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Ing. Leo Doseděl 
místopředseda představenstva SČMVD 
předseda oděvního družstva Moděva Konice

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
s přesvědčením, že jste letošní rok zahájili ve svých 
družstvech dobře a  zvládáte všechny ty legislativní 
novinky a  povinnosti, které nám vláda od počátku 
roku 2016 připravila, a že se vám daří úspěšně řešit 
problémy, se s vámi rád podělím o některé z mnoha 
našich starostí, které se však určitě dotýkají také 
hospodaření některých z vašich družstev.

Tímto úvodníkem chci reagovat na současnou obtíž-
nou situaci s řadou negativních vlivů působících na 
naše podnikání. Svou úvahu a to, jak trošku nervózně 
a jak s obavou vnímám budoucnost nejenom našeho 
oděvního odvětví, ale i všech odvětví s vysokým po-
dílem ruční práce, se pokusím vysvětlit na faktech, 
příkladech, vlastních zkušenostech a  dokreslit na 
jednom příběhu. 

Hned po revoluci, v roce 1990, jsem navštívil v rám-
ci tehdy vznikající spolupráce našeho německého 
obchodního partnera, jednu z  nejvýznamnějších 
konfekčních fi rem v  Evropě s  působností po celém 
světě, a  několik jejich poboček - výrobních závodů 
kolem Mnichova. Tyto technologicky supermoder-
ně vybavené fi rmy byly prázdné nebo zde probíhaly 
přípravné práce k  jejich uzavření. Pamatuji si velmi 
dobře i na uváděné příklady, že to zaměstnanci velmi 
těžce nesli a u manažerů se to podepsalo i na zdraví. 
Tehdy jsme v  Německu nakoupili „levněji“ některé 
speciální stroje a  vybavení pro naše dílny. Jako za-
čínající a  mladý předseda oděvního družstva jsem 
byl z  tohoto procesu rozčarovaný a  snažil jsem se 
pochopit kapitalistické podnikání v  praxi a  obchod-
ní strategii a fi lozofi i úspěšné německé fi rmy, která 
zavírá své moderně vybavené pobočky, propouští za-
městnance a přesunuje výrobu za hranice – v tomto 
případě nedaleko do „východního bloku“, v roce 1990 
do České a Slovenské Federativní Republiky.

Uplynulo 26 let a s tou úspěšnou německou fi rmou 
nadále spolupracujeme a  tvoříme pro ni velmi vý-
znamnou část výrobní základny. Za těch 26 let jsme 
zcela přetvořili a  restrukturalizovali náš výrobní 
program, začali se specializovat pouze na výrobu 
oděvů, zmodernizovali jsme celé naše družstvo, vy-
rábíme ve zrekonstruovaných objektech vybavených 
novým technologickým zařízením, jsme fi nančně 
stabilní a tvoříme zisk. Za poslední tři roky jsme pro-
investovali 20 milionů korun bez jakýchkoliv úvěrů 
a  v  současnosti máme naplněnou naši výrobní ka-
pacitu i část kapacit kooperujících fi rem již do srpna 
letošního roku. Zdálo by se ideální stav. Ale tento stav 
pro mě určitě není uklidňující, ba naopak.

Myslím si, že stávající situace je už nyní a  bude 
v  nejbližším období velmi složitá a  nutí mě proto 

i  k  úvahám typu 
– není stávající situ-
ace již blízko situaci 
jako v Německu před 
těmi 26 lety?

Rozdíl oproti teh-
dejší situaci je ten, že 
během tohoto čtvrt-
století se převážná 
část konfekční výroby i  výroby v  jiných oborech 
přesunula úplně jinam, a to nejdříve na Balkán a poté 
ještě dál do Turecka, do Asie, Indonésie a  do jiných 
částí světa s nesrovnatelně nižší úrovní nákladovosti 
na mzdy, energie a ostatní náklady a  s velmi nízkou 
životní úrovní.

Kvalitativní úroveň výroby a  technologického 
zpracování v  těchto dříve zaostalejších a  chudších 
oblastech světa se mezitím zásluhou investičních 
impulsů zahraničních fi rem a  odbornou výpomocí 
jejich techniků v tomto období výrazně zlepšila.

Současně v regionu střední a východní Evropy, ale 
především střední Evropy, vzrostly všechny (pro vý-
robu a kalkulaci výrobků) významné náklady tak, že 
jsou již srovnatelné s náklady v „západní“ Evropě (ně-
které jsou paradoxně i vyšší). Vymizely téměř všech-
ny rozdíly až na jednu konkurenční výhodu, kterou 
jsme oproti „západu“ měli a ještě máme, a to je úroveň 
mzdových nákladů.

Zvyšováním minimální mzdy současným tempem 
až na vládou avizovanou úroveň v  nejbližším ob-
dobí se této výhody zbavujeme a to způsobí značné 
dopady hlavně do odvětví s  vysokým podílem ruč-
ní práce, tj. odvětví s  nízkou průměrnou mzdou 

– mzdou již velmi blízkou úrovni minimální mzdy. 
K  těmto odvětvím patří také oděvní výroba. Mini-
mální mzda vytváří v  našem odvětví demotivující 
prostředí, které velmi podstatně snižuje celkovou 
produktivitu práce.

Pokud připočteme předpokládanou skutečnost 
ukončení intervencí ČNB na začátku roku 2017 a po-
sílení české koruny, bude to znamenat další negativní 
vliv do hospodaření družstev zaměřených na export 
(např. naše oděvní družstvo za rok 2015 exportovalo 
98 procent zboží z celkového objemu výroby).

Další fakt výrazně ovlivňující náš obor je trvalý 
nedostatek vyučených kvalifi kovaných šiček a  vy-
studovaných profesionálních odborníků z  oděvní 
branže. Situace se bude v  průběhu několika dalších 
let ještě zhoršovat z  důvodu odchodu vyškolených, 
zkušených a  zapracovaných „oděvářů“ do důchodu. 
Bohužel mladých a  perspektivních pracovníků pro 
tento obor nepřibývá.
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www.modeva.cz

Ze shrnutí všech negativně působících jevů lze 
usoudit, že aktuální situace a budoucnost pro oděvní 
odvětví není opravdu jednoduchá a  je to velmi žha-
vé téma k  řešení! Pro nás manažery družstev, v  od-
větvích s vysokou mírou podílu ruční práce a  tomu 
odpovídající nízké úrovni průměrných výdělků, pře-
stavuje tento nepříznivý stav velkou výzvu a hledání 
řešení ke změně. 

Jsem si vědom i  toho, že náprava tohoto stavu ne-
bude jednoduchá, a  že je nutné změnit celou řadu 
souvisejících okolností. Na 
prvním místě, a to je základ 
a  rozhodující předpoklad 
pro další existenci oboru 
(a nic jiného nám stejně ne-
zbude), je výrazné zvýšení 
produktivity práce při sou-
časném vysokém kvalitativním standardu výroby. 
Při tak vysoké míře ruční práce a  velmi různorodé 
skladbě zakázek oděvní výroby je to velmi obtížný 
úkol. Splněním tohoto cíle přinese i  vyšší průměr-
nou mzdu a tím dojde k zatraktivnění celého oboru. 
Dále je potřeba pokusit se změnit postavení našeho 
oboru tím, že změníme podvědomí rodičů a žáků ve 
vazbě k zájmu o řemeslo, o vyučení nebo vystudování 
v tomto oboru a nalezení uplatnění ve fi rmách, které 
jsou úspěšné, a ve kterých se mohou učni a studenti 
dále realizovat a mohou si současně i slušně vydělat.

Celé odvětví textilní a  oděvní výroby je pozname-
náno složitým historickým procesem s  negativními 
dopady, kdy současně dostalo silnou ránu pod pás 

„mediálně známými kauzami“. Pro nás, kteří jsme to 
všechno ustáli, je o to složitější vrátit tomuto odvětví 
ztracenou důvěryhodnost.

Určitě budeme usilovat o udržení své pozice na trhu 
a  předpoklady, které k  tomu potřebujeme, si musí-
me sami vybojovat. Změnit postoj a  chování našich 
zahraničních zákazníků, kteří kapitalistický styl již 

mají velmi dobře zažitý, 
bude náročné, ale snažím 
se vytvářet neustálý tlak 
na zvyšování cen ve vztahu 
k  dosahované kvalitě vý-
roby, k  zabezpečovanému 
servisu, k  ohodnocení pro-

fesionální a profesní úrovně všech našich pracovníků 
i  ve vztahu k  dlouhodobé spolupráci a  osobním kon-
taktům. V  návaznosti na navýšení minimální mzdy 
od 1. ledna 2016 jsem absolvoval s našimi zahraničními 
zákazníky řadu jednání o cenách pro letošní rok, někdy 
úspěšněji, někdy méně. Brání se tomu, což je logické. Je 
těžké zdůvodňovat a vysvětlovat politická a populistic-
ká rozhodnutí vlády a odborů k tak výraznému mzdo-
vému nárůstu v tak krátkém období (z roku na rok). Na 
druhou stranu hlavně do Německa již odešlo a neustále 
odchází desetitisíce našich odborníků žádaných profe-
sí, kde za stejnou práci dostanou ze zákona minimálně 
čtyřikrát tolik. Z  toho je zřejmé, že zahraniční fi rmy 
jsou ochotny v případě potřeby zaplatit za požadovanou 
kvalitu a  produktivitu. Ze zákona o  minimální mzdě, 
která platí již i v Německu, tuto povinnost mají. Pokud 
máme i v budoucnu zabezpečit tu nejvyšší „top“ kvalitu 
vyráběných výrobků fi rmám světových značek, potře-
bujeme k tomu profesionální tým pracovníků a odbor-
níků a ty musíme umět zaplatit, přeneseně nám za tento 
servis „musí“ zaplatit náš zákazník.

Tyto pracovníky „musíme“ umět sehnat, popřípadě 
si je sami vyučit a vyškolit, pokud nebudou k dispozici 
z odborných škol (pozn. měla by řešit naše „Sektorová 
dohoda“). Vrátit požadovaná řemesla do učňovských 
zařízení a učilišť by měla pomoci naše vláda.

Současně s  těmito kroky je nutné vyvíjet, produ-
kovat a  realizovat vlastní výrobky s  co nejvyšší při-
danou hodnotou, která nám pomůže vytvářet další 
zdroje a umožní mzdový nárůst. Popřípadě budeme 
ještě hledat i  jiné doplňkové činnosti s  vyšší renta-
bilitou v příbuzných oborech, při současných dalších 
investicích do modernizace výroby a úspor nákladů. 

Věřím tomu, že při splnění daných cílů a všech těch-
to opatření, řešení existuje.

Chtěl bych vám popřát, ať vám všechna vaše ma-
nažerská rozhodnutí vyjdou a  směřují k  rozvoji 
a  úspěšnému hospodaření vašich družstev, přenese-
ně i celého výrobního družstevnictví.
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Výrobní družstva na veletrhu STYL v Brně
Veletrhy módy STYL a KABO by si neměl nechat 
ujít žádný odborník ani obchodník z textilní, 
oděvní a  kožedělné branže. Aktuální módní 
trendy z  oblasti oděvů, textilních výrobků, 
doplňků, šperků, stejně jako obuvi a koženého 
zboží lze nalézt každoročně v únoru a srpnu 
v brněnském výstavním areálu. Veletrhy jsou 
lákadlem pro všechny, kteří mají rádi módu, 
neboť kde jinde by mohli najít tolik inspirace, 
jako právě zde. Veletrhy STYL a KABO, které 
se konaly ve dnech 20. – 22. února, přinesly 
řadu novinek, trendů, inspirací… Staly se 
kontaktním místem pro odbornou veřejnost 
pro navázání spolupráce a  pro uzavírání 
kontraktů. Ne nadarmo se říká – když fi rma 
není na veletrhu, jako by nebyla. 

Každoročně mají na veletrzích STYL a KABO 
svou expozici pod záštitou Svazu českých 
a  moravských výrobních družstev také 
výrobní družstva. Novinky ze světa módy, 
ale i  tradičně žádané modely přivezla do 
Brna výrobní družstva Integra Zlín, Modela 
Pardubice a  Moděva Konice. Družstva pro 
veletrh STYL připravila kolekce dámských 
oděvů, které doplnilo i  několik pánských 
modelů.
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Integra, výrobní družstvo, Zlín představila dám-
ské oděvy ve velikostní řadě 38–62. Základem její 
současné kolekce je letní ošacení pro každodenní 

nošení – trička, halenky, 
šaty, letní saka, kalhoty 
a bundičky. Vše bylo zpra-
cováno v pestrých barvách 
a z příjemných směsových 
materiálů. Pro slavnostní 

příležitosti lze v kolekci nalézt topy, šaty, sukně a ka-
bátky, které se dají využít samostatně nebo i vzájem-
ně kombinovat. Zde převládá tmavě modrá a  černá 
v  kombinaci s  bílou. Právě o  malé společenské šaty 
určené pro svatby, promoce a další slavnostní událos-
ti byl na veletrhu na stánku Integry Zlín velký zájem. 
Zákaznice oceňovaly kvalitu použitých materiálů 
i vysokou úroveň zpracování. 

