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JUDr. Rostislav Dvořák 
předseda SČMVD

Přesto, že není mým zvykem komentovat stav naší 
politické scény, nelze se nevyjádřit alespoň v kostce 
k událostem posledních týdnů. Byli jsme a jistě ještě 
budeme svědky střetů, jejichž hlavní příčinou je boj 
o klesající preference standardních stran a blížící se 
volby. Současné dění mně napovídá, že naši přední 
politici jsou čím dál více odtrženi nejen od potřeb 
nás podnikatelů, ale i  názorů občanů a  jejich téměř 
jediným prioritním zájmem se v  průběhu let stalo 
udržení a  dosažení co nejvýhodnějších stranických 
pozic, bohužel zejména osobních. Snaží se, jak vidíme, 
slyšíme a  čteme ve sdělovacích prostředcích, ovliv-
nit veřejné mínění doslova za každou cenu, tedy i za 
cenu osobních konfliktů, nepodložených argumentů, 
vykonstruovaných afér, pomluv, polopravd a lží. Vy-
vrcholením květnových konfliktů se stalo jednání 
našeho parlamentu. 

Při těchto napjatých a  nedůstojných jednáních 
jsem však zaznamenal názor několika politiků a po-
slanců, který možná řadě z  vás unikl a  při kterém 
mrazí v  zádech: „Umožnění přímé volby preziden-
ta občanům byla chyba, která by se měla napravit 
a  vrátit pravomoc volby nám poslancům do sně-
movny.“ Poslanec nebo politik, který něco takového 
řekne, by měl v ten okamžik skončit, odstoupit, nebo 

být občany vyměněn. Přímá volba prezidenta je to-
tiž v  naší zemi, spolu s jinými formami voleb, jedi-
nou formou uplatnění takzvané přímé demokracie. 
Jen v  přímé demokracii mohou občané rozhodovat 
sami a  jen ona neobsahuje zkreslení, které s  sebou 
nese zastupitelská demokracie zprostředkovaným 
rozhodováním poslanců a  senátorů často drtivě 
odlišným od jejich předvolebních slibů. Pokud náš 
parlament bude předvádět to, co měli občané mož-
nost sledovat v naší televizi, měli bychom se naopak 
zamyslet, jestli by opravdu nebylo vhodné prvky 
přímé demokracie rozšířit například o občanská re-
ferenda o stěžejních otázkách a těmto „zastupitelům 
demokracie“ tím  jejich často špatné rozhodování 
vhodně omezit. Celý můj profesní život jsem věřil ve 
zdravý názor většiny a  mnohokrát jsem měl osob-
ní příležitost se o něm přesvědčit. Na druhé straně 
jsem byl často svědkem prosazování zájmů úzkých 
skupin, jejichž kroky byly v  rozporu s  potřebami 
většiny.

V  měsíci říjnu nás čekají nové volby a  jejich výsle-
dek se podle mého názoru přiblíží struktuře, kterou 
mělo období minulé, a pouze trumfy budou rozdány 
voliči jinak. Pracovníci našich firem a  podniků se 
často dokáží ostře pohádat o řadu systémových věcí, 
aby na konci našli východiska a táhli za jeden provaz, 
protože jinak by je konkurence pohltila. Po tom, co 
se dělo v květnu na naší politické scéně, si neumím 
představit, jestli je vůbec možná plodná spolupráce 
budoucích koaličních stran. Přeji si a  určitě nejsem 
sám, abychom měli schopnou a  silnou vládu, proto-
že to Česká republika potřebuje a  je to pro nás pro 
všechny víc než důležité.
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Přinášíme rozhovor s  Ing. Emilem 
Beberem,  předsedou družstva  
KOVOBEL Domažlice a člena Kont-
rolní komise SČMVD a od 20. dubna 
též držitelem ocenění absolutního 
vítěze soutěže MANAŽER ROKU - 
nositele titulu Manažer roku 2016. 
Zvítězil ve finálové konkurenci  
71 předních českých manažerských 
osobností na finále soutěže v praž-
ském Paláci Žofín.

Pane předsedo, jaké byly vaše první pocity po vyhlá-
šení prestižní ceny Manažer roku 2016?
Moje první pocity po vyhlášení ceny „Manažer roku 
2016“ bylo veliké překvapení, že jsem tak významné 
ocenění obdržel právě já. Současně jsem si však uvě-
domil, že je to výsledek dlouhodobě úspěšné práce 
celého kolektivu našeho družstva, která přináší 
v posledních letech velmi dobré výsledky hospoda-
ření, což bylo jistě impulsem k  tomu, aby mě Svaz 
českých a moravských družstev do této soutěže no-
minoval.

Co představuje toto významné ocenění pro vaši fir-
mu?
Toto významné ocenění představuje pro naši fir-
mu závazek, abychom se i nadále snažili odpovědně 
a úspěšně hospodařit a tak pokračovat v nastaveném 
trendu.
Vyrábíme a  dodáváme dva zcela rozlišné produkty 
a to technologická zařízení pro chov drůbeže a sklá-

ROZHOVOR

dací skladovací kontejnery KOVOBEL, každý sorti-
ment se podílí zhruba polovinou na našich prodejích. 
Úmyslně udržujeme toto dvojí zaměření našeho od-
bytu, protože to přispívá k naší ekonomické stabilitě, 
když případné výpadky výnosů z jednoho sortimentu 
můžeme nahradit prodeji druhého výrobku a pokles 
tržeb jednoho sortimentu ovlivní podstatně méně 
naše hospodaření.
Vyvážíme zhruba dvě třetiny naší produkce, z  toho 
technologická zařízení pro chov drůbeže zejména 
do nedalekých evropských zemí a  také ve spolu-

Ing. Emil Beber – Manažer roku 2016
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xpráci s  naším anglickým obchodním 
partnerem do třetích zemí, hlavně do 
USA a  Kanady. Kontejnery KOVOBEL 
exportujeme téměř do celé Evropy, ale 
snažíme se realizovat také dodávky do 
třetích zemí jako např. Mexika, Ko-
lumbie, Chile, Peru, Uruguaye, Izraele, 
Austrálie a na Nový Zéland, především 
ve spolupráci s agenturou CzechTrade. 
Jednotlivé dodávky kontejnerů KO-
VOBEL však byly vyexpedovány i  do 
exotických destinací, např. do Hong-
kongu, Jižní Koreje, Nové Kaledonie a na ostrov Saint 
Martin.
Dlouhodobě spolupracujeme s  agenturou Czech-
Trade, zejména při vyhledávání možností exportu 
kontejnerů KOVOBEL do nových teritorií a  v  řadě 
případů dosahujeme úspěšných výsledků. Spolupráci 
s agenturou CzechTrade lze jiným firmám jen dopo-
ručit, ale musejí počítat s tím, že svůj podíl činností 
při vyhledávání nových vývozních možností musí 
každá firma realizovat sama.

Vyrábíte systémy i pro menší chovy? Například po-
kud by měl zájem domácí chovatel zařídit si doma 
jednu či dvě klece pro domácí chov slepic a  vajíček 
pro svoji potřebu.
Ucelené systémy pro menší chovy drůbeže nevyrábí-
me, ale každý drobný chovatel si může z námi dodá-
vaných prvků technologických zařízení pro drůbež 
vybrat části krmných zařízení, napájení, ventilaci 
apod., které může ve svém chovu použít podle svých 
představ.

Můžete nám povědět něco bližšího o nabízených sys-
témech?
V  souladu s  legislativními požadavky EU nabízíme 
technologická zařízení pro rodičovské chovy nosnic 
i brojlerů, různá provedení zařízení pro odchov ku-
řic, zařízení pro chov nosnic v obohacených klecích, 
ve voliérových systémech a na hluboké podestýlce, 
popř. i s výběhy a zařízení pro výkrm brojlerů. Kro-

mě zařízení pro chov drůbeže vyrábíme i  skládací 
skladovací kontejnery KOVOBEL v  řadě různých 
modifikací, které nacházejí své všestranné použití 
ve většině odvětví národního hospodářství. 

Jaké novinky v nejbližší době chystáte?
Oba naše výrobní sortimenty inovujeme průběžně, 
jak podle reakcí a  požadavků našich zákazníků, tak 
podle nejnovějších poznatků vědy a výzkumu.

Kdo například vaše systémy používá?
Naše technologická zařízení pro chov drůbeže jsou 
instalována v  halách drůbežích farem vybavených 
potřebnou vzduchotechnikou.

Dovolím si poprosit závěrem o  otázku – co byste 
poradil ostatním manažerům, aby byli úspěšní i v je-
jich firmách?
Manažeři, řídící jednotlivé firmy, by měli jednat 
odpovědně se správným a  citlivým přístupem ke 
členům pracovního kolektivu a  dodržovat psané 
i  nepsané dohody s  obchodními partnery. Vždy bez 
prodlení by měli přiznat vlastní chyby v rozhodování 
a následně je ve spolupráci s podřízenými řešit.
Místo práce ve mzdě a nevýhodných kooperací je tře-
ba hledat možnosti produkce vlastních výrobků ne-
jen na domácí trh, ale i na export třeba ve spolupráci 
s českou agenturou pro podporu exportu CzechTrade, 
se kterou my dlouhodobě spolupracujeme, zejména 
při vyhledávání možností exportu kontejnerů KO-
VOBEL do nových teritorií.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravila Jana Henychová.
Foto: archiv družstva KOVOBEL
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 Prodejní akce v budově SČMVD v Praze
Ve velké jednací místnosti SČMVD v Praze se 19. dubna konala prodejní akce výrobců oděvů, 
hraček, kosmetiky, šperků a  domácích potřeb. Záměr akce je zřejmý – propagovat výrobky 
výrobních družstev a umožnit zájemcům jejich zakoupení přímo od výrobců.

Akce se zúčastnilo 7 výrobních družstev.

Modela Pardubice své věrné zákaznice, které pravi-
delně přicházejí na tuto akci, aby obohatily svůj šatník 

o nové kousky, nezklamala, 
přivezla opět svou novou 
kolekci. Tentokrát to byly 
šaty, sukně, halenky, kal-
hoty a  kabátky určené pro 
jarní a letní sezónu. 

Poprvé se této prodejní 
akce zúčastnil Vkus Kla-
tovy, v  jeho nabídce byla 
pánská pyžama a trenýrky, 
dámské halenky i šaty. Zbo-

ží se návštěvníkům akce líbilo, doplnilo sortiment 
ostatních účastníků.

Dita Tábor přivezla novou kolekci jarního a letního 
dětského oblečení a kolekci kojeneckého textilu, kte-
ré vyrábí pod vlastní značkou Little Angel®. Kolekci 

oblečení dominují tři nové barvy – broskvová, azu-
rově modrá a  světle šedá, a  to jak v  jednobarevném 
provedení, tak i  v  oblíbených proužcích. Novinkou 
v  segmentu textilu je kolekce s  názvem Moře. Vý-

robky Dity vynikají především použitím termore-
gulačního materiálu Outlast®, který je vázaný na 
bavlnu a vhodný i pro citlivou pokožku. Technologie 
Outlast® přijímá teplo, ukládá ho a předává dál, čímž 
nabízí pocit ideální teploty.
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Směr Praha nabídl plastové hračky a modely vlastní 
výroby a taktéž žádané stavebnice z cihliček z dovozu, 
které podněcují kreativitu dětí při vytváření staveb.

Nabídku Karlovarské kosmetiky prezentovalo Vříd-
lo Karlovy Vary, jehož zástupci přivezli tělové krémy, 
ošetřující přípravky na ruce a  nohy, pleťovou kos-
metiku a  koupelové přípravky. Zákazníci přicházeli 
v hojném počtu dokoupit produkty, které si oblíbili. 
Ti, kdo neměli osobní zkušenost, si nechávali poradit, 
jaký produkt je pro jejich potřeby vhodný.

