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slovo úvodem

Ing. Miloslav Janíček
předseda představenstva
Brněnská Drutěva
člen představenstva SČMVD

VÁŽENÍ DRUŽSTEVNÍCI, DÁMY A PÁNOVÉ,
plni nadějí jsme nedávno vstoupili do roku 2015. Všem
Vám přeji, aby se Vaše přání a očekávání naplnila
a abychom se i nadále ve zdraví setkávali.
Změna je život a ani v Brněnské Drutěvě se v uplynulých šesti letech historický vývoj nezastavil. Uskutečnili jsme velkou řadu změn. Nasměrovali jsme činnost
výrobního družstva tak, abychom družstvo nemuseli
zrušit, což v době před změnami začalo reálně hrozit.
V současné době zabezpečujeme přibližně stejný obrat jako před šesti lety s třetinovým počtem pracovníků, což nyní představuje 70 lidí, z toho 65 procent
zdravotně postižených.
Realizovali jsme náročné přesuny tří výrobních provozů, místně odloučených, do jednoho místa – areálu
v Brně Horních Heršpicích. I nadále však plánujeme
organizační změny v celém výrobním procesu a stejně tak u souvisejících činností. Naše současné výroby
- kartonáž, kovo, elektro, montážní dílny, sklady materiálů, expediční sklady i kanceláře jsou rozmístěny
v různých částech areálu. Proto máme záměr zakoupit
pozemek na výstavbu centrálně umístěného výrobního objektu, tím řízení výrobních činností družstva
zefektivnit a plně se věnovat i nadále zajišťování práce
i pro zaměstnance zdravotně postižené.

V uplynulých letech se propouštění zaměstnanců
týkalo bohužel i zdravotně postižených. I přes současný příspěvek státu na plat zdravotně postiženého
pracovníka se muselo některým lidem doplácet do
minimální mzdy.
Družstev zaměstnávajících více než 50 procent zdravotně postižených a zabývajících se pouze výrobní
činností je v České republice již velmi, velmi málo.

Jako zaměstnavatel zdravotně postižených naše
družstvo poskytuje tzv. „náhradní plnění“. Tato dříve
velká výhoda již, zdá se, pro naši výrobní činnost postupně ztrácí smysl – i v souvislosti s aktivitami některých obchodních společností, které náhradní plnění
také „poskytují“.
Nicméně všichni máme svých starostí dost. I v našem družstvu bude chtít několik stěžejních pracovníků
brzy odejít do důchodu. Generační personální obměna
v následujících čtyřech letech bude velmi důležitá pro
chod družstva. Po konzultacích s mnohými z vás se mi
jeví tento problém přístupnější a lidštější. Hodně z nás
totiž řeší, nejen v personální oblasti, velmi podobné
problémy. Obchodní činnost, vývoj a výroba vlastních
výrobků jsou oblasti, kde máme stále velké rezervy.
Postupně se zlepšuje informovanost SČMVD o problémech družstev, prohlubuje se komunikace mezi
jednotlivými družstvy, hlavně mezi těmi, které mají
zájem něco měnit k lepšímu. Pro své zviditelnění
a propagaci mohou členská družstva využít zdarma
prezentaci v časopisu Výrobní družstevnictví.
V oblasti úspor nákladů nejen našemu družstvu, ale
i všem zájemcům z řad členů Svazu českých a moravských výrobních družstev, nám ekonomicky vylepšily
výsledky:
- centralizované nákupy energií,
- zajištění výhodné smlouvy s mobilním operátorem,
- bezplatná školení a semináře organizované SČMVD,
- bezplatná právní, dotační i jiná poradenství.
Vyplácení dividend od SČMVD v posledních letech je
pro členská družstva novým, velmi vítaným přínosem
ﬁnancí.
Brzy se již setkáme na dalším Valném shromáždění
SČMVD. Přesto mi dovolte, abych již nyní poděkoval za
dosavadní činnost a práci pro Svaz českých a moravských výrobních družstev - a tím vlastně za podporu
pro všechna naše členská družstva - panu předsedovi
JUDr. Dvořákovi, pánům místopředsedům Procházkovi, Ing. Dosedělovi, Ing. Beranovi, kolegům z představenstva i všem členům kontrolní komise a stejně tak
i pracovníkům SČMVD.
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reportáž z družstva

Těstoviny z Vysočiny

z jihlavské pobočky družstva Horizont
Neexistuje snad nikdo, kdo by neochutnal těstoviny. Jsou
jedním ze základních surovin v jídelníčku většiny české
populace. Těstoviny, ať již české či zahraniční výroby, se
dlouhá leta neomezují pouze na tradiční kolínka, špagety
či zavářkové nudle do polévek, ale výrobci je chrlí v neuvěřitelných tvarech, velikostech i barvách. Většina těstovin,
zejména nepříliš identiﬁkovatelného výrobce u zahraničních dodavatelů, může obsahovat i nežádoucí látky, které
nejsou pro naše zdraví zcela úžasné a mohou navíc vyvolat
i alergické reakce – sami se jistě i vy občas divíte, kolik
„éček“ je obsaženo na běžném obalu jinak zdravě vyhlížejícího výrobku. Jak si vybrat v širokém spektru nabídky
v supermarketech a potravinářských obchodech a přitom
preferovat zdravý výrobek? Máme pro vás tip – zkuste těstoviny z Vysočiny od českého výrobce Horizont Brno, jeho
jihlavské pobočky.

Horizont vyrábí těstoviny jako jeden ze segmentů své činnosti. Jeho
sídlo v Jihlavě zde má vlastní výrobnu. Kdo by čekal obrovské výrobní
haly a nejrůznější stroje, zabírající
velké prostory, tak by se zatraceně
zmýlil. Horizont vsadil na spolehlivé výrobní zařízení a celá výroba se
odehrává na jednom jediném robotickém stroji, který obsluhuje tým
zkušených a hbitých pracovnic.
Surovinami pro těstoviny jsou
voda a mouka. Těstoviny jsou bezvaječné a žlutá barva je zajištěna
přírodní cestou – jako barvivo
se přidává do těstovin kurkuma,
kterou jistě řada hospodyněk zná
i z domácího použití – toto koření
původem z Orientu je až neuvěřitelně silným přírodním barvivem,
má zajímavou jemnou vůni, ale
minimální chuť, která při použití
v malém množství prakticky vymizí. Kurkuma prostě víc barví
než chutná. A právě této vlastnosti
využil Horizont při svém osvědčeném receptu. Tři základní suroviny
naměřené ve správném poměru
zajistí dokonalou barvu i chuť. Těstoviny jsou zdravé, neobsahují tolik
zavrhovaná „éčka“ a navíc se ani
nerozvařují.
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Horizont vyrábí celkem 16 druhů
těstovin, což jsou těstoviny určené pro běžný jídelníček, tedy jako
přílohu či saláty, zapečené pokrmy a podobně, a dále zavářkové
těstoviny, které se mohou použít
do polévek. Těstoviny jsou navíc
cenově dostupné a pokud je neseženete přímo ve vašem obchodě,
doporučujeme navštívit stránky
družstva http://www.horizont-vd.
w1.cz a těstoviny si nechat poslat
poštou. Sice zaplatíte pár korun
navíc za poštovné, ale zase ušetříte
za cenově dostupné výrobky a především se budete stravovat zdravě,
bez příměsí chemikálií obsažených
ve výrobcích od mnohdy neidentiﬁ kovatelných výrobců. Konzervanty jsou totiž v současné době
výrobci přidávány úplně do všeho
a upřímně řečeno není normální,
pokud nám výrobce vyrobí například mléko, které vydrží v krabici
několik měsíců nebo tuk, který
v pokojové teplotě v regálu vydrží
bez lednice skoro rok, „trvanlivé
pečivo“, které je i po měsíci vyjmuté
z igelitového obalu při uskladnění
v pokojové teplotě stále neplesnivé
a po rozpečení čerstvé, stejně jako
ovoce, které se nekazí. Například
ostře rudá a lesklá jablka jako od
čarodějky ze Sněhurky, která po

měsíci na stole v kuchyni nezplesniví, nezcvrknou se, zato se na
ubrusu vytvoří barevná loužička,
kterou nevypere ani odstraňovač
skvrn. Tak to jsme si od těstovin
odskočili, ale alespoň jsme si trochu
přiblížili realitu dnešních výrobců.
A tím právě družstevní Horizont
rozhodně není. Jeho těstoviny
sice zůstávají také dlouhou dobu
naprosto bez závad, ale je to dáno
technologií výroby, surovinami
a především důkladným sušením
výrobků, na které pak není prakticky nic, co by se mohlo zkazit. Pokud
navíc k těstovinám přičteme jejich
širokou nabídku tvarů, mohou se
stát s obměnami pevnou součástí
vašeho jídelníčku.
Horizont přichystal dokonce novinku i pro milovníky sladkých
těstovin – vyrábí druh s příměsí
skořice. Těstoviny mají tmavší odstín a nádherně voní, takže přímo
lákají ke sladkému zpracování,
nebo alespoň k posypání cukrem,

mákem, tvarohem, kakaem, jogurtem či dalších pochutin, které máte
rádi, můžete si je například proložit
i nakrájeným ovocem – a oběd či
večeře je za pár minut na světě. Závěrečné polití máslem a pocukrování dodá jistě těstovinám správný
chuťový šmrnc, ale je nám jasné, že
v tuto chvíli zastánci zdravé výživy
šílí u čtení tohoto článku. Ale co,
občasné prohřešení proti linii se
povoluje a důležité je, že používáním těchto těstovin v kuchyni se
můžete zařadit mezi ty, kdo vaří
z chemie prostých surovin.
Chuťově jsou těstoviny, vzhledem
k receptu, prakticky podobné těm,
které si možná občas vyrábíte doma
sami, jen zkrátka nemusíte používat vál, váleček a bicepsy, případně
kupovat drahé těstovinové strojky,
abyste ochutnali prvotřídní chuťově luxusní těstoviny. Nevěříte? Tak
to zkuste, stejně jako jsme to zkusili
i my. A rovnou jsme pro vás připravili několik receptů.