Modela, výrobní družstvo Pardubice připravila 
pro sezonu jaro – léto 2016 novou kolekci dámských 
oděvů zahrnující letní šaty, sukně, halenky, kabátky 
a kalhoty. Výrobky jsou ušité z materiálu převážně ve 
složení bavlna, polyester, viskóza a elastan a všechny 
modely jsou nabízeny v  módních barvách. Modely 
se vyznačují pohodlným nošením, snadnou údržbou 
a  v  neposlední řadě i  příznivými cenami. Největší 

zájem zákazníků byl o  pouzdrové šaty z  kvalitních 
materiálů z dovozu určené pro slavnostní příležitosti. 
Obchodníci se při svém výběru zaměřili na materiály 
a designy, které nebyly k vidění u jiných vystavova-

telů. Modela Pardu-
bice prodává svou 
produkci ve vlastní 
podnikové prodejně 
v  Chrudimi, ale své 
oděvy dodává také 
do maloobchodních 
prodejen po celé 
České republice i  na 
Slovensko. Její nová 
kolekce se líbila, 
na veletrhu získala 
řadu nových zákaz-
níků.

Moděva oděvní družstvo Konice připravila novou 
kolekci dámských zimních plášťů, palet, pelerín a pán-
ských bund. Základem modelové řady jsou nadčasový 

VD_3_2016_OK.indd   6VD_3_2016_OK.indd   6 26.02.16   18:2126.02.16   18:21



   
  

7 

3/2016  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

design spolu s propraco-
vanými detaily a vysoká 
kvalita použitých materi-
álů včetně jejich zpraco-
vání. V  kolekci lze nalézt 
dlouhé elegantní pláště 
a  půvabné kabátky z  vel-
mi kvalitních italských 
vlněných materiálů s pří-
měsí kašmíru ozdobené 
kožešinkou. Na některých 
modelech je použita tech-
nologie prošití imitující 
ruční práci. Vnitřní vy-
pracování kabátků odpo-
vídá aktuálním trendům 
a  použití barevných výpustků a  kontrastních vzo-
rovaných podšívek dotváří celkový vzhled výrobku. 
Silueta modelů je souměrná a  vyštíhlená v  pasové 
linii. Pláště zdobí pásky, fazónové límce, kapuce 
a přírodní kožešiny. Barevnost je zvolena ve světlých 
pastelových barvách v odstínech módní světle mod-
ré a camel. Zboží je však možné objednávat z široké 
palety barev od bílé, červené, fi alové, zelené až po 
černou. Novinkou jsou dámské kabátky s trendovým 
kombinováním několika druhů materiálů a techno-
logií. Použita je kombinace klasického vlněného fl au-
še s  detaily z  proševu z  lesklého materiálu, který je 
vyplněn peřím. Na některých modelech jsou použity 
třpytivé aplikace z  kamínků Swarovski. Pro pány 
byly vyvzorovány vlněné bundy ve zkrácené délce 
doplněné úpletovým límcem v causal stylu. Nová ko-
lekce byla zákazníkům předvedena jak na veletržním 
stánku, tak při módních přehlídkách, které se konaly 
2x denně na centrálním mole. Tradičně největší zá-
jem zákazníků byl o  pelerínu, a  to v  klasické černé 
barvě, v  provedení s  kapucí a  ozdobenou bohatými 
kožešinovými lemy. Dalším úspěšným modelem byl 
dlouhý plášť s  velkým kožešinovým límcem. Z  no-

vých trendových modelů se velmi líbil kabátek z fl au-
še v kombinaci s proševem plněným peřím. Zákazníci 
objednávali i klasickou pánskou bundu.

Letošní únorové ve-
letrhy přinesly zú-
častněným družstev-
ním výrobcům řadu 
nových kontaktů, zajímavý 
objem objednávek a  inspirativní setkání. Společná 
expozice zahrnující společné zázemí a  konferenční 
prostory přináší komfort pro jednání i  velmi dobrý 
servis. Na stánku svazu byla umístěna obrazovka 
a k propagaci družstev a jejich výrobků přispělo i pro-
mítané nové video. Společnou družstevní expozici 
navštívili i zástupci nevystavujících družstev, využili 
zde prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností a na-
vázání kooperací. 

Být na veletrhu je prestiž, podpora všeobecné 
známosti značky. Dát o sobě vědět – to by mělo být 
jedním z  nejdůležitějších cílů každé fi rmy, pokud 
chce být kromě úspěšného výrobce také úspěšným 
prodejcem.

Text: Jana Henychová, Mgr. Rodan Svoboda, 
Ing. Lenka Bartoničková

Foto: Jana Henychová

Družstevní expozici 
navštívila velvyslan-
kyně ČR na Slovensku 
Livia Klausová. Se zá-
jmem si prohlédla na-
bídku oděvů Moděvy 
Konice a  vyzkoušela 
si i jeden z modelů, 
který jí byl darován.

Expozici Moděvy doplňovala prezentace čtyř mo-
delů navržených studentkami 3. ročníku oboru 
Design oděvu ze Střední školy designu a módy Pro-
stějov, se kterou Moděva spolupracuje.

Zleva: Jan Wiesner (prezident KZPS), Livia Klausová 
(velvyslankyně ČR na Slovensku), Ing Leo Doseděl (předseda 
VD Moděva Konice),Markéta Bořilová (Moděva Konice), 
Veronika Beláková (Moděva Konice)
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Lidé postižení slabozrakostí nebo nevidomí nemají svůj úděl lehký – ať se již s tímto postižením 
narodili nebo se s ním potýkají následkem některé z nemocí, musí se učit stále novým věcem 
a dokázat využívat naplno své ostatní smysly tak, aby se pokud možno co nejvíce zapojili zpět 
do téměř normálního života.  Žádná pomůcka jim zrak nevrátí – může jim však pomoci získat 
informace, o které by následkem svého postižení jinak přišli. Naše návštěva patří družstvu 
SPEKTRA Praha, prodejci moderních pomůcek pro slabozraké a nevidomé.

Jaké služby a výrobky poskytujete 
svým zákazníkům?
Těžištěm našeho sortimentu 
jsou pomůcky a  služby pro lidi 
se zrakovým handicapem a  dále 
kompenzační pomůcky pro lidi 
s  tělesným postižením. Jedná se 
zejména o  problémy s  jemnou 
motorikou, kde lidé nemohou psát 
a tedy používat standardní kláves-
nici, myš a podobně.

Jaké speciální výrobky a  služby 
nabízíte?
Naše nabídka je specifi cká pro kaž-
dého zákazníka – snažíme se všem 

věnovat osobní péči a poskytnout 
mu nejvhodnější pomůcku úměr-
nou jeho postižení. Kromě pomů-
cek pro slabozraké a  nevidomé 
Spektra nabízí také výrobky ur-
čené pacientům s  těžkým ochr-
nutím a  všem lidem se sníženou 
pohyblivostí. Kromě standardních 
příslušenství se speciálními klá-

vesnicemi či monitory, nabídkou 
dalšího příslušenství, se jedná 
o  systémy ovládané pohybem očí 
či náklonem hlavy. Mezi nabídku 
patří také velkoplošné klávesnice 
nebo příslušenství jako například 
alternativní myš, též ovládaná po-
hybem hlavy, úst, očí či jen drob-
ným pohybem v obličeji.

ROZHOVOR
Jiří Rezler
předseda

RNDr. Břetislav Verner, CSc. 
ředitel

Moderní pomůcky pro slabozraké a nevidomé
SPEKTRA Praha

Kdo by myslel, že pomůcka končí 
u  Braillova písma nebo slepecké 
hole, dost by se mýlil. Moderní 
pomůcky pro slabozraké jsou 
v  současné době na tak vysoké 
úrovni, že zejména ti, kdo dove-
dou zacházet s běžným počítačem, 
mají prakticky možnost, jak pou-
žívat běžné věci v životě, jako jsou 
knihy, noviny ale třeba i  různé 
dokumenty na úřadech a  podob-
ně. Díky moderním pomůckám 
mohou ale také pracovat – dál ve 
svých činnostech, jaké například 
vykonávali před postižením nebo 
jaké vykonávají jejich kolegové, 
kteří mají zrak v  pořádku. Není 
třeba představit si pracujícího 

slepce pouze jako výrobce kartáčů 
či drobných montážních prací, ne-
vidomí lidé s  moderními pomůc-
kami mohou být prakticky vším 
jako ti, kteří mají zrak v pořádku. 

Speciální pomůcky pro slabozraké 
a  nevidomé pomáhají překonávat 
informační bariéry. Zvětšují text 
či jej přečtou syntetickým hlasem, 
zpřístupňují počítače, telefony 
a další zařízení moderní komunika-
ce. Máme štěstí, protože během naší 
návštěvy právě přichází do prodej-
ny zájemce o  speciální pomůcky 
a vidíme tak přístup k zákazníkovi 
v  praxi. Spektra nabízí mj. také 
vstupní diagnostiku, během které 
doporučí vhodnou pomůcku s ohle-

dem na diagnózu a účel použití, pří-
padně i schopnosti zájemce. Spektra 
poskytuje také poradenství, kde lze 
pomůcky vyzkoušet a zapůjčit nebo 
poradí, jakým způsobem lze získat 
příspěvek na zakoupení potřebné-
ho zařízení. Během naší návštěvy 
máme možnost zpovzdálí sledovat 
rozhovor s  nevidomým, který při-
šel s  doprovodem. Zkouší si za po-
moci personálu vhodné pomůcky 
a společně řeší detaily. Věnují se mu 
– jsou tu v tu chvíli pro něj. Dopo-
ručí, co je pro jeho druh postižení 
nejvhodnější. 

Pro upřesnění informací jsme 
pro vás připravili společný rozho-
vor vedoucích zástupců družstva.

8  
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Zleva: RNDr. Břetislav Verner, CSc. (ředitel), 
Jiří Rezler (předseda)
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Jak probíhá konkrétní spolupráce 
se zákazníkem?
Primárně dodáváme pomůcky 
jako takové. K tomu následně na-
bízíme doprovodné služby. Jedná 
se především o  lokalizaci, re-
spektive transformaci pomůcky 
do českého prostředí. U  počítačů 
je to instalace české verze speci-
álních programů a  dále úprava 
softwaru, aby vyhovoval přímo 
konkrétnímu zákazníkovi podle 
typu jeho postižení. Dále prová-
díme také doprovodné služby, 
jako například školení lektorů 
tyfl ocenter a  tyfl oservisu (po-
skytovatelé služeb slabozrakým 
a  nevidomým) i  organizacím po-
skytujícím služby lidem s  těles-
ným postižením – tato kontaktní 
místa se nacházejí zpravidla v ka-
ždém kraji. Jejich pracovníci jsou 
pak po odborném školení schopni 
zákazníkům či dalším školitelům 
pomoci přímo v regionu, kde pů-
sobí. Mezi další služby pak patří 
víceméně trvalá uživatelská pod-
pora. Pokud má uživatel problém 
a neví si s ním rady, může zavolat 
nebo napsat a podle stanovených 
podmínek pak službu zajistíme 
buď zdarma, či za poplatek. Té-
měř vše se dá vyřešit po telefonu 
či vzdáleným připojením po in-
ternetu – pokud se jedná o pomoc 
po havárii systému, kdy je nutná 
fyzická reinstalace, jsme schopni 
tyto služby rovněž zajistit nebo 
doporučíme klientovi, na koho se 
může obrátit.

Lze pro váš speciální software či 
další pomůcky s  tím související 
použít jakýkoliv počítač?

V  podstatě ano, námi dodávaný 
počítač je, dá se říci, běžný počítač, 
ale upravený tak, aby s ním mohl 
slabozraký či nevidomý člověk 
zacházet.  Moc to ale nedoporuču-
jeme – pokud se jedná například 
o domácnost, kde se lidé na počíta-
či střídají, pak je to velmi neprak-
tické. Nevidomý by měl mít vlastní 
počítač, protože si vytvoří určitý 
postup činností, má něco speciál-
ně nastaveno pro sebe a jakákoliv 
menší změna může pro něj zna-
menat problém s ovládáním. Další 
věcí je, že počítače rychle stárnou, 
program vyžaduje poměrně rych-
lý a  moderní počítač a  pokud již 
postižený člověk požádá o  státní 
podporu, jedná se o  často složitý 
administrativní proces, nárok na 
pomůcku má jednou za pět let –  
takže i z tohoto důvodu je pro sa-
motného žadatele lepší za využití 
devadesátiprocentního příspěvku 
zakoupit si rovnou moderní a dob-
rý systém, který ho bude provázet 
minimálně pět let a bude jeho ne-
postradatelným pomocníkem.

