze států
mimo Evropskou unii, především z kulturně blízké Ukrajiny,
případně z asijských států, např.
z Vietnamu či Mongolska, kteří by
v České republice pracovat chtěli a rovněž splňují požadované
kvaliﬁ kační předpoklady. Zájem
o zahraniční pracovníky má podle
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KZPS 300 ﬁrem, jež reálně potřebují 130 tisíc zaměstnanců. Reakce
státu na potřeby zaměstnavatelů
však není dostatečně rychlá, na
projektech na zaměstnání zahraničních pracovníků, které jsou
připravovány českou vládou, se
pracuje již od ledna 2015 a dosud
byl schválen pouze Projekt Ukrajina s kapacitou pro 500 vysoce
kvaliﬁ kovaných pracovníků.
Obdobný projekt až pro 5 tisíc
středně a nízko kvaliﬁkovaných
pracovníků z Ukrajiny je v současnosti projednáván, prozatímním
výsledkem je zvýšení propustnosti
konzulárních oddělení velvyslanectví ČR v Kyjevě a Lvově. Tento
systém vytvořený vládou však

nerespektuje požadavky ﬁrem na
rychlost procesu ani nezaručuje
požadovanou odbornou kvaliﬁkaci pracovníků. Třebaže mají ﬁrmy zpracovány jmenné seznamy
zahraničních občanů, kteří mají
o práci v České republice zájem
a odpovídají jejich potřebám, na
potenciálního zaměstnance čekají
několik měsíců, nebo se jej nedočkají vůbec.
S
konkrétními
zkušenostmi
vystoupili na konferenci předsedové výrobních družstev, kteří se
shodli na okamžité potřebě kvaliﬁkovaných pracovníků, aby byla
družstva schopna plnit nasmlouvané zakázky. „Vložili jsme velké
prostředky do modernizace, výuky
lidí, nových trhů a zakázek a vyvi-

nuli jsme nové modely, ale není nikdo, kdo by nám to vyrobil,“ uvedl
Ing. Zdeněk Blažek, předseda Dřevojasu Svitavy, významného českého výrobce koupelnového nábytku.
Obdobný problém zaznamenávají
také v jiných oborech. „My jsme
speciﬁčtí, zaměstnáváme osoby se
zdravotním postižením. Abychom
je mohli zaměstnat, zakoupili jsme
plastikářský lis, ke kterému potřebujeme šest zaměstnanců. Takoví
na úřadech práce nejsou a čekat šest
měsíců nemůžeme,“ uvedl Jaroslav
Procházka, předseda družstva Orlík Kompresory. Na nedostatek vysoce kvaliﬁkovaných zaměstnanců
naráží ve strojírenském družstvu
Kooperativa Uhlířské Janovice,

problém zde řešili za pomoci automatizace. „Potřebuje středoškolské
a vysokoškolské techniky, technické školy jsou těžké a absolventi
nejsou. Vstoupili jsme do průmyslu
4.0 a šli cestou robotizace, abychom
si ušetřili vlastní pracovní síly,“
uvedl Ing. Miloslav Meloun, předseda Kooperativy.

Pakliže vláda nezačne urychleně
konat a nezjednoduší systém udělování víz pro zahraniční pracovníky, budou čeští zaměstnavatelé
nuceni omezovat produkci nebo ji
přesunout do zahraničí. To vedle
řady českých ﬁrem zvažují také
některá výrobní družstva. „Budeme uvažovat o přesunutí výroby

do zahraničí, například do Vietnamu, následně se to bohužel bude
těžko vracet zpátky“ uvedl Ing.
Blažek. „My už jsme část výroby do
Číny přenesli a stavíme továrnu
na východním Slovensku. Jestliže
to půjde takto dále, tak továrnu
v Náchodě zavřeme a přesuneme
výrobu na Slovensko, kde pracovní síla ještě je,“ dodal Ing. Čermák,
předseda Sněžky Náchod.
Případné přesunutí výroby českých ﬁrem do zahraničí by mělo
podstatně negativní dopad na
ekonomiku a zaměstnanost České
republiky. Řešení problému s nedostatkem pracovníků musí vzejít
ze strany státu.
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová

www.kzps.cz

Prezidenti podnikatelských svazů řešili
globální vizi Evropy
Prezidenti nejsilnějších zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů Evropy sdružených v BUSINESSEUROPE - Konfederaci evropského podnikání - se sešli ve druhé
polovině května v Haagu na svém
pravidelném zasedání. Předcházel
mu mimořádný summit zaměřený
na budoucí vizi Evropy a potřebu
koherentní globální strategie EU.
Křehké ekonomické oživení v Evropě, migrační krize a neklidná geopolitická situace podle nich vyústily
v potřebu širší diskuse o vnějších
i vnitřních faktorech ovlivňujících
podniky operující v Evropě.
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP
ČR) zde reprezentoval jeho prezident Jaroslav Hanák. „Klíčovým
tématem jednání šéfů evropských
národních svazů byly dopady odchodu Británie z EU. V byznysu
převládá optimistický názor, že
Britové v EU zůstanou. Mezi klíčová
a diskutovaná témata patřilo udělení statusu tržního hospodářství
Číně. Názory v diskusi silněji než

dříve upozorňovaly na negativní
dopady pro evropský průmysl,“
uvedl po jednání Hanák. Součástí
programu akce bylo i setkání zástupců byznysu s nizozemským
králem Vilémem-Alexandrem.
Diskuse vycházela ze současné
ekonomické situace v Evropě, kterou analyzovala i BUSINESSEROPE ve svém pravidelném jarním
výhledu. Ten jasně naznačuje, že
trendy vývoje ekonomiky jsou
stále ještě velmi křehké a stabilitu
zejména v eurozóně je třeba nadále
posilovat. Růst HDP pro celou EU
je pro rok 2016 predikován ve výši
2 %, pro rok následující na 1,9 %, pro
země eurozóny je pak růst pro oba
příští roky odhadován jen na 1,7 %.
Zlepšení se očekává na trzích práce,
kde nezaměstnanost klesne v EU
pod 9 % a v eurozóně pod 10 %.
Ve svých prognózách BUSINESEUROPE uvádí, že před EU stojí
mnoho výzev, které mají dopad na
podnikání, vnitřní trh, společnou
obchodní a investiční politiku.

I o nich diskutovali prezidenti národních zaměstnavatelských svazů.
Byznys proto podporuje současně
probíhající jednání o revizi společné zahraniční a bezpečnostní
politiky EU z roku 2003 a její přetváření v budoucí globální strategii
EU. Kapitáni evropského průmyslu
volají po koherentní globální strategii EU postavené na silném ekonomickém pilíři a zaměřené na to,
aby se Evropa opět stala světovým
lídrem v oblasti obchodu a investic.
Ekonomická dimenze musí být její
neoddělitelnou součástí. Obchodní
politika, včetně přístupu na trhy
se zbožím, službami a surovinami,
a rovněž i moderní a efektivní nástroje na ochranu obchodu musí být
ústředním pilířem globální strategie EU. Apelují také na udržení
Schengenského prostoru, největšího výdobytku evropské integrace,
protože jeho fragmentace by měla
dalekosáhlé negativní dopady.
Text: PhDr. Milan Mostýn

www.spcr.cz
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Aktualita

Moravská ústředna prodává hračky
v Hamleys
Největší hračkářství ve střední Evropě Hamleys
bylo slavnostně otevřeno 4. května v Praze 1, Na
Příkopě 14. Mezi spoustou hraček všeho druhu si
mohou návštěvníci zakoupit také hračky z Moravské ústředny Brno.
Po zahajující tiskové konferenci byla slavnostně
přestřižena páska u kolotoče a současně byla také
oﬁciálně otevřena prodejna, kterou ten den navštívili
také předsedkyně družstva Moravská ústředna Brno
Jana Malá a obchodní ředitel družstva Ing. Blahoslav
Dobeš.
Moravská ústředna má v obchodě několik stojanů
s plyšovými hračkami, maňásky a dalším sortimentem. Jak jinak nemůže chybět široká nabídka Krtečků. Toho největšího můžete vidět přímo uprostřed
prodejny na vyvýšeném místě – stejně jako pohledem
s horního patra. Krtek nemohl chybět ani u slavnostního otevření obchodu a slavnostního přestřižení
pásky kolotoče. Dokonce se držel v těsné blízkosti šéfů
Hamleys a mával na děti. Proč? Protože kde je „svět
zábavy“, nemůže tato tradiční česká plyšová postavička chybět.
Dvoupodlažní prodejna Hamleys o ploše 6130 metrů
čtverečních zahrnuje kromě hraček všeho druhu také
interaktivní atrakce pro děti. Každé patro je kombinací prodejny, atrakcí a zábavy. Kromě ozvučeného
kolotoče mohou návštěvníci prodejny vidět závodní
dráhu, obří tubusovou skluzavku, interaktivní vodní
prvky, fotostěny s živými postavami či velkou raketu. A co je vlastně Hamleys? Tato londýnská značka