Granát Turnov, je-
hož výrobky jsou na 
prodejních akcích 
stále velmi žádané, 
nabízel stříbrné šper-
ky s českými granáty 
a dárkové sklo s tímto 
kamenem. Stánek byl 
téměř po celou dobu 
akce obležený zájem-
ci o koupi.

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí vhodně doplnil na-
bídku výrobků družstev. Svou účastí na akci uspoko-
jil zájemce o nákup dřevěného kuchyňského náčiní, 
které je v současné době vystaveno ve vitríně před bu-

dovou SČMVD. Zakoupit 
bylo možné mlýnky na 
koření, masová prkénka 
či drobný kuchyňský 
sortiment.

Jarní prodejní akce bývá z hlediska návštěvnosti 
slabší než podzimní, což se potvrdilo i  tentokrát. 
Návštěvníků nedorazilo tak velké množství, jako 
tomu bývá při listopadové akci, přesto akce pro 
zúčastněná družstva splnila svůj účel.

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Mgr. Rodan Svoboda, Ing. Lenka Bartoničková



Nejnovější trendy v reklamní komunikaci a nejrůz-
nější využití tisku vytvořily širokou a  jedinečnou 
platformu pro sdílení novinek vystavovatelů a  zá-
jemců o polygrafické a reklamní produkty a služby. 
Letošní ročník veletrhu nabídl expozice kolem 250 
vystavovatelů na ploše přesahující devět tisíc me-
trů čtverečních. Stejně jako v  předchozích letech se 
veletrhu zúčastnilo nejen velké množství českých 
a slovenských firem, ale také každoročně se navyšu-p
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jící počet zahraničních vystavovatelů z  Polska, Ně-
mecka, Itálie či Bulharska. Kromě rozsáhlé nabídky 
polygrafických služeb bylo možno vidět například 
novinky ze světa reklamního textilu včetně šicích 
a vyšívacích technologií, laserového gravírování, ře-
zacích strojů či výstavních systémů. Zastoupeny byly 
také firmy reprezentující nomenklaturu reklamních 
a dárkových předmětů.

REKLAMA POLYGRAF 2017
Letošní 24. ročník veletrhu reklamy, médií a  polygrafie REKLAMA POLYGRAF 
2017 přivítal návštěvníky v  pražském výstavním areálu PVA EXPO ve dnech 
24. – 26. dubna. Společně s  ním probíhal 1. ročník veletrhu obalových inovací 
a technologií OBALY 2017.

Výrobní družstva na veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2017

Brněnská Drutěva
www.druteva.cz

Expozice Brněnské Drutěvy nabídla výrobky z ob-
lasti kartonáže - potahovanou kartonáž, luxusní dár-
ková balení, krabičky se saténovou vložkou, krabičky 
na reklamní zboží a další výrobky.

 V  současné době družstvo 
zaznamenalo velký zájem 
zákazníků o  dárkové pota-
hované krabice, které nabízí 
v široké škále provedení, a to 
nejen potahovaných materi-
álů, ale i barevných odstínů. 
Tyto obaly jsou vyráběny na 
zakázku. Momentálně nejžá-
danějším sortimentem v této 
oblasti jsou krabice s  mag-
netickým uzavíráním. Jako 
novinku Brněnská Drutěva 
představila dárkové krabice 
na růže.   
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Víte, kdo jsou to Lichožrouti? Ne? Tak schválně. Ur-
čitě se vám občas ze šuplíku ztrácejí ponožky! A  víte 
proč? Protože Lichožrouti se vašimi ponožkami živí, 
ale vždycky sní  jen jednu! Tu lichou. Nikdy nevezmou 
celý pár. Vám zůstane jedna ponožka a Lichožroutům 
druhá.. To je fér, ne?

TVAR Pardubice
www.tvar.cz

Jeden z  nejvýznamnějších zpracovatelů plastů 
v České republice TVAR výrobní družstvo Pardubice 
představil pestrou nabídku kvalitních plastových 

obalů s vysokou užitnou hodnotou, které jsou vyro-
beny ze zdravotně nezávadného materiálu, v  široké 
škále barevných odstínů a potisků.

Prezentovanou novinkou byly klickboxy s  Licho-
žrouty dekorované technologií IML. Grafická před-
loha na etiketu IML je vyrobena podle animovaného 

rodinného filmu, který 
měl premiéru v  kinech 
v  říjnu 2016 s  názvem Li-
chožrouti.

Družstvo kromě klasic-
kých šejkrů s obsahem 500 
a  700 ml představilo jako 
další  novinku nové typy 
šejkrů s  obsahem 600 ml. 
Konkrétně se jedná o Mix-
Fixx a  MixWonder a  dále 
pak o MixHero a MixKing, 
které navíc obsahují 250 
ml zásobník. Ten lze při-
šroubovat na dno šejkru 
a slouží k uložení doplňků 
pro výrobu koktejlů ve for-
mě tabletek či prášku. Tyto 
šejkry družstvo opatří logem firmy a reklamním po-
tiskem a tím obal splňuje svou propagační funkci.

Z široké nabídky výrobků, z nichž tradičně byl nej-
větší zájem o klickboxy, šejkry a kosmetické dózy, si 
své dárky na podporu prodeje, reklamní předměty 
nebo obaly mohl vybrat opravdu každý zákazník.

Kromě stávajícího sortimentu je družstvo připra-
veno vyjíc vstříc i těm klientům, kteří požadují vý-
robu vlastního výrobku na zakázku, a to od vývoje 
a výroby nástrojů přes samotnou výrobu zboží včet-
ně potisků až po dopravu zboží do sídla obchodního 
partnera.    

Text: Jana Henychová, Ing. Ivana Čonková, 
Markéta Koubová, Ing. Milada Cyrusová

Foto: Ing. Lenka Bartoničková,  
archiv družstva TVAR

www.pva.cz   www.reklama-fair.cz  www.veletrhobaly.cz 
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Návštěvníci se mohli seznámit 
s produkty členů KČN, které vzni-
kaly na základě výsledků společ-
ných projektů KČN realizovaných 
v  rámci programu OPPI-SPOLU-
PRÁCE KLASTRY. Na stánku (PAV 
F/065) kromě družstev prezen-
tovali portfolio svých výrobků 
také členové KČN GERBRICH s.r.o.,  
JITONA a.s. a LOXO.  Dále zde byly 
k  dispozici informační materiály 
o  KČN a  jeho jednotlivých čle-
nech a jejich produktech. Po celou 
dobu konání veletrhu odbor-
níci z  klastru poskytovali také 
bezplatné odborné poradenství 
zaměřené na výběr kvalitního 
nábytku a  představení českých 
výrobců nábytku. 
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MOBITEX 2017
Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX 2017 se uskutečnil ve dnech  
26. – 29. dubna v  brněnském výstavním areálu. Představil nejnovější trendy ve vybavení 
interiéru a doplňky bydlení. Tvoří tak alternativní nabídku nábytku a interiérového vybavení 
oproti obchodním řetězcům. Pravidelně se zde prezentují přední výrobci a dodavatelé nábytku 
a bytového vybavení na českém trhu. Odbornou gesci pro letošní ročník převzal Klastr českých 
nábytkářů, který současně uspořádal společnou expozici svých členských firem, mezi nimiž 
jsou i výrobní družstva Drupol Praha, Dřevodílo Rousínov, Dřevotvar družstvo a FMP-Lignum.
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V  rámci doprovodného progra-
mu proběhl 26. dubna od 11:30 
do 13:00 seminář KČN „Nábytek 
- design - normy - propagace - 
podpora“ na hlavním přednáš-
kovém molu v  pavilonu F, kde se 
účastníci mohli seznámit mimo 
jiné s  tématy „Design nábytku 
od A  do Z“, „Současný nábytek 
a jeho podpora v programu obec-
ně prospěšné společnosti Národní 
centrum nábytkového designu“, 
„Technické normy v nábytkářství 
– novinky za poslední rok“, „Bran-
dování na výkon – třetí noha na 
Facebooku“ či zjistit informace 
týkající se podpory pro nábyt-
káře v  oblasti dotačních příleži- 
tostí.

Paralelně pod přednáškovým 
molem probíhalo veřejné zasedá-
ní řídícího týmu KČN (zástupci 
členských firem odpovídali na 
dotazy ohledně členství v  KČN – 
příklady praxe) včetně prohlídky 
a  hodnocení exponátů na expo-
zici studentských prací a  ocenění 
nejlepšího exponátu cenou KČN 
za mimořádný návrh nábytku  ve 
studentské sekci Grand Prix MO-
BITEX

V  13:00 proběhla na hlavním 
přednáškovém molu v  pavilónu F 
společná tisková konference Aso-
ciace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR, Klastru českých 
nábytkářů a  Cechu čalouníků 
a  dekoratérů „Co brzdí české ná-
bytkáře?“. Mimo jiné zde zazněla 
témata jako největší problémy 
nábytkářů a  jejich řešení, otázka 
absolventů, export nábytku, re-
kvalifikace a mnoho dalších.
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www.furniturecluster.cz

Od 17:00 hodin došlo v  pavilonu 
P v  sále P1 ke slavnostnímu vy-
hlášení výsledků GRAND PRIX 
MOBITEX.

Následující den 27. dubna probí-
haly od 13:00 hodin na hlavním 
přednáškovém molu další odbor-
né akce, jako například předsta-
vení KČN a  spolupráce studentů 
a  členů KČN, vyhlášení ocenění 
5. ročníku GRAND PRIX MOBI-
TEX – sekce student a  vyhlášení 
a  udělení Ceny Klastru českých 
nábytkářů za mimořádný návrh 
nábytku (10.000 Kč + stáž u člena 
KČN – JITONA, a.s.) ve studentské 
sekci Grand Prix MOBITEX.

Cenu KČN za mimořádný ná-
vrh nábytku ve studentské sekci 
Grand Prix MOBITEX získali:

•  Jan Vašut – student Mendelovy 
univerzity v Brně za výrobek la-
vice Prolean

•  Streck Filip, Vojkůvková Andrea 
– studenti Mendelovy univerzi-
ty v Brně za výrobek noční stolek 
Rudolf

•  Stáž u člena KČN firmy JITONA, 
a.s. získal Milan Mátl student 
Mendelovy univerzity v Brně

Projekt aktivní prezentace ná-
bytkářů, založený na rozsáhlé ko-
munikaci s veřejností i odborníky 
navštěvující MOBITEX se v  prů-

běhu minulého ročníku osvědčil 
a KČN v tomto nastaveném trendu 
pokračoval i  v  letošním ročníku 
MOBITEX a ve spolupráci s Brněn-
skými veletrhy tuto spolupráci 
rozšířil.

Realizace expozice KČN a aktivit 
KČN v  rámci doprovodního pro-
gramu veletrhu MOBITEX je spo-
lufinancována z  projektu OPPIK, 
Spolupráce-Klastry, výzva I, název 
projektu: KČN - Rozvoj Klastru 
českých nábytkářů, číslo projektu: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0003662. 

Zdroj: KČN
Foto: Ing. Lenka Bartoničková, 

archiv KČN
(-jh-)
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ROZHOVOR

Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D.
předsedkyně  
Klastru českých nábytkářů

Paní předsedkyně, jak byste vy-
světlila našim čtenářům slovo 
klastr obecně a  jaký je jeho vý-
znam?
Klastr je koncentrované seskupení 
nezávislých firem a  přidružených 
institucí, které si navzájem kon-
kurují, ale také navzájem koope-
rují, a  jejichž vazby mají potenciál 
k upevnění a zvýšení jejich konku-
renceschopnosti. Klastr může např. 
zlepšit výsledky členů, zvýšit počet 
inovací v  daném oboru, iniciovat 
vznik nových firem, zvýšit export, 
přilákat atraktivní investice, pod-
pořit výzkumnou základnu, pod-
pořit rozvoj kraje

Co konkrétně nabízí Klastr čes-
kých nábytkářů svým členům?
KČN svým členům nabízí aktivity 
vedoucí k  posílení pozice odvět-
ví na trhu, prezentace v  médiích 
a  na webu, účast ve vyjednávání 
o  zákonech, normách, zázemí pro 
prezentaci na veletrzích, odborná 
školení a  profesní kvalifikace, in-
formace a  aktuality, fundraising 
a  projektové poradenství či inter-
nacionalizace.