Co vše takový počítač dovede?
Standardní počítač je doplněn 
speciálním softwarem, který mo-
nitoruje, co se ve spuštěné aplikaci 
děje, a  zpětně to dává nějakým 
způsobem najevo. Buď se tak děje 
formou zvětšeného obrazu na 
monitoru nebo hlasem. Výstup 
z  počítače lze dostat též pomocí 
slepeckého Braillova písma - k po-
čítači lze připojit speciální kláves-
nici, na které lze toto písmo psát 
i  číst a  tedy zadávat do počítače 
pomocí této speciální klávesnice 
úkony a  současně číst výstupy. 
Pokud klient svede psát na běžné 
klávesnici všema deseti, pak může 
používat samozřejmě i  tu. Přes 
USB konektor lze pak připojit obě 
klávesnice naráz a během užívání 
je střídat dle potřeby.

Jak se řeší klikání myší, které je 
pro normálního člověka běžné, ale 
pro lidi s vadami zraku je praktic-
ky neřešitelným problémem?
Co se týče běžné klávesnice, tak té-
měř všechny povely se dají zadávat 
formou zkrácených povelů, resp. 

kombinací kláves. Pokud někdo 
vidí, ale nemůže klikat, resp. pra-
covat s myší, pak funguje speciál-
ní ovládání pomocí očí a podobně.

Kde všude je možné praktické vy-
užití lidí se zrakovými či motoric-
kými problémy?
Mohou se plnohodnotně zapojit do 
běžného pracovního i osobního ži-
vota. Díky speciálním pomůckám 
mohou pracovat na důležitých pra-
covních funkcích, jako jsou práv-
níci, překladatelé a podobně.  Naši 
pracovníci, mezi nimiž jsou též sla-
bozrací a nevidomí, používají naše 
počítače se speciálním softwarem, 
takže vidíme, jak námi nabízené 
pomůcky fungují v praxi.

Vyrábíte také vlastní výrobky?
Většina produktů z  naší nabídky 
pochází ze zahraničí. Jsme tvůr-
ci pouze speciálního softwaru, 
zajišťování lokalizace na Českou 
republiku a  podobně. Vyrábíme 
ale například jeden menší, zato 
velmi potřebný výrobek, který 
jsme u konkurence nenašli – jedná 
se o indikátor hladiny a světla. Po-
kud si chce nevidomý člověk nalít 
nápoj do hrnku, musí zkoumat 
výši hladiny prstem a podle doty-
ku pozná, zda je hrneček plný. Náš 
indikátor je drobnou pomůckou, 
která se zavěsí na kraj hrníčku. 

Pokud nalévaná hladina dosáhne 
maximální výše, ozve se zvuko-
vý signál. Výrobek je současně 
indikátorem světla. Je praktický 
z  důvodu bezpečnosti a  šetření 
nákladů, když například někdo za-
pomene v místnosti zhasnout. Po-
kud se v místnosti svítí, pomůcka 
vydává zvukový signál. Mezi další 
drobné pomůcky patří například 
speciální pravítka a  úhloměry 
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pro geometrii do škol. Pravítka 
mají potřebná místa vyznačena 
plasticky. Rýsuje se na speciální 
papír, kde lze nahmatat po narý-
sování čáru. Pomůcky slouží pro 
rýsování, respektive pro to, aby 
nevidomý získal alespoň hrubou 
představu o tvaru objektů. Je jas-
né, že od nevidomých nelze oče-
kávat bůhvíjakou přesnost, ale je 
dobré, pokud získají alespoň obec-
ně představivost o tvarech. 

Jaké další pomůcky lze u  vás za-
koupit?
Mimo jiné prodáváme mobily 
a tablety se speciálním softwarem 
nebo do mobilu zákazníka speciál-
ní software instalujeme. Nemůže 
to však být libovolný mobil, jenom 
takový model, který spolupráci se 
speciálním softwarem podporuje, 
a  to je poměrně omezený sorti-
ment mobilů.

Zúčastňujete se výstav a veletrhů?
Ano, klademe na to velký důraz, 
neboť přímo v  našem prezentač-
ním stánku si zákazníci mohou 
výrobek nezávazně vyzkoušet. 
Mají možnost v praxi otestovat, že 
si i se svým postižením mohou po-
mocí námi nabízených pomůcek 
přečíst noviny, časopisy či knihy. 
Dost lidí stále netuší, že se tyto 
pomůcky vyrábějí. Přitom stát je 
vůči postiženým poměrně vstříc-
ný – tyto pomůcky jsou drahé 
a jelikož by na ně řada postižených 
lidí fi nančně nedosáhla, stát hradí 

90 procent ceny.  Dost lidí se bez 
pomůcek obejde – ovšem do doby, 
než je vyzkouší. Pokud pak z něja-
kého důvodu o ně přijdou, těžce to 
nesou, cítí se jako ztraceni. U  nás 
mají možnost vyzkoušet si nové 
technologie přímo na svém druhu 
postižení. Sázíme na jejich nej-
bližší, kteří se o nás dozvědí a po-
stiženého pak do naší fi rmy či na 
veletržní stánek přivedou. Vysta-
vujeme například na brněnských 
veletrzích Rehaprotex a  Tmavo-
modrý festival, na ostravském 
výstavišti Černá louka a  v  Praze 
na výstavě Non Handicap. Dále 
organizujeme tak 70 akcí ročně 
na regionální úrovni – zpravidla 
ve spolupráci s oblastní odbočkou 
slepeckého spolku SONS v ČR nebo 
některým krajským tyfl ocentrem, 
kde uspořádáme prezentaci po-
můcek.

Spolupracujete také s  očními lé-
kaři?
Snažíme se je propagačně oslovit – 
naše služby nejsou součástí léčby, 
medicinský postup lékaře dovede 
pacienta do nějakého stavu, kde již 
léčebný proces končí. Pak nastupu-
jeme my s našimi pomůckami. Ví-
táme, pokud oční lékaři poskytují 
pacientům, kde již je léčba nemož-
ná, informace o našich pomůckách 
a případně naši fi rmu doporučí.

Je ve vašem oboru konkurence?
Ano, je. Existuje několik fi rem 
poskytujících podobný sortiment 

jako my. SPEKTRA je ale v  tomto 
oboru největší v České republice.

Z nabídky SPEKTRY:
ClearView C – stolní lupa
Je vhodná pro silně slabozraké 
čtenáře, kteří více čtou – novi-
ny, časopisy či knihy. Má snadné 
a  pohodlné ovládání, zvětšení je 
až 95krát podle velikosti monito-
ru. Vyrábí se ve dvou provedeních 
– „ClearView“ s  pracovním pro-
storem pod kamenou pro psaní, 
kreslení i  drobnou práci a  v  pro-
vedení „ClearView s  hlasem“, při 
jehož užití lze textovou předlohu 
též poslouchat.

Traveller HD – skladná stolní lupa
je určena silně slabozrakým čte-
nářům. Lupa je skladná a  lehká, 
snadno se ovládá pomocí velkých 
a  dobře hmatných tlačítek. Má 
zvětšení až 30krát a monitor s úh-
lopříčkou 34 centimetrů má vyso-
ké (HD) rozlišení.

Compact HD – přenosné lupy
Jedná se o novou generaci přenos-
ných kamerových lup s  vysokým 
rozlišením (HD).  Jedná se o menší 
lupu – dle provedení, respektive 
podle velikosti obrazovky až 15,5 
centimetru.  Tato lupa zvětšuje 
podle provedení až 24krát.

ClearReader+ - hlasová čtečka
Je určena slabozrakým a  nevido-
mým. Dokáže přečíst textovou 
předlohu syntetickým hlasem, ať 
přes reproduktor nebo výstupem 
na sluchátka. Výhodou zejména 
pro ty, kteří jdou například něco 
řešit na úřady, je právě tato mobilní 
čtečka. Stačí jen zařízení postavit, 
vysunout lupu, zapnout – a zamě-
řit na text, který chce slabozraký 
či nevidomý přečíst. Umožňuje až 
šest hodin provozu z  baterií. Lze 
číst kdekoliv bez připojení k síti.

Text: Jana Henychová, 
Ing. Lenka Bartoničková

Foto: Jana Henychová
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Koruna zůstane ještě delší dobu 
slabou měnou

České ekonomice se v loňském roce vedlo opravdu 
velmi dobře. Růst průmyslu, stavebnictví a služeb 
je toho jasným důkazem. Výrazně se snížila i neza-
městnanost a konečně se začala viditelně zlepšo-
vat i fi nanční situace nemalé části domácností. To, 
co spotřebitele potěšilo, byla nepochybně i nízká 
infl ace spojená v závěru roku s rychlým snižová-
ním cen pohonných hmot v důsledku propadu cen 
ropy a jejích derivátů na světových trzích. K téměř 
nulové infl aci přispěl i  příznivý vývoj cen elek-
trické energie, které se v ČR odvozují od dění na 
německém trhu. 

Zatímco infl ace klesala a s tím se snižovaly i její vý-
hledy, změnil se i přístup ČNB ke kurzovému režimu 
zavedenému v listopadu 2013. Už v průběhu loňského 
roku sice část investorů na fi nančních trzích začala 
spekulovat o uvolnění koruny ze zmíněného režimu 
a  o  jejím následném rychlém posílení, avšak postu-
pem času bylo čím dál jasnější, že tzv. exit (opuštění 
kurzové hranice na úrovni 27 korun za euro) nemusí 
být až tak blízký, jak se trh domníval, nebo jak ČNB 
původně sama prezentovala. Ostatně to se již potvr-
dilo na letošním prvním zasedání bankovní rady 
ČNB. Doposud platilo, že centrální banka hodlá držet 
korunu nad úrovní 27 CZK/EUR do druhé poloviny 
letošního roku, avšak aktuálně již ČNB hovoří o prv-
ní polovině roku 2017. A  to není zdaleka vše, s  čím 
centrální banka na začátku února přišla. Tou druhou 
zásadní informací bylo oznámení, že vážně diskutu-
je o  zavedení záporných úrokových sazeb. Zatímco 
dlouhou etapu pevného devizového kurzu máme již 

dávno vyzkoušenou 
a  zažitou, negativní 
sazby jsou něčím 
zcela novým, i  když 
v  evropském kon-
textu rozhodně už 
ne výjimečným. Ale 
popořadě. 

Pro centrální ban-
ku není zdaleka až 
takový problém 
držet kurz koruny 
nad uvedenou hra-
nicí, jen to vyžaduje 
v  případě potřeby dodávat na trh dostatečné množ-
ství nových korun, respektive neomezeně nakupovat 
přicházející eura. ČNB za druhou polovinu loňského 
roku takto do svých devizových rezerv musela na-
koupit přibližně 9 mld. eur a do oběhu tak pustit přes 
240 mld. nových korun. Když k tomu připočteme in-
tervence při zavedení režimu, tak jde již o 16 mld. eur 
a  tedy přes 400 mld. korun. Ze statistik devizových 
operací ČNB přitom vyplývá, že centrální banka musí 
na trh vstupovat čím dál častěji. Důvodem je zájem 
investorů, kteří na českém trhu hledají zajímavější 
zhodnocení, případně jsou stále přesvědčení, že dojde 
k dřívějšímu než avizovanému uvolnění české měny. 

Atraktivitu koruny podtrhuje fakt, že hlavní úroko-
vá sazba ČNB zůstává stále těsně nad nulou, zatímco 
Evropská centrální banka svoji současnou depozitní 
sazbu snížila na -0,3 % a jak se zdá, poklesu této sazby 
ještě nemusí být zdaleka konec. Vedle toho ECB zalévá 
trh novými eury, když každý měsíc nakoupí dluhopi-
sy v hodnotě cca 60 mld. eur, a tím ještě více přispívá 
k přetlaku volné eurové likvidity na evropském trhu. 

ru
b

ri
ka

 m
an

až
er

ů
 d

ru
žs

te
v

Ing. Petr Dufek, analytik ČSOB
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Termíny regionálních porad SČMVD

Část z  těchto peněz nepochybně hledá příležitost za 
hranicemi eurozóny (i v ČR), kde by mohla investorům 
přinést kladný výnos (a  nikoliv oněch -0,3 %), které 
sama ECB nabízí. 

Právě pokles sazeb v eurozóně nejspíše přivádí ČNB 
na myšlenku zavést záporné úrokové sazby i  u  nás. 
Znamenalo by to, že by banky mohly ukládat svoji vol-
nou likviditu (aktuálně přesahuje jeden bilion korun) 
nikoliv za současných 0,05 % ročně, ale za zápornou 
sazbu. Pravděpodobně by to vedlo i  ke snížení úro-
kových sazeb na českém fi nančním trhu a k dalšímu 
zvýšení cen tuzemských dluhopisů, z  nichž řada už 
dnes nese záporný výnos. Investoři tak vlastně platí 
za to, že mohou fi nancovat český stát. Tato nová si-
tuace by mohla odradit část investorů poohlížejících 
se po tuzemském trhu, avšak je otázkou, jak moc by 
musela být hlavní úroková sazba ČNB záporná, aby 
k tomu skutečně došlo. Jak je vidět na švédském pří-
padě, ani 0,35 % nestačilo a švédská centrální banka 
musela aktuálně svoji sazbu snížit na -0,5 %. Zavedení 
záporných úrokových sazeb by mohlo znamenat další 
pokles sazeb u vkladů a úvěrů a s tím spojenou změ-
nu chování investorů, kteří by na místo dosavadních 
depozit mohli začít více preferovat třeba nemovitos-
ti. Ostatně i to je vidět na příkladu Německa, Dánska 
nebo již zmiňovaného Švédska. 