2/2015

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

5

Reportáž družstva

Rozhovor:
Věra Zemanová
místopředsedkyně družstva
Horizont Brno, pobočka Jihlava
Kolik druhů těstovin vyrábíte?
Máme celkem 16 druhů těstovin,
z tohoto počtu vyrábíme sedm
druhů zavářek. Aktuální novinkou jsou široké těstoviny se skořicovou příchutí pro sladké pokrmy.
Prozradíte nám vaše receptury?
Na všechny těstoviny kromě zmiňované skořicové verze je stejný

Zleva: Alena Miksová (vedoucí prodeje těstovin), Věra Zemanová (místopředsedkyně
družstva Horizont Brno, vedoucí provozovny Jihlava)

nictvím internetu a především
na základě doporučení, kdy je zákazník s našimi výrobky spokojen
a doporučí nás dál.
Je možné vaše zboží zakoupit v supermarketech?
Ne. Do supermarketů nedodáváme, neboť se nedostaneme na jimi
požadované podmínky. Nedostali
bychom se pak na cenu, za kterou
chceme výrobky prodávat.

recept skládající se pouze z mouky,
vody a kurkumy. Naše těstoviny
jsou bezvaječné, kurkuma zajišťuje jejich barvu a současně přispívá
k dobrému trávení pro svoje přírodní vlastnosti. Chuťově se jedná
stále o tytéž těstoviny. Obecně –
na těstovinách není co zvláštního
řešit, jsou buď bezvaječné, nebo
vaječné… a chuťově je to pak ve
zhotoveném pokrmu prakticky
k nerozeznání.
Kdo jsou vašimi zákazníky?
Našimi odběrateli jsou především
jídelny a nemocnice, ale i soukromí odběratelé. Zboží je možné si
objednat prostřednictvím našeho
e-shopu nebo ho zakoupit v naší ﬁremní prodejně. Zákazníky máme
hlavně zde z kraje. Uvítáme rádi
samozřejmě i další odběratele.
Zákazníky získáváme prostřed-
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A co třeba český družstevní řetězec COOP?
Bohužel i tam jsou podmínky obdobné, nemáme šanci dosáhnout
na ceny, aby to bylo pro nás ekonomicky výhodné.
Takže sázíte na podnikovou prodejnu, do které jsou vaši zákazníci
zvyklí chodit nakupovat čerstvé
těstoviny, které se cenově vyplatí?
Přesně tak. Snažíme se získávat
zákazníky přímou cestou, například jsme se začali zúčastňovat
i farmářských trhů, hlavně zde
v regionu. Pozitivní je, že v současné době se lidé učí znovu preferovat české výrobky.
Jak dlouho máte výrobní linku?
Provozovna existuje již od roku
2002, takže výrobní stroj je již v provozu více než 12 let. Nicméně vzhledem k pravidelné údržbě se jedná
stále o spolehlivé zařízení. Jedná se
o automatizovanou výrobu. Stroj je
každý den rozebrán a důkladně vyčištěn, jeho díly se rozebírají, čistí,

vymývají se… takže je zachována
dokonalá hygiena při výrobě.
Vyrábíte 16 druhů – jakým způsobem si rozdělujete výrobu?
Denně děláme v ideálním případě
jeden druh těstovin, někdy i dva.
Na jiný druh těstovin je totiž nutno přehodit matrice a tím vzniká
větší odpad těsta. Je proto lepší
vyrábět jeden druh. Někdy jdou
ale vyrobit na jednu matrici dva
druhy, resp. stroj vytlačuje stejný
tvar, ale diference těstovin spočívá v jiné délce řezu.
Máte zajímavé obaly, kdo vám je
vyrábí?
Na obaly máme českého dodavatele, který zajišťuje jejich výrobu
v Itálii. V současné době máme
obaly inovované tak, aby splňovaly aktuální předpisy – obal musí
obsahovat mj. přesné složení potraviny včetně obsahu alergenů.
Proč až z Itálie?
Paradoxně vyjdou levněji, i přes
dodavatelskou ﬁrmu, než když jsme
oslovovali české výrobce obalů.
Jaká balení těstovin prodáváte?
Snažíme se zachovat stejnou hmotnost zboží. Pro běžné těstoviny
máme celofánové sáčky pro váhu
500 gramů. Na větší balení 2,5 kilogramu bereme větší igelitové
sáčky od dodavatele z Polné. Některé druhy mají balení jiné – třeba
jen 1,5 kilogramu. Je to vždy podle
typu těstovin, snažíme se zachovat

co nejvhodnější balení, aby nedošlo
k porušení výrobků. Například
u vlasových nudlí je potřeba zachovat maximální vhodnost obalu.
Jakým způsobem se těstoviny převážejí, aby nedošlo k jejich poškození?
Těstoviny převážíme v krabicích
– například u vlasových nudlí je
v balení pouze 10 kusů. Obyčejně
jsou těstoviny baleny po dvaceti
sáčcích.
Jaké jsou v současné době „trendy“ v těstovinách? Které druhy si
zákazníci nejvíce žádají?
Nejvíce na odbyt jdou vřetena, kolena a vlasové nudle na zavářku.
Jaké druhy zavářkových těstovin
máte v nabídce?
Zavářkových těstovin máme sedm
druhů, jmenujme kromě vlasových
nudlí i oblíbená písmenka, mušle či
tvar připomínající rýži. Z ostatních
druhů jsou to například rourky,
které se dělají na stejné matrici jako
makarony, jen se dělá kratší řez.
Zajímavé jsou i těstoviny pro malé
děti, z dalších lze jmenovat široké
nudle, kolínka, hřebeny, krátké
a dlouhé špagety a již zmiňovanou
novinku – skořicový druh.
Kolik pracovníků zajišťuje výrobu
těstovin?
Celou výrobu zajišťuje sedm pracovníků na jednu šestihodinovou
směnu.
Jak jste spokojeni s odbytem?
Je to jak kdy… Vyrábíme prakticky
nepřetržitě, objednávky dostává-

me každý den. Vyrábíme operativně druhy, které nám docházejí na
skladě, a na druhou stranu je naším
zájmem nevyrábět cíleně na sklad.
Menší zásoby vytváříme pouze
v nejprodávanějších druzích.
Jakou mají vaše těstoviny trvanlivost?
Jeden rok od data výroby. Je to
dáno i minimem použitých surovin. Roční doba použití je samozřejmě závislá i na podmínkách
– tedy uskladnění v krabici v přiměřené teplotě, ve stínu atd.
Máte e-shop?
Zájemci o naše těstoviny mohou
navštívit naše internetové stránky, konkrétně odkaz http://www.
horizont-vd.w1.cz/druhy-testovin,
kde je možnost těstoviny si objednat. Zaslání poštou není problém.
Zkoušeli jste vyrábět třeba i barevné druhy?
Ano, ale nakonec jsme od toho
upustili. Jelikož nechceme při
výrobě používat žádné chemické
přísady, barvili jsme je barvivem
z červené řepy či špenátu. Bohužel
ale těmito přírodními metodami
bez použití stabilizátorů nelze
dosáhnout takových vzhledových
výsledků, aby výrobek zákazníka
zlákal ke koupi. Volíme tedy cestu
klasických těstovin a jediné barvivo, které používáme, je již zmiňovaná kurkuma.
Jaké další činnosti družstvo Horizont provozuje?
Kromě budovy zde v Jihlavě, kde je
sídlo naší pobočky a výroba těsto-

vin, máme ještě jednu provozovnu
v Brně – v obou se provádějí montážní práce.
Text: Jana Henychová,
Michaela Vostálová
Foto: Jana Henychová, Michaela
Vostálová, Petr Henych