Jaké možnosti naopak nabízí těm, 
kdo se na klastr obrátí s  žádostí 
o pomoc či radu?
Klastr například nabízí odborné 
poradenství v oblasti norem plat-
ných pro nábytkářský průmysl, 
projektové poradenství v  rámci 
výzev OPPIK, internacionalizaci 
v  JV Asii, konkrétně ve Vietnamu 
prostřednictvím své kanceláře za-
ložené v  Hanoji, zprostředkovává 
přeshraniční spolupráci a  mnoho 
dalších aktivit.

Na obou významných veletrzích 
zaměřených na nábytek FOR 
FURNITURE i MOBITEX jste měli 
jako každoročně gesci. Co přesně 

představuje spolupráce s  veletr-
hem? 
Spolupráce KČN s organizátory 
veletrhů je celoroční proces, sestá-
vající se z odborných konzultací, 
vyprofilování tematického zamě-
ření soutěží, propagace veletrhů, 
uspořádání semináře pro návštěv-
níky v rámci doprovodného pro-
gramu, ale i samotná prezentace 
členů KČN ve společné expozici. 
Pak je samozřejmostí účast zá-
stupce klastru na slavnostním 
zahájení veletrhů a účast v hodno-
tící porotě GRAND PRIX a při ode-
vzdávání cen v rámci slavnostního 
vyhlášení vítězů.

Jaká byla letos vaše aktivní účast 
na veletrzích FOR FURNITERE 
a MOBITEX?
Klastr českých nábytkářů pre-
zentoval na obou veletrzích ve 
společné expozici kvalitní a  za-
jímavý design výrobků svých 
členů. Návštěvníci se mohli se-
známit s  produkty členů KČN, 
které vznikaly na základě vý-
sledků společných projektů re-
alizovaných v  rámci programu 
OPPI-SPOLUPR ACE-K L ASTRY. 
Své exponáty vystavovaly DRU-
POL, v.d., DŘEVODÍLO ROUSÍ-
NOV, DŘEVOTVAR DRUŽSTVO, 
FMP-Lignum, v.d., GERBRICH 
s.r.o., JITONA a.s., LOXO a  KNK 
CZ, výrobně spotřební družstvo.  

V rámci doprovodného programu 
KČN na veletrhu FOR FURNITU-
RE uspořádal pro návštěvníky 
veletrhu seminář „TRENDY-IN-
SPIRACE-DESIGN 2017“. Pátý roč-
ník aktivní prezentace KČN na 
veletrhu MOBITEX a  jeho členů 
návštěvníkům veletrhu spočíval 
v  organizování uceleného blo-
ku aktivit v  rámci samostatné-
ho semináře „Nábytek - design 
- normy - propagace - podpora“ 
jehož součásti bylo veřejné za-
sedání řídícího týmu KČN. Po 
celou dobu konání obou veletrhů 
poskytovali odborníci z  Klastru 
bezplatné odborné poradenství 
zaměřené na výběr kvalitního 
nábytku a  představení českých 
výrobců nábytku. Realizace ex-
pozice KČN a aktivit KČN v rámci 
doprovodného programu veletr-
hů FOR FURNITURE a  MOBITEX 
je spolufinancována z  projektu 
OPPIK, Spolupráce-Klastry, vý-
zva I, název projektu: KČN - Roz-
voj Klastru českých nábytkářů, 
číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0
/15_012/0003662.
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(Poznámka redakce: více o  veletrhu 
MOBITEX naleznete v  tomto čísle 
časopisu na str. 10)

Na jednom z  předcházejících 
ročníků byla nepřehlédnutelná 
vámi organizovaná soutěž prací 
studentů bytového designu, kteří 
na veletrhu vystavovali své ori-
ginální a velmi atraktivní výrob-
ky…
Soutěž GRAND PRIX MOBITEX – 
sekce student je každoročně orga-
nizována v rámci veletrhů. V roce 
2012 se KČN rozhodl tuto soutěž 
podporovat a  udělit cenu Klastru 
českých nábytkářů za mimořádný 
návrh nábytku. Cena je každoroč-
ně udělována a  dotována ve výší 
10 000 korun. Letos jsme tuto cenu 
udělili již popáté a  jako novinku 
jsem udělili ještě jednu cenu,  a to 
možnost stáže studenta u  člena 
KČN, konktrétně u firmy JITONA, 
a.s.. Novinka zaznamenala pozi-
tivní ohlas z řad studentů.

Účastníte se také jiných veletrhů 
včetně zahraničních? A  s  jakou 
odezvou?
Členové KČN mají na své výrobky 
vystavené na zahraničích vele-

trzích pozitivní odezvy. Proto na 
jejích žádost KČN pořádá společné 
expozice v  zemích, o  které mají 
členové klastru zájem. V  minu-
losti jsme již v  rámci zahraničí 
měli společné expozice KČN v Ky-
jevě na Ukrajině, v Bad Salzuflen 
a v Kolíně nad Rýnem v Německu, 
v Basel ve Švýcarsku, v Birming-
hamu v  Anglii, v  Ho Chi Minh 
City a v Hanoji ve Vietnamu. Naši 
členové se tak úspěšně etablují 
na zahraničních trzích a  aktivně 
se podílejí na vytváření nových 
trendů v  oblasti nábytkářské-
ho průmyslu a  bydlení. Členové 
klastru jsou zapojeni do význam-
ných mezinárodních sítí v oblasti 
nábytkářství, zvyšují růst tržeb 
a  zajišťují export svých firem. 
Právě proto nesmíme na meziná-
rodních veletrzích chybět. 

Vaše členské firmy mají při jed-
nání s  externími partnery větší 
šanci na úspěch. Dostáváte zpětné 
vazby? 
Ano dostáváme. Obvykle se jedná 
o  kladné ohlasy a  jsme si vědomi 
toho, že právě zásluhou námi or-
ganizovaných společných setkání 
našich členů - výrobců, obchod-

níků, prodejců komponentů pro 
nábytkáře a  organizátorů vele-
trhů dochází velmi často k  osob-
ním kontaktům mezi majiteli 
a manažery firem a ti pak již sami 
rozvíjejí spolupráci mezi sebou při 
výrobě nábytku. Příkladem tako-
vé spolupráce byla a  je společná 
participace na výrobě atypických 
zakázek mezi členy KČN a zároveň 
družstvy sdruženými v  SČMVD 
drevotvarem.com, Dřevojasem, 
výrobním družstvem a  také Dře-
vodílem Rousínov. Dále vzpomenu 
dodávky velkoplošných materiálů 
pro tato družstva a také pro další 
členy KČN od Dřevozpracujícího 
družstva Lukavec.

Český nábytek je znám svým kva-
litním zpracováním, přínosem 
lidské práce poctivých řemeslní-
ků. Když byste měl zmínit obecně 
cílovou skupinu, kdo kvalitní ná-
bytek preferuje?
Český nábytek si našel své pevné 
místo u  zákazníků v  zahraničí, 
když zde export českého nábytku 
neustále posiluje. Jen v  roce 2016 
činil export nábytku 27 miliard 
korun a  většina exportu směřo-
vala na západní trhy do EU. Tak 
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jako v EU, tak i v ČR si zákazníci 
kupují český nábytek především 
díky jeho značné přidané hodno-
tě a  kvalitě zpracování. Proto je 
cílovou skupinou většiny malých 
a  středních nábytkářů, do které 
patří i  členové KČN, především 
střední a  starší generace klientů 
ze střední a vyšší sociální vrstvy, 
kteří jsou již ekonomicky stabilní 
a  náš nábytek si kupují s  jasnou 
vidinou toho, kde bude v  jejich 
bytech a  domech umístěn, a  vel-
mi často se také rozhodují pro 
koupi po konzultaci s  architekty 
a designéry. 

Dá se vůbec čelit cenové kon-
kurenci nekvalitního nábytku 
z  nábytkových řetězců, ať se to 
již týká nekvalitního materiálu, 
pojidel i zpracování? Jak vysvětlit 
lidem, že kvalitní věc stojí napří-
klad o něco více peněz, zato vydrží 
dlouhou řadu let?
Já vždy říkám, že by lidé neměli 
kupovat jenom to, co vidí, jako 
například dvířka skříní, potah 
sedačky….Ale měli by se zajímat 
o to, co je za dvířky, pod potahem. 
Kvalitní materiály, kování a  pro-
vedení jsou to, co dělá hodnotu 
výrobku. Vždy bychom měli znát 
původ výrobků, kde byl vyroben, 
smontován, jestli za něj konkrét-
ní výrobce garantuje konkrétní 
záruku. Pokud zákazníci nechtějí 
v průběhu let několikrát měnit ná-
bytek z důvodu, že se jim rozpadne 
pod rukama, a tak v součtu inves-
tovat více peněz (cena výrobků, 
dopravné, montáž, likvidace, čas 
strávený opětovným výběrem…), 
měli by si uvědomit, že kvalita, 
která vydrží déle, je ve finále vy-
jde levněji.

Když byste měla našim čtenářům 
doporučit, proč si mají pořídit 
právě nábytek od českých nábyt-
kářů, jaká „pro“ byste zdůraz- 
nila?
Výroba nábytku má v  České re-
publice dlouhou tradici a  mnoho 
kvalitních výrobců nábytku se 
etabluje i  z  výrobních družstev, 

která jsou členy KČN. Právě kva-
lita podpořená tradicí odlišuje 
české nábytkáře od nově vznika-
jících výroben v  Asii, na rozdíl 
od kterých český nábytkář i  po 
mnoha letech garantuje zákaz-
níkovi, že na jeho výrobky bude 
poskytován odpovídající záruční 
a  pozáruční servis. Všichni ná-
bytkáři sdružení v našem klastru 
jsou kvalitními a  roky prověře-
nými výrobci, a  pokud si čtenář 
vybere výrobek jakéhokoliv člena 
KČN, tak se zcela jistě bude jednat 
o  kvalitní výrobek prověřené 
a ekonomicky stabilní společnos-
ti schopné dostát svým závazkům 
vyplývajícím ze záručního i pozá-
ručního servisu.

Jaké zajímavé aktivity chystá 
Klastr českých nábytkářů pro 
nadcházející období?
Klastr momentálně pracuje na 
mnohých zajímavých projektech. 
Jeden z projektů se zabývá rozší-
řením infrastruktury dovybave-
ním technologických center KČN, 
které má klastr rozmístěné pro 
celé ČR. V  rámci tohoto projektu 
KČN pořizuje laboratorní a testo-
vací zařízení, které pak využívá 
při práci na kolektivním výzku-
mu KČN. Kolektivní výzkum je 
dalším z projektů, kterým se KČN 
zabývá. Momentálně pracujeme 
na vědecko-výzkumným projek-
tu: „VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 
V  NÁBYTKÁŘSKÉM PRŮMYSLU 
- EKOLOGIZACE VÝROBY“, který 
je rozdělen na dvě části. Část 1 je 
zaměřena na vývoj inovovaných 
materiálů a  technologie pro ná-
bytkářský a  stavební průmysl. 
Cílem první části je vyvinout 
materiály, efektivně využívající 
dosud nezpracovávaný odpadní 
materiál z  výroby, které budou 
mít zlepšené vybrané mechanické 
vlastnosti než stávající materiály, 
které neobsahují druhotnou nebo 
recyklovanou surovinu. Část 2 je 
zaměřena na použití nejnovějších 
technologií při realizaci povrcho-
vých úprav nábytkových dílců 
a  skleněných elementů různými 

nátěrovými hmotami za úče-
lem dosažení antibakteriální PU 
a snížení emisí VOC.

