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Vážené dámy a pánové,
je tu podzim a zima se kvapem blíží. To je období, kdy 

každý z vás potřebuje kvalitní ošacení, které je módní 
a  přitom nadčasové, zpracované kvalitní technolo-
gií z  velmi kvalitních vlněných materiálů, praktické 
a  hlavně vás zahřeje. Je tu tedy nejvyšší čas si udělat 
radost a pořídit si některý z modelů nové kolekce dám-
ských a  pánských plášťů, bund, pelerín nebo jiných 
výrobků naší produkce. 

Zní to jako reklamní slogan, ale je to vlastně po-
zvánka k  představení našich výrobků a  úvod nového 
čísla časopisu výrobního družstevnictví, které se vrací 
k podzimnímu veletrhu STYL a KABO v Brně.

Jsem velmi rád, že se nám společnými silami s  part-
nerským družstvem MODELA Pardubice a  hlavně 
s aktivní účastí a pomocí Svazu českých a moravských 
výrobních družstev a  Brněnských veletrhů a  výstav 
podařilo, při letošní srpnové prezentaci, vytvořit spo-
lečný koncept představující novou moderní expozici. 
V ní se prezentovala i další tři členská družstva svazu 
DITA Tábor, SNAHA Brtnice a STYL Studená.

V  průběhu veletrhu jsme v  této expozici představili 
aktuální zimní kolekci výrobků zhotovených kon-
struktéry a  vývojovým oddělením našeho družstva. 
Současně se vybrané výrobky objevily i  na módních 
přehlídkách, pravidelně pořádaných v pavilonu P.

Přestože oděvní družstvo MODĚVA Konice vyrábí 
v  převážné míře vysoce kvalitní výrobky pro přední 
evropské firmy formou mzdové práce, snažíme se neu-
stále zachovávat svoji „značku“ a svůj „výrobek“ a tra-
diční výrobní program. Ten tvoří především dámské 
a pánské vlněné pláště, bundy, peleríny, v menší míře 
pánské obleky a dámské kostýmy.

V poslední době se pokoušíme využít bohatých tech-
nologických zkušeností s výrobou péřových bund pro 
naše zahraniční partnery a  rozšiřujeme náš výrobní 
program o  nabídku těchto výrobků i  pro tuzemské 
zákazníky. Již v  loňském roce vznikla spolupráce se 
známou  českou módní návrhářkou Janou Berg, která 
společně s  modeláři našeho družstva navrhla nový 
design a zhotovili jsme velmi zajímavou kolekci péřo-
vých bund, sak a vest, kterou jsme již prezentovali na 
únorovém veletrhu. Byl to první krok a  představení 
programu, který od nás málokdo očekával. Pro tento 
druh ošacení musíme však postupně najít zákazníky. 
Celá kolekce péřových bund již byla rozšířena o další 
modely a předpokládáme její zařazení do malosériové 
výroby v roce 2020.

V letošním roce vznikl další nový projekt zasahující 
do zcela odlišného segmentu trhu ošacení pro automo-
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Ing. Leo Doseděl
předseda Moděva oděvní družstvo Konice
1. místopředseda SČMVD

bilový sport. Vyvzoro-
vali jsme kombinézy pro 
děti automobilových zá-
vodníků a  v  návaznosti 
na celkovou odezvu při 
promo akcích a  již pro-
jevený zájem by tento 
nový program mohl být 
v  příštím roce postupně zrealizován. Aktivně spolu-
pracujeme se zástupci provozujícími Autosport a Mar-
keting automobilových závodů.

Z uvedeného je zřejmé, že neustále hledáme nové ces-
ty zhotovování vlastních výrobků s vysokou přidanou 
hodnotou a  jsme si vědomi, že to je nutné řešení pro 
budoucí existenci družstva. Současně však musíme 
zabezpečit kontinuální práci pro všechny zaměstnan-
ce, především mzdovou práci pro zahraniční zákazní-
ky a  to při současných již velmi vysokých mzdových 
a  ostatních nákladech přináší vysoké ztráty. „Běžná“ 
konfekce, byť vysoce kvalitní i s velmi náročným tech-
nologickým zpracováním, již není schopna absorbovat 
vysoké náklady na pracovní sílu, energie a  ostatní 
režie v cenách, které jsou ještě ochotni platit zahranič- 
ní zákazníci. Zdůvodněním je zaplavení tuzemského, 
evropského i světového trhu včetně e-shopů a outletů 
levným oděvním zbožím v cenových relacích, kterým 
již nikdy nemůžeme konkurovat. Dalším důvodem, 
proč odběratelé nejsou ochotni akceptovat neúměrně 
rychlý meziroční nárůst minimální mzdy, je pořád re-
lativně blízká dostupnost výrobních kapacit i v Evropě, 
kde je minimální mzda poloviční a  ostatní náklady 
podstatně nižší. Z  těchto důvodů se snažíme hledat 
nová řešení a nové programy, ale současně se držíme 
i  stávajícího vlastního tradičního programu výroby 
zimních vlněných plášťů.

Proto si vás také, vážení družstevníci, kolegyně a ko-
legové, dovoluji osobně pozvat do naší prodejny a  na-
bídnout vám kvalitní český výrobek z  naší produkce. 
Jak jinak podpořit myšlenku vzájemného obchodu 
v družstevním sektoru. Pokud se rozhodnete navštívit 
prodejnu v Konici sami, s partnerem nebo partnerkou, 
velmi rád se s vámi setkám. Můžeme společně probrat 
nejen módu, ale i vše co se týká našeho svazu. V přípa-
dě individuálního odborného dotazu k  zamýšlenému 
nákupu se můžete obrátit i  na naše pracovnice ob-
chodního oddělení, které vám rády poradí, popřípadě 
vám požadovaný plášť nebo jiný výrobek zašlou nebo 
osobně doručí.

Přeji vám všem pevné zdraví a  úspěšné završení le-
tošního roku.

www.modeva.cz
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Výrobní družstva na veletrzích 
STYL a KABO

Mezinárodního veletrhu módy STYL, který se konal 24. – 26. srpna v Brně, se tradičně zúčastnila 
výrobní družstva Modela Pardubice a  Moděva Konice. Nabídka družstevních výrobků na 
veletrhu byla doplněna o  produkty Dity Tábor, Stylu Studená a  Snahy Brtnice. Družstva se 
představila v nově koncipované expozici pod záštitou Svazu českých a moravských výrobních 
družstev. Na souběžně probíhajícím mezinárodním veletrhu obuvi a koženého zboží KABO měl 
svůj stánek DUP Pelhřimov.

Nová expozice výrobních druž-
stev na veletrhu STYL návštěvní-
ky zaujala. Splnila očekávání, se 
kterými jsme přistoupili ke změně 
- působila odlehčeným dojmem, 
byla více otevřená, přehledněji 
uspořádaná, modely na figurí-
nách i produkty na štendrech a ve 
vitrínách byly lépe nasvícené.

Kolekce pro sezónu podzim/zima 
2019, kterou na veletrh přivezla 
MODELA Pardubice, se skládala ze 
dvou částí. Lehká dámská konfek-
ce určená pro běžné denní nošení 
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zahrnovala šaty, sukně, kabátky, 
halenky a  tuniky s  dlouhým ru-
kávem. Šaty mírně projmutého 
střihu s  tříčtvrtečním nebo dlou-
hým rukávem byly ušity převážně 
z  potištěných úpletů s  hřejivým 
omakem. Zákaznice zaujaly kabát-
ky z buklé, textilie utkané ze spe-
ciálně tvarovaných přízí, které jí 
zajišťují hrubý smyčkový povrch. 
Velmi žádané byly i  tuniky, kte-
ré lze nosit s  úzkými kalhotami. 
Co se týče barevnosti této části 
kolekce, převládaly spíše tmavší 
barvy v kombinaci s teplými pod-
zimními tóny oranžové a  okrové, 
zastoupeny byly i  stále aktuální 
zvířecí potisky. Druhá část kolekce 
byla určena pro slavnostní příleži-
tosti, tvořily ji stále oblíbené a zá-
kaznicemi žádané pouzdrové šaty 
v  délkách ke kolenům. Nově byly 
mezi tyto modely zařazeny i dlou-
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hé večerní šaty. Družstvo klade 
důraz na dobře padnoucí střih 
a  volí efektní materiály. Použity 
byly dovozové tkaniny se struk-
turovaným povrchem, s efektním 

kovovým vláknem a též stále oblí-
bené elastické krajky. Převažující 
barvou byla černá, kovová vlákna 
mají teplé odstíny mědi a zlata, za 
doplňkovou elegantní barvu byla 
zvolena vínová a tmavě modrá.  

Oděvní družstvo MODĚVA Ko-
nice na veletrh přivezlo kolekci 
plášťů a  palet pro zimní sezónu 
2019/2020. Modely jsou zhotove-
né v  jednoduchém a  praktickém 
provedení pro každodenní nošení 

i v luxusnějším pojetí a jsou vyro-
beny z  velmi kvalitních vlněných 
materiálů s  vysokým podílem 
kašmíru. Pláště a  paleta jsou do-
plněny přírodní kožešinou do 
barvy materiálu. Kolekce nabízí 
mnoho barevných odstínů, délek 
i  materiálů. Barevnou škálu pří-
rodních odstínů béžové, jemné 
starorůžové až po šedou a černou 
oživuje ostře červená, která byla 
prezentována na centrálním pře-
hlídkovém mole.

Výrobky družstva jsou zpraco-
vány tradiční krejčovskou tech-
nologií s  důrazem na vysokou 
kvalitu a svým nositelkám budou 
dělat radost po mnoho let.

Na veletržním stánku byla 
kromě kolekce vlněných plášťů 
prezentována i  sportovní kolekce 
péřových bund zhotovených ze 
syntetických materiálů. Tyto pro-
dukty jsou určeny pro sportovní 
i další outdoorové aktivity.

DITA Tábor se na veletrhu pre-
zentovala jako výrobce termore-

gulačního oblečení pro děti pod 
značkou Little Angel® a pro dospělé 
pod novou značkou Baridi wear®. 
Produkty pod značkou Little An-
gel® družstvo vyrábí již přes 10 
let a  jako jediný výrobce v  České 
republice získalo na tyto produkty 
licenci na používání termoregulač-
ního materiálu Outlast®. Výrobky 
pro dospělé se začaly vyrábět na 
základě požadavků spokojených 
zákazníků. Termoregulační ob-
lečení z  Dity obsahuje 67 procent 
bavlny a je proto určeno nejen pro 
sport, ale i pro každodenní nošení.