I  když koruna nejspíše minimálně zhruba rok zů-
stane ukotvena nad hranicí 27 CZK/EUR a  některé 
úrokové sazby možná zamíří do záporu, neznamená 
to, že na fi nančních trzích neexistují příležitosti pro 
české podniky. S  přílivem zahraničního kapitálu 
do ČR se totiž čas od času forwardový kurz koruny 
dostává pod úroveň 27 korun, což vytváří docela za-
jímavé možnosti pro importéry, jak si eura pořídit 
levněji, než nabízí spotový trh. Pro exportéry je zase 
zajímavé průběžně sledovat vývoj kurzu koruny, kte-
rá rozhodně nemusí být permanentně přikována na 
stanové hranici, a tak se lze i na spotovém trhu čas od 
času dobrat k  zajímavějšímu kurzu. Současně s  tím, 
jak se pohybují forwardové kurzy s víceletými splat-
nostmi, mohou být zajištěné forwardové kurzy zají-
mavou pojistkou na dobu po uvolnění kurzu koruny. 
V každém případě je dobré být na takovou situaci při-
pravený, zejména pokud jde o  nastavení smluvního 
rámce s  příslušnou bankou. A  připravený znamená 
být i  dobře informovaný. Proto byť se zdá, že se na 
trhu po zavedení kurzového závazku ČNB v podstatě 
nic až tak zajímavého neděje, opak je pravdou. Zvláště 
z pohledu možných fi nančních příležitostí. 

Ing. Petr Dufek, analytik fi nančních trhů ČSOB
únor 2016

Foto: archiv 

25. 4. 2016 
10.00 hod. – HRADEC KRÁLOVÉ, hotel Černigov, sál Panorama, Riegrovo nám. 1494/4
 
 
26. 4. 2016 
10.00 hod. – BRNO, budova SČMVD, Kozí 4, velká zasedací místnost ve 3. patře
 
 
29. 4. 2016 
9.00 hod. – PRAHA, velká zasedací místnost SČMVD, 3. patro, Václavské nám. 21, Praha 1
 
 
2. 5. 2016 
13.00 hod. – OSTRAVA, Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, Výškovická 38, Ostrava - Zábřeh
 
 
4. 5. 2016 
9.00 hod. – PLZEŇ, zasedací místnost VD Obzor, Hřbitovní 19
14.00 hod. – ČESKÉ BUDĚJOVICE, zasedací místnost VD Služba, Fráni Šrámka 2
 
 
5. 5. 2016 
9.30 hod. – ÚSTÍ NAD LABEM, zasedací místnost VD Karko, Lesní cesta 5

www.csob.cz
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proti koruně a ekonomie migrace
V  prostorách velké zasedací místnosti v  budově 
Svazu českých a  moravských výrobních družstev 
proběhla v  lednu přednáška Ing. Jana Čermáka, 
makroekonomického analytika Československé 
obchodní banky, reagující na aktuální otázky 
a  problémy, jimiž se výrobní podniky nebo ex-
portéři v  České republice v  posledních měsících 
intenzivně zabývají a  které podstatně ovlivňují 
jejich podnikání.

Přednáška Devizové intervence ČNB proti koruně 
a  ekonomie migrace navazovala na příspěvek Ing. 
J. Čermáka na totéž téma pronesený na listopadové 
Celorepublikové poradě SČMVD v TOP Hotelu Praha, 
který vzbudil mezi zástupci výrobních družstev velký 
zájem. Čas a prostor, jenž byl v rámci Celorepublikové 
porady SČMVD příspěvku vyhrazen, ke zhodnocení 
takto obsáhlých témat samozřejmě nestačil, z  toho 
důvodu svaz pro zájemce z managementu členských 
výrobních družstev zorganizoval samostatnou před-
nášku.

Ekonom Ing. J. Čermák, expert na fi nanční trhy 
ČSOB, si za první tematický okruh zvolil devizové 
intervence České národní banky, které od zahájení 
v listopadu 2013 do značné míry ovlivňují české hospo-
dářství. Přítomné nejvíce zajímalo, kdy ČNB od inter-
vencí na devizovém trhu ustoupí, podle Ing. J. Čermáka 
by tak mohla učinit a pustit kurz koruny do jednoho 
roku, ale možná i dříve. „Během režimu, který začal na 
konci roku 2013, se povedlo, že nezaměstnanost začala 
klesat a postupně se začal zrychlovat růst mezd a to se 
odrazilo i ve vyšší infl aci. To je signál, že by ČNB mohla 
režim opustit,“ uvedl Ing. J. Čermák.

I  ekonomie migrace je v  současnosti podstatným 
tématem. Vyspělé evropské země včetně České re-
publiky čelí problému s  nedostatkem pracovní síly 
pro určité profese. Tento problém by teoreticky mohli 
vyřešit přicházející uprchlíci z Blízkého východu, jak 
ale uvedl Ing. J. Čermák, jejich případné začlenění na 
českém trhu práce není příliš pravděpodobné. „Mig-
race práce zasáhne převážně trh v Německu a podle 
dat nevypadá, že by zasáhla i Českou republiku,“ uve-
dl Ing. J. Čermák. Co vlastně lze od příchodu migran-
tů očekávat? „Za prvé vzroste HDP, vytvoří se tlak na 
pomalejší růst mezd a  zaměstnavatelům se vytvoří 
prostor pro větší zisky,“ dodal Ing. J. Čermák, který 
své argumenty opírá o  výsledky případové studie 
migrace do USA za vlády demokratického prezidenta 
Billa Clintona na počátku 90. let.

Po přednášce následoval prostor vymezený pro do-
tazy účastníků. Podnětně v diskuzi vystoupil Ing. Mi-
loslav Čermák, předseda výrobního družstva Sněžka 
Náchod. Družstvo, které má 1,2 tisíce pracovníků, je 
významným zaměstnavatelem v  Královehradeckém 
kraji a úspěšným exportérem vyvážejícím 80 procent 
své produkce do zahraničí. Předseda Ing. M. Čermák 
upozornil především na zkušenosti s  pracovními 
návyky a kulturními odlišnostmi zahraničních pra-
covníků, ale zdůraznil také fakt, že největší čeští 
zaměstnavatelé jsou v  rukách zahraničních vlastní-
ků – přínos migrace pro české hospodářství tak ve 
skutečnosti nebude až tak významný.

Přednáška se setkala s kladnými ohlasy účastníků 
a v případě opětovného zájmu z členských družstev 
by se mohla v budoucnu zopakovat.

Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda
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Koncem roku 2015 nám poskytl rozhovor mís-
topředseda Senátu Parlamentu České republiky 
Zdeněk Škromach. Setkání částečně navázalo na 
loňské únorové setkání na veletrhu STYL a KABO, 
kde navštívil společnou družstevní expozici a se-
známil se zejména s  výrobky oděvního družstva 
Moděva Konice. Tehdy v  rozhovoru s  předsedou 
družstva Ing. Leo Dosedělem společně nastínili 
aktuální téma hovoru – mj. dopady minimální 
mzdy. Nejen na toto téma vznikla možnost získat 
zajímavé názory...

Řada lidí zná družstevní výrobky a  někdy i  názvy 
výrobců, ale přitom si neuvědomuje, že se jedná 
o výrobní družstva. Když slyší pojem družstvo, před-
staví si něco, co dávno neexistuje, v lepším případě 
nějakou doplňkovou činnost či oblast zemědělství. 
Někdy se jeví, že to neví kromě veřejnosti ani někte-
ří politici. Měl byste nějaký tip, jak působit zejména 
v  oblasti politiky více na zviditelnění družstevnic-
tví, které představuje významné zaměstnavatele 
v krajích?
Bohužel dost klíčových médií je v současné době ori-
entováno na bulvár, což je špatně. Jednou z cest může 
být iniciativa samotných lidí, kteří v družstevnictví 
pracují či mají k  této oblasti nějaký vztah – dávat 
o sobě více vědět a spolupracovat s médii. Pokud jde 
o  sociální demokracii, tak je to jedna z  věcí, kterou 
programově podporujeme. Určitě je potřeba dostat 
do povědomí lidí, že se jedná o kolektivní vlastnictví 
a de facto podnikání, které má svá pravidla a nejed-
ná se o  JZD, jak byli zvyklí před listopadem 1989. Je 
potřeba, aby si lidé uvědomili, že se jedná o tradiční 
formu podnikání, která má navíc v  České republice 
hluboké kořeny z  dob první republiky. Další věcí je 
podpora této sféry a tam je stále ještě prostor, a to ne-
jen v mediální oblasti, ale především v podpoře jako 
takové. Myslím si, že pro lidi, kteří se sdružují v druž-
stvech a hledají tak prostor pro podnikání, možnost 
zaměstnat sami sebe a  když se jim daří, tak i  další 
nezaměstnané, by mělo existovat určité zvýhodnění. 
Taková oblast je pro stát určitě zajímavější, do které 
dát peníze, než některé jiné aktivity.

Mezi výrobními družstvy je podstatná část těch, 
které zaměstnávají převážně zdravotně postižené 
lidi. V  nejbližší době má jít do Senátu ke schválení 
novela zákona o  zaměstnanosti týkající se zvýšení 

ROZHOVOR
Zdeněk Škromach
místopředseda Senátu
Parlamentu České republiky

příspěvku na zaměstnávání OZP, a  to částkou 1500 
korun. Jak se ke mně dostaly informace, původně se 
mělo jednat o částku vyšší. Máte ohledně této oblasti 
podrobnější informace?
Neznám zcela detaily, nicméně záměrem každého 
ministra fi nancí je šetřit. V  tomto případě je to ale 
škoda, protože zaměstnávání lidí se zdravotním po-
stižením, a  tedy i  státní příspěvek na jejich zaměst-
návání, je věcí, která oprávněně patří i družstvům, 
která to dělají. Mění se podmínky v otázce minimální 
mzdy a  je potřeba fi nanční podpory zaměstnavate-
lům ze strany státu, aby stát kompenzoval zvýšené 
náklady, které s  tím družstva mají. Příspěvek by 
měl pomoci v konečné fázi přímo lidem. Nelze zcela 
porovnávat podmínky pro lidi se zdravotním posti-
žením a  běžnými zaměstnanci, které mají na trhu 
práce širší uplatnění. K neprospěchu jsou i různé de-
baty o náhradním plnění, že tato forma není dobrá, 
atd…. Osobně jsem přesvědčen, že dobrá je. A opět se 
dostáváme k  Ministerstvu fi nancí. Neuvědomuje si, 
že odvody za neplnění povinného podílu OZP nejsou 
„rozpočtově určeny“ podpoře jejich zaměstnávání. 
Jsou pouze zdrojem státního rozpočtu. 

Jste hodně komunikativní vůči běžným lidem, ko-
munikujete s nimi denně na Facebooku, znáte jejich 
konkrétní potřeby a názory… Byl jste ministrem prá-
ce a sociálních věcí… Jaký máte názor na skutečnou 
nezaměstnanost? Z vnějšího pohledu se to jeví tak, že 
na jednu stranu máme vysokou nezaměstnanost, ale 
všeobecně se ví, že řada lidí raději využívá podporu 
a nepřijmou práci, pokud se netýká vysloveně jejich 
oboru či specializace. Je minimální zájem o  práci 
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manuální – a pak existují skupiny lidí, které prostě 
pracovat nepůjdou. Nemáte pocit, stejně jako já, že 
lidé jsou v současné době ve společnosti deformova-
ní, neboť nemají potřebu peníze vydělávat, ale raději 
preferují být doma na podpoře?
Někomu se pracovat nechce, na druhou stranu – jsem 
z  okresu Hodonín, kde je skutečně dlouhodobá ne-
zaměstnanost, hlavně z  důvodu uzavření několika 
dolů v okolí a též čokoládovny Maryša. Vzniklo velké 
množství nezaměstnaných lidí a  vždy je v  takovém 
případě dobré, pokud se sejde nabídka a poptávka, což 
se v tomto případě neděje. Těžko chtít rekvalifi kovat 
dělníky, co pracují v hornictví. Ti půjdou těžko pra-
covat na jinou funkci, pokud by se nenašla vysloveně 
nějaká podobná.