Dalším projektem je „Rozvoj 
KČN“, který je zaměřen na aktivity 
vedoucí k marketingu a propagaci 
klastru, jeho činností, stávajících 
i budoucích výstupů, služeb a pří-
nosu klastru pro členy.

Jádrem projektu je pořádání 
vzájemných setkání a odborných 
akcí, zaměřených na zlepšení 
vzájemné spolupráce stávajících 
i  potenciálních členů klastru 
a  intenzivnější sdílení znalostí, 
prezentace KČN na veletrzích, 
v  tisku i  on-line prostředí a  ne-
tworking s  dalšími specializo-
vanými organizacemi. V  rámci 
tohoto projektu nyní připravu-
jeme teambuldingovou akci pro 
členy KČN, která bude mít za cíl 
vytvoření neformální atmosféry 
pro navázání další spolupráce 
mezi členy. Všechny tyto aktivity 
jsou spolufinancovány z projektu 
OPPIK, Spolupráce-Klastry, vý-
zva I.

Kdyby se chtěl nějaký český vý-
robce stát členem Klastru čes-
kých nábytkářů, kam se může 
obrátit?
Klastr českých nábytkářů, největ-
ší klastr se zaměřením na nábyt-
kářský, dřevozpracující průmysl, 
interiérovou tvor bu, a leader klas-
trových iniciativ v  České repub-
lice, je otevřenou organizací, do 
které může vstoupit každý český 
ná bytkář ztotožňující se s  cíli 
a vizí KČN. 

Zájemci o  členství se mohou 
obrátit přímo ne mne e-mailem:  
haraslinova@furniturecluster.cz 
nebo si stáhnou přihlášku do 
družstva na webové stránce KČN 
www.furniturecluster.cz 

Děkuji za rozhovor.
Také děkuji…

Rozhovor připravila Jana Henychová
Foto: archiv KČN

   

www.furniturecluster.cz
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Máte doma nábytek, který již má svá nejlepší léta za sebou, dá se ještě používat a vy navíc nemáte 
finanční prostředky na nový nebo se vám nechce měnit zásadním způsobem design vašeho bytu? 
Máme pro vás tip – vyměňte jeho kování.

KNK CZ výrobně spotřební družstvo, Svratka

Design podle vašich představ

Je zajímavé, jak značně může ta-
kové nábytkové kování změnit 
design interiéru. Nové úchyty, 
panty a další výrobky z  této ob-
lasti mohou značným způsobem 
vylepšit vzhled vašeho starého 
nábytku. Pokud je váš nábytek 
stále jako nový, stačí vyměnit jen 
úchytky – například menší úchyt-
ky lze nahradit širokými držáky 
tvaru „u“ v nerezu či požadované 
barvě a hned vypadá například 
obývací stěna jako nová. Pokud 
váš nábytek pamatuje dlouhá léta 
a stopy času na něm zanechaly ne-
pěkné defekty, pak se dá vyspravit 
kompletně – buď nechat práci od-
borníkům a nechat upravit dře-
věnou dýhu, nebo ho namořit či 
nalakovat, případně za pomocí si-
likonu vyrovnat povrch a přelepit 
ho tapetou v designu dřeva – dnes 
se prodávají opravdu pěkné de-
signy, které mají kromě barev též 
povrchovou úpravu připomínající 
skutečnou dřevěnou dýhu. Pokud 
pak na takový nábytek namon-
tujete nové úchyty, dá se říci, že 

máte nové vybavení, protože je od 
původního těžko k rozeznání.

Družstvo KNK Svratka má ve 
své nabídce skutečně velký výběr 
všeho druhu a vybrat si můžete 
opravdu ze všech stylů. Můžete tak 
zrepasovat váš starý nábytek nebo 
najít jen – například – potřebnou 
kliku, která upadla z kredence po 
babičce a vy k  němu máte nějaký 
vztah. Můžete také starý nábytek 

vylepšit technickými novinka-
mi – namontovat si na šuplíky či 
dvířka moderní panty, bránící 
razantnějšímu zavírání, nebo si 
vyměnit nábytkové kování v  in-
teriéru, když vás to staré omrze-
lo. Ideální je návštěva podnikové 
prodejny družstva KNK, kde vám 
ochotně poradí s výběrem. Na po-
drobnosti jsme se zeptali předsedy 
družstva Ing. Petra Veverky.
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ING. PETR VEVERKA
předseda VD KNK CZ Svratka

Jaké novinky z oblasti nábytkové-
ho kování byste našim čtenářům 
doporučil?
Z  důvodu značného množství na-
bízených artiklů a  určité nepře-
hlednosti jsme se rozhodli rozdělit 
nabízené artikly do tří kategorií. 
První z  nich je tzv. „dekorativní 
kování“ - úchytky, knopky, věšá-
ky, klíčky, štítky, dveřní kliky, na 
nábytku převážně viditelné prv-
ky, umožňující správnou funkci 
či sloužící k  ozdobě dokončeného 
nábytku. Kování se montuje vět-
šinou na hotový nábytek přímo na 
místě realizace. 

Druhou kategorií je tzv. „tech-
nické kování“- panty, pojezdy, 
zámky, kolečka, kluzáky, nohy, 
nožky, policové systémy, posuvné 
a  výklopné systémy, konstrukč-
ní a  spojovací prvky - převážně 
skryté prvky, zajišťující správnou 
funkci, usnadňující manipulaci či 
sloužící k pevnému nebo pohybli-
vému spojení nábytkových dílců. 
Zakováno je většinou již při výro-
bě, před montáží nábytku.

Třetí, neméně významnou část 
nabídky tvoří tzv. „další sorti-
ment“ – sortiment nezařaditelný 
do předchozích dvou kategorií 
(ABS hrany, kuchyňské dřezy, nově 
včetně granitových, multifunkční 
sloup, závěsný systém, košíkový 
program, hliníková nábytková 
dvířka, nově lepidla, čističe, atp.).

Kolik druhů nábytkového kování 
máte v současné nabídce?
Standardní nabídku zboží, které 
dodáváme zákazníkům a  máme 
jej trvale skladem, tvoří cca 5000 
artiklů, přičemž přibližně 3500 
z  nich nabízíme rovněž v  našem 
eshopu. Jedná se skutečně pouze 
o  výběr nejžádanějších položek, 
případně položek, které si pro svůj 
projekt, vybral některý z  našich 

Ve vašem sortimentu mě zaujaly 
různé styly, ať se již jednalo o sou-
časný design nebo různé typy 
retro úchytek. Zaměřujete se ve 
své nabídce i na poradenství, jaké 
typy nábytkového kování se hodí 
pro konkrétní typ nábytku? 
Mezi našimi zákazníky je možno 
najít širokou škálu výrobců od 
velkých po drobné, kteří se věnují 
výrobě různorodého nábytku od 
ultramoderního, kde se bohužel 
od klasických úchytek a  ozdob 
na povrchu upouští, jimž jsme 
ovšem schopni nabídnout třeba 
technický sortiment pro bez-
úchytkové otvírání, kování pro 
posuvné dveře, pomocí kterého je 
možno zkombinovat různé mate-
riály, včetně nejrůznějších skel, na 
jedněch dveřích, až po rustikální, 
případně výrobce replik historic-
kého nábytku, pro které v nabídce 
máme a  dodáváme jim stylové 
kování, například z produkce ital-
ského výrobce Bosetti Marella. 

Součástí naší práce je rovněž po-
radenství, kdy se na nás zákazníci 
obracejí a konzultují s námi mož-
nosti použití různých systémů 
pro své projekty a to od drobných, 
jako je například pant pro otvírání 
truhly po babičce, až po přepažení 
leteckého hangáru posuvnou seg-
mentovou stěnou v délce přes dvě 
desítky metrů. Zákazníci si rov-
něž do naší prodejny a vzorkovny 
přinášejí dvířka od kuchyní a  na 
místě vybírají vhodnou úchyt-

ROZHOVOR

zákazníků a  u  kterého jsme si 
řekli: „O tento by mohl být zájem 
i  u  dalších zákazníků.“ Jelikož 
spolupracujeme s  mnoha výrobci 
a  dodavateli nábytkového ková-
ní, jsme schopni uspokojit rovněž 
požadavky na speciální systémy, 
různě upravená kování či povr-
chovou úpravu dle specifikace 
zákazníka.

Jak získáváte nové typy kování do 
svého sortimentu? Musí být hod-
ně náročné dát dohromady tak 
širokou nabídku…
Momentálně nabízené artikly jsou 
výsledkem více než dvaadvacetile-
tého fungování našeho družstva, 
kdy se, kromě rozšiřování záběru 
a nabízení nových položek, snaží-
me, pokud to alespoň trochu jde, 
vycházet vstříc rovněž zákazní-
kům, kteří si u nás zakoupili ková-
ní před několika lety, rozhodli se 
doplnit nábytkovou sestavu a po-
třebují například stejné úchytky, 
které již mají. Při výběru novinek 
do naší nabídky přihlížíme k  ak-
tuálním trendům a  novinkám 
v oblasti nábytkového kování, na-
bízíme novinky z produkce našich 
dodavatelů, případně nabídku roz-
šiřujeme o artikly, o které projeví 
zájem některý z našich stávajících 
odběratelů. Největším problémem 
není zvýšení počtu artiklů, ale 
naopak výběr tvarů a  provedení, 
které se bude líbit nejenom nám, 
ale rovněž i našim zákazníkům. 
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ku, případně nabízíme i  možnost 
zaslání vybraných vzorků zákaz-
níkům, kteří jsou z  větší dálky, 
samozřejmě i  s  doporučením 
vhodných tvarů a typů kování. 

Před časem jste odstartovali prodej 
klik ke dveřím na speciální bázi an-
tiseptické povrchové úpravy. Mohl 
byste našim čtenářům vysvětlit, 
z čeho je tento povrch vyroben, jak 
přesně funguje a kde se dá toto ná-
bytkové kování využít? 
Antibakteriální kování řady 
ASEPTIC LINE, jehož speciální 
patentované složení povrchové 
úpravy, reagující s dalšími vrstva-
mi, které jsou pod finální vrstvou 
a  základním materiálem, způso-
buje hynutí mikroorganismů, kte-
ré se dostanou na jeho povrch, a je 
převratnou novinkou, která však 
poněkud předběhla dobu. Zatím-
co v  USA či u  některých z  našich 
sousedů jsou podobné novinky 
známé, počítá se s  nimi v  hygie-
nických plánech úklidu například 
v  nemocnicích, kdy na rozdíl od 
konvenčních stačí řádově nižší 
frekvence čištění a  desinfekce. 
Zákazníci, jež toto kování použijí, 
mohou využít zvýhodnění a  po-
bídky ze strany státních orgánů. 
Bohužel u  nás toto zatím nefun-
guje a tak je na rozdíl od běžného 
o  něco dražší kování ASEPTIC 
LINE výsadou pouze několika 
inovátorů a spíše jednotlivců z řad 

osob alergických na chrom či nikl. 
V  ČR se zatím nejedná o  plošnou 
záležitost, ovšem očekáváme změ-
nu a  kování řady ASEPTIC LINE 
dále zařazujeme do nabídky. 