Kožedělné družstvo Snaha Brt-
nice se zabývá činěním různých 
druhů kožešin a  trofejí pro vel-
koodběratele i  maloodběratele. 

Obchoduje se surovinou i  s  vyči-
něnými kožešinami, které dále zu-
šlechťuje barvením a  stříháním. 
Z  vyčiněných kožešin šije a  pro-
dává různé výrobky, např. vesty, 
čepice, límce nebo rukavice. Svoji 
produkci družstvo dále rozšířilo 
i o kožešinové výrobky zaměřené 
na jezdecký sport.

Výrobní družstvo knoflíkářů 
STYL Studená se na veletrhu před-
stavilo jako výrobce knoflíků, spon 
a  galanterních doplňků určených 
pro výrobce oděvů i  pro obchod-

Zleva: Ing. Leo Doseděl (předseda 
VD Moděva Konice), Ing. Soňa van 
Deelenová (generální ředitelka 
SČMVD), JUDr. Rostislav Dvořák 
(předseda SČMVD)

Příjemné posezení ve společné expozici SČMVD. Vlevo: Zdeněk Sobota (předseda 
VD Obzor Plzeň, Ing. Ladislav Folk s chotí (předseda VD Plzeňské dílo, Plzeň),  
JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD), Ing. Leo Doseděl (předseda VD Moděva 
Konice)
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níky s  galanterním zbožím. Na-
bídka knoflíků je široká, co se týče 
použitých materiálů i  různého 
provedení. Zákazníci mohou vy-
bírat z  široké škály vzorů i  barev, 
družstvo vyrábí knoflíky plastové, 
polyesterové, kovové, z  přírodní 
perletě, paroží, zdobené laserem, 
gravírované, matované, leštěné, 
lakované a řadu dalších.

Družstvo DUP Pelhřimov se na 
veletrhu KABO prezentovalo svým 
tradičním sortimentem manikúr, 
manikúrních a  pedikúrních ná-
strojů a  kožené a  textilní galan-
terie, jako jsou např. etue nebo 
manažerské a kosmetické kufříky. 

Oděvy a další výrobky z produkce 
Modely Pardubice, Moděvy Konice, 

Dity Tábor, Snahy Brtnice i  DUP 
Pelhřimov budete moci zakoupit 
při prodejní akci na SČMVD, která 
se bude konat 13. listopadu od 11 do 
17 hodin. Vstup je volný, všichni 
zákazníci jsou vítáni. 

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Ing. Lenka Bartoničková,

Jana Henychová

Více informací o družstvu, nabídky výrobků a odkazy na e-shopy naleznete na internetových stránkách 
družstev MODĚVA Konice www.modeva.cz, MODELA Pardubice www.modelapardubice.cz, DITA Tábor  
www.littleangel, Styl Studená www.buttons.cz, Snaha Brtnice snaha.brtnice.cz a DUP Pelhřimov www.dup.cz.

(-jh-)

MODELA PARDUBICE
Otevírací doba:
pondělí až pátek 10:00 – 12:00 hod. a 12:30 – 16:30 hod.
Adresa: U Vodárny 949, 537 01 Chrudim

MODĚVA KONICE
Areál Moděva Konice
Otevírací doba:
pondělí až pátek 8.00-12.30 hod. a 13.00-15.30 hod.
sobota 8.00 – 11.00 hod.
Adresa: Švehlova 44, 798 52 Konice
Telefon: +420 582 302 300

OUTLET – prodejna v Prostějově
Otevírací doba:
pondělí až pátek 9.00-11.30 hod. 12.00-16.00 hod.
Adresa: Poděbradovo nám.1, 796 01 Prostějov
Telefon: +420 582 302 161

SNAHA BRTNICE
Otevírací doba:
pondělí až pátek 7:00 – 11:30 a 12:00 – 15:30
Adresa: Činírna 353, 588 32 Brtnice 
Telefon: +420 567 216 105

DITA TÁBOR

Otevírací doba:
pondělí, úterý, středa, pátek: 8.30 - 12:00 hod., 12:30 - 16.00 hod.
čtvrtek: 8.30 - 12:00 hod., 12:30 - 18.00 hod.
sobota: 8:00 - 12:00

Adresa: Stránského 2510, 390 02 Tábor
Telefon: +420 381 479 240, +420 736 621 234

Nákupní centrum GALERIE SLOVANY  
(1. patro)

Otevírací doba:
pondělí až neděle 9.00 – 20.00 hod

Adresa:  Náměstí Generála Píky 2703/27 
326 00 Plzeň - Slovany

Telefon: +420 734 868 708, +420 736 612 370

Náš tip
 Nakupte si oblečení ve firemních prodejnách!
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MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 
ODĚVNÍHO DRUŽSTVA

Moděva  
Konice

Foto: BVV
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Ve dnech 27. – 28. září se na výstavišti PVA EXPO Praha konal kosmetický veletrh World 
of Beauty & Spa, kterého se zúčastnila Detecha Nové Město nad Metují. Na stánku 
družstva byl prezentován celý sortiment tradiční kosmetiky Regina. Bylo možné zde 
zakoupit jednotlivé produkty, nechat si namíchat rtěnku z deseti druhů různě barevných 
rtěnkových hmot, zájemkyně se mohly nechat nalíčit vizážistkou. Návštěvníkům stánku 
se věnoval celý obchodní tým kosmetiky Regina, který jim pomáhal při výběru z bohatého 
sortimentu zboží a seznamoval je i s novinkami, se kterými družstvo na veletrh přijelo. 

Novinky kosmetické značky Regina®

Na začátku letošního roku uvedla Detecha 
na trh novinku - Jelení lůj bubble gum s vý-
raznou žvýkačkovou vůní s  designem pro 
cílovou skupinu dětí 6-12 let. Jako vzpomín-
ka na parné léto vstoupila na trh speciální 
kolekce - Jelení lůj citrus. Tento produkt má 
svěží vůni citrónového sorbetu a je lehce per-
leťový, takže na rtech vytvoří velmi žádaný 
perleťový film. Své příznivce Detecha pře-

www.detecha.cz      www.reginakosmetika.cz

kvapila i další speciální kolekcí - Jelením lojem zimní 
sen s nádhernou vůní vánočního koření.

Aby byl výčet novinek úplný, nemůžeme opome-
nout top výrobek pro regeneraci. Je jím pomáda na 
rty Placenta MAXI, nově dodávaná v  maxi balení 
s  dvojnásobným obsahem placentárního extraktu. 
Produkt zvláčňuje, hydratuje a chrání, je určen jak na 
rty, tak i na celé tělo.

Stánek družstva byl koncipován tak, že dokázal 
upoutat pozornost návštěvníků akce a naplnil jejich 
očekávání. S  jistotou lze konstatovat, že významně 
přispěl k marketingové podpoře značky Regina.

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Ing. Lenka Bartoničková + archiv družstva 

Detecha
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Ve dnech 5. – 7. září se na výstavišti PVA EXPO Praha konal veletrh dekorací, bytových 
a kuchyňských doplňků a dárkového zboží FOR DECOR & HOME. V hale 3 vystavovaly Irisa 
Vsetín, Slezská tvorba Opava a  Vánoční ozdoby Dvůr Králové nad Labem tradiční skleněné 
ručně foukané a malované vánoční ozdoby. 

Ruční výroba tradičních českých  
skleněných vánočních ozdob

Irisa Vsetín se specializuje na ruční výrobu skleně-
ných vánočních ozdob od roku 1954. Nabízí rozsáhlý 
sortiment vánočních ozdob v  široké barevné škále 
a s různou možností povrchových úprav - lesk, mat, 

mrazolak, porcelán, metalíza nebo i čiré provedení. 
Jedná se o  koule ve velikosti 4-10 cm, olivy, rakety, 
zvonky, špice, volně foukané tvary i výrobky foukané 
do forem. Při zdobení jsou používány různé metody 
a  techniky, které umožňují splnit rozmanité před-
stavy a  přání zákazníka. Výjimečného a  luxusního 
vzhledu dosahují ozdoby dekorované např. technikou 
vakuového pokovování, kterou v Irise disponují jako 
jediní v ČR. Metoda sítotisku zase umožňuje prokres-
lit na ozdobě i ty nejmenší detaily.

Zákazníci mohou navštívit podnikovou prodejnu 
v sídle družstva ve Vsetíně, zhlédnout výrobu ozdob 
na vlastní oči v rámci exkurze nebo využít možnosti 
objednání ozdob přes e-shop.

Slezská tvorba Opava vyrábí skleněné vánoční oz-
doby od roku 1951. Základní sortiment tvoří koule 
o velikosti 4–10 cm, olivy, rakety, zvonky, špice, volně 
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foukané tvary a  figurky foukané do forem. Druž-
stvo nabízí i  ručně foukané koule ve velikosti 12-20 
cm. Ozdoby jsou vyráběny v širokém spektru barev 
a  dekorů. Každá vánoční ozdoba je ručně zpracova-
ný originál. Slezská tvorba má podnikovou prodejnu 
v místě sídla v Opavě. Návštěvu prodejny je vhodné 
spojit s exkurzí do výroby. Ozdoby je možné objednat 
i prostřednictvím e-shopu.

I Vánoční ozdoby Dvůr Králové nad Labem se speci-
alizují na tradiční výrobu skleněných vánočních oz-
dob. Vznik družstva je datován do roku 1931, veškerá 
výroba je ruční prací - bez využití strojů. Při výrobě 
ozdob je používána barevnice obsahující 600 barev-
ných odstínů až v šesti efektech jednotlivého odstínu 
barvy - lesk, mat, mrazolak, porcelán, metalíza a tzv. 
skořápkový efekt. Široká nabídka posypů a doplňků 
k  dekorování vánočních ozdob umožňuje splnit i  ta 
nejrozmanitější přání a představy zákazníků.

I  Vánoční ozdoby provozují své firemní prodejny, 
a  to ve  Dvoře Králové a  v  Horním Bradle. Družstvo 
zájemcům nabízí možnost zúčastnit se exkurzí do 
výroby a poznat celý proces výroby - od foukání su-
roviny, stříbření, barvení, dekorování až po balení 
hotových produktů. Zboží je taktéž možné objedná-
vat prostřednictvím e-shopu.

Stromek se skleněnými vánočními ozdobami ne-
odmyslitelně patří k  slavnostní atmosféře Vánoc. 
Výrobní družstva se snaží k  tomu svými produkty 
přispět.