Horizont výrobní družstvo
zaměstnává převážně osoby
zdravotně znevýhodněné (OZZ).
Hlavním výrobním programem
je kompletace jednoduchých
plastových výrobků pro
automobilový průmysl. Vysoká
kvalita odvedené práce je pro
družstvo prioritou. Je držitelem
certiﬁkátu ISO 9001:2008.
Horizont nabízí náhradní plnění
podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti. Podle zákona
o zaměstnanosti (Sbírka zákonů č.
435/2004) nabízí podnikatelským
subjektům plnění povinnosti
zaměstnávat osoby se zdravotním
postižením podle § 81 bodu
2, písmeno b a to odebíráním
výrobků nebo služeb od
zaměstnavatelů zaměstnávajících
více než 50 procent zaměstnanců
se zdravotním postižením nebo
zadáváním zakázek těmto
subjektům.
Nákupem výrobků a služeb od
chráněných dílen nabízejících
náhradní plnění, podpoříte jejich
existenci, rozvoj a dáte práci
lidem se zdravotním handicapem,
kteří práci potřebují a jinak by ji
jen velice složitě hledali. Lidé se
zdravotním postižením mají často
problém dostat se do kolektivu,
společensky zapadnout mezi lidi
a cítit se užiteční, tímto jim k tomu
pomůžete. Je to také velké + pro
Vaši společenskou odpovědnost.
Máte-li problém najít ve své
společnosti uplatnění pro OZP.
VÝROBA A PRODEJ TĚSTOVIN:
HORIZONT výrobní družstvo Brno
provozovna Jihlava
R. Havelky 21
586 01 Jihlava

www.horizont-vd.w1.cz
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Rada kvality České republiky
vyhlašuje pro rok 2015 Národní ceny
Rada kvality České republiky vyhlašuje pro rok 2015
21. ročník Národní ceny kvality ČR, 7. ročník Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost organizací
a 1. ročník Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“.

NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR
PŘEDSTAVUJE :
• mocný nástroj pro přivedení ﬁrmy k úspěchu
• prestižní ocenění vysoce hodnocené i v zahraničí
• možnost porovnat své kvality s těmi nejlepšími
Národní cena kvality ČR je vyhlášena pro podnikatelský a veřejný sektor v modelech START, START
PLUS, START EUROPE a EXCELLENCE a zvlášť pro
veřejný sektor v modelu CAF. Program Národní ceny
kvality ČR organizuje Sdružení pro oceňování kvality; cyklus programu je roční. Od roku 2009 jsou do
Národní ceny kvality ČR zařazeny programy START
a START PLUS, které jsou zjednodušenou formou
Modelu excelence EFQM. Do těchto programů se organizace mohou přihlásit kdykoli v průběhu roku.
V případě splnění požadavků jednotlivých programů
obdrží organizace příslušné osvědčení, jehož předání
proběhne dle dispozic uchazeče, obvykle při lokálně
významné akci.
Novinkou od roku 2014 je, že do rodiny programů
Národní ceny kvality ČR byl zařazen další program
START EUROPE, který je určen jak pro organizace
veřejné správy, tak podnikatelské subjekty. Je založen na úspěšném sebehodnocení a realizaci projektů.

V případě splnění požadavků tohoto programu obdrží
organizace mezinárodně uznávané osvědčení EFQM.

NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU
ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ (CSR)
Motto: „Být dobrým sousedem“
Jedná se o výzvu pro organizace, které nad rámec
stanovených legislativních požadavků realizují aktivity, které jsou prospěšné nejen pro ně samé, ale
i pro jejich zaměstnance, obchodní partnery i širokou veřejnost. Přístupy moderního managementu
se v posledních obdobích výrazně mění. Čím dál více
je zřejmé, že veřejnost vnímá organizace nejen jako
výrobce a dodavatele výrobků a služeb, ale posuzuje
i jejich vliv na místní komunitu a jejich ochotu spolupodílet se na řešení problémů udržitelného rozvoje.
Prioritní proto pro organizace není okamžitá maximalizace zisku, nýbrž jeho dosahovaní v dlouhodobé
perspektivě („udržitelný zisk“). Vedle korektního
vztahu ke svým zákazníkům a dalším obchodním
partnerům směřují proto organizace svoji pozornost
i na uspokojování požadavků ostatních zainteresovaných stran (občanů, organizací státní správy i územní
samosprávy, občanských sdružení aj.) a na péči o životní prostředí. Cena za společenskou odpovědnost
„Podnikáme odpovědně“ je určena pro malý a střední
podnik, rodinnou ﬁrmu a sociální podnik a letos je
vyhlašována poprvé.
Podrobné informace a formuláře přihlášek naleznete na www.sokcr.cz
Zdroj: Rada kvality
(-vr-)

w w w. sokc r.c z

Česko-francouzské fórum: Téměř
šestina ﬁrem se zajímá o Francii
Více jak 200 zástupců tuzemských ﬁrem se zúčastnilo
Česko–francouzského ekonomického fóra, které se
9. prosince 2014 uskutečnilo v pražském Černínském
paláci u příležitosti oﬁciální návštěvy francouzského
předsedy vlády Manuela Vallse v České republice. Fórum je ve vzájemných vztazích jednou z nejvýznamnějších událostí letošního roku. Vedle francouzského
hosta se ho zúčastnil český premiér Bohuslav Sobotka, ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
a také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a jeho
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francouzský protějšek ministr hospodářství Emmanuel Macron. Byznysové fórum organizoval Svaz
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) společně s nejvýznamnějším francouzským zaměstnavatelským svazem MEDEF (Mouvement des entreprises de France),
který zastupoval Charles Paradis.
V úvodním plenárním zasedání vystoupil prezident
SP ČR Jaroslav Hanák, který zdůraznil význam francouzského trhu a investic. „Francie se drží mezi ev-

ropskými zeměmi na předních příčkách zájmu našich
ﬁrem,“ uvedl Jaroslav Hanák s tím, že podle šetření
SP ČR mezi členskými ﬁrmami se téměř 14 procent
tuzemských ﬁrem zajímá o export nebo o investice na
tomto trhu a jsou potenciálem ekonomické spolupráce. Poukázal na to, že Francie je pro nás tradičním obchodním partnerem a že export i import už překročily
objemy předkrizového období. Zmínil i skutečnost
zintenzivnění vztahů, kdy letos v září podnikatelská
mise SP ČR provázela českého prezidenta Miloše Zemana při jeho cestě do Francie. V letech 2000 až 2007
SP ČR pořádal tři velké podnikatelské mise se třemi
českými premiéry. V Česku přivítal partnerskou organizaci MEDEF a také delegaci francouzských ﬁrem
Asociace soukromých podniků AFEP.

rubrika manažerů družstev

Zleva: Charles Paradis (MEDEF), Jaroslav Hanák (SP ČR)

S francouzskými partnery SP ČR spolupracuje
v rámci Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE. V čem se SP ČR shoduje s francouzským byznysem, je akutní potřeba zvýšení
konkurenceschopnosti Evropy. Společným zájmem je
kultivace evropského podnikatelského a investičního prostředí, což se týká například energetiky. Mimo
jiné, podle zjištění SP ČR téměř polovina ﬁrem v ČR
považuje současnou energetickou politiku Bruselu za
špatnou pro jejich podnikání.
Právě energetice se věnoval jeden z kulatých stolů,
který řídil Emmanuel Macron a Jan Mládek. Český
ministr průmyslu a obchodu se na adresu Francie
vyjádřil pochvalně především za její přístup k energetice: “Velmi si vážím francouzské aktivity na poli
prosazování změn v oblasti energetiky, které by
měly vest k nízkouhlíkové, udržitelné a konkurenceschopné ekonomice. Tento přístup je nutný z pohledu schopnosti států EU splnit unijní cíle týkající se
snižování uhlíkových emisí a mne těší, že v této věci
smýšlíme s Francouzi podobně,“ řekl.
Další kulaté stoly se zaměřily na ﬁ nancování a řízení infrastrukturních projektů, který moderoval
Charles Paradis, který je také CEO of Concession
Division, Bouygues Construction, a dále investiční
příležitosti a ekonomická spolupráce či udržitelný
rozvoj měst.
Text: PhDr. Milan Mostýn
Foto: Svaz průmyslu a obchodu

w w w. sp c r.c z

Rok 2015: Firmy s optimismem
očekávají, že průmysl nabere sílu
Rok 2015 by měl být rokem narůstajícího optimismu
a zlepšující se kondice tuzemských ﬁrem. Potvrzuje
to společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR
(SP ČR) a České národní banky, uskutečněné koncem
loňského roku mezi členskými ﬁrmami SP ČR. „Firmy očekávají růst zakázek, investic a zaměstnanosti.
Šetření potvrdilo, že průmyslu se vrací optimismus,“
uvedl k šetření viceprezident SP ČR Radek Špicar.
Jedním z příznivých trendů je vývoj zakázek, jehož
zvýšení očekává v prvním čtvrtletí více jak pětina
ﬁrem a ve druhém čtvrtletí 2015 již téměř třetina
ﬁrem, přičemž zhruba 60 % nepředpokládá změnu.
Firmy i v letošním roce chystají restrukturalizační
opatření, tím hlavním je v „restrukturalizačním
mixu“ snižování nákladů (73 % ﬁrem), ale také zvyšování produktivity práce (61 % ﬁrem), hledání nových
trhů (55 % ﬁrem). Zhruba třetina plánuje investice do
inovací.
Firmy hledají nové trhy intenzivněji než v předešlých letech, a to i přesto, že EU zůstává klíčovým