Kdo je váš typický zákazník? Pro-
dáváte víc celoplošně nebo sázíte 
spíš na odběratele v rámci regionu?
Před třinácti lety jsme začali spo-
lupracovat s  obchodními řetězci, 
které kromě dodavatelů značko-
vých komponent hledali dodavate-
le kvalitního kování za rozumnou 
cenu, přičemž jsme začali pouze 
s  několika položkami a  dodávka-
mi do jednoho řetězce.  V současné 
době do většiny významných ře-
tězců dodáváme kolem čtyř stovek 
artiklů a naše kování můžete kro-
mě České republiky najít také na 
Slovensku, v  Maďarsku, Rumun-
sku, Bulharsku, Slovinsku, Polsku, 
přičemž první dodávky proběhly 
již také do zemí blízkého východu. 

Převážnou část našich prode-
jů však stále realizujeme v  Čes-
ké republice, kde máme čtyři 
typy zákazníků a  to kromě výše 
uvedených obchodních řetězců 
výrobce nábytku - od výrobců 
velkosériových, po drobné produ-
centy vyrábějící jednotky kusů za 
měsíc. Další skupinou jsou řetězce 
železářských velkoobchodů a  ma-
loobchodů, které jsou většinou 
tvořeny jednotlivými prodejnami, 
jež centrálně odebírají hlavní sor-
timent a  tento doplňují individu-
álně objednávanými položkami, 

které po nich požadují zákazníci 
v  jednotlivých regionech. Posled-
ní, ovšem co se týče významu jistě 
ne zanedbatelnou skupinou, jsou 
drobní odběratelé vybavující si 
svoje bydlení, organizace, které se 
starají o správu a údržbu majetku, 
společenství vlastníků nemovitos-
tí a další. Hlavně pro tuto skupinu 
jsme zřídili e-shop, přes který jde 
v  současnosti velká část našich 
prodejů.

V  poslední době se nám rovněž 
rozrůstá počet zahraničních ob-
jednávek, které se, i  přes určité 
překážky v  podobě obtížnějšího 
a dražšího doručování, poplatků za 
převod a  výměnu cizí měny, daří, 
ke spokojenosti zákazníka, zvládat. 

Je vás vidět na veletrzích s nábyt-
kářskou tematikou – jakou mají 
tyto výstavní akce pro vás odezvu? 
Po 17 let jsme se aktivně účastni-
li veletrhů v  ČR a  na Slovensku, 
prezentovali náš sortiment a oslo-
vovali zákazníky, kteří nemají 
příležitost nás navštívit přímo 
ve Svratce. S  rozvojem internetu 
se však neustále snižoval počet 
návštěvníků a  bohužel došlo i  na 
ročníky, kdy takřka jedinými 
návštěvníky expozic na veletr-
hu byli sousední vystavovatelé. 
Proto jsme uvítali nabídku pro-
fesních sdružení a  na vybraných 
veletrzích se prezentujeme „pou-
ze“ vystavením nejvýznamnějších 
novinek z  poslední doby, přičemž 
se uvedených výstav účastníme 
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rovněž jako návštěvníci 
a v případě, že by uzrál čas, 
jsme schopni v  krátkém 
čase obnovit naši plnou 
účast na těchto akcích.

Spolupracujete mj. s  Klas-
trem českých nábytkářů… 
Jakou podporu „navíc“ to 
pro vás představuje oproti 
vlastnímu marketingu?
S  Klastrem českých nábyt-
kářů spolupracujeme již od 
jeho vzniku, přičemž jsme 
stáli u  jeho zrodu, kdy nás 
oslovila myšlenka setká-
vání subjektů s  podobnými 
zájmy, možnost spolupráce 
s výrobci nábytku a do jisté 
míry i  s  konkurenčními firmami. 
Uvítali jsme rovněž možnost spoje-
ní se s kolegy, abychom byli schopni, 
do určité, výrazně vyšší míry než 
jednotlivci, ovlivňovat legislativní 
proces a měli možnost upozorňovat 
na zbytečně vznikající překážky 
činnosti podobných firem. Ze stej-
ného důvodu jsme rovněž, krátce po 
založení našeho družstva, vstoupili 
i  do SČMVD, který je nám velkou 
oporou v  dnešní, legislativně dosti 
nepřehledné době.  

Vyvážíte také do zahraničí?
Od našeho založení v  roce 1995 
spolupracujeme s  několika spo-
lečnostmi ze Slovenska, k  nimž 
během času přibyly subjekty ze 
všech okolních zemí a  nepravi-
delně spolupracujeme i  se vzdá-
lenějšími destinacemi. Již tři roky 
je naším největším zákazníkem 
německá společnost, kam dodá-
váme cca třetinu naší produkce 
a  zvyšuje se rovněž počet dalších 
objednávek ze zahraničí, jejichž 
realizace je však podmíněna vy-
hledáním spolehlivého partnera, 
který jednotlivé dodávky doručí 
zahraničním zákazníkům v  co 
možná nejkratším čase a  bez po-
škození přepravou.

Spolupracujete s  realizátory sta-
veb nebo s bytovými designéry? 
Vzhledem k  relativně úzkému 
zaměření našeho družstva a  sta-
vu, kdy je požadována kompletní 

dodávka interiérů, až na výjimky 
nespolupracujeme přímo s  reali-
zátory staveb, avšak naše zboží do-
dáváme firmám, jež jsou schopné 
požadované dodávky zajistit. Sa-
mozřejmě komunikujeme rovněž 
s  architekty, kteří uvedené celky 
navrhují a  našimi výrobky jim 
pomáháme řešit a realizovat jejich 
představy. 

Navázali jste spolupráci i  s  něja-
kým členským výrobním druž-
stvem?
Již od založení našeho družstva 
v roce 1995 jsme ve styku s převáž-
nou většinou významných výrobců 
nábytku, případně komponent pro 
výrobu nábytku, v České republice, 
z  nichž mnoho je rovněž součástí 
našeho svazu, případně i  profes-
ních uskupení jako KČN či AČN. 
Z převážné části se jedná o naše zá-
kazníky, avšak s  některými z  nich 
spolupracujeme rovněž opačným 
směrem a  odebíráme jejich pro-
dukty pro vlastní potřebu našeho 
družstva. Vzhledem ke specifickým 
požadavkům našeho největšího 
zahraničního odběratele musíme 
rovněž řešit balení našich artik-
lů dle požadavku zákazníka a  tak 
je možno výrobní družstva najít 
i mezi dodavateli těchto materiálů.

Jaké jsou současné trendy v  ná-
bytkovém kování?
Dekorativní kování je do jisté míry 
módní záležitostí a tak se od doby 

zlaté (devadesátá léta minulého 
století, kdy zákazníci preferovali 
zlatou barvu kování vyráběnou 
nanášením mosazi či povrchovou 
úpravou nitridem titanu), přes 
dobu hliníkovou (přelom milénia 
a  buďto eloxovaný hliník či gal-
vanicky nanášený matný chrom) 
a  dobu nerezovou (ať již masivní 
úchytky z  korozivzdorné oceli či 
imitace nerezi nanesenou a  ná-
sledně broušenou vrstvou niklu), 
dostáváme k  době přírodní, kdy 
velká skupina zákazníků preferu-
je úchytky a  knopky z  přírodních 
materiálů, jako jsou například 
různé dřeviny či úchytky a knopky 
kompletně nebo z  části vyrobené 
z  keramiky či porcelánu. Za dobu 
našeho fungování jsme u  našich 
zákazníků rovněž zaregistrovali 
posun od nejlevnějšího dostupné-
ho kování, k  výrobkům kvalitněj-
ším (náhrada plastových úchytek 
kovovými), které nabízíme a  do-
konce až k  top výrobkům napří-
klad kováním italských designerů 
a výrobců (kombinující třeba zlato 
s  jantarem či povrchově upravené 
speciálně nanášenými skleněnými 
prášky), jež rovněž našim zákazní-
kům na přání dokážeme zajistit.

Dalším z  trendů v  současném 
kování jsou systémy pro posuvné 
dveře, které reagují na zvýšenou 
poptávku po vestavných skříních, 
vyplňujících a  plně využívajících 
dostupný prostor v interieru, při-
čemž dveře těchto skříní, posuvné 

   Zleva: Martina Netolická  
a Edita Macková, pracovnice  

expedice kompletující zboží  
pro obchodní řetězce.
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stěny, jsou vyráběny z  kombinací 
různých materiálů, včetně skel 
s  fototiskem, které je vsazováno 
do námi dodávaných profilů. 

Zatím asi posledním trendem jsou 
čisté linie, kdy povrch nábytku ne-
narušuje žádné dekorativní kování 
a  jsou používany bezúchytkové 
systémy, poháněné buďto mecha-
nickou energií vzniklou působe-
ním síly například na čelo zásuvky, 
či energií elektrickou, kdy je pohyb 
zajištěn elektromotory. 

Jaké nábytkové kování preferuje-
te vy sám?
Osobně nemám vyhrazený styl 
nábytkového kování a na různém 
typu nábytku si dokážu předsta-
vit různé druhy kování, přičemž 
preferuji funkčnost celku. K  mo-
dernějšímu bych doporučil jedno-
dušší linie, avšak kdo má rád styl 
rustikální, jistě si vybere z  námi 
nabízeného kování stylového.

Jak dlouhou dobu garantujete na-
příklad určitý model? Jsou určité 
typy modelů, které máte trvale? 
Během doby našeho působení, pro-
šlo našima rukama mnoho typů, 
druhů a  provedení nábytkového 
kování, přičemž u  technického 
sortimentu jsou vyráběny čím dál 
propracovanější systémy, umož-
ňující dříve nevídané možnosti. Na 
druhou stranu jsou třeba stálice ze 
sortimentu dekorativního kování, 
které se, i když méně, prodávají na-
prosto stejné, jako před dvaceti lety. 
Ve většině případů jsme, je-li třeba 
například doplnit dříve zhotove-

nou sestavu nábytku, 
schopni zákazníkovi 
nabídnout stejné či 
hodně podobné ko-
vání tomu, které bylo 
použito na nábytku 

původním. Velkou vý-
hodou dekorativního ko-

vání jsou normalizované 
rozteče otvorů pro uchycení, 

kdy je většinou možno, bez jaké-
koliv další úpravy, nahradit stáva-
jící vzor úchytky, úchytkou jinou 
a takto naráz, s relativně nízkými 
náklady, změnit vzhled interiéru.

Kromě prodeje nábytkového ko-
vání – realizujete také na přání 
zákazníků montáž?
Montáž námi dodávaného kování 
zákazníkům nenabízíme, ovšem 
se zákazníkem rádi řešíme pří-
padné problémy s  jeho konstruk-
cí, případně pomůžeme s montáží, 
ovšem, vzhledem k  naší velikosti 
a  nedostatku k  tomuto vyškole-
ných pracovníků, pouze zákazní-
kům z nejbližšího okolí.

Pro koncové zákazníky máte ve 
Svratce podnikovou prodejnu. Je 
možné zakoupit si zboží i formou 
katalogu v e-shopu?
Po zprovoznění nového skladu 
s  více než pěti sty metry čtvereč-
ními skladovací plochy jsme v loň-
ském roce v sídle našeho družstva 
ve Svratce otevřeli novou moderní 
vzorkovou prodejnu, kde zákaz-
níka rádi podrobně seznámíme 
se vzhledem a  funkcí nabízeného 
kování, případně vyřešíme po-
žadavky na konstrukci nábytku 
s  využitím námi dodávaného ko-
vání.  Pro zvýšený zájem o úhradu 
nákupů platebními kartami jsme 
zde rovněž instalovali platební 
terminál a  jsme schopni přijímat 
většinu běžných platebních karet.