Z tiskové konference

vznikla v roce 1790, kdy
si její zakladatel William Hamley, pocházející z města Bodmin
v britském hrabství
Cornwall, splnil svůj
dlouholetý sen o vzni-

Ing. Jana Malá (předsedkyně
MU Brno), Ing. Blahoslav Dobeš
(obchodní ředitel MU Brno)

Jeden
z prodejních stojanů
Moravské ústředny Brno
Zpěvačka Bára Basiková
a Ing. Blahoslav Dobeš (Moravská
ústředna Brno)

ku nejlepšího obchodu s hračkami na světě. V současné době Hamley působí ve 22 zemích světa s celkovým
počtem 75 obchodů.
Text a foto: Jana Henychová

www.mubrno.cz
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Konference s názvem „Pracovní rehabilitace v praxi“, konaná pod záštitou projektu „Sociální dialog se zaměřením na podporu uplatnění
a osobního rozvoje OZP“ se konala 7. dubna v budově SČMVD. Akci
zorganizovala Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s. ve spolupráci
s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

poskytovatelů služeb v pracovní
rehabilitaci – přítomní mohli vyslechnout informace o společné
iniciativě poskytovatelů služeb
v pracovní rehabilitaci – cíle, programovou náplň a činnost APRČR. Jednání pokračovala na téma
odborných sekcí APRČR. Akci
zakončil diskusní panel za účasti
prezentujících přítomných z dopolední části konference.

sociální odpovědnost

Pracovní rehabilitace v praxi

Na jednání se prezentoval i odbor
zaměstnanosti OZP SČMVD, který
společně s KZPS ČR a AZZP ČR dlouhodobě usiluje o systémové změny
v této oblasti. Celou akci lze chápat
jako zajímavou platformu a současně otevřený diskusní prostor, za
účasti zástupců Úřadu práce ČR a
také některých členských družstev.
V průběhu dopoledne probíhaly
prezentace na téma Pracovní rehabilitace v kontextu změn a potřeb
moderního trhu práce. Realizované
a plánované změny v roce 2016 a
2017 přednesli předseda Asociace
samostatných odborů Bohumír
Dufek, tajemník KZPS ČR Dr. Jan
Zikeš, JUDr. V. Nezvalová z GŘ ÚP
ČR a místopředseda AZZP ČR a
současně ředitel odboru zaměstnanosti OZP Ing. Rychtář. Jednání se
dále zaměřilo na pracovní rehabilitaci v praxi. MUDr. Pavel Maršálek,
primář rehabilitačního oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem, seznámil účastníky akce
s ergodiagnostikou a provozem

ergodiagnostických center. Mgr.
Dagmar Francová ze Sociální agentury přednesla příspěvek na téma
Využití pracovní rehabilitace pro
uživatele sociální služby. Příprava
k práci jako součást pracovní rehabilitace byla předmětem prezentace
Ivany Dolečkové z České abilympijské asociace. Mgr. Patrik Rückner
z Asociace pracovní rehabilitace ČR
seznámil přítomné s tématem Pracovní rehabilitace v ČR, její aktuální vývoj a přínos pro praxi.

Konferenci „Pracovní rehabilitace v praxi“ předcházel dříve uskutečněný kulatý stůl zaměřený na
roli a rozvoj pracovní rehabilitace
OZP. Kulatý stůl vznikl z projektu
„Sociální dialog se zaměřením na
podporu uplatnění a osobního rozvoje OZP“ za podpory SČMVD. Tyto
aktivity celkově významně přispívají k prohloubení komunikace
a zefektivnění systému podpory
zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.

Odpoledne patřilo oblasti dalšího rozvoje pracovní rehabilitace.
Asociace pracovní rehabilitace ČR
přednesla společnou iniciativu

Text: Jana Henychová,
Ing. Karel Rychtář
Foto: Jana Henychová

Vlevo: Ing. Karel Rychtář (ředitel odboru
zaměstnanosti OZP SČMVD)