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

www.irisa.cz     www.slezska-tvorba.cz     www.vanocniozdoby.cz
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V rámci rubriky reportáž z družstva jsme se tentokrát podívali do podhůří Orlických hor. Navštívili jsme 
firmu s dlouholetou tradicí, Dřevotvar družstvo. Rozhovor o rozšíření a modernizaci jedné z provozoven 
družstva, ale i o vyráběném sortimentu nám poskytl předseda družstva Ing. Martin Beran.

Dřevotvar družstvo, Jablonné nad Orlicí

Pane předsedo, přibližte nám projekt rozšíření a mo-
dernizace prostor v  areálu vaší provozovny v  Jam-
ném nad Orlicí.
Realizace této investiční akce byla zahájena v březnu 
2017 a poslední práce byly dokončeny letos v září. Jed-
nalo se o druhou největší investici této dekády. Cel-
ková hodnota všech tří etap, do kterých byl projekt 
rozdělen, dosáhla částky 33 milionů korun.

V rámci rekonstrukce proběhla kompletní výměna 
topné soustavy včetně přechodu z parního na teplo-
vodní vytápění. Nový systém teplovodního vytápění 
biomasou, splňující aktuální emisní normy, byl dopl-
něn drtičem dřevního odpadu. Zrekonstruovány byly 
podlahy v celé provozovně, jídelna a sociální zaříze-
ní, instalováno nové osvětlení, zrekonstruován také 
nákladní výtah a zaveden elektronický protipožární 
zabezpečovací systém, zhášecí systém MINIMAX 
a nainstalován kamerový systém. Stavebně byla pro-
vozovna rozšířena o novou pilárnu a expediční sklad 

s  rampou. Provedena byla i  celková rekonstrukce 
vedení vzduchotechniky včetně zajištění návratnosti 
vyčištěného odsátého teplého vzduchu zpět na pra-
coviště.

ROZHOVOR

Ing. Martin Beran
předseda družstva Dřevotvar
místopředseda SČMVD
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Uvedené rekonstrukce byly 
zakončeny  výměnou oken, 
zateplením střechy a  pláště 
budovy a  vyasfaltováním are-
álu provozovny. Rekonstrukce 
významným způsobem přispě-
la ke zlepšení pracovních pod-

mínek zaměstnanců a přinesla i důležité energetické 
úspory. Nový vzhled budovy a  úpravu jejího okolí 
jistě ocení také obyvatelé Jamného nad Orlicí.

Jak jste s realizací projektu spokojeni?
Realizace projektu proběhla podle plánu, výsledek 
odpovídá naší vizi. Rekonstrukcí areálu v  Jamném 
nad Orlicí jsme naplnili náš záměr zásadní obnovy 
výrobních prostor. Další investice budeme směřovat 
především do modernizace technologií. 

Jaký sortiment zboží v  areálu v  Jamném nad Orlicí 
vlastně vyrábíte? 
V  této provozovně vyrábíme podstatnou část drob-
ného sortimentu kuchyňského náčiní. Vařečky a ob- 
racečky v  různých délkách a  typech a  mnoho dal-
ších výrobků, včetně dřevěných nábytkových noh 
a  dřevěných tyček k  postýlkám. Ostatní sortiment 
kuchyňského náčiní vyrábíme v provozovně v  Jab-
lonném nad Orlicí.

O jaký sortiment kuchyňského náčiní se tedy jedná?
V provozovně v Jablonném vyrábíme paličky na maso, 
války na těsto, širokou řadu mlýnků na sůl a koření, 
bloky na nože, mnoho typů a tvarů krájecích prken 
a další zajímavé výrobky. Podstatnou část sortimen-
tu vyvážíme do celého světa, přičemž dominují země 

západní a  severní Evropy. Například jenom vařeček 
ročně vyrobíme dva miliony kusů, což nás řadí mezi 
největší výrobce tohoto sortimentu v Evropě.

Kolik lidí v provozovně v Jamném nad Orlicí zaměst-
náváte? A kolik má Dřevotvar družstvo zaměstnanců 
celkem?
V současné době zaměstnáváme 165 lidí, z toho v Jam-
ném nad Orlicí pracuje 28 osob.

Kde se dá vaše kuchyňské náčiní zakoupit?
Naše kuchyňské náčiní lze zakoupit v našem e-sho-
pu na adrese www.drevotvar.cz v  sekci kuchyňské 
potřeby. Současně jej také prostřednictvím velkoob-
chodů distribuujeme do specializovaných obchodů 
s domácími potřebami po celé ČR.

Výroba kuchyňského náčiní ale není vaší jedinou 
činností, je to tak?
Ano, máte pravdu. Kromě výroby kuchyňského ná-
činí, která tvoří jednu třetinu obratu, je naší hlavní 
činností výroba nábytku a nábytkových dílců. Náby-
tek vyrábíme a  dodáváme nejen pro přední světové 
producenty nábytku pod jejich značkou, ale produ-
kujeme i vlastní nábytkové řady zejména pro tuzem-
ské zákazníky. Mezi naše minoritní výroby patří 
například i výroba zahradních altánů. Nabízíme také 
zhotovení dřevěných reklamních předmětů. Reklam-
ní předměty vyrobíme podle zadání klienta, nebo si 
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zákazník může zvolit výrobek z našeho běžného sor-
timentu. Na výrobky umíme aplikovat nápis či logo 
laserovou technologií, výpalem nebo potiskem.

Budeme-li se dále bavit o nábytku prodávaném pod 
značkou Dřevotvar družstvo, jaký je váš aktuální vý-
robní program?
V  současné době vyrábíme dvě nábytkové řady 
PORTE a  ONTUR, dva předsíňové programy EN-
TRE a  VENTUM, v  nabídce máme i  jídelní sto-
ly a  židle. Kompletní sortiment je k  dispozici na  
www. drevotvar.cz.

O co je z vaší nabídky největší zájem?
Tržebně největší podíl představuje nábytková řada 
PORTE.

Vyrábíte také nábytek na míru?
Ano, jsme schopni našim zákazníkům vyjít vstříc 
v individuální úpravě našich nábytkových řad a běž-
ně to i děláme. Výroba nábytku zcela na zakázku však 
není v naší nabídce.

Jak dlouho trvá dodání například běžného vybavení 
obývacího pokoje?
Dodací lhůta se pohybuje mezi čtyřmi až šesti týdny.

Pokud si chce někdo objednat váš nábytek, ale nedo-
vede se rozhodnout a  představit si jeho rozmístění 
v prostoru, poskytujete v tomto směru odborné po-
radenství?

Ano, v  případě zájmu našim zákazníkům nabízíme 
zpracování 3D vizualizaci rozmístění nábytku s ohle-
dem na dispozice vybavovaného prostoru.

14  
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éru, řešíte také pozdější požadavky, například dopl-
nění dalších částí nábytku ve stejném designu?
Objednávky, kdy zákazníci již náš nábytek mají 
a chtějí jej doplnit o další části, jsou zcela běžné. Zá-
kazníkovi se vždy snažíme s realizací doobjednávky 
vyjít vstříc.

Pokud má někdo zájem zakoupit si váš nábytek, na 
koho se může obrátit?
Zákazníci nás mohou navštívit v  našich prodejnách 
v Praze a Jablonném nad Orlicí, nebo mohou kontak-
tovat naše obchodní oddělení telefonicky či mailem. 
V  neposlední řadě mohou využít možnosti objednat 
nábytek prostřednictvím našich partnerských pro-
dejen, jejichž seznam je uveden na webových strán-
kách družstva. 

Kdo navrhuje design vašich výrobků?
V současné době spolupracujeme s několika externí-
mi profesionálními designéry. Velmi úzká je i  spo-
lupráce s Mendelovou univerzitou v Brně – Ústavem 
nábytku a designu. Zde studenti v rámci ročníkových 
či semestrálních prací navrhují nábytek i kuchyňské 
náčiní. V oblasti kuchyňského náčiní jsme nejzajíma-
vější studentské návrhy vyvzorovali a připravujeme 
je k  prezentaci na výstavě Ambiente ve  Frankfurtu 

nad Mohanem. Některé typy jsme již zařadili do naší 
aktuální nabídky.

Rozhovor připravila Markéta Venclová
Foto: archiv družstva Dřevotvar

www.drevotvar.cz    www.ventum.drevotvar.cz

Kontakt:
Dřevotvar Družstvo
Slezská 535
Jablonné nad Orlicí
tel.: 465 677 111
e-mail: drevotvar@drevotvar.cz
www.drevotvar.cz
www.ventum.drevotvar.cz

Dagmar Šmídová – objednávky nábytku
tel.: 465 677 272
e-mail: dagmar.smidova@drevotvar.cz

Naďa Bednářová – kuchyňské náčiní, reklamní 
předměty
tel.: 465 677 213
e-mail: nada.bednarova@drevotvar.cz

15 

11/2019  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ



ru
b

ri
ka

 m
an

až
er

ů
 d

ru
žs

te
v PRŮZKUM SP ČR: Polovina českých firem 

chce zvýšit investice do Průmyslu 4.0
Firmy v ČR se aktivně zabývají digitální transfor-
mací a zaváděním prvků Průmyslu 4.0. Polovina 
firem chce v  příštích pěti letech do této oblasti 
investovat více peněz. Nejvíce podniků má za-
tím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno 
do pěti procent investičního rozpočtu. Firmy už 
samy na nástup digitalizace připravují také své 
zaměstnance. Aktivnější a připravenější na zavá-
dění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy. Ukázal 
to průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR, který 
mapoval, jak firmy v  Česku zavádějí prvky Prů-
myslu 4.0 a  jak jsou na digitální transformaci 
připravené.

Průmysl 4.0 už v českých firmách zdomácněl. Více 
než třetina ze 105 firem, které se zúčastnily průzku-
mu SP ČR, s  pojmem Průmysl 4.0 pracuje ve svých 
firemních strategiích. U velkých firem je to dokonce 
polovina. Dalších 38 procent firem sice tento pojem 
oficiálně nepoužívá, ale ví, že jejich projekty do kon-
ceptu Průmysl 4.0 zapadají. To je případ především 
malých (50 procent z malých firem) a středních firem 
(38 procent ze středních firem).  Jen 12 procent podni-
ků do prvků Průmyslu 4.0 neinvestuje. 