trhem a ﬁrmy nechtějí ztratit ruský trh. Výrazně
se zvýšil podíl ﬁrem, které plánují zvýšení investic. Jestliže v polovině roku 2014 to bylo zhruba
36 % ﬁrem, koncem loňského roku již téměř polovina
respondentů (48 %) avizuje zvýšení investic pro nadcházejících 12 měsíců. Stále více ﬁrem začíná totiž realizovat odkládané některé i menší investice. „Firmy
jsou v investování aktivnější, než tomu bylo v předchozích letech. Jde i o investice, které mají podpořit
jejich růst, neboť se chystají investovat do výroby,
rozšíření výrobních kapacit či zvýšení efektivnosti,“
uvedl Radek Špicar.
Zlepšující se kondice ﬁrem se odrazí i v nárůstu
průměrné nominální mzdy. Podle zjištění SP ČR to je
pro letošní rok v průměru o zhruba 1,75 %. „Průměr
neodráží kondici jednotlivých odvětví a ﬁrem či výsledky mzdových vyjednávání. U konkrétních ﬁrem
může být mzdový vývoj zcela odlišný,“ uvedl Špicar.
Vývoj nahrává i mírnému zlepšování situace na trhu
práce. Nepůjde však o výrazný obrat a masové nabí-
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rání pracovníků. Pro rok 2015 by zaměstnanost v existujících podnicích mohla mírně vzrůst o necelé 1,5 %.

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
Šetření zjišťovalo i názor zaměstnavatelů na
stav podnikatelského prostředí. Tradičně poměrně skeptické nálady zástupců ﬁrem se potvrdily i koncem roku. Zejména se respondenti
kriticky vyjadřují k úrovni legislativy a stavu byrokracie - jejich zhoršení uvádí 23 %, respektive
22 % respondentů. Problém je také vymahatelnost práva, kde o něco více než desetina ﬁrem hovoří o zhoršení
situace, přičemž přibližně čtyři pětiny ﬁrem označují
stav ve srovnání před rokem za nezměněný.

ODVĚTVOVÝ POHLED
Celkový pohled na průmysl dokreslují zjištění
vybraných odvětvových svazů a asociací SP ČR. Zástupci Svazu chemického průmyslu ČR uvádějí, že
očekávané výsledky chemického průmyslu v ČR za
2014 budou uspokojující. S výjimkou raﬁnérského
subsektoru, který je stále v krizi. Ostatní subsektory
vykázaly nárůsty tržeb. Nejlepší výsledky dosáhla
výroba pryžových a plastových výrobků, následována výrobou chemických látek a chemických přípravků s nárůstem.
„Vzhledem k optimistické náladě v navazujících
průmyslech a k dobré kondici a příznivé ekonomické předpovědi pro Německo, Rakousko a Slovensko

očekáváme i v roce 2015 růst,“ uvedl Ladislav Novák ředitel Svazu chemického
průmyslu ČR. Jak dodal, zvyšuje se i počet
podniků v sektoru. Nárůst je o 2,5 % na
844 (organizace s počtem 20 a více zaměstnanců).
Elektrotechnický průmysl očekává pro
rok 2015 určité meziroční zlepšení. Vyplývá to z bleskové ankety, kterou mezi svými
členy provedla Českomoravská elektrotechnická asociace (ELA). Nepředpokládá
se však masivnější nábor pracovníků. Více
než polovina oslovených respondentů
uvedla, že plánuje přijímání nových pracovníků – specialistů – a rozšíří tak počet
odborných, zejména inženýrských pozic.
„Firmy budou nabírat především kvaliﬁkované technicky vzdělané pracovníky.
Kvalitních pracovníků není však zdaleka
nadbytek,“ uvedl ředitel ELA Jan Prokš.
V souvislosti s výhledy ředitel Prokš
zmínil i faktor vývozu na zahraniční trhy
s oslabující poptávkou, což je případ Ruska.
„Vývozci do Ruska jsou zasaženi poměrně
vážně, většinou jde o dodávky složitějších
investic, na které ruský zákazník kvůli
měnovému poklesu nemá peníze,“ uvedl.
Jak dále řekl, více než sankce EU vůči Rusku a zákazy
zboží dvojího užití nás nyní trápí vývoj kurzu rublu,
který hatí obchody úplně všem.
Optimističtější je i pohled výrobců obráběcích a tvářecích strojů. „I přes důsledky nejrůznějších geopolitických problémů, kterým musely naše strojírenské
ﬁrmy čelit v roce 2014 a které souvisely s nutností
opětovně přehodnocovat stávající orientaci na světové exportní destinace s dostatečným absorpčním
potenciálem, předpokládám, že se českým výrobcům
v roce 2015 podaří navázat na dobré výsledky let 2013
a 2014,“ uvedl ředitel Svazu strojírenské technologie Oldřich Paclík. „Rok 2015 je pro obor obráběcí
a tvářecích strojů velice významný. Počátkem října
proběhne EMO Milán 2015 - klíčová veletržní akce,
jejíž důležitost je podtržena souběhem se světovou
výstavou EXPO Miláno. Pro naše strojaře to bude
z hlediska možností zvýšení objemu exportu skutečně atraktivní platforma,“ dodal.
Klíčový zůstává pro průmysl a celou českou ekonomiku automobilový průmysl a jeho vývoj. „Rok 2014
byl pro český automobilový průmysl v řadě ukazatelů
rekordní. V současnosti pracují naše ﬁrmy na plný
plyn. Proto, pokud nenastane nějaký nepředvídatelný problém na evropských a ostatních významných
trzích, předpokládám i v roce 2015 další, i když již
ne tak razantní, růst,“ uvedl Antonín Šípek, ředitel
Sdružení automobilového průmyslu.
Text: PhDr. Milan Mostýn

w w w. sp c r.c z
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Ing. Michal Kusák, Ph.D. ze společnosti TA Management s. r. o., publikoval v loňském roce v časopisu
Výrobní družstevnictví dvoudílný cyklus „Firemní
strategie jako základ dlouhodobé prosperity podniku.“ Společnost TA Management s. r. o. byla Svazem
českých a moravských výrobních družstev vybrána
v rámci pilotního projektu týkajícího se poskytování externích analýz, návrhů na zlepšení ekonomické kondice ﬁrem, dále v souvislosti s výkonem
poradenských služeb ve ﬁrmě, případně v následné
spolupráci při implementaci nápravných opatření
a pomoci při restrukturalizaci podniku. Některá
z členských výrobních družstev těchto služeb využívají.
Zaklínadlem dnešní doby je změna. Úspěch patří podnikům, jejichž management aktivně sleduje
vývoj na trhu, dokáže rozklíčovat, co se děje a přizpůsobí se vnějším okolnostem - ať již se jedná
o drobnější úpravy nebo o zásadní transformaci
koncepce podnikání. Jak ale postupovat, aby změna
měla šanci na úspěch?
Vědět, co je potřeba změnit, nestačí. Důležité je změny skutečně dosáhnout. Lidé nemají změny rádi. Jejich
obrana může spočívat v bagatelizování nepříjemné
skutečnosti. Podívat se pravdě do očí, nenamlouvat
si, že se daří, je prvním krokem k novým cestám. Ani
poté však není vyhráno. Není tajemstvím, že většina takových procesů nedojde kýženého výsledku.
Někdy kvůli chybným předpokladům, někdy kvůli
nevhodnému řešení. Mnohdy se tak nicméně stane
i v případě užitečného záměru, a to z důvodu nepřekonatelného odporu zúčastněných.
Boxerský šampion Mike Tyson prohlásil, že „každý
má nějaký plán, než dostane ránu do zubů. Jak tedy
postupovat, aby se zvýšila šance, že se změnu podaří prosadit? U projektů, kterých jsme se v minulosti
účastnili, se nám osvědčil postup, který se pokusíme
níže přiblížit. Ten se hodí jak pro dílčí projekty menšího provozního rozsahu, tak pro zásadní reorganizaci podniku.

1. PROBUZENÍ POTŘEBY ZMĚNY
Ke změně je potřeba silná motivace. Bez vytvoření
atmosféry naléhavosti je každý změnový proces jen
ztrátou času. Paradoxně nejlepší vyhlídky jsou v kritické situaci, kdy už není zbytí. Bohužel to často bývá
pozdě, protože organizace je fatálně rozklížená a není
čas a též chybí zdroje nové záměry uskutečnit.
Impuls obvykle přichází z vrcholového vedení, nikoliv však nezbytně z nejvyšších míst. Atmosféra je
změně nakloněna, pokud si alespoň tři ze čtyř manažerů ve ﬁrmě uvědomují, že situace je neudržitelná.
Jak atmosféru naléhavosti vytvořit? Základem je
sdílení objektivních informací. Podívejte se pravdě

do očí. Kam šel trh a jaká je skutečná pozice ﬁrmy? Co
je potřeba udělat, aby došlo k nápravě?
Zvládnutí úvodní fáze je kritické pro úspěch celého
změnového procesu. Vyplatí se dát si čas s přípravou.
Je až s podivem, jak si jinak racionální manažer dokáFáze procesu řízení změny
1. Probuzení potřeby změny
2. Vytvoření koalice změny
3. Shoda na vizi
4. Komunikace vize
5. Odstraňování překážek
6. Dílčí úspěchy

rubrika manažerů družstev

Řízení změn v podniku

7. Konsolidace a udržení tempa
8. Zakořenění změn
že přesvědčivě namlouvat, že není tak zle a podnik je
na dobré cestě za budoucím úspěchem.