www.kzps.cz
6/2016
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Členský vklad
Vkladem se rozumí podle zákona o obchodních korporacích peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do
základního kapitálu obchodní korporace. Jde-li o družstvo jako o jednu z obchodních korporací, používá tento
zákon pro označení vkladu výraz členský vklad.
Předmětem vkladu je podle uvedené právní úpravy
věc, kterou se člen družstva, a to buď budoucí nebo
současný, zavazuje vložit do družstva za tím účelem,
aby zde nabyl účast spočívající v právech a v povinnostech plynoucích z členství v družstvu, anebo aby svou
účast v rámci dosavadního členství v družstvu zvýšil.
Závazek ke vložení předmětu vkladu do družstva označuje tato právní úprava jako vkladovou povinnost. Věcí,
která může být předmětem vkladu, jsou především peníze. Může však jít také o jinou věc, pokud je možné ji
penězi ocenit. V závislosti na tom, zda jsou předmětem
vkladu peníze, anebo jiná věc, používá zákon rovněž
označení peněžitý vklad, anebo nepeněžitý vklad.
Jiná věc než peníze, která je předmětem vkladu, musí
být oceněna znalcem. Význam tohoto ocenění spočívá
v tom, že členský vklad nemůže být vyšší než částka
na jakou byla věc, která je předmětem tohoto vkladu,
znalcem oceněna. Členský vklad, jehož předmětem nejsou peníze, a tedy i jeho výši vyžaduje zákon o obchodních korporacích před vložením do družstva schválit,
a to ustavující schůzí, pokud se k takovému vkladu
zavazuje před vznikem družstva jeho zakladatel, anebo členskou schůzí, jde-li o závazek k vkladu převzatý
později za trvání družstva. Schválení má i jiný význam.
Nepochybně je jím sledováno i to, aby předmět vkladu
byl pro družstvo vzhledem k účelu, za nímž je založeno,
a podmínkám jeho činnosti využitelný.
Členství v družstvu je spojeno vždy s poskytnutím
peněz nebo jiné majetkové hodnoty ocenitelné v penězích, vložené do družstva jako předmět členského
vkladu, neboť ze zákona o obchodních korporacích
vyplývá požadavek, aby se na základním kapitálu
družstva podílel svým členským vkladem každý jeho
člen. Základní kapitál družstva je podle tohoto zákona souhrn všech členských vkladů. Toto vymezení
základního kapitálu současně vylučuje, aby se na něm
podílela svým vkladem jiná osoba než člen. Práva a povinnosti z členství, v nichž spočívá účast člena v družstvu a které v pojetí zákona o obchodních korporacích
představují jeho družstevní podíl, jsou proto vždy nerozlučně spjaty s členským vkladem člena.
Členský vklad, kterým se musí účastnit v družstvu
každý jeho člen, označuje zákon o obchodních korporacích jako základní členský vklad. Výše základního
členského vkladu vyjádřená v penězích musí být
určena ve stanovách družstva již při jeho založení
a musí být pro všechny členy stejná. Takto určenou
výši základního členského vkladu lze měnit jen postupem podle zákona o obchodních korporacích.
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Právní úprava daná tímto zákonem umožňuje ve
stanovách družstva také určit, že se člen může podílet na základním kapitálu družstva vedle základního
členského vkladu i jiným vkladem, který označuje
jako další členský vklad. Současně připouští, aby
stanovy umožnily členu takovou účast i více dalšími
členskými vklady, stejně tak jako aby určily, že výše
dalších členských vkladů může být pro jednotlivé
členy různá.
Členský vklad je podle zákona o obchodních korporacích tvořen součtem základního členského vkladu
a dalšího členského vkladu. Jestliže se však člen podílí na základním kapitálu družstva jen základním
členským vkladem, je výše jeho členského vkladu
totožná s výší základního členského vkladu.
Ke vzniku členství a tím i ke vzniku práv a povinností plynoucích členu z členství v družstvu zákon o obchodních korporacích vyžaduje, aby osoba ucházející
se o členství převzala vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu. Splnění této vkladové povinnosti je také podmínkou vzniku členství v družstvu,
pokud jeho stanovy neurčí, že touto podmínkou je
splnění vkladové povinnosti pouze k jimi dané výši
vstupního vkladu, který je částí základního členského
vkladu, a jestliže stanovy současně neurčí také lhůtu pro splnění vkladové povinnosti ke zbývající výši
základního členského vkladu. Tato lhůta daná stanovami členu k tomu, aby splnil vkladovou povinnost
v rozsahu rozdílu mezi základním členským vkladem
a vstupním vkladem, nesmí být vzhledem k zákonu
o obchodních korporacích delší než tři roky.
Základní členský vklad nebo jeho část nelze členu
za trvání jeho členství v družstvu vrátit s výjimkou
případu, kdy postupem podle zákona o obchodních
korporacích došlo ke snížení základního členského
vkladu určeného stanovami.
Umožňují-li stanovy družstva, aby se člen podílel na
základním kapitálu dalším členským vkladem, může
člen převzít vkladovou povinnost k dalšímu členskému
vkladu písemnou smlouvou s družstvem. Smlouva musí
obsahovat údaj o výši peněžitého vkladu anebo údaje
o věci, která je předmětem nepeněžitého vkladu a jejím
ocenění včetně způsobu tohoto ocenění, a musí v ní být
uvedena též lhůta pro splnění vkladové povinnosti. Ve
smlouvě lze také dohodnout vypořádání dalšího členského vkladu nebo jeho části i za trvání členství člena
v družstvu. V opačném případě není možné další členský vklad nebo jeho část v době trvání tohoto členství
vrátit ani jinak vypořádat. Smlouva o dalším členském
vkladu podléhá podle zákona o obchodních korporacích stejně jako její změna a zrušení schválení členské
schůze, pokud družstvo ve svých stanovách neurčí, že
členská schůze tuto smlouvu neschvaluje.
Text: JUDr. Miroslav Machala