Hlavní motivací pro zavádění prvků Průmyslu 4.0 
je uspět do budoucna, a to i ve vztahu ke konkurenci. 
Získat náskok před konkurenty chce díky Průmyslu 
4.0 53,3 procenta firem. Udržet krok s  konkurencí, 
a zachovat si tak současnou pozici na trhu, chce 28,6 
procenta oslovených firem.

Firmy v Česku si jsou vědomy výhod, které jim di-
gitalizace, komunikace mezi systémy a  zařízeními 
a tok dat firmou v reálném čase přináší. „Dvě třetiny 
respondentů uvedly, že se do investic do prvků Prů-
myslu 4.0 pustila, protože je to pro jejich budoucnost 
důležité. Je poměrně překvapivé, že jen 8,6 procenta 
firem pociťuje vnější tlak na zavádění aplikací Prů-
myslu 4.0, ať už je to od mateřských společností nebo 
od odběratelů,“ komentuje výsledky průzkumu Jiří 
Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu. 
Obecně se uvádí, že právě velké firmy, především 
z automobilového průmyslu, by měly své dodavatele 
do digitální transformace tlačit.

Průzkum ukázal, že implementaci principů kon-
ceptu Průmysl 4.0 zatím chybí strategický přístup. 
„Digitální strategii má zpracovanou pouze 36 pro-
cent firem a ve většině realizovaných projektů se tak 
zřejmě jedná spíše o nesystematickou implementaci 
izolovaných dílčích řešení. Nadále se potvrzuje, že 
větší podporu pro pochopení přínosů digitálních 
technologií a pro jejich následné zavádění potřebují 
především malé a střední firmy. Ty mohou získat více 

informací, čerpat inspiraci anebo přímo testovat své 
digitální koncepty například v Testbedu pro Průmys-
lu 4.0 fungujícím v rámci Národního centra Průmys-
lu 4.0, jehož je Svaz průmyslu národním partnerem,“ 
dodává Eduard Palíšek, člen představenstva SP ČR 
a generální ředitel Siemens ČR.

PRŮMYSL 4.0 MÁ ZVYŠOVAT 
PRODUKTIVITU

Nejčastěji firmy investují do prvků Průmyslu 4.0 
kvůli zvýšení produktivity na zaměstnance (56,2 pro-
centa), snižování jednotkových nákladů (43,8 procenta) 
a optimalizaci využití výrobních kapacit (41 procent). 
U  velkých firem převládá motiv snižování nákladů. 
Malé a střední firmy se snaží investicemi do digitální 
transformace hlavně zvyšovat produktivitu. Dosavad-
ní zkušenosti firem ukazují, že se většinou jejich očeká-
vání spojená s těmito investicemi úplně nebo alespoň 
částečně splnila.

S  cílem optimalizovat využití výrobních kapacit 
investovala letos elektrárna ve Chvaleticích ze sku-
piny Sev.en Energy do nového systému sledování 
provozních parametrů. „Díky tomuto systému máme 
neustálý přehled o  účinnosti zařízení na výrobu 
elektrické energie i o jeho aktuálním stavu. Můžeme 
tak včas předejít případné poruše a  odstávce i  opti-
malizovat náklady,“ říká Jan Žižka, ředitel společnos-
tí Sev.en Engineering, která měla nasazení systému 
na starosti.

FIRMY SE SNAŽÍ ZVYŠOVAT PŘIDANOU 
HODNOTU VÝROBY

Firmy vidí v technologiích Průmyslu 4.0 také šanci, 
jak zvýšit přidanou hodnotu své výroby. Přes 35 procent  
firem do prvků Průmyslu 4.0 investuje, aby mohly 
poskytovat ke stávajícím produktům nové služby. 
Více než čtvrtina podniků tyto technologie používá 
k větší individualizaci výrobků a k rychlejšímu uvá-
dění nových výrobků na trh.

Firmy se při zavádění prvků Průmyslu 4.0 neo-
bejdou bez vzdělaných zaměstnanců. Uvědomuje si 
to přes 40 procent dotázaných podniků. Ty už buď 
investují do vzdělávání zaměstnanců v  oblasti di-
gitalizace (21,9 procenta), nebo připravují koncepci 
rozvoje zaměstnanců (20 procent). Aktivnější jsou 
velké firmy, z  nichž 54 procent už zaměstnance 
školí nebo vzdělávání připravují. Téměř polovina 
malých a  středních firem naopak digitální doved-
nosti pracovníků zatím neřeší. „Je potěšitelné, že 
firmy investují do rozvoje vlastních zaměstnanců 
a nespoléhají na pomoc zvenčí,“ upřesňuje Jiří Ho-
loubek.
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AKTIVNĚJŠÍ JSOU VELKÉ FIRMY
Aktivnější a  připravenější na zavádění prvků Prů-

myslu 4.0 jsou podle průzkumu velké firmy. Více než 
dvě třetiny respondentů z  řad velkých firem (68,2 
procenta) chce v příštích pěti letech zvýšit investice 
do nástrojů a opatření Průmyslu 4.0. V celém vzorku 
bylo takových firem 47,6 procenta. 

Pětina velkých firem už má speciálního člověka, 
který se stará o digitální transformaci podniku, nebo 
takovou pozici připravuje. Oslovené malé a  střední 
firmy naopak s  takovou funkcí nepočítají. Běžně se 
zatím v  českých firmách o  digitální transformaci 
stará stávající vedení, nebo tento úkol dostane někdo 
z oddělení IT. „Tady vidím veliký prostor pro osvětu 
a vzdělávání managementů firem. Máme mnoho dob-
rých příkladů z firem, kde zaměstnance odpovědné-
ho za digitální transformaci jmenovali a jejich posun 
v oblasti datové kultury je značný. Je vhodné agendu 
digitální transformace například spojit s  agendou 
managementu kvality,“ dodává Jiří Holoubek. Digi-
tální transformaci by měl ideálně koordinovat člo-
věk, který dobře zná jednotlivé technologie a výrobní 
procesy ve firmě. To často pracovníci z IT neumí.

DIGITÁLNÍ ZRALOST FIREM SE LEPŠÍ 
I když tuzemské podniky s prvky Průmyslu 4.0 už 

pracují, pořád nejsou dostatečně připraveny na jejich 
rychlé a masové zavádění. Pro práci s daty využíva-
jí standardní IT systémy pro řízení výroby a  běžné 
databázové systémy. Umělou inteligenci či strojové 
učení pro analýzu dat z firmy a  jejího okolí používá 
necelá čtvrtina respondentů. „Digitální zralost firem 
jsme hodnotili už od roku 2016. Z výsledků nynějšího 
průzkumu je vidět zlepšení u  všech velikostí firem. 
Stále ale jen minimum firem využívá takzvaná da-
tová jezera a stále se orientuje na práci s klasickými 
soubory a databázemi,“ říká Jiří Holoubek.

Jen minimum firem se snaží pomocí dat z výroby ří-
dit spotřebu a nastavení odběru energií. Nadpolovič-

ní většina podniků v průzkumu uvedla, že spotřebu 
řídí na základě dohod s dodavateli. 

Patrně největší brzdou pro rychlé zavádění nových 
technologií jsou systémy, které firmy používají pro 
zajištění své kybernetické bezpečnosti. Jen 23 procent 
respondentů uvedlo, že jejich ochrana před kyber-
hrozbami je natolik pružná, že jim dovolí ihned inte-
grovat nové digitální technologie. Přičemž situace je 
nejlepší ve velkých firmách.

PRŮZKUM SP ČR
Průzkum Svazu průmyslu se uskutečnil v červenci 

a  srpnu. Zúčastnilo se ho 105 firem z  hlavních od-
větví českého průmyslu. Firmy ze zpracovatelského 
průmyslu byly zastoupeny z  59 procent. Na otázky 
odpovědělo 50 velkých firem s více než 250 zaměst-
nanci, 31 středních firem, které mají od 50 do 250 
zaměstnanců, a  24 malých firem s  méně než 50 za-
městnanci. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje trend digi-
tální transformace a zavádění prvků Průmyslu 4.0, 
protože jde o významnou změnu českého průmyslu, 
která mu zajistí dlouhodobou konkurenceschop-
nost. Svaz průmyslu propojuje firmy, akademická 
pracoviště a státní správu v pracovních skupinách, 
které se zabývají Průmyslem 4.0, ochranou dat, 
rozvojem vysokorychlostních internetových sítí, 
nových technologií a jejich regulací, či vytvářením 
příznivých podmínek pro digitální podnikání. Fir-
my si díky aktivitám Svazu průmyslu mohou snadno 
vyměňovat své zkušenosti. V Platformě pro umělou 
inteligenci Svaz průmyslu jako první sdružil v této 
oblasti přední odborníky z firem, škol i státní sprá-
vy. Experti SP ČR se podílejí na tvorbě národních 
strategií spojených s digitalizací a umělou inteligen-
cí či Průmyslem 4.0. 

Zdroj: SP ČR
(-jh-)
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Digitalizace neohrožuje pracovní místa
V mezinárodním srovnání je Česká republika v di-
gitalizaci na 37. místě. Byznys i  vláda mají zájem 
posunout nás do první třicítky. 

Vrcholoví manažeři a  majitelé firem považují di-
gitalizaci za cestu jak v  řadě oborů překonat tíživý 
a dlouhodobý nedostatek lidí. Firmám zvyšuje efekti-
vitu a konkurenční výhody, pracovníci mají možnost 
proškolení a  zvýšení kvalifikace a  tím i  příjmů. Di-
gitalizace tak není hrozbou pro zaměstnance. Shodli 
se na tom účastníci konference s  názvem Digitální 
budoucnost firem – recept úspěchu, který v  rámci 
doprovodného programu Mezinárodního strojíren-
ského veletrhu v Brně uspořádala v den jeho zahájení 
7. října Česká manažerská asociace (ČMA) a její Klub 
manažerů roku. Všichni hlavní řečníci jsou vítězové 
soutěže MANAŽER ROKU.

V  souvislosti s  vlivem digitalizace na pracovní mís-
ta uvedl Adam Liška, výrobní ředitel a  prokurista  
Bekaert Petrovice (umístěný v  soutěži MANAŽER 
ROKU v TOP10): „V digitalizaci jsme se zaměřili na ná-
kladovost. Ale kvůli ní jsme nepropustili ani jednoho 
člověka. Došlo sice k reorganizaci, ale všem jsme nabíd-
li rekvalifikace“. Stejný názor vyjádřili i další řečníci. 
„Narazili jsme na hranice růstu, postrádáme až sto 
zaměstnanců. Pomůže nám jen digitalizace. Již nyní 
počítáme s rekvalifikacemi a nabízíme roční program. 
Umožní nám to převádět pracovníky na jiná místa,“ 
uvedl Niclas Pfüller, CEO a jednatel Brose CZ (vítěz ka-
tegorii Zahraniční manažer soutěže MANAŽER ROKU).