2. VYTVOŘENÍ KOALICE ZMĚNY
Většina změnových projektů začíná u jednoho, dvou
lidí. Aby však změna měla šanci uspět, musí se koalice jejích příznivců rozrůstat. Tato skupina se musí
skládat z osobností, které mají přístup k informacím,
dostatečnou formální pozici ve ﬁrmě, respekt svých
kolegů a jsou odborně na výši. Měli by to být spíše
odborní (linioví) manažeři, než manažeři podpůrných útvarů (např. jakost, lidské zdroje). Zároveň by
měli mít dostatek elánu, protože budou muset zvládat
dvojí nasazení - jednak svou běžnou pracovní činnost
a jednak prosazování nových směrů ve ﬁrmě. Tato
činnost by měla mít bezvýhradnou podporu nejvyššího vedení podniku.

3. SHODA NA VIZI
Za každou změnou musí být konkrétní vize. Proč
je změna nezbytná? Co pozitivního přinese? Vize by
měla být srozumitelná všem zaměstnancům a dostatečně atraktivní, aby stála za námahu. Měla by být
majákem, až lidem při transformaci budou docházet
síly. A ony jim docházet budou. Bez jasné vize se transformace obvykle zvrhne ve shluk nesouvisejících,
často protichůdných projektů, které nikam nevedou
a postupně odumřou. Nejste-li schopni během pěti
minut srozumitelně vysvětlit nezaujatému posluchači, proč ke změnám přistupujete, nejste dostatečně
připraveni postoupit k dalšímu kroku.

4. KOMUNIKACE VIZE
V další fázi je totiž třeba vizi komunikovat zaměstnancům a často i mimo ﬁrmu. Pokud nemá jasno
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rubrika manažerů družstev

o dalším směřování úzká skupina manažerů podniku, jak je možné pro změnu získat zbytek ﬁrmy? Všeobecná akceptace vize je základní podmínkou úspěchu
transformace. Význam komunikace roste, čím větším
zásahem změna do života podniku je, obzvláště bude-li vyžadovat oběti. Komunikací nemyslíme pouze
verbální projev, ale i chování managementu, které
musí být v souladu s vizí a proklamacemi. Známe případ velkého státního podniku, kde došlo k výměně
generálního ředitele tzv. krizovým manažerem. Jeho
prvním krokem bylo, že odjel na plánovanou dovolenou. Vskutku jasný signál zaměstnancům, že ﬁrma je
v problémech a je třeba s tím něco dělat!

5. ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK
Čím větší změna, tím větší odpor vyvolá. Tým, který změnu implementuje, bude se starými pořádky
konfrontován na každém kroku. Překážky mohou
být organizační povahy („tak jsme to přece dělali
vždycky“), nebo nespolupracující kolegové sledující
svou vlastní agendu. Na tomto místě je důležité zmínit nutnost jednoznačné podpory změnám od vedení podniku. Jakékoliv zakolísání bude jen vodou na
mlýn pochybovačům a demoralizuje skupinu, která
nové postupy prosazuje a zavádí.

6. DÍLČÍ ÚSPĚCHY
Transformační projekty trvají obvykle měsíce,
někdy roky. Nadšení pro změny přitom v čase klesá. Je proto nezbytné dobře plánovat jednotlivé fáze
a dosahovat dílčích úspěchů, které budou posilovat
dynamiku celého procesu. Je žádoucí vyzdvihovat
a odměňovat zaměstnance, kteří se podílejí na změnách, případně jednají v souladu se změnovými procesy. A naopak vysílat jasné signály, že doba starých
pořádků skončila.

7. KONSOLIDACE A UDRŽENÍ TEMPA
Mnohé změny ztroskotají na předčasně vyhlášeném
vítězství. Vidina je to lákavá. Dostaví se několik díl-

čích úspěchů a zdá se, že je hotovo. Cíle bylo dosaženo. Je čas tým pro změnu rozpustit a vrátit se zpátky
k normálu. Omyl. Nový systém je křehký a zranitelný, nevtiskl se ještě dostatečně hluboko pod kůži
organizace. Dílčích úspěchů je třeba naopak využít
k rozšíření do navazujících oblastí, v opačném případě hrozí návrat starých zvyklostí.

8. ZAKOŘENĚNÍ ZMĚN
Změny zvítězí, až bude platit okřídlené „tak to tady
děláme odjakživa“. Dokud se nové procesy (pravidla
chování, systém odměňování…) neuchytí v sociálních normách podniku a podnikové kultuře, hrozí
riziko jejich degradace. U rozsáhlejších změn to může
trvat i celou manažerskou generaci.
Vydat se novou cestou vyžaduje odvahu. Změna potřebuje lídra – vůdce, který lidi přesvědčí, že změny
jsou nezbytné a provede je jimi. Všechny uvedené
fáze změnového procesu jsou stejně důležité, a to
v dané posloupnosti. Nevyplatí se spěchat. Každý
proces nějakou dobu trvá a vyžaduje od zaměstnanců
úsilí nad rámec jejich rutinních činností. Důležité je
otevřeně komunikovat se všemi zúčastněnými, neustále vysvětlovat, proč je potřeba nových směrů a co
to podniku přinese.
Když už se rozhodnete spustit proces změny, je
vhodné jej dokončit. Je to fér vůči vedoucímu týmu,
který změny prosazuje. V opačném případě tyto lidi
v podstatě hodíte přes palubu a nemůžete počítat
s jejich podporou, až se rozhodnete něco měnit příště.
Podobně běžní zaměstnanci budou mít zkušenost, že
o změnách se sice v podniku hodně mluví, ale u toho
také zůstane. Další pokusy o to dělat něco jinak pak
nikdo nebude brát vážně.
Změna je boj. Je to však jediný způsob, jak přežít
v dnešním rychle se měnícím prostředí.
(-vr-)
Text: Ing. Michal Kusák, Ph.D.

Termíny regionálních porad SČMVD 2015
X 14. 4. 2015 (ÚT) 13.00 – OSTRAVA,
zasedací místnost SČMVD, Spartakovců 3, Ostrava - Poruba

X 21. 4. 2015 (ÚT) 9.00 hod. – PLZEŇ,
zasedací místnost VD Obzor, Hřbitovní 19

X 15. 4. 2015 (STŘ) 10.00 – HRADEC KRÁLOVÉ,
hotel Černigov, sál Panorama, Riegrovo nám. 1494

X 21. 4. 2015 (ÚT) 14.00 hod. – ČESKÉ BUDĚJOVICE,
zasedací místnost VD Služba, Fr. Šrámka 2

X 17. 4. 2015 (PÁ) 9.00 hod. – PRAHA,
velká zasedací místnost SČMVD, 3. patro, Václavské
nám. 21, Praha 1

X 27. 4. 2015 (PO) 13.00 hod. – ÚSTÍ NAD LABEM,
zasedací místnost VD Karko, Lesní cesta 5

X 20. 4. 2015 (PO) 10.00 hod. – BRNO,
budova SČMVD, Kozí 4, velká zasedací místnost ve 3. patře
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315 miliard eur pro investiční plán
je připraveno – právní základ pro Evropský
fond pro strategické investice je hotový
Pouhých 50 dnů poté, co oznámila svůj ambiciózní investiční plán pro Evropu, který má nastartovat růst a zaměstnanost, přijala 13. ledna Evropská komise legislativní návrh na zřízení
Evropského fondu pro strategické investice.
Fond bude vytvořen v úzké spolupráci s Evropskou
investiční bankou (EIB). Jde o jádro investiční ofenzívy předsedy Komise Jean-Clauda Junckera. Cílem je
mobilizovat soukromé i veřejné investice v celé Evropské unii o objemu nejméně 315 miliard eur. Fond
má podpořit zejména strategické investice, mimo
jiné do širokopásmových a energetických sítí, ale i do
menších podniků do tří tisíc zaměstnanců. Kromě
toho návrh počítá se zřízením Evropského centra
pro investiční poradenství, které by mělo pomáhat
s identiﬁ kací, přípravou a rozvojem projektů napříč
Unií. Díky seznamu evropských investičních projektů pak investoři budou mít více informací o stávajících i připravovaných projektech.
Předseda Evropské komise Juncker prohlásil: „Tato
komise bere svou práci vážně. Dnešním návrhem na
Evropský fond pro strategické investice plníme, spolu
s naším partnerem EIB, slib, který jsme dali v listopadu
na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Je to
důležitý krok k návratu Evropanů do práce a k nastartování unijní ekonomiky. Nyní spoléhám na politické
vedení našich spoluzákonodárců, Evropského parlamentu a Rady, a na to, že návrh co nejdříve přijmou, aby
fond mohl nejpozději v červnu začít fungovat a investice mohly začít plynout. Evropští občané nic menšího
neočekávají a my nemůžeme ztrácet čas,“ řekl.
Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který odpovídá za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, k tomu dodal: „Dnes pokládáme základ
investičního plánu pro Evropu – z Evropského fondu
pro strategické investice budeme podporovat projekty
s vyšší mírou rizika, aby se začalo investovat v těch zemích a odvětvích, kde jsou růst a nová pracovní místa
potřeba nejvíce. Naším dalším krokem bude znásobit
účinek investičního plánu pro Evropu a odstartovat
pozitivní vývoj: více investic, které povedou k více
a lepším pracovním místům a ke stabilnímu růstu. Na
svém turné po celé Evropské unii se právě toho snažím
dosáhnout a pozitivní ohlasy, které zatím dostávám,
jsou pro mě motivací,“ upřesnil.