z Bruselu

Celoevropská kampaň na podporu
udržitelné práce a zdravého stárnutí
pro všechny
Evropská komise a Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
ve spolupráci s nizozemským předsednictvím v Radě EU zahájila dvouletou celoevropskou
kampaň s názvem Zdravé pracoviště pro všechny věkové skupiny. Kampaň, která je největší
svého druhu na světě, se zaměřuje na otázky udržitelné práce a zdraví a bezpečnosti na pracovišti a je připomínkou toho, že problémům starších pracovníků se za nějaký čas nevyhnou
ani dnešní mladí.
Kampaň je určena především evropským podnikům
(ze soukromého i veřejného sektoru) a upozorňuje na
nutnost podporovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí hned od začátku profesní dráhy pracovníků. Tak
podniky zajistí ochranu jejich zdraví až do dosažení
důchodového věku i po samotném odchodu do důchodu a zároveň zajistí produktivitu práce.
Komisařka Marianne Thyssenová upozornila na
nadčasovost tématu této kampaně: „V době, kdy se
vedou zásadní diskuse o budoucí podobě bezpečnosti a zdraví v EU, má tato kampaň nebývalý význam.
Tím, co budou pracovníci i pracoviště potřebovat za
několik let, se musíme začít zabývat už nyní. Pracovištím, která řeší otázky zdraví stárnoucí pracovní síly,
vzroste produktivita. A to je pozitivní pro pracovníky
i pro samotné podniky.“
Zástupce nizozemského předsednictví Lodewijk
Asscher zdůraznil, že je třeba zajistit do budoucna
udržitelnost evropského pracovního trhu. „Tato
kampaň k tomu přispívá. Musíme podnítit zaměstnavatele i pracovníky, aby do zaměstnatelnosti
investovali. Koneckonců, nejdál se dojde
vždy tak, že se do věci vloží lidé sami.
Vlastní úsilí a motivace lidi stimuluje

bez ohledu na věk. Právě v oblasti péče o zdraví není
nikdy pozdě začít. A čím dříve to bude, tím zdraví víc
utužíte, zůstanete vitální a budete lépe zvládat změny. To bude velmi důležité, protože dnešní pracovní
místa či zaměstnání už v budoucnu nemusejí existovat, nebo budou mít zásadně jinou podobu či náplň.
A proto je důležité nevyčkávat, až k tomu dojde, a na
vše se včas řádně připravit.“
Christa Sedlatscheková, ředitelka agentury EU-OSHA, zdůraznila u tématu kampaně perspektivu
podniků: „Zaměřením na udržitelnost práce během
pracovního života mohou pracovníci lépe zajistit
ochranu svého zdraví. Zásadní výhody z toho vyplynou i pro podniky. Pracovníci těšící se dobrému zdraví jsou produktivní a produktivní pracovníci jsou
předpokladem efektivity každé organizace: je to tedy
výhodné pro všechny strany. Proto si vysoce ceníme
spolupráce mezi agenturou EU-OSHA a kontaktními
místy, oﬁciálními partnery naší kampaně a mediálními partnery, kterým bych ráda poděkovala za veškeré jejich úsilí v rámci předešlých kampaní. Těšíme
se na další spolupráci během příštích dvou let.“
Cíl této kampaně má 4 roviny:
– prosazovat udržitelné pracovní činnosti
a zdravé stárnutí od začátku pracovního
života
– zdůraznit význam prevence rizik během celého pracovního života
– podporovat zaměstnavatele a pracovníky
(včetně malých a středních podniků) poskytováním informací a nástrojů pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v kontextu stárnoucí pracovní síly
– usnadňovat výměnu informací
a osvědčených postupů.
Téma této kampaně vychází z projektu Evropského parlamentu vedeného agenturou EU-OSHA s názvem
„Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“ a opírá se i o různé další
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z Bruselu