Může na to mít vliv fi nanční ohodnocení pracovní-
ků?
Pracovní síla je u nás placena velmi špatně, v porov-
nání například s  Rakouskem či Německem. Ovšem 
mají problémy i tam. Do budoucna vidím cestu v tom, 
co jste říkala, že lidé nechtějí dělat manuální práci. 
Vychovat je k tomu, aby ji dělat chtěli. Podobnou situ-
aci jsem zažil, když jsme vstupovali do Evropské unie. 
Shodou okolností jsem byl tehdy pracovně v  Paříži 
a všude byly vidět billboardy s polským instalatérem 
spolu s  informací, že kvůli nim přijdou Francouzi 
o práci, jelikož jim ji vezmou. Jenže když se pak člověk 
bavil konkrétně s lidmi, říkali – už aby tady byli, pro-
tože tu práci nikdo nechce dělat. Domácí lidé prostě 
podobné práce dělat nechtějí a  nedělají. Zrovna ne-

dávno jsem na toto téma hovořil v  jiném rozhovoru 
a říkal jsem – zlaté české ručičky, naše generace ještě 
nevymřela, je schopna tu práci udělat. Starší genera-
ce měla k manuální práci vztah, dovedla být ve svém 
oboru profesionálem, lidé měli zájem pracovat kvalit-
ně. Současnost je jiná a začíná už ve školách – střední 
školy již nejsou výběrové, nasají celé populační roč-
níky. Oproti lidem kvalifi kovaným a  motivovaným 
se nyní do této sféry dostávají lidé, kteří by dříve 
ani na toto učňovské školství nedosáhli a  dříve od-

cházeli pracovat spíše jako pomocné síly, většinou se 
základním vzděláním. Problém je, že celková úroveň 
školství klesla pod únosnou mez – řádově 90 procent 
dětí odejde ze základních škol na střední školu, kde 
odmaturují, a  z  toho 50 – 70 procent populačního 
ročníku odchází na vysoké školy. Učitelé i profesoři 
sami vyjadřují názor, že kvalita vzdělání se výrazně 
snížila. Dá se použít srovnání s Gaussovou křivkou – 
jakmile se do procesu dostane více lidí, avšak s prů-
měrem nižších možností a schopností, přizpůsobí se 
tomu i vzdělávací proces. Říká se, že co dříve za nás 
byla maturita, je dnes bakalářská práce. Došlo k po-
sunu. A paradoxem pak je, že lidé  dříve s maturitou 
šli pracovat do výroby, avšak člověk s  podobnými 
schopnostmi, přesto s tituly jako bakalář, magistr či 
inženýr, nepůjde dnes pracovat manuálně. Pak samo-
zřejmě vzniká situace, kterou jsem zmiňoval s oním 
polským instalatérem. Paradoxně tu pak máme neza-
městnanost, avšak tyto manuální práce u nás zastá-
vají Ukrajinci, Vietnamci a  další zahraniční občané. 
V  souvislosti s  migrační vlnou v  Evropě bych však 
současně dodal, že na rozdíl od některých politiků 
i  části veřejnosti osobně od lidí, kteří k  nám míří, 
žádnou velkou práci v  tomto duchu neočekávám, 
protože to vypadá, že mentalita národa proudícího 
do Evropy se dá přirovnat spíše k nepřizpůsobivým 
občanům. Pakliže bychom migrací chtěli řešit otázku 
určitých nedostatků na trhu práce, měli bychom se 
spíše zamyslet nad vízovou politikou našeho státu. 
Kvalifi kovaní zahraniční pracovníci a studenti, kteří 
jsou žádaní na trhu práce a přináší určité obohacení 
našemu státu a  společnosti, přicházejí zcela legální 
cestou a přitom jsou vystaveni mnohdy velmi strikt-
ním administrativním překážkám se studijními 
a pracovními vízy na rozdíl od běženců ze Sýrie apod. 
Samozřejmě ale, i u běženců, je to hodně o určité mo-
tivaci a úřady práce s nimi proto musí pracovat, což 
ostatně platí i o nepřizpůsobivé části českého národa, 
tedy o lidech, kterým se pracovat jednoduše nechce. 

Jaké to vše může mít následky?
Mechanismy jsou depresivní – platy na některých 
profesích jsou nízké, takže lidé raději zůstanou doma 
na podpoře. Po určité době ale, pokud člověk nehledá 
práci, přijde o podporu, a pokud o ni přijde, zase s tím 
souvisí následná trestná činnost. Země, které více-
méně omezily postupně sociální výdaje, začaly mít 
problémy s růstem kriminality. A je nutno zdůraznit, 
že výdaje na potírání kriminality jsou výrazně vyšší 
než výdaje na sociální zajištění. Když to řeknu lidově, 
člověk, který má na pivo a na guláš, nepůjde a neo-
krade někoho na ulici. Z  něčeho ale musí žít, musí 
mít proto nějaký příjem.  Bývalý předseda Českomo-
ravské konfederace odborových svazů Richard Falbr 
toto kdysi uváděl jako zajímavý případ – jeho otec 
byl Čech, matka Španělka, jezdil hodně po světě, po 
velvyslanectvích. Jako dítě byl v  období padesátých 
let s rodiči v Latinské Americe. Existovaly tam tehdy 
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 čtvrti střední třídy, kde měli vilky, půlmetrové ploty, 

děti chodily do školy a jezdilo se do centra do kavá-
ren. Dnes je však situace taková, že ve stejných čtvr-
tích mají obyvatelé vilky obehnané dvoumetrovými 
betonovými ploty s  kamerovým systémem, děti do 
škol z důvodu bezpečnosti vozí autem a jít do centra 
představuje riziko přepadení, útoků dětských gangů 
a  podobně. Názorný příklad místa, kde se omezily 
sociální výdaje. Snahou ušetřit vzrostla v této oblasti 
kriminalita. Pokud se lidem nechce pracovat, pak je 
dobré je nějakým způsobem alespoň zajistit, neboť to 
chrání zájem bezpečí většiny, aby došlo k  potlačení 
kriminální činnosti a organizovaného zločinu.

V oblasti zákonodárství proběhla od roku 1989 řada 
změn – některé věci, dá se říci s  odstupem, tehdy 
fungovaly, jiné ne… Veřejnost má v  současné době 
pocit, že občas nefunguje nic. Je to podle vás špatný-
mi zákony nebo lidmi, kteří s nimi na kompetentních 
institucích nedůsledně pracují?
Často se říká – špatné zákony, ti senátoři nám to 
kazí… Ale my nemáme o  nic horší ani lepší zákony, 
než jsou v  jiných zemích. Problém je samozřejmě 
v přístupu exekutivních, čili výkonných úřadů. Fakt 
je, že iniciativa končí zpravidla u  výše platu, jak se 
tak někdy říká, lidé nemívají ke své práci příliš od-
povědnost. Od toho se odvíjí, jaký vztah mají ke své 
práci a  jaké má jejich práce výsledky. Měli bychom 
požadovat zodpovědnost, ale také k  tomu vytvořit 
podmínky. V  současné době namísto toho narůstají 
tendence vyhýbání se odpovědnosti v důsledku nejis-
toty, protože se cítí díky Drábkově reformě zákoníku 
práce mnohem více ohrožení, to ve spojení s nízkým 
platovým ohodnocením dělá bohužel své…

Navázala bych na rozhovor z února letošního roku na 
veletrhu STYL, který jste vedl v  Brně s  místopřed-
sedou SČMVD a  předsedou oděvního družstva Mo-
děva Konice Ing. Leo Dosedělem – jakým způsobem 
se může projevit platnost zvýšené minimální mzdy 
od 1. ledna 2016 na obory včetně oděvního odvětví 
nebo obecně na odvětví s nejnižším průměrným vý-
dělkem a jaké to bude mít praktické dopady na tyto 
obory? (viz VD č. 3/2015)
Vznikne nejspíš složitá situace. U družstev zaměstná-
vajících OZP je jednou z  možností jít cestou diferen-
covaných minimálních mezd, což bylo i  v  minulosti 
například podle míry zdravotního postižení. Předpo-
kládá se, že člověk bere částečný nebo plný invalidní 
důchod, takže kompenzace je pro ně již formou státní 
renty a není proto třeba, aby byla minimální mzda tak 
vysoká. Na druhou stranu ale existuje tlak na srovnání 
mezd, což představuje zátěž pro zaměstnavatele. Sou-
časně pak zvýšení musí provázet kompenzace formou 
příspěvku pro fi rmy, chcete-li pro družstva, vypláce-
ním na každého zaměstnance. Jinak by zvýšení mini-

mální mzdy bylo likvidační pro řadu fi rem, případně 
by vedlo k propouštění zaměstnanců. Navíc by fi rmy 
musely platit za práci, kterou zaměstnanec neodvede, 
právě díky svému zdravotnímu postižení. Rozdíl mezi 
efektivní prací a vyplacenou minimální mzdou musí 
kompenzovat stát. Osobně nepovažuji za rozumné, 
že došlo konečnými jednáními ke snížení příspěvku. 
Nárůst potřeb v  této sféře bezesporu je a  v  konečné 
fázi jdou přece peníze lidem, ne té fi rmě. Pro spoustu 
zaměstnaných lidí je navíc práce tou nejlepší pracovní 
terapií a nejlepším způsobem integrace. 

Závěrem si dovolím položit otázku – jaké znáte druž-
stevní výrobce či výrobky?
Oblast družstevních výrobců je velmi široká – nejen 
já, jistě i  dost lidí zná například výrobky českých 
šperkařů z  Granátu Turnov, víno z  Templářských 
sklepů či plyšové hračky z Moravské ústředny, fi rmy 
vyrábějící oděvy jako například Moděva Konice, kte-
ré jsem měl možnost vidět osobně i  loni na veletrhu 
SSTYL a KABO, či Vývoj Třešť, který nedávno otevřel 
krejčovství v Praze. Člověk se i při běžném životě se-
tká s bytovými doplňky či kuchyňskými potřebami, 
nábytkem a  podobně. Z  mých zkušeností se jedná 
o kvalitní zboží či materiály. Myslím si, že v naší ge-
neraci existuje stále k družstvům pozitivní vztah. Je 
potřeba dostat ho i  mezi mladší generaci, která vy-
růstá v jiných podmínkách, a lidé preferují jiné věci. 
A právě tito čeští výrobci by se měli podporovat – za-
kázky by měli jít do českých fi rem, tedy i do oblasti 
družstevních výrobců, do fi rem zaměstnávajících 
české lidi, zdravotně postižené občany. Stát by se měl 
ke svým lidem i fi rmám chovat vstřícně a ne živit cizí 
fi rmy.

Rozhovor připravila Jana Henychová.
Foto: archiv

www.zdenekskromach.cz
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zaměstnávajících zdravotně postižené osoby

Pravidelná pracovní porada předsedů družstev 
zaměstnávajících zdravotně postižené osoby 
se tentokrát uskutečnila ve dnech 4. – 5. února 
v  atraktivním prostředí „fi lmového“ pivovaru 
v Dalešicích. Zúčastnil se jí rekordní počet 39 zá-
stupců z 32 členských družstev.

První část porady věnovanou aktuálním tématům 
zahájil po úvodu ředitele odboru OZP Ing. Karla 
Rychtáře předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák, 
který informoval účastníky o  výsledcích hospoda-
ření svazu za rok 2015, o novinkách a příležitostech 
v oblasti společných nákupů služeb, a podrobněji se 
věnoval hospodaření a  využití nemovitostí svazu. 
Uvedl též hlavní změny, k nimž dochází nebo má dojít 
v  letošním roce ve vztahu k  podpoře zaměstnávání 
OZP a  zabýval se celkovým pohledem na postavení 
a  roli SČMVD v  iniciativách, které vyvíjíme již od 
roku 2014.

V  dalším programu jednání byla zrekapitulována 
probíhající jednání o  změnách legislativy ve třech 
nezávislých okruzích:

•  zvýšení příspěvku dle §78 jako součást novely 
zákona 309/2006Sb., schválené ve 3. čtení Sně-
movnou PČR a připravované pro jednání Senátu – 
očekávaná účinnost již v žádosti za 1. čtvrtletí 2016,

•  vládní novela Zákona o  zaměstnanosti obsahující 
zavedení elektronické evidence náhradního pl-
nění a některé další změny stávající podoby části 
III. zákona 435/2004Sb. s očekávanou účinností ve 
druhé polovině roku 2016,

•  jednání o systémové změně podpory zaměstnává-
ní OZP – zahrnující nejen vlastní podporu pracov-
ních míst, ale i další oblasti týkající se posudkové 
služby a diagnostiky postižení, oblasti slev a daní, 
sociálně pracovní terapie a monitoringu segmentu 
OZP na trhu práce. Cílem je prosadit podstatnou 
část změn již od 1. ledna 2017.

 V  další části pracovního jednání účastníci disku-
tovali o  některých dílčích problémech podrobněji. 
Diskuse pokračovaly i  večer neformálně, včetně 
nezbytné výměny praktických zkušeností ze života 
družstev a řešení personálních, obchodních i provoz-
ních problémů.

Druhý den byly v  úvodu jednání rekapitulovány 
závěry, na nichž se porada shodla s tím, že podrobně 
jsou uvedeny v  záznamu z  jednání, zaslaném účast-
níkům.

Jednání pokračovalo prezentacemi pozvaných hos-
tů, zastupujících zainteresované instituce z  oblasti 
rehabilitace, vzdělávání i zprostředkování práce oso-
bám se zdravotním postižením.