Neustálým vývojem prochází 
také náš eshop (www.knk.cz), kde 
bude v  nejbližší době, kromě no-
vého vzhledu, doplněna spousta 
funkcí zpříjemňující a usnadňují-
cí nákup (možnost online plateb, 
varianty zboží, parametrické 
vyhledávání, online aktualizace 
stavů na skladě, personalizace 
cen a další). V dohledné době plá-
nujeme otevření dalšího komu-
nikačního kanálu na sociálních 
sítích.

Kde je možné vaše zboží kromě 
podnikové prodejny a  e-shopu 
zakoupit? 
S námi dodávaným zbožím se mů-
žete setkat takřka u všech dobrých 
prodejců nábytkového kování, je 
možné jej zakoupit v  mnoha že-
lezářstvích, dřevoprodejích, ob-
chodních řetězcích, jako součást 
nábytku u  drobných truhlářů či 
větších výrobců nábytku. Rádi 
však vyřešíme potřeby zákazníků 
rovněž osobně ať přímo u nás, tak 
na dálku pomocí telefonu, e-mailu 
či faxu. 

Pokud bude mít někdo zájem 
o  vaše nábytkové kování, kam se 
může obrátit?
V případě zájmu o nabízené kování 
se zákazník může obrátit na naše 
prodejní oddělení, kolegyni pí. 
Junovou, pí. Ryšavou či obchodně 
technického zástupce p. Macka. 
V  případě potřeby kování, které 
naše nabídka neobsahuje, mohou 
zákazníci kontaktovat rovněž pří-
mo mě – každý požadavek případ-
ně problém je možno vyřešit . 

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravila  
Jana Henychová

Foto: archiv družstva KNK

Kontakt: Tel: 566 662 580, fax: 566 662 320,  
email pro objednávky: objednavky@knk.cz, e-mail: info@knk.cz  
web a eshop: www.knk.cz   
Adresa: KNK CZ v.s.d.
9. května 126, 592 02 Svratka
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Ve dnech 27. až 28. dubna se na Maltě uskutečni-
lo jednání valného shromáždění nejvýznamnější 
evropské družstevní organizace Družstva Evropa 
(Cooperatives Europe), které si zvolilo nové vedení 
pro nadcházející čtyřleté funkční období v letech 
2017–2021.

Prezidentem Družstev Evropa byl zvolen Jean Luis 
Bancel, prezident Coop de France, který nahradil 
odcházejícího Dirka J. Lehnhoffa. Valné shromáž-
dění také zvolilo nové představenstvo 
složené z  představitelů národních 
družstevních organizací napříč 
sektory. Členem představenstva 
Družstev Evropa byl znovu 
zvolen JUDr. Rostislav Dvořák, 
předseda SČMVD, kterého tak 
čeká druhé funkční období. 
Jedná se již o  třetí významnou 
mezinárodní pozici JUDr. Dvo-
řáka, který je v  současnosti také 
členem představenstva Evropské kon-
federace výrobních a  sociálních družstev CECOP 
a členem výkonného výboru Mezinárodní organiza-
ce průmyslových a řemeslných výrobních družstev 
CICOPA.

Družstva Evropa se sídlem v Bruselu jsou jednou ze 
čtyř teritoriálních organizací Mezinárodního druž-
stevního svazu. Reprezentují 84 členských organiza-
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Valné shromáždění Družstev Evropa
cí z 33 evropských zemí, které sdružují přes 176 tisíc 
družstev ze všech sektorů hospodářství s více jak 141 
miliony členů a zaměstnávajících 4,7 milionu pracov-
níků.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Cooperatives Europe
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Vyhlášení výsledků letošního ročníku ankety Ab-
surdita roku 2017 se uskutečnilo 10. května v pasáži 
Paláce Lucerna v Praze. Anketa Absurdita roku je 
již tradiční součástí podnikatelských soutěží Vo-
dafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník 
roku 2017, mezi jejichž odborné podporovatele pat-
ří Svaz českých a moravských výrobních družstev. 
O  vítězi nelichotivého titulu rozhodla veřejnost 
v online hlasování, které probíhalo na webových 
stránkách podnikatelských soutěží.

Cílem ankety Absurdita roku je upozornit na zby-
tečné a  často nesmyslné administrativní povinnos-
ti a  nařízení, které úřady podnikatelům ukládají. 
V uplynulých letech se z ankety stal účinný nástroj ke 
snižování administrativní zátěže, který přispěl k od-
stranění celé řady zbytečných zákonů a vyhlášek.

Z nominací veřejnosti z řad podnikatelů, oborových 
asociací, svazů a  cechů vzešla v  roce 2017 finálová 
sedmička zákonů a  předpisů: 1. Informační cedul-
ky k EET do každé hospody a nejen tam, 2. Papírové 

Absurditou roku 2017 bylo zvoleno 
odvádění DPH z nezaplacených faktur

kolky v  digitálním věku. Přežijí 21. století?, 3. Ne-
rovný přístup při prokazování finanční způsobilosti 
dopravců, 4.  Exekuce na mzdy – když si stát neumí 
poradit sám, vezme si jako rukojmí zaměstnavatele,  
5. Novou občanku si můžete vyřídit kdekoli, u  řidi-
čáků to ze záhadných důvodů stále nejde, 6. Zákruty 
stavebního zákona. Běh na dlouhou trať, 7. Nedosta-
neš proplacenou fakturu? Nezájem, DPH státu zaplať.

Vítěznou Absurditu roku vyhlásil Vladimír Dlou-
hý, prezident Hospodářské komory ČR. S  velkým 
náskokem se jí stalo odvádění DPH z nezaplacených 
faktur, které nominovala Hospodářská komora 
hlavního města Prahy. Neproplacená faktura za po-
skytnuté zboží či služby je pro dodavatele problém 
hned dvojí. Nejen, že přicházejí o své zisky a náklady 
vynaložené na výrobu zboží nebo zajištění služeb, 
ale zároveň musí do státního rozpočtu odvést DPH. 
Daň mohou sice žádat zpět, ale jen za určitých okol-
ností. Podnikatelé musí daň z nezaplacených faktur 
platit hned a argument, že čekají na peníze od svých 
dlužníků, neexistuje. Ze všech nejdéle čekají na své 
peníze provozovatelé služeb, stejně jako firmy a živ-
nostníci v oboru stavebnictví nebo dopravy.

Vyhlášením Absurdity roku také odstartoval 12. 
ročník podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 
a Česká spořitelna Živnostník roku 2017. A když od-
startoval, tak doslova, výstřelem ze startovní pistole. 
Slavnostní vyhlášení výsledků podnikatelských sou-
těží se uskuteční 6. prosince v pražském Paláci Žofín.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Communa/Firma roku

www.firmaroku.cz
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Merkurovy medaile, čestné 
ocenění nesoucí jméno římského 
boha obchodu Merkura, jsou Hos-
podářskou komorou udělovány 
několikrát do roka manažerům či 
podnikatelům za významný pří-
nos podnikání a Hospodářské ko-

moře. Medaile jsou udělovány ve 
třech kategoriích – zlaté, stříbrné 
a bronzové medaile na základě no-
minací jednotlivých komorových 
složek, regionálních hospodář-
ských komor a  oborových spole-
čenstev. Stříbrnou medaili udělila Hospo-

dářská komora Jaroslavě Polákové, 
předsedkyni Kovo Konice, a  Ja-
roslavu Procházkovi, předsedovi 
Orlíku Kompresory Česká Třebo-
vá. Bronzovou medailí byl oceněn  
Ing. Marek Pater, předseda Zlat-
níku Ostrava. Merkurovy medai- 
le předalo prezidium Hospodář-
ské komory v  čele s  prezidentem  
Ing. Vladimírem Dlouhým.

Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda

Hospodářská komora ČR udělovala 
Merkurovy medaile

V  pondělí 25. května, v  předvečer konání 29. sněmu Hospodářské 
komory ČR, byly v  prostorách nově zrekonstruovaného Umělecko-
průmyslového muzea v Praze uděleny Merkurovy medaile za přínos 
podnikání. Mezi 28 oceněnými osobnostmi, významnými členy ko-
mory, byli v letošním roce také zástupci výrobních družstev Jarosla-
va Poláková, Jaroslav Procházka a Ing. Marek Pater.

Prezidentem byl na 29. sněmu HK 
ČR znovu zvolen Vladimír Dlouhý, 
který obdržel 220 z 246 hlasů dele-
gátů. Spolu s ním ve vedení komo-
ry usednou také Irena Bartoňová 
Pálková, Bořivoj Minář, Roman 
Pommer, Michal Štefl a nově Mar-
ta Nováková, prezidentka Svazu 
obchodu a cestovního ruchu.

(-rs-)
Foto: Ing. Miloslav Janíček

Sněm Hospodářské komory ČR
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www.komora.cz

Vpravo: Ing. Marek Pater (předseda 
družstva Zlatník Ostrava)

Vpravo: Jaroslava Poláková  
(předsedkyně družstva Kovo Konice) 

Čtvrtý zprava: Ing. Marek PaterČtvrtá zprava: Jaroslava Poláková
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Marketér roku 2016  
ocenil tradiční české firmy
Slavnostní vyhlášení výsledků marketingové sou-
těže Marketér roku a udílení ocenění v podobě del-
fínů již ke květnu neodmyslitelně patří a nejinak 
tomu bylo i  letos. Česká marketingová společnost 
ocenila vítěze a  finalisty aktuálního ročníku ve 
čtvrtek 18. května tradičně v Divadelním sále Klu-
bu Lávka v Praze. Mezi 21 nominovanými finalisty 
se umístili také dva zástupci českých výrobních 
družstev. Duhového delfína, zvláštní cenu prezidia 
ČMS, obdržel Miroslav Šorma, předseda družstva 
umělecké výroby Vánoční ozdoby Dvůr Králové, 
diplomem za nominaci byla oceněna Ing. Miluše 
Valdová, obchodní a marketingová ředitelka druž-
stva pro chemickou výrobu a  služby Druchema 
Praha.

Vítězové jednotlivých kategorií si odnesli sošky 
křišťálových delfínů, které vytvořil umělecký sklář 
Vladimír Zubřičan. Česká marketingová společ-
nost 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 obdržela Ing. Margaréta Víghová,  

ředitelka korporátní komunikace společnosti  
ZETOR Tractors. Hodnotitelská komise udělila vedle 
hlavní ceny také sedm oborových a zvláštních cen – 
delfínů různých barev.

Duhovým delfínem, zvláštní cenou prezidia ČMS, 
byl v letošním roce oceněn Miroslav Šorma, předse-
da Vánočních ozdob, za úspěšnou inovaci produktů 
charakterizujících českou výrobní tradici. Druž-
stvo Vánoční ozdoby vzniklo v roce 1931 a navazuje 
na dlouhou historii výroby skla v  Podkrkonoší. 
Výrobky družstva se vždy vyznačovaly vysokou 
úrovní zpracování, kolekce vánočních ozdob byly 
oceněny na světové výstavě v roce 1935 i na EXPO 58  
v  Bruselu. Družstvo se v  současnosti specializuje 
výhradně na tradiční výrobu skleněných vánočních 
ozdob, které jsou vyráběny ručně, bez využití strojů, 
a  zároveň je největším výrobcem vánočních ozdob 
v  České republice a  jedním z  největších výrobců 
v EU. Přibližně 85 procent produkce je exportováno 
do zahraničí.
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Diplom za úspěšnou nominaci marketingového 
projektu udělila Hodnotitelská komise soutěže 
Ing.  Miluši Valdové, obchodní a  marketingové ře-
ditelce družstva Druchema Praha. Družstvo patří 
mezi tradiční a  zavedené české výrobce širokého 
spektra chemických produktů pro každodenní po-
užití, při jejichž výrobě využívá moderní technolo-
gie. Nejznámějšími produkty Druchemy jsou barvy 

na vejce OVO, disperzní lepidla a tyčinky Herkules, 
autokosmetika TEMPO, lyžařské vosky SKIVO či Bis-
trol a  Mefisto pro úklid domácnosti. Vedle českého 
trhu Druchema vyváží své výrobky i  do zemí EU 
a východní Evropy.