zprávy agentury EU-OSHA týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v kontextu stárnoucí pracovní síly. Jako součást této nové kampaně agentura
EU-OSHA rovněž zveřejnila elektronického průvodce v oblasti řízení bezpečnosti a zdraví stárnoucí pracovní síly.
Kampaň Zdravé pracoviště pro všechny věkové
skupiny 2016–2017 má za cíl zvyšovat povědomí o významu řádného řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a předcházení souvisejícím rizikům během
celého pracovního života. Zdůrazňuje rovněž nutnost
přizpůsobovat práci individuálním schopnostem
pracovníků – ať už na začátku nebo ke konci kariéry. Stejně jako předchozí kampaně na téma zdravého pracoviště je i tato koordinována na vnitrostátní
úrovni prostřednictvím ústředních kontaktních míst
agentury EU-OSHA v jednotlivých členských státech.
Kampaň podporují oﬁciální a mediální partneři. Byla
zahájena dne 15. dubna 2016. Nejvýznamnějšími událostmi kampaně je Evropský týden pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci (proběhne v říjnu 2016

a 2017) a slavnostní udílení cen za osvědčené postupy
v oblasti zdraví na pracovišti (v dubnu 2017). Kampaň
bude zakončena summitem na téma zdravá pracoviště (v listopadu 2017), na němž se setkají všichni aktéři
kampaně a společně se zástupci EU-OSHA zhodnotí
výsledky kampaně a získané zkušenosti.
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) usiluje o vyšší bezpečnost na
pracovištích, lepší zdraví pracovníků a vyšší produktivitu práce v Evropě. Provádí výzkum a shromažďuje a šíří spolehlivé, objektivní a nestranné informace
v oblasti bezpečnosti a zdraví a rovněž organizuje
celoevropské osvětové kampaně. Byla zřízena Evropskou unií v roce 1994 a má sídlo ve španělském Bilbau.
Pořádá jednání a setkání zástupců Evropské komise,
vlád členských států, organizací zaměstnavatelů
a zaměstnanců, jakož i předních odborníků ze všech
členských států EU i mimo ni.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz

V dalším čísle naleznete

Tipy na léto
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POUTNÍK FEST –
přilákal milovníky piva
i hudebních fanoušků
Jako každoročně se otevřely brány pelhřimovského pivovaru
Poutník a v sobotu 14. května odstartoval jeden z nejznámějších
českých hudebních festivalů – POUTNÍK FEST. Ten již tradičně spojuje oblíbené pelhřimovské pivo Poutník, fanoušky piva
i hudby a oblíbené české rockové kapely. Letos vystoupily HAND
GRENADE, ODYSSEA CLASSIC, BYPASS Viléma Čoka, ALKEHOL,
HARLEJ a TŘI SESRY. Akci pořádal Pivovar Poutník ve spolupráci
s Kulturním zařízením města Pelhřimov.
Letošní ročník zahájili HAND GRENADE, které si jako předskokany vyhlasovali fanoušci v anketě. Pak již odstartovala přehlídka
českého rocku – zejména starší ročníky jistě uvítaly vystoupení legendární skupiny ODYSSEA CLASSIC. Následovala kapela BYPASS
Viléma Čoka a další tahouni známých festivalů – ALKEHOL, HARLEJ a TŘI SESTRY. Návštěvníci i účinkující měli možnost ochutnat
kvalitní pivo Poutník, vyráběné tradičními pivovarskými metodami. A jak chutnalo pivo Poutník účinkujícím? Například Vilém
Čok pro náš časopis zareagoval na dotaz přímo veršem: „Nechci
býti žádný proutník, postačí mi pivo Poutník.“ ☺
POUTNÍK FEST patří mezi naše nejznámější české rockové festivaly. Za roky existence festivalu se na pelhřimovském stage objevila řada českých rockových a metalových stálic. Na akci mají
návštěvníci možnost ochutnat pivo Poutník a užít si tak v areálu
pivovaru příjemně strávené odpoledne i večer.
Autor textu: Jana Henychová
Foto: archiv Antonín Rauer, Vilém Čok

www.poutnikfest.cz

www.pivovarpoutnik.cz

www.facebook.com/pivovarpoutnik
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Družstvo Granát Turnov vystavovalo
šperky na výstavě Czech Design Expo
Mezinárodní konference podnikatelek a manažerek
v rámci Světového sdružení podnikatelek FCEM se
uskutečnila ve dnech 6. – 10. dubna v pražském hotelu Corinthia Towers. Doprovodnou akcí konference
byla prodejní výstava Czech Design Expo, která dala
možnost několika českým ﬁrmám prezentovat se
a také prodávat své výrobky. Svoji prodejní expozici zde mělo také družstvo umělecké výroby Granát
Turnov.