NÁVRH KOMISE MÁ NĚKOLIK ČÁSTI
1. Evropský fond pro strategické investice (EFSI)
Fond EFSI je hlavním nástrojem mobilizace nejméně 315
miliard eur dodatečných investic do reálné ekonomiky
v průběhu příštích tří let. Bude použit k ﬁnancování

projektů s vyšší mírou rizika, čímž se maximalizuje
dopad veřejných výdajů a uvolní soukromé investice.
Fond bude zřízen v rámci Evropské investiční banky,
strategického partnera Evropské komise.
Zapojení členských států
Členské státy se mohou na fungování fondu EFSI podílet. Zapojit se mohou rovněž třetí země, například
vnitrostátní podpůrné banky a veřejné agentury
vlastněné nebo ovládané členskými státy, soukromoprávní subjekty a subjekty ze zemí mimo EU se
souhlasem stávajících přispěvatelů.
Pakt o stabilitě a růstu
Komise již v listopadu 2014 předeslala, že zajistí, aby
byly vnitrostátní příspěvky do fondu EFSI v rámci
Paktu o stabilitě a růstu zvýhodněny. Podrobněji se
tímto tématem zabývá sdělení Komise o ﬂexibilitě
v rámci současných pravidel paktu.
Z něho jasně vyplývá, že příspěvky členských států do fondu EFSI se nebudou započítávat do ﬁskální
korekce, a to ať už se na daný členský stát vztahuje
preventivní, nebo nápravná položka paktu.
Zvýhodnění v rámci paktu bude platit i pro státy, na
něž se vztahuje tzv. „investiční doložka“, státy spoluﬁnancující projekty EFSI a investiční platformy.
Správa fondu EFSI
O obecném zaměření fondu, pravidlech investování,
rizikovém proﬁlu, strategii a rozdělování aktiv bude
rozhodovat řídící výbor v souladu s politickými směry
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Evropské komise. Dokud budou jedinými přispěvateli
do fondu EIB a Komise, bude počet členů a hlasů přidělován podle výše příspěvků a všechna rozhodnutí budou přijímána na základě konsenzu. Až se připojí další
přispěvatelé, počet členů a hlasů zůstane úměrný jejich
příspěvkům a nebude-li dosaženo konsenzu, budou
rozhodnutí přijímána prostou většinou. Komise a EIB
přitom budou mít právo veta.
Řídícímu výboru bude odpovídat investiční výbor,
který bude posuzovat konkrétní projekty a schvalovat podporu z fondu EFSI nezávisle na jakýchkoliv geograﬁckých nebo odvětvových kvótách. Výbor bude
tvořit šest nezávislých expertů na trh a výkonný ředitel, který bude mít na starosti běžný provoz fondu.
Výkonného ředitele a jeho zástupce jmenuje řídící
výbor na společný návrh Evropské komise a EIB.
2. Evropské centrum pro investiční poradenství (EIAH)
Centrum EIAH bude využívat dosavadních znalostí
a zkušeností a fungovat jako kontaktní místo pro
celou EU, které bude nabízet pomoc s identiﬁkací,
přípravou, rozvojem a ﬁnancováním projektů. Rovněž bude nabízet poradenství ohledně využití inovativních ﬁnančních nástrojů a partnerství veřejného
a soukromého sektoru.
3. Transparentní seznam evropských projektů
Díky transparentnímu seznamu evropských projektů budou mít investoři více informací o stávajících
i připravovaných projektech. Hlavní překážkou, která
dosud investice brzdila, byl totiž nedostatek informací
o projektech. Seznam bude pravidelně aktualizován,
aby měli investoři při rozhodování k dispozici spolehlivé a aktuální informace. Společná pracovní skupina
Evropské komise a EIB již vybrala zhruba dva tisíce
potenciálních projektů v hodnotě 1,3 bilionu eur.
4. Záruční fond EU a dopad na rozpočet EU
Návrh zřizuje záruční fond EU, který poskytne likvidní rezervu pro rozpočet EU pro případ ztrát

vzniklých z podpory projektů z fondu EFSI. Prostřednictvím plateb z rozpočtu EU bude záruční fond do
roku 2020 postupně navýšen až na osm miliard eur,
což si vyžádá úpravu rozpočtu na rok 2015, tak aby
vznikly nové odpovídající rozpočtové položky, na něž
bude převedeno 1,36 miliardy eur v prostředcích na
závazky a 10 milionů eur v prostředcích na platby.
Celkový dopad na rozpočet EU na rok 2015 bude neutrální. Prostředky na platby ve výši 10 milionů eur
přispějí k pokrytí administrativních nákladů Evropského centra pro investiční poradenství.
Další kroky
Návrh Evropské komise musí schválit Evropský parlament a Rada v tzv. řádném legislativním postupu
(spolurozhodování). Na prosincovém zasedání Evropské rady hlavy států a předsedové vlád vyzvali
„unijní zákonodárce, aby návrh do června schválili,
aby nové investice mohly být aktivovány již v polovině roku 2015“. Dalším krokem komise v rámci investičního plánu bude odstranění dalších regulativních
překážek bránících investicím a posílení jednotného
trhu. Soubor prvních opatření již byl začleněn do
Pracovního programu Evropské komise na rok 2015.
Následkem ekonomické a ﬁnanční krize klesla úroveň investic v EU od roku 2007, kdy dosáhla vrcholu,
zhruba o 15 %. Finanční likvidita existuje, nicméně
investice tlumí nejistota ohledně hospodářského výhledu a vysoké veřejné i soukromé zadlužení v některých částech EU. Investiční plán pro Evropu tak může
pomoci – tím, že spojí projekty s dostupnou likviditou
a nasměruje peněžní prostředky tam, kde jsou třeba.
Předseda Juncker označil investiční plán pro Evropu
za svou hlavní prioritu a jako takový jej představil již
takřka tři týdny po svém nástupu do úřadu, 26. listopadu 2014. O několik týdnů později, 18. prosince 2014,
schválila plán Evropská rada.
(-jh-)

w w w.e v r ops k a - unie .c z

Eurobarometr – podzim 2014:

Důvěra v Evropskou unii roste
Od 7. prosince 2014 jsou známy výsledky nejnovějšího standardního Eurobarometru. Podzimní vydání 2014 je prvním průzkumem veřejného mínění v celé EU od nástupu Junckerovy Komise do
funkce dne 1. listopadu 2014.
NOVÉ VÝSLEDKY UKAZUJÍ ZLEPŠENÍ
KLÍČOVÝCH POLITICKÝCH UKAZATELŮ
Stále více občanů vnímá EU pozitivně a má v ní důvěru. Také klíčovým oblastem politiky, které byly
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nastíněny v hlavních politických směrech Komise, se
dostává značné podpory veřejnosti.
Počet Evropanů, kteří vnímají EU pozitivně, se od
zvýšil z 35 % v červnu na 39 % v listopadu. Pro 37 % je

z Bruselu

obraz EU neutrální a 22 % obyvatel vnímá EU negativně (pokles oproti červnovým 25 %). V České republice se pozitivní vnímání EU zvýšilo o 8 procentních
bodů na 37 %, neutrálně se k EU staví 40 % Čechů (pokles o 3 procentní body). Rovněž ubylo Čechů, kteří
vnímají EU negativně z 28 % na 22 %.
Také podíl Evropanů, kteří uvedli, že mají v Evropskou unii důvěru, se zvýšil na 37 % (o 6 procentních
bodů oproti předchozímu průzkumu bezprostředně
po volbách do Evropského parlamentu). Mírně se
zvýšila také průměrná úroveň důvěry v národní vlády, a to na 29 % (o 2 procentní body).
Počet lidí, kteří tvrdí, že se s jejich hlasem v EU počítá, se snížil (o 2 procentní body na 40 %), přičemž
bezprostředně po volbách do Evropského parlamentu
v květnu 2014 dosáhl svého desetiletého maxima.