 
Mgr. Tomáš Ergens z Ligy vozíčkářů seznámil pří-

tomné s dlouholetými zkušenostmi v podpoře jejich 
klientů, v poslední době organizace posílila aktivity 
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v oblasti zprostředkování práce lidem nejen s  těles-
ným postižením, mají zkušenosti zejména s  prak-
tickou podporou nalezení a  udržení zaměstnání. 
Informoval i o možnosti bezplatného získání bezba-
riérového posouzení provozních prostor (aktuální 
nabídka stavební fakulty VUT Brno).

 
MUDr. Alena Váňová, primářka rehabilitačního 

oddělení nemocnice v  Třebíči, informovala o  mož-
nostech diagnostiky využitelného pracovního po-
tenciálu OZP využitím metody a  zařízení, které je 
u nich k dispozici z ukončeného projektu PREGNET, 
využitelného nejen úřadem práce, ale i zaměstnava-
teli v situacích, kdy jde o složitá nebo kombinovaná 
zdravotní postižení. Hovořila také o prvních zkuše-
nostech s využitím metody a také o nesystematickém 
přístupu ke klientům rehabilitace, pokud není reha-
bilitace koordinovaná.

 
Ing. Petr Konvalinka, zástupce ředitelky speciální 

školy FDR pro tělesně postižené v Brně, představil 
tradici školy a také aktuální vývoj oborů a přístu-
pů ke vzdělávání žáků a  studentů se specifi ckými 
potřebami. Škola spolupracuje s aktivními zaměst-

navateli, vítá však zájem dalších fi rem nejen v uplat-
nění absolventů, ale již v průběhu výuky i praxe na 
škole.

RNDr. Jiří Pecl, Ph.D., vedoucí studijního oddělení 
střediska Teiresiás, které funguje v  rámci Masary-
kovy univerzity v Brně, seznámil účastníky s mož-
nostmi studia na univerzitě pro zdravotně postižené 
a se specifi ckou podporou, kterou mohou díky stře-
disku využívat. Jedná se o špičkové pracoviště toho 
druhu v ČR, i když podobná centra vznikají i na dal-
ších vysokých školách v ČR. Od roku 2016 má vznikat 
portál pro zaměstnavatele a  studenty/absolventy 
JobCheckIn. Každý zaměstnavatel má možnost se 
k portálu připojit se svou nabídkou. Projekt poběží 
až do roku 2020.  

Po prezentacích následovala živá panelová diskuse 
se všemi účastníky o možnostech spolupráce, v závě-
ru došlo k  výměně kontaktů. Prezentace účastníků 
a potřebné kontakty budou přílohou k podrobnému 
záznamu z porady. 

Text: Ing. Karel Rychtář, Ing. Kateřina Augustová
Foto: Ing. Miloslav Janíček
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aEmil Zůbek z družstva Důbrava získal 
ocenění města Valašské Klobouky

„Cena vyjadřuje naši hlubokou 
úctu a  uznání za významný pří-
nos pro naše město. Udělujeme ho 
osobnostem a organizacím, jejichž 
činnosti si velmi ceníme a  které 
rozvíjí a obohacuje život ve Valaš-
ských Kloboukách. Je to jen malé 
poděkování za jejich činorodou 
a nezištnou práci,“ uvedla starost-
ka města Eliška Olšáková. 

Emil Zůbek si zaslouží oceně-
ní nejen za práci na festivalu, ale 
také za několikaletou činnost pro 
Valašské Klobouky ve funkci za-
stupitele nebo člena dozorčích rad 
obchodních společností města. 
Narodil se v  rodině, jejíž pevnou 
součástí byla hudba a  umění. Jeho 
otec hrával v dechovém orchestru. 
Společně s  maminkou hrál a  také 
režíroval ochotnické divadlo. Od 
mládí svůj čas dělil mezi sport 
a  muziku. Sportovní činnost u  něj 
nakonec převládla a byl dlouhá léta 
aktivním fotbalistou a  volejbalis-
tou v oddílech TJ Spartak Valašské 
Klobouky. Po ukončení aktivní 
činnosti se stal trenérem volejba-
lového oddílu mládeže a  s  týmem 
dorostenek postoupil až do kraj-
ského přeboru. Jeho profesní kari-
éra je spojena hlavně s chemickým 
výrobním družstvem Důbrava, kde 
pracuje od roku 1974, posledních 25 
let jako předseda představenstva. 
Pod jeho vedením se družstvo stalo 
významným podnikem v  regionu. 

www.dubrava.cz   www.valasskeklobouky.cz

Emil Zůbek křtí CD dechové hudby Dúbravanka

Stál u zrodu Dechové hudby Dúbra-
vanka a hudebního festivalu Setká-
ní muzikantů v  Bílých Karpatech, 
který má v městě tradici již od roku 
2002. Jeho organizační a  mana-
žerské schopnosti stojí za vysokou 
úrovní této akce, která si získala 
mezinárodní věhlas a úspěšně pre-
zentuje město Valašské Klobouky.

Ocenění dále získaly dlouholetá 
kronikářka Ladislava Guričová za 
práci v  sociální oblasti a  trenérka 
taneční skupiny Lucie Sovadinová, 
která přivedla své svěřence k mnoha 
významným vítězstvím v tanečních 
soutěžích, ale hlavně desítky dětí 
k pohybu a tanci. Oceněný předseda 
Emil Zůbek se z důvodu pracovních 
povinností nemohl akce zúčastnit 
a  tak ocenění převzal později z ru-
kou městských zastupitelů.

Text: Sandra Novotná Kollerová, 
Jana Henychová

Foto: archiv MÚ Valašské Klobouky

Slavnostní předání ocenění města Valašské Klobouky se konalo 
22. ledna v rámci městského plesu. Uznání za významný přínos pro 
město získal mimo jiné předseda výrobního družstva Důbrava Valaš-
ské Klobouky Emil Zůbek. Cenu města vytvořili žáci sklářské školy ve 
Valašském Meziříčí. 

vlevo: Emil Zůbek na festivalu Setkání muzikantů v Bílých 
Karpatech

PŘEDSEDA VD  DŮBRAVA EMIL ZŮBEK SE ZÚČASTNIL VÝZNAMNÝCH MĚSTSKÝCH AKTIVIT...
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K převodu družstevního podílu dochází na základě 
smlouvy uzavřené mezi členem družstva, jemuž ná-
leží převáděný družstevní podíl a osobou, která tento 
podíl chce nabýt. Družstevní podíl představuje práva 
a  povinnosti člena plynoucí z  členství v  družstvu 
a při převodu družstevního podílu jde proto o nabytí 
těchto práv a  povinností od dosavadního člena ně-
kým jiným.

Práva a povinnosti z členství v družstvu může na-
být jen ten, kdo se může stát členem tohoto družstva. 
Podmínky pro vznik členství určuje zákon o  ob-
chodních korporacích a  stanovy každého družstva, 
přičemž úprava ve stanovách se může lišit. K  pod-
mínkám členství v družstvu může podle stanov pa-
třit také pracovní poměr člena k  družstvu a  pak je 
třeba, aby ten, kdo zamýšlí družstevní podíl převo-
dem nabýt, byl takto v družstvu zaměstnán, anebo se 
zaměstnancem družstva stal.

Vedle uvedeného současná právní úprava obsaže-
ná v  zákoně o  obchodních korporacích ponechává 
na družstvu, zda převod družstevního podílu před-
stavujícího práva a povinnosti z členství v družstvu 
ve svých stanovách omezí anebo vyloučí. Nejde-
-li o  bytové družstvo, v  němž nelze převoditelnost 
družstevního podílu omezit ani vyloučit, mohou 
stanovy podle této právní úpravy v  zákoně převod 
na jiného člena zakázat, stejně tak jako mohou určit, 
že převod na osobu, která není členem družstva, se 
nepřipouští. Výjimkou je sociální družstvo, v němž 
je převod družstevního podílu zakázán zákonem 
o obchodních korporacích a stanovami na tom nelze 
nic změnit.

Jestliže člen může vzhledem k úpravě v zákoně o ob-
chodních korporacích a  ve stanovách družstva svůj 
družstevní podíl převést na jiného člena anebo jinou 
osobu, která členem družstva není, mohou stanovy 
převod podmínit souhlasem představenstva, anebo 
předsedy družstva, jde-li o  malé družstvo, v  němž 
se nezřizuje představenstvo. V  této souvislosti je 
významné, že pokud je převod družstevního podílu 
takto podmíněn a souhlas k němu byl udělen, nelze 
podle výslovného ustanovení zákona o  obchodních 
korporacích tento souhlas změnit ani odvolat.

K  uskutečnění převodu družstevního podílu musí 
být sjednána mezi členem družstva, jako převodcem 
a tím, kdo hodlá jako nabyvatel družstevní podíl na-
být, smlouva o  převodu družstevního podílu. Pokud 
je převod družstevního podílu podle stanov družstva 
podmíněn souhlasem představenstva anebo v případě 
malého družstva souhlasem jeho předsedy, je třeba, 
aby byl tento souhlas před uzavřením smlouvy členu 
udělen. Právní účinky převodu družstevního podílu 
vůči družstvu nastávají, jakmile se družstvo o  uza-
vření smlouvy o  převodu družstevního podílu dozví 
tím, že mu byla tato smlouva doručena, anebo že mu 
bylo doručeno prohlášení převodce a nabyvatele druž-
stevního podílu o uzavření takové smlouvy. Jestliže se 
však převodce a nabyvatel ve smlouvě o převodu druž-
stevního podílu dohodnou, že právní účinky převodu 
nastanou později, nastávají tyto účinky následně po 
doručení smlouvy anebo prohlášení převodce a naby-
vatele o ní družstvu tak, jak je ve smlouvě určeno.  

Nabyvatel, který není dosud členem družstva, se 
nabytím družstevního podílu stává členem družstva 
v rozsahu práv a povinností představovaných tímto 
družstevním podílem namísto dosavadního člena. 
Nabývá-li převedený družstevní podíl za trvání své-
ho členství v družstvu jiný člen družstva, splývá jeho 
dosavadní družstevní podíl s převedeným družstev-
ním podílem v jediný družstevní podíl dnem nabytí 
tohoto převedeného družstevního podílu. 

Družstvo je povinno bez zbytečného odkladu poté, 
kdy uvedené právní účinky převodu družstevního 
podílu nastaly, vyznačit změnu příslušných údajů 
v  seznamu členů. Člen si může vzhledem ke svému 
právu nahlížet do seznamu členu vyznačení změ-
ny ověřit a  je také oprávněn si od družstva vyžádat 
vydání potvrzení o  svém členství a  o  obsahu svého 
zápisu v seznamu členů. 

Pokud jsou spojeny s  převedeným družstevním 
podílem dluhy, ručí převodce podle zákona o  ob-
chodních korporacích za jejich splnění. Nesplní-li 
nabyvatel družstevního podílu některý z těchto dlu-
hů řádně a  včas, je povinen tento dluh splnit proto 
převodce.

Text: JUDr. Miroslav Machala

Převod družstevního podílu

 V dalším čísle naleznete
Veletrh EMBAX
Veletrh SPIELWARENMESSE
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Přezkumem rámce pro EU schválení typu moto-
rových vozidel se Komise zabývala již před odha-
leními týkajícími se společnosti Volkswagen. Došla 
mezitím k závěru, že případům opakovaného poru-
šování pravidel lze zabránit pouze tehdy, provede-li 
se rozsáhlejší reforma. Předložený návrh nařízení 
o schvalování motorových vozidel a dozoru nad tr-
hem s nimi je součástí snahy o zavedení spolehlivěj-
ších zkoušek emisí z  motorových vozidel (zkoušky 
emisí v reálném provozu). 

Jyrki Katainen, mís-
topředseda Evropské 
komise odpovědný za 
pracovní místa, růst, 
investice a  konkuren-
ceschopnost, k  tomu 
uvedl: „Na jednotném 
trhu, kde probíhá vol-

ný pohyb zboží, musí všichni dodržovat pravidla. 
Odhalení týkající se společnosti Volkswagen podtr-
hují, že systém pro povolování uvádění automobilů 
na trh je ještě třeba zdokonalit. Důvěru zákazníků 
v  tomto důležitém odvětví získáme nejen tak, že 
zpřísníme pravidla, ale že současně zajistíme i jejich 
dodržování. Je zcela zásadní obnovit na trhu rovné 
podmínky a spravedlivou hospodářskou soutěž.“ 

Elżbieta Bieńkowska, 
komisařka odpovědná 
za vnitřní trh, průmy-
sl, podnikání a  malé 
a střední podniky, do-
dala: „Na jednotném 
trhu je nutné důsledně 
prosazovat pravidla ve 

všech odvětvích, včetně automobilového průmyslu. 
Návrhy, které předkládáme, pomohou zvýšit kva-
litu a  nezávislost zkoušek vozidel a  zlepšit dohled 
nad vozidly, která jsou již v  provozu. Přispívají tak 

k  našemu úsilí zavést celosvětově nejspolehlivější 
zkušební postupy pro emise z  motorových vozidel, 
které budeme dále zlepšovat a  přezkoumávat, aby 
byly nejpřísnější emisní limity skutečně plněny.“ 

Současný systém schvalování typu je založen na 
vzájemné důvěře: jakmile je vozidlo schváleno v jed-
nom členském státě, může se volně pohybovat v celé 
EU. Právní rámec stanovuje EU, ovšem za kontrolu 
souladu s  požadavky na straně výrobců automobi-
lů jsou plně odpovědné vnitrostátní orgány. Návrh 
nařízení o schvalování motorových vozidel a dozo-
ru nad trhem s nimi zachovává zásadu vzájemného 
uznávání, která je základem jednotného trhu EU, ale 
současně usiluje o odstranění nedostatků v systému. 