Konference proběhla pod záštitou Českomoravské
asociace podnikatelek a manažerek v čele s prezidentkou Olgou Girstlovou, a dále pod záštitou
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva
zahraničních věcí. Slavnostního zahájení se zúčastnily významné osobnosti české politické scény jako
pražská primátorka Adriana Krnáčová nebo primátor města Brna Petr Vokřál.
Družstvo zaznamenalo na svou účast velmi pozitivní ohlasy a pro Granát Turnov to byla jistě
dobrá reklama. Zájem o šperky s českými granáty
z produkce Granátu byl mezi přítomnými dámami
veliký. K vidění byly šperky s granáty v klasickém
i moderním stylu. Velice se líbila kombinace českého granátu a perly zasazenými do stříbra. Zástupci
družstva měli možnost se setkat přímo s prezidentkou FCEM Laurou Gucci a s viceprezidentkou FCEM
Francouzkou Marie-Christine Oghly. Kolekci Granátu obdivovala i Mexičanka Alia Lorena, ambasadorka FCEM pro Jižní Ameriku, a další přítomné
dámy.
Konference se zúčastnilo cca 250 žen ze třiceti
zemí světa. Poprvé v celé historii sdružení, které
bylo založeno již v roce 1945, se toto setkání uskutečnilo v Praze. Cílem akce bylo představit Českou
republiku jako zajímavou podnikatelskou zemi, jako
místo vhodné pro byznys a investice, ale například
i jako vhodné místo pro strávení příjemné dovolené. Hlavními body konference byly diskuse na téma
udržitelný rozvoj, podnikání žen v multikulturním
prostředí či digitální ekonomika. V panelových
diskusích vystoupily významné ženy podnikatel-

ky jako například prezidentka FCEM Laura Gucci,
kuvajtská princezna Sheikha Dr. Hissah jako hlavní
představitelka arabských podnikatelek, z českých
podnikatelek a manažerek to byly Lucie Pilipová,
Dana Bérová, Miroslava Kopicová, Vanda Wolfová
a mnohé další.
Text a foto: Iveta Beránková, Ing. Petra Christová

Předsedkyně FCEM Laura Gucci a Ing. Petra Christová
(Granát, d.u.v., Turnov)

Skupina manažerek a podnikatelek z prezidentské republiky
Kamerun

www.granat.eu
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Český granát
ve spojení s vltavíny
Družstvo Granát, Turnov je největší výrobcem originálních šperků
s českými granáty, což dokazuje široká kolekční nabídka klasických
i moderních vzorů. S velikým úspěchem rozšiřujeme kolekci šperků
s českými granáty v kombinaci s vltavínem.
Vltavíny jsou pro svoji výjimečnost vyhledávané sběrateli celého světa. V Čechách byly vltavíny nalezeny v povodí Vltavy a více jak 120 let jej
zlatníci zasazují do šperků společně s českými granáty. Jiskřivě červený
granát, zelený vltavín a stříbrný kov vytváří krásné uskupení, které
naši zákazníci oceňují a vyhledávají.
Široký sortiment našich šperků s českými granáty najdete v podnikových prodejnách, kde na vás čeká příjemné prostředí a školený personál.
Srdečně vás zveme do našich podnikových prodejen v Praze 1:
Dlouhá 30, Panská 1 a Pánská Pasáž – Na Příkopě 23. Dále v Turnově na Náměstí Českého ráje 4.
Na fotograﬁi je jemná souprava s českými granáty a broušenými vltavíny, které jsou zasazeny do stříbra. Souprava může být
elegantním doplňkem k letnímu outﬁtu.
Text: Iveta Beránková
Foto: archiv Granát

www.granat.cz www.granat-shop.cz
6/2016
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Prázdniny se kvapem blíží, máte již
nádobí na kempování?
Vyberte si z široké nabídky výrobního
družstva TVAR Pardubice, tradičního
českého výrobce plastových výrobků
pro domácnost.
Pestrá škála barevných odstínů a líbivých potisků určitě uspokojí každého zákazníka. Nabízené
výrobky jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadného
materiálu s vysokou užitnou hodnotou, jejich předností je nerozbitnost a snadná hygienická údržba.