HOSPODÁŘSKÁ OČEKÁVÁNÍ
A PODPORA EURA ZŮSTÁVAJÍ NA
SETRVALÉ ÚROVNI
Pokud jde o vnímání ekonomiky, zůstávají očekávání
Evropanů poměrně stabilní, přičemž přibližně každý
pátý (22 %, -1 procentní bod) vidí následujících 12 měsíců optimisticky, zatímco 45 % očekává, že situace
zůstane stejná. To znamená, že více než šest z deseti
Evropanů si myslí, že se hospodářská situace nezhorší. Počet Evropanů, kteří se domnívají, že dopad krize
na pracovní místa již dosáhl svého vrcholu (44 %,
-2 procentní body), je nepatrně nižší než počet těch,
kteří si myslí, že „to nejhorší teprve přijde“ (46 %, +2
procentní body).
Pozitivní postoj k euru je na setrvalé úrovni (56 %
v EU, 67 % v eurozóně). Podpora jednotné měny vzrostla v 18 členských státech, nejvýrazněji pak v Litvě (63
%, +13 procentních bodů), která se k eurozóně připojí
1. ledna 2015, a v Lotyšsku (74 %, +6 procentních bodů).
V České republice je proti společné měně 70 % občanů
(pokles o 3 procentní body), pozitivní postoj pak deklaruje 25 % Čechů (+1 procentní bod).

EVROPANY NEJVÍCE ZNEPOKOJUJE
EKONOMIKA A PŘISTĚHOVALECTVÍ
Pokud jde o největší obavy občanů, na žebříčku nejčastěji uváděných problémů na vnitrostátní úrovni
i na úrovni EU nadále stoupá přistěhovalectví. Na
úrovni EU jde aktuálně o čtvrtou nejčastěji uváděnou
položku (24 %, + 3 procentní body) a na vnitrostátní
úrovni o třetí nejčastěji zmiňovanou obavu (18 %, +
3 procentní body). Na Maltě, ve Spojeném království
a v Německu ji občané dokonce uvádějí jako vůbec
nejzávažnější problém. V České republice je nejčastěji
zmiňovanými problémy nezaměstnanost (40 %) a veřejný dluh (27 %).
Průzkum Eurobarometr také ukazuje silnou podporu občanů pro prioritní témata, která stanovila
Junckerova komise.

• V otázce investic v rámci EU se více než 60 % Evropanů přiklání k názoru, že veřejné ﬁnance by měly
být využity ke stimulaci investic v soukromém
sektoru na úrovni EU.
• Pokud jde o energetiku, 73 % Evropanů podporuje
společnou energetickou politiku členských států
EU.
• Většina Evropanů (52 %) považuje za nejpozitivnější přínosy EU jednotný trh (volný pohyb osob,
zboží a služeb v rámci EU) a mír mezi členskými
státy (56 %).
• V souvislosti s problematikou migrace 71 % Evropanů uvádí, že jsou zastánci společné evropské
migrační politiky. Většina Evropanů (52 %) se staví
pozitivně k imigraci osob z ostatních zemí EU.
Občané i nadále vyhlížejí budoucnost EU s optimismem. Optimisticky ji vnímá 56 % (beze změny)
Evropanů, zatímco 37 % (-1 procentní bod) ji vidí pesimisticky. Mezi Čechy je v tomto ohledu 58 % optimistů a 40 % pesimistů.
Standardní Eurobarometr z podzimu 2014 byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů ve dnech
8.–17. listopadu 2014. V členských státech a kandidátských zemích bylo osloveno celkem 32 598 osob. První výsledky zveřejněné zprávy přinášejí přibližnou
představu o postojích Evropanů k EU, jejím institucím a politikám, a také o největších obavách občanů
a jejich vnímání hospodářské situace.
První zpráva o výsledcích je k dispozici na internetové adrese: http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/eb/eb82/eb82_en.htm
Tisková zpráva v plném znění spolu s přílohami:
IP/14/2702
(-jh-)

w w w.e c .e ur opa .e u
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zajímavost

OBZOR Plzeň
úspěšně realizuje vzdělávací projekty
OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň bylo založeno
v roce 1965 a v současné době zaměstnává více
než 200 pracovníků, z toho minimálně 50% se
zdravotním postižením. Hlavní závod je umístěn
v Plzni, kde také sídlí vedení družstva. Další závody jsou v Sušici a v Domažlicích. V letech 2001 a
2002, byla provedena certiﬁkace družstva dle ISO
14001 a ISO/TS 16949. Družstvo je významným
dodavatelem zákazníků v automobilovém průmyslu ať už první řady - automobilek, nebo druhé - subdodavatelů. Hlavním výrobním artiklem
jsou bovdenové systémy pro ovládání pohyblivých
částí vozů.
OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň v letech 2011 a 2012
úspěšně zrealizovalo projekt, který řešil speciﬁcké
vzdělávání zaměstnanců výrobního družstva. Tento
projekt byl ﬁnancován prostřednictvím Evropského sociálního fondu Operačním programem Lidské
zdroje a zaměstnanost – Globální Grant Educa.
Z důvodu úspěšnosti projektu a velkého zájmu pracovníků o tento projekt se družstvo rozhodlo pro
realizaci další výzvy Evropského sociálního fondu-Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost–
Globální Grant Educa výzva B3. Tento projekt začal
v lednu 2014 a bude končit v dubnu 2015.
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CÍLE PROJEKTU JSOU:
- inovace současného vzdělávacího systému ﬁrmy,
- vzdělávání vlastními odborníky schopnými vzdělávat i osoby se sníženou pracovní schopností,
- rozvoj kvaliﬁ kační a odborné úrovně zaměstnanců v údržbě a obsluze jednoúčelových strojů,
- zajištění zastupitelnosti pracovníků,
- dosažení stanovených přínosů projektu.
Cílovou skupinu tvoří 78 zaměstnanců ze závodů
v Plzni, Sušici a Domažlicích.

Většina z pracovníků, kteří jsou v družstvu zaměstnáni, má zdravotní postižení. Jejich schopnost učit se
novým věcem je často snížená. Mobilita pracovníků
je vzhledem k jejich znevýhodnění na trhu i omezené fyzické mobilitě ztížena. Zaměstnanci v družstvu
pracují často celý život. Skoro polovina jich je starší 50 let. Není obvyklé, aby měnili pracovní místa
a přenášeli tak nabyté znalosti do jiných podniků.
Vzdělávání této cílové skupiny je časově velmi náročné a vyžaduje zvýšenou pozornost a individuální
přístup lektora.
V rámci tohoto projektu byli vyškoleni tři zkušení
pracovníci družstva jako interní lektoři. Ti absolvovali speciﬁcká školení na ovládání jednoúčelových
strojů vyrobených na míru potřebám družstva. Tito
lektoři následně školí 75 pracovníků z výroby. Pracovníci absolvují čtyři klíčové aktivity, ve kterých se
naučí správně ovládat stroje pro výrobu speciálních
dílů (bovdenů) do různých značek automobilů.
Kurzy probíhají v interních učebnách a dílnách
družstva v Plzni, Sušici a v Domažlicích.
Text a foto: Martin Hofman

w w w.obzor - plze n .c z
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družstevní výrobky

Potěšte partnerku módní kolekcí šperků

z Granátu Turnov!

Minerál český granát se v přírodě vyskytuje v poměrně malých velikostech. Pravděpodobně největší známé
české granáty jsou součástí empírové soupravy šperků
z pozůstalosti po baronce Theodoře Ulrice Sophii von
Levetzow, která se jako sedmnáctiletá zamilovala do
72letého skladatele J. W. Goetha. V třebenickém Muzeu českého granátu je vystavena kopie šperků.

Cena prstenu je 1000,- Kč, náušnic 1860,-Kč a přívěsku 1360,-Kč. Brož stojí 1590,-Kč. Tato souprava s českými granáty je krásným doplňkem pro každou ženu.
Široký výběr jedinečných zlatých a stříbrných
šperků z kolekce družstva Granát Turnov najdete ve
ﬁremních prodejnách v Praze 1: Dlouhá ulice 28; Panská 1 a Na Příkopě 23 (Pánská pasáž).

V současné době největším výrobcem zlatých a stříbrných originálních granátových šperků je družstvo
Granát Turnov s více jak šedesátiletou tradicí.

Další ﬁremní prodejny jsou v Turnově, Liberci, Českých Budějovicích a Českém Krumlově.

Ze své kolekce Vám představuje módní soupravu
s českými granáty. Souprava je z rhodiovaného stříbra 925/000. Základem je oválný tvar osázený českým
granátem, který protíná stříbrná stopka.