NAVRHOVANÉ NAŘÍZENÍ POMŮŽE 
DOSÁHNOUT TŘÍ CÍLŮ: 

-  Posílit nezávislost a  kvalitu zkoušek, na jejichž 
základě lze vozidlo uvést na trh: Pro zkoušky 
a  kontroly souladu vozidla s  požadavky EU na 
schválení typu určuje většina členských států 
technické zkušebny, jež jsou placeny přímo vý-
robci automobilů. Komise navrhuje tento systém 
změnit, aby nedocházelo k  fi nančním vazbám 
mezi technickými zkušebnami a  výrobci, které 
by mohly způsobovat střety zájmů a  ohrožovat 
nezávislost zkoušek. Návrh rovněž počítá s větší-
mi nároky na tyto technické zkušebny, které by 
měly podléhat pravidelným a nezávislým kontro-
lám, aby mohly obdržet své určení nebo si je udr-
žet. Schvalovací orgány členských států se budou 
vzájemně posuzovat, aby byla příslušná pravidla 
prováděna a důsledně uplatňována v celé EU. 

-  Zavést účinný systém dozoru nad trhem, v jehož 
rámci se bude kontrolovat soulad vozidel, která 
jsou již v provozu. Zatímco současná pravidla se 
týkají zejména kontrol ex ante, v  budoucnu bu-
dou členské státy a Komise provádět kontroly na 
místě u vozidel již uvedených na trh. To umožní 

Legislativní návrhy předložené Evropskou komisí pomohou zajistit, aby výrobci automobilů 
zcela dodržovali všechny požadavky EU týkající se bezpečnosti, ekologičnosti a výroby. Ko-
mise navrhuje zásadní přepracování rámce pro tzv. „EU schválení typu“. Podle současných 
pravidel nesou vnitrostátní orgány výhradní odpovědnost za potvrzení, že vozidlo splňuje 
všechny požadavky nutné pro uvedení na trh, a za kontrolu dodržování právních předpisů 
EU ze strany výrobců. Návrh, který dnes Komise předložila, zvýší nezávislost zkoušek vozi-
del a dohled nad těmi vozidly, jež jsou již v provozu. Širší dohled na evropské úrovni posílí 
celý tento systém. 

Bezpečnější a ekologičtější vozidla
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„Lidem v  EU, zejména 
těm, kteří se nejhůře 
zapojují do trhu práce, 
musíme zajistit více 
kvalitnějších příleži-
tostí. Je také třeba in-
vestovat do zlepšování 
dovedností, aby všech-
ny ženy a  muži v  EU 
mohli plně rozvinout 
svůj potenciál. Inves-

tice do lidí pomohou dosáhnout růstu a  zvýšit za-
městnanost. Musíme zajistit, aby naše pracovní právo 
a systémy sociální ochrany odpovídaly požadavkům 
21. století, a  podporovat také podnikání a  inovace. 
V  tomto kontextu bude důležitou úlohu hrát ev-
ropský pilíř sociálních práv,“ uvedla komisařka pro 

zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a  pracovní 
mobilitu Marianne Thyssenová.

 
Zpráva o vývoji zaměstnanosti a sociální situaci za 

rok 2015 zkoumá způsoby, jak výše uvedené rozdíly 
odstranit, přičemž se zaměřuje zejména na vytváření 
pracovních míst, účinnost trhu práce, modernizaci 
sociální ochrany a investice do lidí.  

PODPORA VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH 
MÍST

Zpráva za rok 2015 podtrhuje potenciál samostatné 
výdělečné činnosti a podnikání pro vytváření nových 
pracovních míst. Údaje však naznačují, že některé 
skupiny, například mladí a staří lidé či ženy a etnic-
ké menšiny, se mohou, chtějí-li podnikat, potýkat 
s většími překážkami. Většina lidí navíc pociťuje, že 

22  
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Přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě je každoroční přehled nejnověj-
ších trendů v zaměstnanosti a sociální oblasti, který se zabývá předpokládanými výzvami 
a možnými politickými kroky. Tento rok dokládá, že v EU dochází v této oblasti k dalšímu 
pozitivnímu vývoji. Navzdory současnému zlepšení však stále existují obrovské rozdíly mezi 
členskými státy v míře hospodářského růstu, zaměstnanosti a dalších klíčových ukazatelích 
v sociální oblasti a na trhu práce. Mnohé z těchto rozdílů plynou z nedostatečného využití 
lidského kapitálu v několika směrech. 

Investice do lidí je klíčem 
k hospodářskému růstu, 
ukazuje přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace za rok 2015

zjistit případnou neshodu již v rané fázi a zajistit 
okamžité a důkladné zjednání nápravy u vozidel, 
která jsou posouzena jako nevyhovující a/nebo 
představují závažné riziko pro bezpečnost nebo 
ohrožují životní prostředí. Všechny členské státy 
by měly mít možnost přijmout ochranná opatře-
ní vůči nevyhovujícím vozidlům na svém území, 
aniž by musely čekat, až tak učiní stát, který 
schválení typu vydal. Členské státy budou muset 
pravidelně přezkoumávat své činnosti v  oblasti 
dozoru nad trhem a  výsledky přezkumů zveřej-
ňovat. 

-  Posílit systém schvalování typu díky většímu 
evropskému dohledu: Komise bude mít pravo-
moc pozastavit, omezit nebo odejmout určení 
technické zkušebně, která uplatňuje pravidla 
nedostatečně a příliš laxně. V budoucnosti bude 
Komise moci provádět ověřovací zkoušky ex-
-post (prostřednictvím Společného výzkumného 
střediska) a  v  případě nutnosti iniciovat stažení 

z  trhu. Podle návrhu bude Komise moci ukládat 
fi nanční sankce, což odradí výrobce a technické 
zkušebny od toho, aby umožnily vstup nevyho-
vujících vozidel na trh. Komise bude také předse-
dat fóru o  prosazování, které spolu s  členskými 
státy vytvoří společné strategie pro ověřování 
shody, a  zorganizuje společné kontroly technic-
kých zkušeben a  vzájemná posuzování schvalo-
vacích orgánů. 

Návrh Komise zachovává současný zákaz odpo-
jovacích zařízení, na nějž jsou vnitrostátní orgány 
dlouhodobě povinny dohlížet a  prosazovat ho, ale 
jde ještě o  krok dál. Podle návrhu nařízení bude 
muset výrobce poskytnout přístup k  softwarovým 
protokolům vozidla. Toto opatření doplňuje balíček 
pro zkoušky emisí v  reálném provozu, který velmi 
ztíží obcházení požadavků na emise a zahrnuje po-
vinnost výrobců informovat o své strategii ke sni-
žování emisí, jako je tomu v USA. 

(-jh-)
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 k zahájení podnikání nemají potřebné dovednosti či 

znalosti. Jak zpráva odhaluje, pomoci by mohly cíle-
né politické kroky, například zjednodušení přístupu 
k fi nancování, daňové pobídky, vzdělávání v oblasti 
podnikání či dostupnější péče o děti a starší osoby. 

Z přehledu rovněž vyplývá, že narůstá rozmanitost 
pracovních smluv, které přinášejí pružné pracovní 
úvazky a tedy i větší účast na trhu práce, ale mohou 
mít za následek segmentaci tohoto trhu. Zatímco ně-
které nové typy smluv jsou přínosné pro obě strany, 
jiné vyvolávají pracovní nejistotu. Flexibilita je důle-
žitá, ale jistota má také svůj význam – i tato záležitost 
bude zohledněna při vytváření evropského pilíře 
sociálních práv.  

ZLEPŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI TRHU PRÁCE 
Přehled za rok 2015 ukazuje, jak může EU lépe vyu-

žívat svých lidských zdrojů díky mobilitě. Počet mo-
bilních pracovníků se v posledních dvou desetiletích 
sice zvýšil, ale tvoří stále jen omezenou část celkové 
pracovní síly. Pouze 4 procenta obyvatel EU ve věku 15 
až 64 žijí v jiném členském státě, než v kterém se na-
rodili. Mobilní evropští pracovníci však celkově mají 
lepší pracovní vyhlídky než místní obyvatelstvo. Je-
jich odchod navíc snížil nezaměstnanost v některých 
členských státech nejvíce zasažených krizí a pomohl 
řešit nedostatek pracovníků v  přijímajících zemích. 
Přehled tedy jednoznačně podtrhuje ekonomický po-
tenciál mobility. 

Přehled se také zabývá dlouhodobou nezaměstna-
ností, kterou trpí přibližně 11,4 milionu lidí v EU. Boj 
s  tímto jevem má zásadní význam ve snaze zlepšit 
účinnost trhu práce, neboť dlouhodobě nezaměstna-
ní mají oproti krátkodobě nezaměstnaným přibližně 
poloviční šanci nalézt práci. Z  analýzy v  přehledu 

vyplývá, že šanci získat trvalé pracovní místo vý-
znamně zvyšuje registrace u národní veřejné služby 
zaměstnanosti a účast na školeních. S těmito závěry 
je v  souladu doporučení k  dlouhodobé nezaměstna-
nosti, které přijala Rada dne 7. prosince 2015. 

Sociální dialog bude mít klíčový význam pro udr-
žitelné a  inkluzivní hospodářské oživení. Sociální 
partneři se podílejí na navrhování a provádění řady 
zásadních reforem a politik. Aby sociální dialog mohl 
svoji roli účinně plnit, musí být být posílena kapacita 
sociálních partnerů, a  to zejména v  členských stá-
tech, kde je tento dialog nedostačující či v důsledku 
hospodářské krize zeslábl.  

INVESTICE DO LIDÍ 
Přestože míra nezaměstnanosti v EU zůstává vyso-

ká, zaměstnavatelé obsazují určitá pracovní místa jen 
obtížně. Kromě reálného nesouladu mezi nabízenými 
a požadovanými dovednostmi se jim nedaří obsazovat 
volná místa i kvůli neschopnosti nabídnout atraktiv-
ní platové a pracovní podmínky či dobré vzdělávání 
a kariérní výhled. Přehled za rok 2015 konstatuje, že 
značný podíl pracovníků ze zemí mimo EU pracuje 
v povolání, které neodpovídá jejich kvalifi kaci. Řeše-
ním těchto úkolů se bude zabývat iniciativa Agenda 
pro nové dovednosti, kterou Komise připravuje pro 
tento rok. Na velmi nízké úrovni se stále pohybuje 
i zaměstnanost starších pracovníků a žen s dětmi, ač-
koli vzhledem ke stárnutí populace bude mít podpora 
většího zapojení těchto skupin do trhu práce zásadní 
význam.

Zdroj: www.evropska-unie.cz
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Jedním z  nejvýraznějších sym-
bolů Velikonoc jsou velikonoční 
vajíčka. Pestré barvy, obtisky, zdo-
bení voskem, ornamenty, nalepo-
vání slámy nebo gravírování patří 
k  technikám, jimž můžeme vejce 
barvit a  zdobit. Nejjednodušší 
a  zároveň i  nejrychlejší metodou 
je barvení vajec barvami rozpust-
nými ve vodě s  octem. Pokud se 
ale chceme vymanit z každoroční 
rutiny a barvení vajec si letos užít, 
není od věci se na velikonoční 
vajíčka podívat kreativněji. Vzít 
do rukou gelové barvy na vajíč-
ka, popustit uzdu vlastní fantazie 
a přizvat na pomoc děti. Co třeba 
letos ozdobit vejce pruhy nebo 
z  něj udělat „tygra“? A  můžete si 
být jisti, že vaše vajíčka vyniknou 
a zapamatují si je nejen koledníci. 

Asi všichni jsme se někdy trá-
pili s  nerovnoměrně obarvenými 
a  fl ekatými vejci, které jsme se 
pak snažili vylepšit nalepením ob-
tisku. Někdy obtisky skutečně po-
mohly a nevzhledné fl eky zakryly, 
někdy ale ani obtisk nepřispěl 
k dokonalosti. 

Tak proč se trápit přesností 
a  stejnou sytostí barev, když ře-
šení může být daleko zábavnější. 
Vajíčka si prostě jednoduše vyde-
korujeme sami bez zdlouhavého 
rozpouštění barev ve vodě, při-
dávání octa a následného barvení 
a zasychání barvy. Zašpiněné ruce 
i vše kolem od barev budou minu-
losti.