A kde můžete tyto výrobky zakoupit? Stačí navštívit
obchodní řetězce nebo některou z prodejen domácích
potřeb po celé ČR i SR. Pokud se koncem prázdnin zatouláte do jižních Čech, rádi vás přivítáme v našem
stánku v pavilonu E na mezinárodním agrosalonu
Země živitelka v Českých Budějovicích, kde každoročně prodáváme naše výrobky za velmi atraktivní
ceny. Těšíme se na vás.
Text: Milada Cyrusová

TVAR výrobní družstvo Pardubice
Husova 1682
530 03 Pardubice
Tel.: 467409911
e-mail: tvar@tvar.cz
www.tvar.cz

www.tvar.cz
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Náš tip
pro cyklisty

VELOSOUPRAVA START – PRO BEZPEČNOST
A JISTOTU KAŽDÉHO CYKLISTY
Praktická velosouprava Start by neměla chybět na cestách
žádnému cyklistovi. Obsahuje přípravky k lepení veloduší, včetně butylových, které se lepí za studena. V sadě tak
každý cyklista nalezne speciální lepidlo, záplaty různých
rozměrů, ventilovou hadičku a skelný papír. Velosouprava Start zaručuje bezpečnost a jistotu na cestách, nabízí
první pomoc při propíchnutí duše a poskytuje cyklistovi
možnost pokračovat v jízdě. K dostání ve sportovních potřebách.
Cena: 38 Kč

START – MAZACÍ TUK NA KOLA
Mazací tuk Start je určen k mazání a promazávání ložisek a dalších pohyblivých mechanismů jízdních kol. Jedná se o plastické
vápenaté mazivo, které je nestékavé a skvěle drží. Navíc má antikorozní vlastnosti a zabraňuje opotřebení namáhaných součástí třením. Hodí se i k mazání pohyblivých součástí kočárků
nebo okenních a dveřních pantů. Vhodný pro teploty od -30°C
až do +50°C. K dostání ve sportovních potřebách.
Cena: 50 g / 45 Kč

START OLEJ VE SPREJI – MULTIFUNKČNÍ MAZACÍ A KONZERVAČNÍ OLEJ 4V1
Multifunkční mazací a konzervační olej na kola Start se dokonale hodí k údržbě a servisu jízdních kol, a to jak pro amatéry, tak pro profesionální cykloservisy. Olej totiž zároveň
maže, konzervuje, čistí a uvolňuje - má tedy široké využití při údržbě, opravách nebo čištění. Start olej zaručí kvalitní promazání pohyblivých částí kol, zabrání korozi díky tvorbě
ochranné vrstvičky, vyčistí znečištěné součásti kol například od zbytku maziv a rychle
a spolehlivě uvolní i zarezlé šrouby. Navíc je ve spreji takže jeho aplikace je snadná a rychlá
a dobře pronikne i do špatně přístupných míst. K dostání ve sportovních potřebách.
Cena: 100 ml / 93 Kč
Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv Druchema

www.druchema.cz
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SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ
KONTEJNERY KOVOBEL
Stále øešíte na zahradì problém: „Kam s tím”?
Skladovací kontejner KOVOBEL váš problém vyøeší...

Kontejner KOVOBEL lze využít ke skladování veškeré zahradní techniky a zahradního náøadí. Je možné jej také použít jako
sklad zahradních substrátù a sypkých materiálù a ochránit je tak pøed zneèištìním a znehodnocením. Kontejner je standardnì
vybaven døevìnou podlahou. Pro skladování nebezpeèných látek je používána jako podlaha záchytná vana. Vybavení
kontejneru regálovými stojany a regálovými nosníky s døevìnými nebo záchytnými policemi snadno zvýší skladovací plochu a
tím i užitkovou hodnotu kontejneru.
Jako volitelné pøíslušenství nabízíme støechu s prùsvitným pruhem a okna k zajištìní dostateèného osvìtlení pro práci uvnitø
kontejneru.
Tradice od roku 1966

KOVOBEL, výrobní družstvo, Cihláøská 503, 344 01 Domažlice, Èeská republika
Tel.: +420 379 724 441, Fax: +420 379 722 552, E-mail: kovobel@kovobel.cz
www.kovobel.cz

PROJEKT DODÁVKA MONTÁŽ

k03086

Nabízíme komplexní řešení odsávání
a filtraci vzduchu pro průmysl
dřevozpracující, strojírenský, stavební,
chemický, potravinářský a další.

KOVODRUŽSTVO, v.d. Strážov, 340 21 Strážov,
tel.: 376 392 451-4; fax: 376 392 585, e-mail: info@kovostrazov.cz
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Výrobky lze zakoupit v e-shopu
na adrese http://www.silvercase.cz.
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