Zboží je možno zakoupit též prostřednictvím
e-shopu www.granat-shop.cz.
Text: Iveta Beránková
Foto: Granát Turnov

w w w. g r anat .c z
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INTEX, výrobní družstvo, Ledeč nad Sázavou
Původně lidové truhlářské družstvo vzniklo po
druhé světové válce sloučením několika truhlářství.
Moderní historie ﬁrmy se začala psát v roce 1990, kdy
došlo k zásadní transformaci na ﬁrmu INTEX v.d.
Družtvo zajišťuje komplexní stavební činnost se
specializací na zakázkovou výrobu dřevěného, čalouněného i kovového nábytku v nejvyšší kvalitě, z materiálů jako jsou dýha, masiv, vysoký lesk, Corian,
Hi-mac, HPL, kov, nerez, sklo, kůže. Od počátku 90. let
výrobní komplex prochází neustálou modernizací.
Družstvo disponuje výrobní kapacitou cca 70 pracovníků, obrat družstva je 80 milionů korun a strojním
vybavením patří ke špičce v oboru.
Za dobu trvání ﬁrmy družstvo uskutečnilo několik
desítek časově, rozpočtově i technologicky velmi náročných projektů. Družstvo se zaměřuje na hotelové
komplexy, komerční prostory, byty či rodinné vily.
Zakázku družstvo zpracovává kompletně kmenovými pracovníky od prvotní prohlídky stavby, přes
cenovou nabídku, předložení vzorků určených prvků,
výrobní dokumentace, výroby až po montáž a předání
klientovi. Pracovní skupiny po maximálně pěti lidech
zajišťují profesionalitu, rychlost a detailní znalost zakázky, která je určující pro spokojenost klienta.
Text: Ing. Jaroslav Smejkal, předseda družstva
(-mv-)
KONTAKT:
INTEX v. d.
tel.: +420 569 726 016
www.intexledec.cz

w w w. inte x le de c .c z
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KOVO, výrobní družstvo, Brno
Školní a kancelářský nábytek
KOVO, výrobní družstvo se zaměřuje na zámečnickou výrobu
a povrchové úpravy kovů v celém
jejím spektru. Své služby a produkty nabízí zejména v oblasti
kancelářského nábytku, školního nábytku a školních tabulí. Výraznou část portfolia zabírá také
produkce reklamních stojanů,
tabulí a marketingových vizuálů
(POS a POP Solution), které jsou
vyváženy nejen po celé Evropě.
V současné době probíhá veškerá
výroba ve zcela zrekonstruovaném objektu v areálu ve Veverské
Bitýšce severně od Brna. Především díky dotačním titulům se
zadařilo nejen zrekonstruovat
výrobní
dílny a haly, ale
částečně také
obnovit strojní
park a vybavenost (nákup nového laseru).
Text:
Ing. Šimon Krčál
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POS a POP Solution

KOVO, výrobní družstvo
Na Bílém potoce 294
Veverská Bitýška
664 71
krcal@kovovd.cz
www.kovovd.cz

Kompletní nabídku
výrobků a služeb
najdete na internetových
stránkách
www.kovovd.cz
www.rytectvibrno.cz
www.lakovanibrno.cz

w w w. kovovd .c z
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víte, že...

POČÁTKY DRUŽSTEVNICTVÍ:

Robert Owen
Přerod společnosti, jenž nastal v souvislosti s první
průmyslovou revolucí, je milníkem, kterých bychom
v historii lidstva mnoho nenalezli. Netrval tisíce let, ba
ani stovky, vše se odehrávalo doslova závratnou rychlostí. Během jediného lidského života se společnost
změnila k nepoznání. Století páry stvořilo moderního
člověka, nechalo jej však napospas mnohdy nelítostným podmínkám rozvíjející se průmyslové výroby.
Zlepšení dělnického života se stalo celoživotním tématem řady soudobých myslitelů. Jedním z nich byl
i Robert Owen, mnohými pokládán za duchovního otce
družstevnictví.
Životní příběh Roberta Owena se začal psát roku 1771
ve velšském Newtonu. Sociální prostředí, z něhož
pocházel, jej nepředurčovalo k úspěchu, přesto se tak
stalo, za což vděčil především svým schopnostem a píli.
Jako syn venkovského obchodníka s železářským
zbožím opustil již v deseti letech rodnou ves a vydal
se hledat štěstí do Londýna. Zde, tak jako později i ve
Stamfordu a Manchesteru, pracoval v živnostech obchodníků s textilem. Ve svých 21 letech pak stanul ve
vedení manchesterské textilní továrny s 500 zaměstnanci. Osudovou se Owenovi stala cesta do Skotska,
kde poznal svoji budoucí ženu Caroline, dceru majitele
textilní továrny v New Lanarku, asi 40 kilometrů jihovýchodně od Glasgowa.
Ve Skotsku zůstal a se společníky továrnu v New Lanarku, která patřila mezi největší továrny svého druhu
v Británii, odkoupil. Jako spolumajitel se záhy pustil do
zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců.
Na počátku 19. století byla v průmyslových výrobách
zcela běžná dětská práce od 4–5 let věku, pracovní doba
dospělých zaměstnanců dosahovala 16–17 hodin denně
a špinavé a prašné prostředí továren se ve spojení s katastrofálním bydlením a špatnou stravou promítalo do
zdravotních obtíží a vysoké úmrtnosti. To byly jevy,
které se Owen rozhodl ze společnosti postupně odstranit. Owenovy reformy ve vlastní továrně se však
u obchodních společníků s nadšením příliš nesetkaly,
paradoxně je však odmítali i samotní dělníci. Zkrácení pracovní doby, lékařská péče či zlepšení pracovních
a ubytovacích podmínek bylo totiž vykoupeno přísnou
kontrolou osobního života zaměstnanců. Získání důvěry dělníků bylo dlouhodobým procesem, v němž Owen
nakonec uspěl.
V průběhu více jak dvou desetiletí v čele textilní továrny v New Lanarku dospěl Owen k přesvědčení, že
pouhé zlepšování pracovních a životních podmínek
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dělnictva nestačí. V představách
se upínal ke společnosti žijící na
bázi soběstačných komunit nezávislých na soudobé společnosti. Pro řadu teoretiků je vzdálenost mezi představami a skutečností nepřekonatelná, Owen však do této
kategorie nepatřil. V roce 1825 se rozhodl přesídlit do
amerického státu Indiana, kde za nezanedbatelnou část
svého jmění zakoupil již vybudovanou osadu od německého hnutí Harmonistů. Nová Harmonie, jak se nyní
osada jmenovala, měla být zhmotněním Owenových
myšlenek a důkazem jejich oprávněnosti. Podstatným
předpokladem fungující komunity je správná motivace
jejích členů, tento fakt byl však v případě Nové Harmonie zcela podceněn. Owen na složení přicházejících
osídlenců v podstatě neměl vliv, což vycházelo z jeho
přesvědčení, že člověka lze rychle převychovat. Neplatnost této teorie se však projevila již záhy. Chaotická organizace a nefungující systém práce a odměňování vedl
k zániku obce po pouhých dvou letech.
Po návratu do Británie Owen již natrvalo opustil
svoji textilní továrnu a usadil se v Londýně, kde se
zabýval rozvíjejícím se družstevním hnutím a pracoval na konceptu směnných bank. Podstatou bank bylo
zavedení směny zboží na základě poukázek, jejichž
hodnota odrážela časovou náročnost výroby konkrétního produktu. Ani tento projekt se však neujal
a směnné banky v Londýně i Birminghamu v průběhu dvou let zanikly. Stárnoucí Owen stále publikoval
své myšlenky a teze, angažoval se v odborovém hnutí
a byl i nadále v kontaktu s britským družstevnictvím,
byť již ne v tak úzkém, jako tomu bývalo dříve.
Historickým mezníkem nejen britského družstevního hnutí, ale družstevního hnutí obecně, se stal rok
1844, kdy vzniklo Rochdalské družstvo spravedlivých
průkopníků, jehož principy vývoj družstevnictví
zcela zásadně ovlivnily a daly základ té podobě družstevnictví, jakou známe dnes. Je třeba si uvědomit,
že britské družstevní hnutí dvacátých a třicátých let
19. století, které vycházelo z Owenových idejí, se od
současného chápání družstevnictví podstatně lišilo.
Třebaže se i Rochdalští průkopníci k Owenovu odkazu
hlásili, on sám se o jejich činnost již příliš nezajímal,
neboť družstvo přejímající určité principy fungování
kapitalistického podniku bylo Owenovu myšlení cizí.
Pokládat Roberta Owena za jediného ideového tvůrce
družstevnictví by nebylo správné, jeho podíl je však
i z dnešního pohledu nezpochybnitelný.
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Wikipedie

různé

Bývalí pracovníci SČMVD
oslavili společně Vánoce
Letošní předvánoční setkání bývalých pracovníků
SČMVD se konalo 16. prosince pod záštitou svazu
a OS UNIOS.
Po úvodním slovu předsedy SČMVD JUDr. Rostislava
Dvořáka, který současně popřál všem zúčastněným
příjemné prožití vánočních svátků, následovala volná zábava – přítomní měli možnost si opět po roce
připomenout pracovní zážitky z dob, kdy se aktivně
podíleli na činnosti svazu pro členská výrobní družstva.
Tato akce se těší vždy velké pozornosti ze strany
bývalých pracovníků, kteří se každoročně akce zúčastňují a vytvoří si společně příjemnou vánoční
atmosféru.

předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák

Akce se zúčastnila i bývalá šéfredaktorka časopisu
Výrobní družstevnictví Evženie Štěpánská.

Text a foto: Jana Henychová

V dalším čísle naleznete

ROZHOVOR:
Mgr. Vladimíra Vávrová, Muzeum družstevnictví
Slavná Liazka
se vrátila
z Dakaru
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Podnikové prodejny:
- Benešov
- Příbram
- Sedlčany

www.kds.cz