Česká marketingová společnost (ČMS) je dob-
rovolnou neziskovou organizací, která sdružuje 

marketingové pracovníky a  zájemce o  marketing 
formou kolektivního a  individuálního členství. 
Z  původního poslání co nejvíce přispívat k  rozší-
ření marketingu v  České republice se v  současné 
době zaměřuje především na podporu komunikace 
mezi marketingovými odborníky, zvyšování kva-
lity marketingového řízení a marketingových čin-
ností. ČMS každoročně vyhlašuje soutěž Marketér 
roku, v níž oceňuje významné osobnosti z oblasti 
marketingu, které působí v  hospodářství, pora-
denských a  výzkumných marketingových orga-
nizacích nebo školství. Mezi významné partnery 
a  sponzory soutěže patří Svaz českých a  morav-
ských výrobních družstev.

Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda

www.cms-cma.cz

Miroslav Šorma  
(předseda DUV Vánoční ozdoby)

Uprostřed: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. 
(prezidentka ČMS)

Zleva: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. (prezidentka ČMS), 
Ing. Margaréta Víghová (ředitelka korporátní komunikace 

ZETOR Tractors), Karel Voříšek (moderátor)



Nové technologie a dynamika  
vytváření pracovních míst

Nedávná vlna inovací a  technologických změn 
vyvolala živou debatu o  budoucnosti práce. Ně-
kteří věří, že technologické inovace zničí pracovní 
místa v  masivním měřítku a  předpovídají bu-
doucnost bez zaměstnání. Jiní jsou přesvědčeni, 
že budou mobilizovány síly, které vytvoří nová 
pracovní místa a dokonce i „zlatý věk“ vytváření 
kvalitních pracovních míst. 

Tento optimismus je podpořen historickými zku-
šenostmi, které ukazují, že počáteční fáze zničení 
pracovních míst byla nakonec následována silnou 
tvorbou pracovních míst. Jedním z hlavních problé-
mů je tedy to, zda současná vlna technologických 
změn opět vygeneruje trvalý proces vytváření pra-
covních míst. Dalším problémem zůstává způsob, jak 
může politika tento proces podporovat v tom smyslu, 
aby byly uspokojeny aspirace společností.

Na to neexistují žádné jednoduché odpovědi, ale 
nedávný výzkum provedený Mezinárodní organizací 
práce svědčí o procesu technologických změn, inova-
cích a dynamice zničení pracovních míst a současně 
vytváření pracovních míst. Tento výzkum uznává, že 
technologické změny jsou nelineární, nejisté a složi-
té procesy, které přicházejí ve vlnách, čímž dochází 
k fázím zničení pracovních míst a vytváření pracov-
ních míst. Tento proces se neděje automaticky, ale je 
řízen různými silami na ekonomické, společenské 
a politické úrovni.

Podívejme se na ekonomické dějiny od průmy-
slové revoluce. Pátrání po nárůstu produktivity 
vedlo k inovacím procesů šetřících pracovní sílu. Au-
tomatizace a roztříštěnost výrobních procesů zničily 
pracovní místa a  budou pokračovat i  nadále, někdy 
dokonce i ve velkém měřítku. Nové pracovní pozice se 
však obvykle objevují díky rozšíření trhu a zejména 
inovacím výrobků po takovéto destrukční fázi. Dů-
ležitým poznatkem historie je, že procesy vytváření 
pracovních míst jsou vyvolávány jak zamýšlenými, 
tak neúmyslnými důsledky inovací, které šetří práci. 
Tento vnitřní proces může vysvětlovat, proč tech-
nologická změna přichází ve vlnách a počáteční fáze 
zničení pracovních míst jsou pokaždé následovány 
explozí vytváření pracovních míst.

Proto by mohlo být užitečnější zabývat se těmito 
procesy přizpůsobování, silami,  které podněcují vy-
tváření nových pracovních míst  a jak můžeme tyto 
procesy řídit, abychom vytvořili více pracovních 
míst a  v  lepší kvalitě, spíše než provádět ještě více 

studií, které předpovídají možný dopad robotů na 
ztrátu  zaměstnání.

Vyvstává tedy otázka: Jaké jsou tyto mechanismy 
pro tvorbu pracovních míst a jaké síly je vyvolávají?

Je zřejmé, že tržní síly jsou jedním z  důležitých 
faktorů pro vytváření pracovních míst. Zatímco 
automatizace a  roztříštěnost výrobních procesů 
zvyšují produktivitu díky úsporám práce, trhy mají 
tendenci najít způsoby kompenzace těchto ztrát pra-
covních míst. Distribuce zisku z produktivity hraje 
rozhodující úlohu, neboť ovlivňuje úroveň a  struk-
turu jak poptávky, tak i nabídky. Nová poptávka se 
vytváří, pokud jsou zisky produktivity sdíleny ve 
formě vyšších mezd, klesajících cen, nebo zkrácení 
pracovní doby. Navíc vyšší produktivita může zvýšit 
zisky, investice a  výstupy. Výsledkem je rozšíření 
trhů, diverzifikace firem a nakonec i vytvoření no-
vých pracovních míst.

Zajímavé je, že jednotlivé země mají odlišné ten-
dence řídit tyto procesy přizpůsobování a mají různé 
výsledky, pokud jde o  čisté ztráty pracovních míst. 
Například Německo, Dánsko, Itálie a  Jižní Korea 
značně investovaly do robotiky mezi lety 1993 a 2007, 
avšak jejich výrobní podíl na celkové zaměstnanos-
ti za tuto dobu klesl mnohem méně než v USA nebo 
Velké Británii, kde růst využívání robotů byl daleko 
nižší. Odkud pochází tento rozdíl? Odpověď má mno-
ho společného se skutečností, že trhy nefungují ve 
vakuu. Jsou součástí společností. Dynamika inovace 
produktů je silně ovlivněna zvláštními sociálními 
schopnostmi země a  takové kolektivní schopnosti 
jsou zakotveny ve znalostní bázi společnosti - zvlášt-
ní kombinaci formálních a technických znalostí, sys-
témů víry, kultur a institucionálních rámců.

Zde vstupuje do hry role společenských a  politic-
kých sil. Mobilizují transformační změny ve své 
ekonomice, vyvíjejí nové růstové sektory, které na-
hrazují ty, které jsou již zavedené a řídí procesy tvůrčí 
destrukce se silným efektem vytvářejícím zaměstná-
ní. Tuto dynamiku nelze dosáhnout tržními silami. 
Přechody do "zlatého věku" vytváření pracovních 
míst byly vždy motivovány novými společenskými 
a politickými volbami. Rovněž je nutný proces spole-
čenského učení a sociálního dialogu, aby se vytvořil 
nový konsensus o cestě kupředu, vytvoření nové so-
ciální a politické poptávky a posílení společenských 
schopností. Takové učení je reakcí na nezamýšlené 
důsledky předchozích technologických změn, jako 
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Práce z domova nemusí být pro vás  
tak dobrá, jak si myslíte

Nová zpráva Mezinárodní organizace práce OSN 
(ILO) zjistila, že práce na dálku může vést k nespa-
vosti a zvýšenému stresu. 

Studie s názvem Práce kdykoli a kdekoli: dopady na 
svět práce analyzovala pracovní návyky lidí z Velké 
Británie, Belgie, Francie, Finska, Německa, Maďar-
ska, Itálie, Nizozemska, Španělska, Švédska, Argenti-
ny, Brazílie, Indie, Japonska a USA.

Studie rozlišuje tři skupiny pracovníků: ti, kteří 
pracují z  domova pravidelně, „vysoce mobilní“ za-
městnanci, kteří pracují na různých místech mimo 
kancelář a  ti, kteří si rozdělují čas mezi kanceláří 
a domovem.

U všech tří skupin bylo zjištěno, že jsou náchylnější 
k  negativním důsledkům pro zdraví a  blahobyt než 
zaměstnanci, kteří buď vždy nebo pravidelně pracují 
v kanceláři.

„Tato zpráva ukazuje, že používání moderních ko-
munikačních technologií usnadňuje lepší celkovou 
rovnováhu mezi pracovním a  soukromým životem, 
ale současně také rozostřuje hranice mezi pracovním 
a  osobním životem v  závislosti na pracovišti a  cha-
rakteristikách různých povolání", řekl Jon Messenger 
z Mezinárodní organizace práce, který  byl spoluau-
torem zprávy.

Bylo zjištěno, že 42 procent vysoce mobilních pra-
covníků a pracovníků, kteří pracují pravidelně doma 
se muselo vyrovnávat s  nespavostí ve srovnání s  29 
procenty běžných kancelářských pracovníků a  41 
procent vysoce mobilních pracovníků si stěžovalo na 
stres, na rozdíl od 25 procent  běžných kancelářských 
pracovníků .

„Je obzvlášť důležité řešit otázku doplňkové práce 
prováděné prostřednictvím moderních komunikač-

ních technologií, například dodatečná práce z domova, 
která by mohla být považována za neplacené přesčasy 
a rovněž je nezbytné zajistit dodržování minimálních 
dob pro odpočinek, aby se předešlo negativním dopa-
dům na zdraví pracovníků a dobré životní podmínky 
pracovníků “, uvedl Oscar Vargas z organizace EU pro 
životní a pracovní podmínky Eurofound.

Mezinárodní organizace práce doporučuje řešit tyto 
disproporce jednak podporou formální práce na dálku 
na částečný úvazek, což by pomohlo zaměstnancům 
udržet  si vztahy se svými spolupracovníky, jednak  
omezením  neformální mobilní práce na bázi ICT.

Zdroj: Evropská nadace pro zlepšení životních  
a pracovních podmínek (Eurofound)

Mezinárodní organizace práce
(-vr-)

jsou rušivé účinky na společnost a přirozené prostře-
dí. Základními úkoly politik jsou tedy podpora trans-
formačních změn ve společnosti a ekonomikách, aby 
se urychlil přechod k fázi vytváření pracovních míst.

Naše budoucí pracovní místa nejsou pevně daná, 
musí se formovat, a  to vyžaduje nový společenský 
a politický konsensus na cestě vpřed. Proto musíme 

rozšiřovat zaměření naší debaty od prognózy oče-
kávané míry ztrát pracovních míst až po analýzu 
sociálních a politických sil, veřejných politik a insti-
tucí, které mohou pomoci transformovat ekonomiky 
a vytvářet pracovní místa, která lidé chtějí.

Zdroj: Mezinárodní organizace práce (ILO) 
(-vr-)

Je zvláště důležité řešit otázku doplňkové práce 
prováděné prostřednictvím moderních komuni-
kačních technologií.

   
  

www.ilo.org

www.eurofound.europa.eu        www.ilo.org
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 O záležitostech patřících do působnosti členské schů-
ze mohou členové družstva rozhodovat také způso-
bem označeným v zákoně o obchodních korporacích 
jako per rollam. Tímto způsobem je možné rozhodnu-
tí přijmout, aniž by se členové k projednání návrhu 
a k přijetí rozhodnutí náležícího do působnosti člen-
ské schůze sešli osobně. Návrh na přijetí rozhodnutí 
se každému členu družstva v tomto případě zašle, aby 
se k němu ve stanovené lhůtě písemně vyjádřil, a vý-
sledek hlasování o návrhu se potom zjistí z doruče-
ných písemných vyjádření členů. Uplatnit v družstvu 
tento způsob rozhodování však lze, jen pokud to jeho 
stanovy připouští. 