Velké zkušenosti se zaváděním inovativních tech-
nologií a  změnami profesí svých zaměstnanců má 
společnost ABB. Například jako první zavedla v roce 
2016 kolaborativní roboty pro spolupráci s lidmi bez 
ochranných prostředků. „Lidé začali mít zájem o prá-

ci s  roboty, dostávali vyšší mzdu než ostatní a  jsou 
spokojenější,“ připomněla Tanja Vainio, CEO společ-
nosti ABB pro ČR a Slovensko (Manažerka roku 2018).

Na pozitiva digitalizace poukázal také Jan Korol, 
konzultant v  oblasti digitalizace procesů a  vytěžo-
vání velkých dat (držitel ceny Inovace pro udržitel-
ný rozvoj v  kategorii Průmysl v  soutěži MANAŽER 
ROKU), který má bohaté zkušenosti s  jejich zavádě-
ním v  řadě podniků v  ČR. „V  žádné z  továren jsme 
digitalizaci neimplementovali s  cílem zbavit se pra-
covníků. Naopak, lidé mohou dělat komplexnější věci 
a kreativněji,“ poznamenal. 

Digitalizace je klíčová nejen ve výrobních firmách, 
ale je priorotou ministra průmyslu a obchodu Karla 
Havlíčka a  jeho resortu i  celé vlády. Na konferenci 
přiblížil kroky, které by měly firmám i občanům ze 
strany státu vytvořit přívětivější prostředí. „Měníme 
financování a hodnocení výzkumu, což je předpoklad 
vytváření umělé intelignec. Chystáme zavádění 5G 
a na školách polytechnickou výuku, kdy ve školním 
roce 2021/22 bude povinná,“ řekl ministr.

Budoucí fungování státu si však nedovede představit 
bez propojení informačních systémů jednotlivých mi-
nisterstev a státních institucí. „Každý resort či vládní 
agentura si vytvořily vlastní systém. To musíme změ-
nit. Prováže se komunikace a ušetříme stovky milio-
nů, ne-li miliardy korun ročně,“ uvedl Karel Havlíček. 

18  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  11/2019

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA



ru
b

ri
ka

 m
an

až
er

ů
 d

ru
žs

te
v

Přesvěden je o tom, že nastoupený kurz a Inovační 
strategie 2030 napomohou zlepšit pozici ČR v meziná-
rodním žebříčku IMD World Digital Competitiveness 
Ranking (WDCR) z  letošního 37. místa mezi třicítku 
nejlepších. A  také naplnit headline The  Country for 
the Future. Pod touto značkou Česko na MSV Brno 
prezentuje svůj ekonomický potenciál ve společné 
expozici státních i  soukromých subjektů. „V  roce 
2030 chceme být zemí orientovanou na přidanou 
hodnotu. Proto investuje do chytrých a  digitálních 
řešení,“ uvedl ministr Karel Havlíček. 

Akce se zúčastnily desítky manažerů, podnikate-
lů, vystavovatelů. Moderoval ji prezident ČMA Petr 
Choulík.

KOMENTÁŘE HLAVNÍCH ŘEČNÍKŮ 
KONFERENCE:
Niclas Pfüller, generální ředitel Brose CZ
Digitalizace a automatizace přináší možnosti jak pro 
firmy, tak jejich zaměstnance. Firmě přináší větší 
konkurenceschopnost, zaměstnancům zase zajímavé 
příležitosti a kariérní růst. Konkrétně v Brose CZ se 
nám podařilo transformovat se z  největšího výrob-
ního závodu skupiny na servisní středisko poskytu-
jící podporu celému světu Brose. Získali jsme statut 
„Lead Plant“: to znamená, že v Brose CZ realizujeme 
pilotní projekty v oblasti automatizace a digitalizace 
a  zároveň podporujeme další závody Brose ve světě 
vysíláním českých specialistů.

Silnou základnou pro náš úspěch bude trvalý nárůst 
nabídky sdílených služeb a  vývoje nových produk-
tů zde v  České republice. Připravujeme inovativní, 
vysoce automatizované, digitalizované a  vzájemně 
propojené výrobní procesy, které nám také pomohou 
zajistit konkurenceschopnost pro naše české závody. 
V kombinaci se vzdělávacími a rozvojovými progra-
my pro naše zaměstnance připravíme naše pracovní-
ky na toto nové moderní výrobní prostředí.

Adam Liška, výrobní ředitel a  prokurista Bekaert 
Petrovice
Využitelnost digitalizace patří v našem výrobním zá-
vodě k jednomu z klíčových pilířů provozní excelence, 
ať už v oblasti denní operativy, sledování výkonnosti 

pracovišť, strojů a  zařízení, monitoringu efektivity 
a stavu infrastruktury, ale také pro výkonnostní dia-
logy všech oddělení, denní práci směnových mistrů, 
operátorů, manažerů či v oblasti zajištění správného 
warehouse managementu nebo řízení automatizace 
materiálového flow.

Naše společnost začala s digitalizací již před něko-
lika lety, neboť pouze digitalizací jsme byli schopni 
udržet naší konkurenční výhodu, posunout naše cíle 
a efektivitu na další úroveň. 

Smysl a  přidaná hodnota digitalizace ve výrobě je 
pro nás skryta uvnitř celého životního cyklu a bohat-
ství  dostupných dat pomocí, kterých jsme schopni 
efektivně reagovat, řešit prioritní body v  reálném 
čase, vyhodnotit úspěchy či neúspěchy, ale jsme také 
schopni odbourat přemíru administrativy a  docílit 
tak přesnosti dat.

Jako společnost pracujeme na dalších projektech, 
které byly před mnoha lety vizí každého z  nás - 3D 
brýle pro účely školení, výrobní aplikace v  telefo-
nech, tabletech nebo digitální preventivní údržba. 
Pevně věřím, že následující dekáda celosvětového 
průmyslu a digitalizace nás posune do oblastí, o kte-
rých často sníme. Těšíme se na budoucnost. 

Jan Korol, konzultant v  oblasti digitalizace procesů 
a vytěžování velkých dat
Jsou velká data budoucnost pro všechny firmy? Ano 
i  ne, zaleží totiž na jejich kvalitě, to znamená ze-
jména na odladěných firemních procesech – jakým 
způsobem data vznikají, v  jakém množství, jak se 
uchovávají a jak se následně zpracovávají. Teprve po 
dodržení několika základních pravidel dokáží algo-
ritmy strojového  učení získat z  firemních dat rele-
vantní informace a těžit z nich “zlato” pro business.

O ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACI
Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracov-

níků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím poslá-
ním je působit na rozvíjení odborných schopností 
manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské 
výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení 
a  odpovědného postoje manažerů vůči zákazní-
kům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, 
většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je 
vyhlašovatelem a  organizátorem soutěže MANA-
ŽER ROKU. Spoluzaložila Českou podnikatelskou 
radu pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Je členem aso-
ciace CEC European Managers, která sdružuje přes 
milion manažerů v celé Evropě.

Text: PhDr. Milan Mostýn
Foto: archiv ČMA
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Smlouva o dalším členském vkladu

Člen musí mít v  družstvu po celou dobu trvání 
svého členství majetkovou účast alespoň ve výši 
základního členského vkladu. Stanovy mohou čle-
nu umožňovat nabýt v  družstvu vyšší majetkovou 
účast a určit pro to podmínky. Majetková účast čle-
na v  družstvu nad výši jeho základního členského 
vkladu spočívá podle zákona o  obchodních korpo-
racích v  dalším členském vkladu. Součet základ-
ního členského vkladu a  všech případných dalších 
členských vkladů člena je pak v pojetí podle tohoto 
zákona členským vkladem.

Členským vkladem zákon o  obchodních korpora-
cích rozumí peněžní vyjádření hodnoty předmětu 
vkladu do základního kapitálu družstva. Základní 
kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkla-
dů všech jeho členů. Předmětem členského vkladu 
mohou být peníze anebo jiná penězi ocenitelná věc, 
kterou družstvo nabývá při splnění vkladové po-
vinnosti k  členskému vkladu do svého vlastnictví. 
Zvláštností právní úpravy družstva v  zákoně je to, 
že předmětem členského vkladu může být na rozdíl 
od vkladu do základního kapitálu jiné obchodní kor-
porace také provedení nebo provádění práce anebo 
poskytnutí nebo poskytování služby členem, určí-li 
tak stanovy družstva.

Majetková účast ve výši základního členského vkla-
du se nabývá se vznikem členství v družstvu. Jednou 
z podmínek pro vznik členství v družstvu danou zá-
konem je převzetí vkladové povinnosti k základnímu 
členskému vkladu a splnění této povinnosti v celém 
jejím rozsahu, anebo, umožňují-li to stanovy, ales-
poň ve výši jimi určeného vstupního vkladu. Výše 
základního členského vkladu, popřípadě též vstupní-
ho vkladu, musí být stanovami družstva určena pro 
všechny členy ve stejné výši. Vkladovou povinnost 
k základnímu členskému vkladu je možné převzít jen 
písemným prohlášením. Splnit ji lze pouze tak, jak to 
co do způsobu a lhůty jejího plnění umožňují stanovy 
družstva.

Člen se může účastnit v družstvu jedním nebo více 
dalšími členskými vklady jen pokud to určují sta-
novy družstva. Výše dalších členských vkladů jed-
notlivých členů, kterou stanovy připouští, může být 
různá. Stejně tak mohou ze stanov vyplývat některá 
omezení co do výše či počtu jednotlivých dalších 
členských vkladů člena anebo co do celkové výše jeho 
dalších členských vkladů. 

Majetkovou účast v družstvu nad základní členský 
vklad může v družstvu nabýt jen člen, který převzal 
v  souladu se stanovami vkladovou povinnost k  jed-
nomu či k  více dalším členským vkladům. Převzetí 
ani splnění vkladové povinnosti k dalšímu členské-
mu vkladu však není podle zákona podmínkou pro 
vznik členství v  družstvu. S  možností podmínit 
vznik členství v družstvu tím, že uchazeč o členství 
převezme vkladovou povinnost k dalšímu členskému 
vkladu, jejíž výši nebo způsob jejího určení upraví 
stanovy, a popřípadě také tím, že uchazeč o členství 
tuto vkladovou povinnost před vznikem svého člen-
ství v družstvu splní, je v zákoně o obchodních kor-
poracích uvažováno pouze v ustanoveních týkajících 
se stanov bytového družstva.