Jestliže je rozhodování per rollam podle stanov 
družstva možné, závisí pak jen na tom, kdo je opráv-
něn v  jednotlivém případě členskou schůzi svolat, 
zda ji za účelem přijetí potřebného rozhodnutí svolá, 
anebo místo toho členům zašle návrh na rozhodnutí 
per rollam.

Při rozhodování per rollam zašle orgán družstva 
nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze ná-
vrh rozhodnutí spolu s potřebnými podklady a údaji 
každému z  členů družstva. Návrh musí obsahovat 
vždy text navrhovaného rozhodnutí a  jeho odůvod-
nění. V návrhu musí být uvedena také lhůta počítaná 
ode dne jeho doručení členovi, v níž má člen doručit 
své písemné vyjádření. Neurčují-li stanovy družstva 
jinou lhůtu, platí podle zákona o obchodních korpo-
racích lhůta 15 dnů. 

Člen družstva se účastní rozhodování per rollam 
stejným počtem hlasů jako při hlasování na členské 
schůzí. Stejně jako při jednání členské schůze se i zde 

uplatňuje právní úprava zákona o  obchodních kor-
poracích, která určuje případy, v nichž člen nemůže 
vykonávat hlasovací právo. 

Usnesení se při tomto způsobu rozhodování přijímá 
většinou hlasů členů družstva počítanou z celkového 
počtu hlasů všech členů družstva. V  tom se rozho-
dování per rollam od hlasování na členské schůzi 
při zjišťování výsledku liší. Při hlasování na členské 
schůzi se usnesení přijímá většinou hlasů počítanou 
jen z celkového počtu hlasů členů, kteří jsou na ní pří-
tomni. K  hlasům členů družstva, kteří podle zákona 
o obchodních korporacích nemohou na členské schůzi 
vykonávat hlasovací právo, se při zjišťování výsledku 
rozhodování per rollam stejně jako při zjišťování vý-
sledku hlasování na členské schůzi nepřihlíží.

Zda k  přijetí usnesení při rozhodování per rollam 
došlo, se zjistí, jakmile členové doručí svá vyjádření 
k  návrhu, nejpozději však, jakmile každému z  členů 
družstva uplyne lhůta stanovená pro doručení toho-
to vyjádření. Vzhledem k tomu, že pro začátek běhu 
uvedené lhůty je rozhodující, kdy byl návrh členu 
doručen, nemusí uplynout tato lhůta všem členům 
ve stejný den. Zda člen doručil své vyjádření včas, se 
proto posoudí s přihlédnutím ke dni, v němž byl čle-
nu návrh rozhodnutí doručen. Zákon o  obchodních 
korporacích určuje důležité pravidlo, že nedoručí-li 
člen ve stanovené lhůtě svůj souhlas s návrhem usne-
sení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 

Vzhledem uvedenému je zřejmé, že při rozhodování 
per rollam je usnesení přijato, doručí-li ve stanovené 
lhůtě souhlas s  jeho přijetím členové, jejichž počet 
hlasů představuje většinu z  celkového počtu hlasů 

Rozhodování členů družstva  
způsobem per rollam
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všech členů družstva. Jedná-li se však o  rozhodnu-
tí, k  němuž je vyžadován zákonem o  obchodních 
korporacích nebo stanovami družstva souhlas jiné 
většiny hlasů, například dvoutřetinové většiny, musí 
být k přijetí usnesení doručen souhlas členů, jejichž 
počet hlasů dosahuje ve vztahu k  celkovému počtu 
hlasů všech členů družstva této většiny.

Zvláštní právní úprava platí, jde-li při rozhodování 
per rollam o některé rozhodnutí patřící do působnos-
ti členské schůze, jehož přijetí vyžaduje zákon o ob-
chodních korporacích osvědčit notářským zápisem. 
Písemné vyjádření každého z členů družstva k tako-
vému návrhu musí mít rovněž formu notářského zá-
pisu. Nedoručí-li člen v tomto případě své vyjádření 
ve stanovené lhůtě ve formě notářského zápisu, platí, 
že s návrhem nesouhlasí.

Výsledek rozhodování per rollam oznámí ten, kdo 
na základě svého oprávnění svolat členskou schůzi 
členům družstva návrh na přijetí rozhodnutí za-
slal, bez zbytečného odkladu. Zákon o  obchodních 
korporacích určuje, že se tento výsledek oznamuje 
všem členům družstva stejným způsobem, jakým se 
podle tohoto zákona a  stanov svolává členská schů-
ze. Nevyplývají-li ze stanov družstva v tomto směru 
další požadavky, musí být proto oznámení o výsledku 
rozhodování per rollam vždy zasláno každému z čle-
nů na jeho adresu uvedenou v seznamu členů, který 

družstvo vede a  současně musí být toto oznámení 
uveřejněno na internetových stránkách družstva.

Výhodou rozhodování per rollam při přijímání roz-
hodnutí patřících do působnosti členské schůze je jeho 
hospodárnost a rychlost. Zmíněná rychlost se projeví 
především tehdy, kdy stanovy s přihlédnutím k pod-
mínkám činnosti družstva členu určí pro doručení 
jeho vyjádření k návrhu na rozhodnutí lhůtu v délce 
méně než 15 dnů, tedy lhůtu kratší, než je ta, která se 
jinak uplatní na základě zákona o obchodních korpo-
racích. Méně vhodným je tento způsob rozhodování, 
jde-li o rozhodnutí, jehož přijetí musí být osvědčeno 
notářským zápisem, neboť členové jsou při něm za-
těžování tím, že své vyjádření k návrhu musí učinit 
ve formě notářského zápisu. Nevýhodou rozhodová-
ní per rollam je to, že při něm nedochází mezi členy 
k  osobnímu projednání záležitosti, o  níž rozhodují. 
Tato nevýhoda je však vyvažována tím, že možnost 
člena účastnit se v tomto případě hlasování při při-
jímání usnesení není nijak 
omezena určením místa a doby 
jednání členů družstva, přičemž 
zůstává na členech samotných, 
zda a jak návrh rozhodnutí, kte-
rý jim byl zaslán k  vyjádření, 
mezi sebou projednají.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Evropská konfederace výrobních a sociálních družstev CECOP vítá balíček Evropského pilíře 
sociálních práv Evropské komise, který představuje pevný závazek k vytvoření sociálnější, 
inkluzívnější a spravedlivější Unie: byl nejvyšší čas!  Jedná se o výraz týkající se potřeb pra-
covníků, občanů a společenství. 

Je čas zastavit programy úsporných opatření,  
je zapotřebí investic pro realizaci Evropského  
pilíře sociálních práv

Družstva působící v průmyslu a službách v celé EU 
přispívají ke konkurenceschopnému hospodářství, 
mají za cíl dosáhnout plné zaměstnanosti a sociální-
ho pokroku a  jako taková jsou perfektními spojen-
ci pro realizaci balíčku. Jejich příspěvek byl uznán 
usnesením Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 
2017 o  Evropském pilíři sociálních práv. Máme však 
obavy, že bez jasných investičních nástrojů se mno-
ho opatření stanovených v pilíři nemůže uskutečnit. 
Implementace pilíře je bohužel v  ostrém rozporu 
s úspornými programy, které vedou ke snížení výda-
jů na sociální zabezpečení, veřejné investice a aktivní 
politiku trhu práce, které jsou nezbytnými prvky pro 
účinnost pilíře.

Jak družstva působící v průmyslu a službách přispí-
vají k zásadám a právům zakotveným v pilíři?

 
Družstva působící v průmyslu a službách poskytu-

jí rovné příležitosti nejen jako zaměstnavatelé, ale 
také jako poskytovatelé služeb obecného zájmu. Jsou 
demokraticky řízená svými členy, nediskriminují, 
protože jejich členství je otevřené pro všechny ob-
čany. Sociální družstva jsou známa jako významní 
zaměstnavatelé a  poskytovatelé služeb pro znevý-
hodněné a  nedostatečně zastoupené skupiny a  při-
spívají k  jejich profesionální, sociální a  ekonomické 
integraci prostřednictvím personalizované aktivní 
podpory. Družstva působící v průmyslu a službách se 
vyznačují také značným podílem žen a mladých lidí 
na manažerských pozicích.

Pokud jde o  bezpečné a  adaptabilní zaměstnání, 
družstva působící v  průmyslu a  službách usilují 
o spravedlivé a rovné zacházení v oblasti pracovních 
podmínek, přístupu k  sociální ochraně a  odborné 
přípravě. Zvyšující se tendence k zakládání kreativ-
ních družstev osob samostatně výdělečně činných  
a osob pracujících „na volné noze“ poskytuje model, 
který kombinuje autonomii a  ochranu a  současně 
zajišťuje přístup jednotlivých podnikatelů k sociál-
ní ochraně.

Převod uzavíraných podniků na zaměstnance 
formou družstva vykazuje vysokou míru přeži-
tí podniku a  ochrany a  tvorby pracovních míst za 
předpokladu, že je k  dispozici nezbytné podpůrné 
prostředí a  politika. Co se týká opatření týkajících 
se zapojení zaměstnanců, CECOP podporuje práva 
pracovníků na informace a  konzultace, které jim 
umožňují být včas informováni, zejména v  případě 
převodů a  restrukturalizačních možností tak, aby 
jim poskytly dostatečný časový prostor, aby mohli 
předvídat plány na odkup.

Podstatný počet sociálních družstev, které jsou jed-
ním z typů družstev v působících v průmyslu a služ-
bách, se specializuje na začlenění znevýhodněných 
skupin včetně osob se zdravotním postižením. Pokud 
je to možné, jsou zahrnuty do řízení podniku a aktiv-
ně se podílejí na činnosti podniku. 

Pokud jde o dlouhodobou péči, sociální družstva po-
skytující cenově dostupné a kvalitní služby zdravotní 
a sociální péče, se v Evropě stávají důležitou realitou, 
přičemž tisíce podniků již tyto služby poskytují. Sku-
tečnost, že jsou řízeny komunitou (často sdružující 
různé kategorie zainteresovaných subjektů, jako jsou 
uživatelé služeb, poskytovatelé služeb, místní orgány 
a  odborníci v  jejich řízení a  kontrole), zvyšuje rele-
vanci a kvalitu poskytovaných služeb.

 
Vzhledem k tomu, že balíček sociálního pilíře má 

nezávaznou povahu, dochází ke znepokojení v sou-
vislosti s rozdílnými rozdílnými úrovněmi závaz-
ků, které mohou členské státy učinit a rozlišováním 
mezi občany zemí Eurozóny a zemí mimo Eurozónu. 
"V době, kdy dochází k výraznému nárůstu tenden-
cí k euroskeptice, si EU nemůže dovolit rozšiřovat 
socioekonomické nerovnosti mezi Evropany", říká 
Giuseppe Guerini, předseda CECOP.

Zdroj : CECOP
(-vr-)

www.cecop.coop 
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její výrobky Regina kosmetika Jelení lůj PRINCEZNA  
a Jelení lůj PIXEL zvítězily v prestižní soutěži  
Volba spotřebitelů

Společnost Atoz Marketing Services na 
slavnostním galavečeru v pražském paláci Lucerna 
vyhlásila 25. května výsledky marketingového 
programu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka. 
Letošní rok se účastnilo celkem 160 nových 
a inovovaných výrobků a to v padesáti kategoriích. 
Čtyři tisíce českých spotřebitelů rozhodovaly 
o výsledcích v jednotlivých kategoriích a současně 
se tak podílely na exkluzívním spotřebitelském 
výzkumu společnosti Nielsen.

Produkty JELENÍ LŮJ PRINCEZNA & JELENÍ 
LŮJ PIXEL byly českými spotřebiteli zvoleny 
novinkami roku 2017 v kategorii Dětská 
kosmetika!

Detecha ch. v. d.

Husovo náměstí 1208
Nové Město nad Metují 549 01

Ústředna: 491 477 111
Fax: 491 477 199
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