Vkladovou povinnost k  dalšímu členskému vkla-
du lze podle tohoto zákona převzít jen uzavřením 
písemné smlouvy s  družstvem. Smlouvu o  dalším 
členském vkladu může uzavřít jak osoba, která se 
o členství v družstvu teprve uchází, tak i  jeho člen, 
a to za podmínek podle stanov týkajících se možnosti 
člena podílet se na základním kapitálu družstva dal-
ším členským vkladem. Převzetí vkladové povinnosti 
k dalšímu členskému vkladu uvedenou smlouvou ze 
strany osoby, která se o členství v družstvu uchází, 
může vést ke vzniku její majetkové účasti v družstvu 
spojené s tímto vkladem jen tehdy, stane-li se členem 
družstva, a  to nejdříve dnem vzniku jejího členství 
v družstvu.

O  přijetí za člena rozhoduje podle zákona o  ob-
chodních korporacích představenstvo, anebo před-
seda družstva, pokud se v družstvu představenstvo 
nezřizuje, popřípadě jiný orgán družstva určený 
jeho stanovami. Na rozdíl od toho podle uvede-
ného zákona platí, že pokud stanovy neurčují, že 
členská schůze smlouvu o  dalším členském vkladu 
neschvaluje, patří schválení této smlouvy stejně tak 
jako i schválení její změny a zrušení do působnosti 
členské schůze. Jestliže však má být předmětem dal-
šího členského vkladu něco jiného než peníze, musí 
podle výslovného ustanovení zákona o obchodních 
korporacích takový nepeněžitý vklad před jeho vlo-
žením schválit členská schůze vždy. Je tedy zřejmé, 
že v  závislosti na úpravě přijaté ve stanovách se 
může orgán družstva rozhodující o přijetí uchazeče 
o členství za člena družstva lišit od orgánu, který je 
oprávněn smlouvu o dalším členském vkladu s tím-
to uchazečem o členství schválit. 
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Obsahové náležitosti smlouvy o  dalším členském 
vkladu stanoví zákon o obchodních korporacích. Ve 
smlouvě musí být především vyjádřen projev vůle 
týkající se převzetí vkladové povinnosti k  dalšímu 
členskému vkladu ze strany osoby, která se k této po-
vinnosti zavazuje a  souhlasný projev vůle družstva 
se vznikem jejího závazku. Pokud jde o ostatní náleži-
tosti smlouvy, zákon rozlišuje, zda se jedná o převzetí 
vkladové povinnosti k  dalšímu členskému vkladu, 
jehož předmětem jsou peníze, anebo jiná penězi oce-
nitelná věc. Co je tímto předmětem vkladu, tedy zda 
se jedná o vklad peněžitý či nepeněžitý, musí být ze 
smlouvy zřejmé. 

Pokud jsou předmětem uvedeného vkladu peníze, je 
nutné ve smlouvě určit výši částky v penězích, která 
musí být na splnění převzaté vkladové povinnosti 
splacena a  lhůtu k  jejímu splacení. Podle potřeby je 
zde vhodné uvést také další údaje vztahující se k pro-
vedení platby.

Jestliže je předmětem dalšího členského vkladu 
jiná věc než peníze, je třeba ji ve smlouvě určit tak, 
aby nebyla s jinou zaměnitelná. Obdobně je třeba do-
statečně určitě vymezit předmět dalšího členského 
vkladu, spočívá-li v provedení nebo provádění práce, 
popřípadě v  poskytnutí anebo poskytování služ-
by členem. Zákon vyžaduje předmět nepeněžitého 
vkladu před uzavřením smlouvy o dalším členském 
vkladu ocenit znalcem určeným dohodou vkladatele 
s družstvem, a pokud ke vzniku družstva dosud ne-
došlo, dohodou jeho zakladatelů. Formu této dohody 

zákon nestanoví. Údaj o tom, jak byl znalcem předmět 
nepeněžitého vkladu oceněn, musí být spolu se způ-
sobem tohoto ocenění uveden ve smlouvě o  dalším 
členském vkladu. Částkou, na kterou byl předmět 
nepeněžitého vkladu oceněn, je současně určena výše 
dalšího členského vkladu, k němuž člen převzal vkla-
dovou povinnost, není-li ve smlouvě dohodnuto, že 
hodnota předmětu dalšího členského vkladu bude za-
počtena na tento vklad nižší částkou. Vyšší částkou, 
než na jakou byl znalcem oceněn, nedovoluje zákon 
o  obchodních korporacích předmět nepeněžitého 
vkladu na další členský vklad započíst. Obsahovou 
náležitostí smlouvy o  dalším členském vkladu sta-
novenou zákonem je i v tomto případě také lhůta pro 
splnění smlouvou převzaté vkladové povinnosti. 

Zákon o obchodní korporacích připouští další člen-
ský vklad nebo jeho část členu i za trvání jeho člen-
ství v  družstvu vrátit, popřípadě jinak vypořádat, 
avšak jen pokud je to ve smlouvě o dalším členském 
vkladu ujednáno. Má-li k  tomu za trvání členství 
člena v družstvu dojít, patří proto k nezbytným ná-
ležitostem smlouvy o dalším členském vkladu rovněž 
ujednání o  podmínkách, způsobu a  lhůtě takového 
vypořádání.

Popsaná právní úprava se uplat-
ňuje od 1. ledna 2014. Vznik ma-
jetkové účasti člena v  družstvu 
spojené s  dalším členským vkla-
dem před uvedeným dnem se řídí 
dřívější právní úpravou obsaže-
nou v obchodním zákoníku.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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V dalším čísle naleznete
Veletrh FOR GASTRO & HOTEL



so
ci

ál
n

í o
d

p
o

vě
d

n
o

st

22  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  11/2019

Portál o integračním sociálním podnikání

Každý týden NOVINKY ze světa sociálního podnikání www.isp21.cz

   REPORTÁŽ

Gruzie a sociální podnikání

Co se děje za hranicemi, třeba až v Gruzii? 

Jak funguje tamější sociální podnikání? 

Přeshraniční spolupráce, výměna zkušeností 

a názorů může přinášet ovoce. Přečtěte si zajímavý 

rozhovor s rodilou Gruzínkou Nana Chkareuli, která 

má jasný pohled na věc. 

   ROZHOVOR

8 hodin v práci? To nedám! 

Co dělat při výběru práce, když máte omezené 

možnosti? 8 hodinová pracovní doba může být 

pro někoho běžná, ale pro někoho také neúnosná. 

Přečtěte si názor mladého blogera, který je 

hendikepovaný a má s výběrem zaměstnání své 

zkušenosti. Stále si nevíte rady? Stáhněte si náš 

e-book, který vám otevře oči.

inFORMUJEME svět 
sociálního podnikání

Každý týden přicházíme s pravidelnými zprávami 
ze sociálního světa. Bez hledání a všechno 
na jednom místě. Co je nového v legislativě? 
S jakými úspěchy a neúspěchy se potýkáme? Jaké 
jsou novinky nejen v oblasti byznysu? Nenechte 
si ujít průřez toho nejzajímavějšího! 

Čtěte v našich pravidelných reportech 
www.isp21.cz/aktuality.

Staňte se součástí příběhů, které mohou inspirovat i vás! 

Rubrika ze sociálního světa každý týden.
S námi vždy aktuálně!

Tloskovský ústav se proměnil 
ve filmovou scénu
Ředitel centra Matěj Lipský se rozhodl natočit s klienty 
centra za doprovodu profesionálních herců vlastní verzi 
kultovního filmu. Nevěříte?

Kam za příjemným posezením 
v Praze?
Se začátkem školního roku se znovu otevřelo bistro 
v Nové radnici na Mariánském náměstí v Praze 1. 
S novým provozovatelem, skupinou sociálních podniků 
Etincelle. Můžete se těšit na řadu pozitivních změn. 

V České Lípě usnadnili hendikepo-
vaným vstup do městského úřadu
Ač bychom si to přáli, bezbariérové přístupy stále nejsou 
samozřejmostí. V České Lípě se k tomu postavili čelem 
a začali situaci řešit.

Ilustrační snímek | foto: freepick.com
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Předseda Svazu českých a  moravských výrobních 
družstev (SČMVD) JUDr. Rostislav Dvořák byl na 
jednání mezinárodního družstevního kongresu, 
který se konal 13. října 2019 v Kigali, Rwandě zvolen 
do představenstva Mezinárodní organizace průmy-
slových a řemeslných výrobních družstev CICOPA. 
Jedná se o  třetí významnou mezinárodní pozici 
JUDr. Dvořáka, který je v  současnosti také členem 
představenstva Družstev Evropa (Cooperatives Eu-
rope) a členem představenstva Evropské konfedera-
ce výrobních a sociálních družstev CECOP.

Mezinárodní organizace průmyslových a  řemesl-
ných výrobních družstev CICOPA je sektorovou or-
ganizací Mezinárodního družstevního svazu (ICA) 
a  sdružuje národní organizace výrobních družstev 
z celého světa a různých výrobních sektorů. CICOPA 
má v současnosti 49 členů z 32 zemí, které sdružují 
65 tisíc družstev zaměstnávajících čtyři miliony lidí.

 (-vr-)

Technologický pokrok, vědecké objevy a  měnící se požadavky spotřebitelů mají za následek 
proměnu dnešní podoby trhu práce. Ale co nám přinese budoucnost do roku 2022?

www.cicopa.coop      www.scmvd.cz
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JUDr. Rostislav Dvořák byl opět zvolen  
do představenstva CICOPA

Šest změn, jimiž prochází svět práce

Odpovědi jsme nalezli ve zprávě „Budoucnost za-
městnanosti“ z  roku 2018 Světového ekonomického 
fóra (World Economic Forum).

TECHNOLOGIE BUDOU HYBNOU SILOU 
RŮSTU PODNIKŮ

Čtyři klíčové technologie – vysokorychlostní mo-
bilní internet, umělá inteligence, analýza dat velkého 
objemu a cloudové technologie – nabudou během ně-
kolika příštích let nového významu a pomohou zvýšit 
výkonnost podniků. Socioekonomické trendy, jako je 
vnitrostátní hospodářský růst a rozšíření vzdělávání 
(zejména v rozvojových ekonomikách), vytvoří nové 
příležitosti pro podniky. Současná transformace 
na zelenou ekonomiku bude také znamenat pokrok 
v oblasti zelených technologií. 

PODNIKY BUDOU RYCHLEJI ZAVÁDĚT 
NOVÉ TECHNOLOGIE

Do roku 2022 si více než 80 procent podniků pravdě-
podobně osvojí analýzu uživatelů a dat velkého obje-
mu. Totéž platí i pro nové technologie a k významným 
budoucím trendům budou patřit i větší investice do 
strojového učení a rozšířené a virtuální reality.

 
AUTOMATIZACE BRZY PŘINESE KONEC 
NĚKTERÝCH PRACOVNÍCH MÍST, ALE 
TAKÉ VYTVOŘÍ NOVÁ

V  nadcházejících letech bude pokračovat nástup 
automatizace, přičemž téměř 50  procent podniků 
očekává, že jim automatizace přinese snížení počtu 
pracovníků na plný úvazek. Téměř 40  procent však 
očekává zvýšení počtu pracovníků kvůli novým 
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úkolům, které zvyšují produktivitu, a více než jedna 
čtvrtina očekává, že automatizace bude mít v  jejich 
podniku za následek vytvoření zcela nových druhů 
pracovních míst. 

 
LIDÉ A STROJE SE PODĚLÍ O PRACOVNÍ 
ZÁTĚŽ

S  tím, jak se technologie zdokonalují, se budou na 
pracovišti ještě více používat různé druhy strojů. Do 
roku 2022 se poměr mezi pracovní dobou odpracova-
nou lidmi a pracovní dobou strojů změní ze 71 procent 
na 58 procent v případě pracovní doby lidí a z 29 pro-
cent na 42  procent v  případě pracovní doby strojů. 
Aktivnější úlohu strojů očekáváme v  oblastech jako 
je argumentace, rozhodování a administrativní čin-
nost.

 
BUDE POPTÁVKA PO NOVÝCH 
ÚLOHÁCH

Nepřekvapí, že podle prognóz se v několika příštích 
letech zvýší poptávka po analyticích dat, vývojářích 
softwaru a  aplikací, odbornících na elektronický 
obchod a  specialistech na sociální média. Bude ale 
rovněž větší poptávka po úlohách, které spoléhají na 
tradičnější sociální dovednosti (např. komunikace 
a vyjednávání), včetně pracovníků zákaznických slu-
žeb, odborníků v oblasti prodeje a marketingu a spe-
cialistů odborné přípravy a rozvoje.

Dále bude v reakci na technologický pokrok vytvo-
řena řada nových specializovaných úloh, jako jsou 
odborníci na umělou inteligenci a  strojové učení, 
technici v  oblasti robotiky a  analytici zabezpečení 
informací. Rozvíjející se „zelená“ průmyslová odvětví 
a odvětví zdravotnictví také podle očekávání přine-
sou různá nově vytvořená pracovní místa a  zazna-
menávají stále větší poptávku po pracovnících. 

POTŘEBNÉ NOVÉ DOVEDNOSTI
K  obsazení těchto nových pracovních pozic bude 

zapotřebí nových dovedností. Ačkoliv příští gene-
race pracovníků možná bude mít příležitost se tyto 
dovednosti naučit během doby strávené ve vzdělá-
vacím systému, současní zaměstnavatelé budou také 
muset zajistit rekvalifikaci (přeškolení pracovníků 
na dovednosti, které jsou zapotřebí v moderním pod-
niku) nebo rozšiřování dovedností (naučit někoho 
další dovednosti). Do roku 2022 bude totiž 54 procent 
všech zaměstnanců muset projít významnou rekvali-
fikací nebo rozšiřováním dovedností. I když některé 
z těchto dovedností budou specifické pro určité tech-
nologie, bude také stále více zapotřebí „lidských“ do-
vedností, jako jsou kreativita, originalita, schopnost 
přesvědčování a vyjednávání. 

Zdroj: EURES – Evropský portál pracovní mobility
(-vr-)

www.ec.europa.eu 
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Nová zpráva nadace Eurofound  
o práci na platformě

Práce na platformě - sladění nabídky a  poptávky 
po placené práci prostřednictvím online platformy 
je nově rozvíjející se forma zaměstnanosti na ev-
ropských trzích práce. Je obtížné měřit její současný 
rozsah z různých důvodů, včetně chybějící jednotné 
definice, způsobu, jakým jsou pracovní místa roz-
dělena na úkoly a  skutečnosti, že některé práce na 
platformě jsou nadnárodní. Nedostatek  administra-
tivních údajů a různé přístupy používané v průzku-
mech přispívají k problému měření.

Nejrozsáhlejší evropský průzkum práce na platfor-
mě COLLEEM II, který pokrývá téměř 39 tisíc uživa-
telů internetu v 16 členských státech, odhaduje, že  
1,4 procenta má práci na platformě jako své hlavní 
zaměstnání, zatímco dalších 10 procent takto pra-
cuje na různých úrovních intenzity a  frekvence. 
Mezi členskými státy EU existují značné rozdíly 
v  četnosti, což naznačuje, že kombinace technolo-
gických, ekonomických a  sociokulturních faktorů 
ovlivňuje rozhodnutí člověka zapojit se do tohoto 
typu práce.

Růst práce na platformě a konflikty, které vyvolává 
a její potenciálně rušivý dopad na zavedené koncepce 
trhu práce, předpisy a  instituce činí z  tohoto druhu 
zaměstnanosti trvalý předmět veřejné a politické de-
baty. Zvyšuje se povědomí o tom, že různorodost ob-
chodních modelů, operačních mechanismů a  úkolů, 
které platformová práce zahrnuje, významně ovliv-
ňují zaměstnanost a pracovní podmínky pracovníků, 
kteří ji přijmou.

Tato rozmanitost by měla být adekvátně řešena 
v politických reakcích, ať už se snaží podporovat práci 
na platformě nebo ji regulovat. Abychom těmto sna-
hám pomohli, je cílem této krátké zprávy poskytnout 
přehled o  možnostech zaměstnání a  dobrých pra-
covních podmínkách, které nabízejí konkrétní typy 
práce na platformě, ale také o nevýhodách, které by 
měla politika ztlumovat. Také ilustruje některé inici-
ativy, jejichž cílem je řešit a předcházet nevýhodám, 
se kterými se pracovníci setkávají.

Asi před deseti lety vstoupily na evropský trh 
americké online platformy, které odpovídají nabíd-
ce a  poptávce po placené práci. Od té doby dochází 
k  trvalému nárůstu počtu platforem, pracovníků, 

klientů a  úkolů prováděných v  ekonomice platfo-
rem. Veřejná a politická debata o práci na platformě 
obecně probíhá v širším kontextu budoucnosti práce 
v digitálním věku.

Obecně se uznává přispění práce na platformě ke 
konkurenceschopnosti a  inovativnosti evropského 
hospodářství a  integraci evropského trhu práce. 
Výraznější jsou však diskuse týkající se postavení 
v  zaměstnání a  pracovních podmínek pracovníků, 
kteří na platformě pracují. To lze přičíst výzvě, kte-
rou práce na platformě představuje pro tradiční kon-
cepce, jako je zaměstnavatel a zaměstnanec, regulace 
zaměstnanosti a instituce trhu práce. 

Jedním z nejproblematičtějších rysů práce na plat-
formě je fakt, že platforma přiřazuje pracovníkům 
s nízkou kvalifikací úkoly, které Eurofound označuje 
jako „rutinní práci určenou platformou na místě“. 
Zahrnuje například přepravní služby zprostředkova-
né platformou, jako jsou Uber a Deliveroo. V roce 2017 
představovala více než 30 procent platforem a  pra-
covníků platforem, což je nejrozšířenější typ práce na 
platformách v Evropě. 

Jednou z hlavních komplikací spojených s prací na 
platformě je sporná klasifikace pracovního statusu 
pracovníků - ať už zaměstnanců nebo samostatně 
výdělečně činných pracovníků. Správná klasifikace 
je klíčovou otázkou, protože definuje práva a nároky 
pracovníků, například pokud jde o sociální ochranu, 
pracovní dobu, výdělky nebo zastoupení. Doposud 

Nadace Eurofound, která je je tripartitní agenturou Evropské unie vydala novou zprávu o práci 
na platformě. Práce na platformě se objevila na evropském trhu práce před deseti lety. I když 
je zastoupena stále ještě v malém měřítku, roste a vyvíjí se do různých forem. Různé typy práce 
na platformě mají výrazně odlišné účinky na zaměstnanost a pracovní podmínky pracovníků.
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žádný členský stát EU nemá jasná nařízení, která by 
vyřešila zaměstnanecký status pracovníků na plat-
formě.

Na druhé straně pozitivní je, že práce na platformě 
může nabídnout např. nízko-bariérový přístup k za-
městnání, potenciálně působit proti diskriminaci 
na trhu práce a  umožnit účast zranitelných skupin. 
Může být také dobrým zdrojem dodatečných příjmů 
pro domácnosti s omezenými penězi. Někteří pracov-
níci ji využívají strategicky jako odrazový můstek 
k samostatné výdělečné činnosti. Nevýhodou však je, 
že příležitosti k  rozvoji kariérního postupu v  rámci 

Pozvánka na prodejní akci českých výrobců 
textilu, oděvů, hraček, kosmetiky, domácích 
potřeb a potravin
Akce se bude konat ve středu 13. 11. 2019 v době od 11 do 17 hod. v budově SČMVD,  
Václavské nám. 21, Praha 1 ve velké jednací místnosti ve 3. patře budovy (vchod z Jindřišské ulice).

platformové ekonomiky jsou omezené, stejně jako 
příležitosti k rozvoji profesních dovedností.

Pracovní doba může být nepředvídatelná a pracov-
níci ji nemají vždy pod kontrolou. Organizování a mo-
bilizace pracovníků platformy je náročné. Zejména 
u typů práce na platformě, kde dominují samostatně 
výdělečně činní pracovníci využívající platformu 
k obchodním účelům. 

Celá publikace je ke stažení na odkazu:  
https://www.eurofound.europa.eu

Zdroj: Nadace Eurofound
(-vr-)

Zastoupená výrobní družstva a jejich nabídka:

MODELA Pardubice Dámské šaty, sukně, halenky, kabátky a kalhoty.

MODĚVA Konice Dámské zimní pláště, paleta a bundy.

STYL Plzeň Dámské tuniky, trička, kalhoty, tepláky, softshellové bundy, pánské mikiny a trenýrky, 
dětské tepláky, nákupní tašky.

VKUS Klatovy Pánská pyžama a trenýrky, dámská pyžama, noční košile, zástěry a halenky.

DITA Tábor Bytový textil – přikrývky, polštáře, deky, zavinovačky, fusaky. Kojenecký textil zn. 
Little Angel®.  Kolekce podzimního a zimního dětského oblečení. Oblečení pro dospělé. 

TEXMAN Liberec Pokrývky, polštáře, povlečení. 

SNAHA Brtnice Čepice, límce, šály, pantofle, bačkory, rukavice a další drobné kožešinové výrobky. 
Kožené tašky, oboustranné kožené pásky.

MORAVSKÁ ÚSTŘEDNA Brno Textilní a plyšové hračky, polštáře, dětské nádobí, trička a funkční prádlo s dětskými 
motivy známými z českých televizních pohádek. 

SMĚR Praha Plastové hračky a modely, stavebnice z cihliček.
DETECHA  
Nové Město n. Metují Dekorativní a zdravotní kosmetika Regina®.

VŘÍDLO Karlovy Vary Karlovarská kosmetika® - tělové krémy, ošetřující přípravky na ruce, pleťová 
kosmetika, zubní pasty a ústní vody, koupelové soli. 

TVAR Pardubice Potřeby pro domácnost z plastu.

DUP Pelhřimov Manikúry, manikúrní nástroje, etue, spisové desky a kufry.

GRANÁT Turnov Stříbrné granátové šperky, stříbrné šperky bez kamene a sklo s českým granátem. 

SLEZSKÁ TVORBA Opava Skleněné vánoční ozdoby ručně foukané a malované.

FAIR & BIO Praha Čerstvě pražená káva.

HORIZONT Jihlava Těstoviny. 

Využijte této příležitosti a přijďte si zakoupit kvalitní výrobky od českých výrobců. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD)

Bartoničková Lenka tel. 224 109 342, 724 118 432, bartonickova@scmvd.cz
www.scmvd.cz
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www.drevotvar.cz www.ventum.drevotvar.cz

Nadčasová modelová řada  
předsíňového nábytku VENTUM.  
Kvalita, minimalismus a dokonalý 

design.



Trápí Vás?
BOLESTI SVALŮ nohy, záda, šíje

UNAVENÉ NOHY tzv. „těžké nohy“ a zvýšená potivost 
ZTVRDLÁ KŮŽE nebo OTLAKY?

POUŽIJTE
OSVĚDČENÉ VÝROBKY 

prověřené dlouholetými zkušenostmi zákazníků
a od tradičního výrobce z Karlových Varů.

Campherol®   při svalových potížích, námaze nebo sportu.
Arnika® pro bolestivé stavy nohou, těla a kloubů. Pomáhá při zvýšené potivosti nohou.

Ozalin® krém ke změkčení ztvrdlé kůže, na patách, loktech a všude tam, kde se tvoří zrohovatělá vrstva.

Pro komplexní péči o nohy doporučujeme také výrobek             karlovarská koupel nohou.
Odstraňuje únavu a pálení nohou, celkově je osvěžuje. Obsahuje SALICYLÁT,

který působí proti bolestem, dále extrakty z Tymiánu a Rozmarýnu.

VÝROBKY ZAKOUPÍTE V LÉKÁRNÁCH A DROGERIÍCH • VÍCE INFORMACÍ NA: WWW.VRIDLO.CZ

KARLOVARSKÁ KOSMETIKA®
jediná z Karlových Varů od roku 1954

Tradiční

Vyrábí: VŘÍDLO, v.d., karlovarská kosmetika® Karlovy Vary, Česká republika.
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Řešení šitá na míru
Renault MASTER
Nový

Renault doporučujeRenault doporučuje

*Přeplatek 3 % platí při akontaci 25 % a délce splácení 36 měsíců. Pokud se rozhodnete pro Renault MASTER s cenou 554 000 Kč bez DPH, celkově přeplatíte pouze 14 523 Kč 
(= 3 % z celkové ceny vozu s DPH). Nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Značkové financování 103 % je financování poskytované společností RCI Financial 
Services, s.r.o. Renault MASTER: spotřeba 6,8–9,5 (l/100 km), emise CO2 177–247 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle 
platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Motorizace 2,3 dCi s výkonem až 180 k
Značkové financování 103 % s přeplatkem pouhá 3 %*

www.autodispo.cz
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
DISPO Družstvo invalidů

Trápí Vás?
BOLESTI SVALŮ nohy, záda, šíje

UNAVENÉ NOHY tzv. „těžké nohy“ a zvýšená potivost 
ZTVRDLÁ KŮŽE nebo OTLAKY?

POUŽIJTE
OSVĚDČENÉ VÝROBKY 

prověřené dlouholetými zkušenostmi zákazníků
a od tradičního výrobce z Karlových Varů.

Campherol®   při svalových potížích, námaze nebo sportu.
Arnika® pro bolestivé stavy nohou, těla a kloubů. Pomáhá při zvýšené potivosti nohou.

Ozalin® krém ke změkčení ztvrdlé kůže, na patách, loktech a všude tam, kde se tvoří zrohovatělá vrstva.

Pro komplexní péči o nohy doporučujeme také výrobek             karlovarská koupel nohou.
Odstraňuje únavu a pálení nohou, celkově je osvěžuje. Obsahuje SALICYLÁT,

který působí proti bolestem, dále extrakty z Tymiánu a Rozmarýnu.

VÝROBKY ZAKOUPÍTE V LÉKÁRNÁCH A DROGERIÍCH • VÍCE INFORMACÍ NA: WWW.VRIDLO.CZ

KARLOVARSKÁ KOSMETIKA®
jediná z Karlových Varů od roku 1954

Tradiční

Vyrábí: VŘÍDLO, v.d., karlovarská kosmetika® Karlovy Vary, Česká republika.
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Výšlap na Kriváň 
s REVONOU

www.dubrava.cz 
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Už jste to jistě také někdy zažili. Balíte s pečlivostí 
své zavazadlo na cesty, přemýšlíte, co vzít s  sebou. 
Vybíráte jen to nejnutnější, ale přesto se vám tam 
připlete i něco, s čím jste původně nepočítali, případ-
ně nakonec chybí něco, co by se velmi hodilo. Takto 
pečlivě si zabalila kolegyně batoh na výšlap na jeden 
z  nejvyšších vrcholů vysokých Tater – na Kriváň 
s výškou 2 494 metrů. Tuto chloubu Slováků byste na-
šli, jak většina z vás ví, na západní straně Vysokých 
Tater nedaleko Štrbského plesa. Kdo je trochu znalý 
poměrů, si uvědomí, jak je to náročný výšlap. Terén se 
po cestě mění, procházíte lesem, jdete přes tatranské 
louky s kosodřevinami až po strmý výstup v kameni-
tém terénu. Umetený chodníček vystřídají skaliska, 
na kterých je třeba být opatrný, a to obzvláště, když 
je skála vlhká nebo dokonce namrzlá. Je třeba 
zmínit, že v  posledních metrech je  několik 
exponovaných úseků, které  nejsou zajištěny 
řetězy. Jejich absence dělá výstup o dost dob-
rodružnější. 

Při takovém výstupu často používáte nejen 
nohy, ale i  ruce, a  ty zvlášť dostanou zabrat, 
když nemáte rukavice. A  tady se náš příběh 
začne prolínat s  jedním šikovným pomoc-
níkem, objeveným na dně batohu při krátké 
zastávce. Copak to tam máme a  taháme to 
až na vrchol Kriváně? Příjemné překvapení 
– ochranný krém na ruce REVONA se vče-

lím voskem. Velmi se hodila 
k ošetření namáhané pokožky 
na rukou a  krásně ji zregene-
rovala. 

A  tak se dočkala REVONA 
i  krásných fotografií, které 
byly původně neplánovaně 
pořízeny na vrcholu této slo-
venské hory a o které se s vámi 
chceme podělit.

V řadě ochranných krémů na ruce REVONA najdete kré-
my s různými přísadami. 
• s glycerinem
• se včelím voskem
•  s bylinnými extrakty (měsíček lékařský a kontryhel) 
• s olivovým olejem a hydratačním účinkem

Revona s glycerinem vysoce tolerantní k pokožce
Krém k dennímu ošetření pokožky, především popras-
kané a  vysušené pokožky rukou po práci v  provozech 
i domácnosti, po ručním praní.
Obsahuje glycerin, který pokožku zjemňuje a zvlhčuje.

Revona se včelím voskem
Ochranný krém k  dennímu ošetření rukou po práci 
v dílnách, provozech a domácnostech.
Obsahuje včelí vosk, který pokožku chrání před nega-
tivními vlivy.

Revona s měsíčkem lékařským a kontryhelem
Ochranný krém je určen pro denní ošetření rukou po 
práci v dílnách, zemědělství a domácnostech.
Obsahuje extrakty z kontryhelu a měsíčku lékařského, 
které účinně regenerují rozpraskané a vysušené ruce.
Obsahuje i včelí vosk a glycerin, které pokožku chrání, 
zjemňují a zvlhčují.

Nejnovější přírůstek:
Revona s olivovým olejem a hydratačním účinkem
Regenerace a hydratace pro optimálně vyváženou krásu.
Krém, ve kterém se vzájemně spojují účinky olivového 
oleje a aktivní látky, které zajišťují optimální hydrataci 
pokožky. Vytváří na pokožce okamžitě ochranný film. 
Pokožka si zachovává svoje základní vlastnosti, jako jsou 
ochrana, elasticita, ohebnost a plasticita.
Osobní zkušenosti: nezanechává pocit mastných rukou, 
příjemně a svěže voní po heřmánku.
Pro všechny krémy Revona platí, že deklarované složky 
jsou v  produktech skutečně obsaženy v  nezanedbatel-
ném množství.

Výrobce: Důbrava chemické výrobní družstvo
Výrobky je možné nakoupit v podnikové prodejně:
Masarykovo náměstí 104, 766 33 Valašské Klobouky
tel.: 577 320 647

Zájemci si mohou objednat zboží též na fakturu
nebo na dobírku:
Výrobky přímo od výrobce:
Důbrava chemické výrobní družstvo
Hřbitovní 97, 766 01 Valašské Klobouky
obchodní oddělení: Fritschková Sylva
tel.: 577 320 641-3
email: fakturace@dubrava.cz

Text: Ing. Štěpánka Tomaštíková
Foto: Petra Novosádová
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www.templarske-sklepy.cz
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