Stačí jen gelové barvy na vajíčka, 
pár rukavic, štěteček a  případně 
ubrousek. A hurá do toho!

JAK NA TO 
Konečně můžeme zapomenout 

na ohřívání vody a  rozpouště-
ní barev - vše jde totiž mnohem 
snadněji a  rychleji. Připravíme si 
jen gelové barvy v tubě OVO, které 
mají tvar tužky, takže nám skvěle 
poslouží jako fi x nebo popisovač, 

případně si můžeme pomoct i ště-
tečkem. Nezapomeneme ani na 
igelitové rukavice, ubrousek a sa-
mozřejmě vejce uvařená natvrdo. 
V  ideálním případě jsou vhodná 
vejce ještě teplá, čímž zaručíme 
lepší barvení, protože v  takovém 
případě barvy lépe chytají. A  pak 
už můžeme začít tvořit.

VEJCE VE STYLU MOŘE 
1.  Nejprve si nasadíme igelitové 

rukavice a  uvařené vejce osu-
šíme.

2.  Pro motiv moře budeme po-
třebovat modrou a  zelenou 
gelovou barvu. Opatrně od-
střihneme hrot gelové barvy 
a  začneme jí po vejci kreslit 
spirálky. Postupně obě barvy 
mezi sebou střídáme. Neřeší-
me nerovnoměrnost tvarů ani 
množství barev, v tomto přípa-
dě je to spíše výhoda. 

Kreativní velikonoční barvení: 
vajíčka ve stylu tygra, moře i pruhů

3.  Pokreslené vejce následně 
poválíme po připraveném 
ubrousku, čímž jej zbavíme 
přebytečného množství bar-
vy a dotvoříme tak originální 
nepravidelný design. Necháme 
zaschnout. Každé vejce bude 
skutečným originálem.

4.  Závěrem, po zaschnutí, může-
me vejce přetřít tukem a dodat 
mu tak lesk. 

VEJCE VE STYLU TYGRA 
1.  Nasadíme si igelitové rukavice 

a  připravíme si žlutou a  čer-
venou gelovou barvu, z  nichž 
odstřihneme hrot. 

2.  Přiměřené množství žluté 
barvy si nakapeme do dlaní 
a vejce v nich promneme, tak, 
aby bylo celé zakryto barvou. 
Červenou tubou s  barvou za-
čneme na vejci tvořit spirálky. 
Případně můžeme odstřihnout 
větší část hrotu a k tvorbě spi-
rálek můžeme použít i  slabší 
štěteček. 

3.  Spirálky můžeme jemně mezi 
sebou rozmazat prsty, aby vy-
tvořily nepravidelný splývající 
design. Vejce následně poválí-
me po připraveném ubrousku, 
čímž jej zbavíme přebytečného 
množství barvy a  umožníme 
zaschnutí. 
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4.  Závěrem, po zaschnutí, může-
me vejce přetřít tukem a dodat 
mu tak lesk. 

PRUHOVANÉ VEJCE 
1.  Nasadíme si igelitové rukavi-

ce a  od gelových barev, které 
chceme použít, ostřihneme 
hrot. Můžeme použít dvě, tři 
nebo i všechny čtyři barvy.

2.  Přiměřené množství žluté 
barvy si nakapeme do dlaní 
a  vejce v  nich promneme tak, 
aby bylo celé zakryto barvou. 

Za pomocí štětečku postupně 
na vejci vytváříme širší pruhy 
a libovolně barvy střídáme. 

3.  Po nanesení všech zamýšle-
ných barev necháme zaschnout. 
V případě většího množství na-
nesené barvy je vhodné vejce 
poválet po ubrousku, který pře-
bytečné množství barev odsaje. 

w w w.druchema.cz

4.  Závěrem, po zaschnutí, může-
me vejce přetřít tukem a dodat 
mu tak lesk. 

JAKÉ BARVY POUŽÍT 
Výběr vhodné barvy na vejce je 

základem dobře obarveného veli-
konočního vajíčka. V  současnosti 
patří mezi nejkvalitnější barvy ge-
lové, zvlášť ty, které jsou v tubách. 
Lze je totiž jednoduše použít pro 
kreativní barvení, ale také je jimi 
možné snadno vytvářet nejrůz-
nější ornamenty nebo spirálky na 
již obarvených vejcích. Díky mož-
nosti volby šíře odstřihnutí hrotu 
lze korigovat i sílu průtoku barvy 
a tím i popisování a pokreslování. 

OVO – BARVY NA VEJCE 
S EFEKTEM MRAMOR

Barvy na vejce OVO s  efektem 
mramor jsou skutečným průlo-
mem v  barvení velikonočních va-
jec. Už žádné rozdělávání barev ani 
ponoření a  vyjmutí vajec. Tekuté 
barvy s  efektem mramor barví 
snadno i  bez rozpouštění ve vodě. 
Žlutou, červenou, modrou, zelenou 
a  oranžovou barvu stačí totiž jen 
nakapat do dlaní a  uvařené vejce 
v dlaních promnout. Díky tomu zís-
ká vejce speciální nezaměnitelný 
dekor imitující strukturu mramo-
ru. Barvy je možné libovolně mísit, 
případně ponechat každému vejci 
jen takzvaný jednobarevný mra-
morový efekt. Pro lepší mramoro-
vý efekt je vhodné barvit vajíčka 
ještě horká. K dostání v drogeriích 
a papírnictvích. 

Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv Druchema

Výrobce: Druchema
Cena: 67 Kč /4 tekuté barvy + efekt mramor

Vraťte se díky kreativnímu barvení velikonočních vajíček do dětství 
a užijte si Velikonoce se vším, co k nim patří!

Velikonoční produkty OVO zakoupíte u družstva pro chemickou výrobu 
a služby DRUCHEMA (Služeb 3, Praha 10 – Strašnice), www.druchema.cz. 
V  portfoliu družstva naleznete také oblíbená hnojiva a  produkty pro 
dům a zahradu značky Mefi sto, Bistrol nebo Golem. 
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Vajíčka k  Velikonocům prostě patří, stejně jak se 
o tom zpívá ve všech velikonočních koledách. Nemu-
síte ale být hned velikonoční zajíček, který nese košík 
plný vajíček. A taky nemusíte čekat, až vám slepička 
„snese vajíčka jiný“. Protože tam, kde není slepička, 
jsou z IRISY vajíčka. Vajíčka červená, modrá i bílá, 
ze srdce darovaná. A navíc ručně foukaná a ma-
lovaná. Tradiční velikonoční dekorace přímo 
od českého výrobce skleněných vánočních 
ozdob Irisa Vsetín.

Text a foto: Ing. Lada Jelínková

Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný….

w w w.ir isa.cz 

slepička 
slepička, 

bílá, 
ma-

o 
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w w w.mubrno.cz

V široké nabídce sortimentu plyšových a textilních hraček, dekorací a dárků Moravské ústřed-
ny se určitě najde mnoho krásných a kvalitně zpracovaných výrobků právě pro příležitost nad-
cházejících Velikonoc.   

Tipy na Velikonoce
Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby

V  široké kolekci maňásků najdete všechna možná 
zvířátka – zahrajte si s  nimi na Velikonoce divadlo! 
Vybrat si můžete zajíčky a  králíčky různých barev, 
beránky i  ovečky, kozičku s  kůzlátkem nebo třeba 
kohoutka se slepičkou. 

V  nabídce kornoutů najdete zajíčka nebo třeba ovečku. Kornouty jsou 
k dostání ve třech různých velikostech (55cm, 35cm a 20cm). Největší velikost 
má vzadu otvor, kterým lze kornoutového maňáska ovládat nebo tak do 
kornoutu můžete schovat nějakou tu sladkost, což je k příležitosti Velikonoc 
ideální. Nejmenší kornouty jsou zase vhodný dárek, dekorace nebo suvenýr.

ožná 
adlo! 
arev, 

Pro ty nejmenší děti jsou vhodní cpaní maňásci, které 
lze vyprat, stejně jako uzlíkoví maňásci nebo nová MIMI 
kolekce z  příjemného manšestru v  jemných tónech. Tato 
kolekce zvířátek je navíc doplněna i  cpanými hračkami, 
které i šustí a chrastí a povzbuzují tak dětskou zvídavost, 
smyslové vnímání a jemnou motoriku.

Text: Jitka Filemonová
Foto: archiv Moravská ústředna

Králíčky najdete i  v  nové letošní kolekci plyšových 
hraček ve dvou velikostech (85cm a  65cm) a  dvou 
barevných kombinacích. 

KONTAKT: obchod@mubrno.cz
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Vyražte do družstva KERAMO Kožlany!
Nakupte si keramiku se slevou 20 procent.
Družstvo nabízí širokou nabídku keramických výrobků. Navštivte internetové 
stránky www.keramo.cz, kde najdete více informací.

28  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  3/2016

VD_3_2016_OK.indd   28VD_3_2016_OK.indd   28 26.02.16   18:2426.02.16   18:24



  

Kontakt:
KERAMO, družstvo umělecké výroby, Kožlany
Kožlany 232
Tel.: 373 396 674-5
e-mail: info@keramo.cz 

w w w.keramo.cz
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y Templářské víno se dostalo 
mezi 100 nejlepších českých vín

Je známo 100 nejlepších morav-
ských a  českých vín pro rok 2016. 
Do reprezentativního výběru patří 
už standardně vína družstevníků 
z  Čejkovic. V  nejprestižnější české 
soutěži, v  konkurenci 1423 morav-
ských a  českých vín od 215 vinařů 
a vinařských fi rem, získali dvě zlaté 
medaile za Chardonnay 2013 a  Hi-
bernal 2014 z nejvyšší řady Sanctus Victoria.    

Národní vinařské centrum zveřejnilo seznam 100 
nejlepších českých vín, která zvítězila v  obrovské 
konkurenci přihlášených vzorků. Smí tak hrdě na své 
láhvi nosit známku „Salon vín České republiky 2016“, 
chráněnou Úřadem průmyslového vlastnictví ČR.

Salon vín prezentuje špičku tuzemského vinařství, 
pro mnohé vinaře a milovníky našich vín je jeho vy-
hlášení nejdůležitější vinařkou událostí roku. Nejlep-
ší stovka, která získala zlatou medaili, je od 30. ledna 
po celý rok 2016 prezentována ve stejnojmenné de-
gustační expozici v historickém sklepení valtického 
zámku.

Mezi nejlepší stovku patří také v minulosti mnoho-
krát oceněné Chardonnay 2013 a  Hibernal 2014, obě 
z nejvyšší řady Sanctus Victoria Templářských skle-
pů Čejkovice.

Mgr. Lukáš Lukáš, marketingový a obchodní ředitel 
Templářských sklepů Čejkovice, dodává: „Tato naše 
nejvyšší řada klade důraz na mimořádnou kvalitu 
vín od pěstování hroznů a  sběru, přes zpracování až 
po uložení ve sklepě. Pečlivost se nám vyplácí, o čemž 
svědčí vysoká oblíbenost u zákazníků a mnohá česká 
i zahraniční ocenění řady Sanctus Victoria, která dlou-
hodobě potvrzují, že kvalita našich není náhodná.“

Vychutnejte si originální a  kvalitní templářská 
vína. Aktuální informace lze sledovat na Facebooku 
Templářských sklepů Čejkovice a  na webových 
stránkách www.templarske-sklepy.cz, kde je možné 
vína i objednat.

Chardonnay, 2013
Bílé víno suché, Pozdní sběr

Charakteristika vína
Barva vína je světle olivová se slámovými odlesky. 
Vůně je vydatná, s  projevem zralého žlutého ovoce, 
citrusových plodů, včelího vosku a nastupujícím me-
dovým závěrem. Chuť je strukturovaná, vrstevnatá, 
naleznete zde tóny kandovaného ovoce a  lískového 

oříšku. Dochuť vína je dlouhá se 
zřetelnou mineralitou. K  vínu se 
doporučují ovocné saláty a  kuřecí 
steak s broskví.

Technologie výroby
Víno bylo vyrobeno šetrnými 
enologickými postupy. Lisování 
proběhlo po dvanáctihodinové 

chladné maceraci na slupce, ostře odkalený mošt byl 
zakvašen čistou kulturou vinných kvasinek a  fer-
mentován při teplotě 16 °C. Po ukončení alkoholo-
vého kvašení následovalo tříměsíční ležení vína na 
jemných kalech.

Vlastnosti vína
řada Sanctus Victoria
odrůda Chardonnay
ročník 2013
jakost Pozdní sběr
barva Bílé víno
teplota podávání 10 - 12 °C
objem 0,75l
obsah zbytkového cukru 5 g/l
obsah kyselin 6,5 g/l
obsah alkoholu 12 %
datum sklizně hroznů 11/10/2013
cukernatost hroznů při sklizni 22 °NM

Ocenění
Salón vín 2016 – zlatá medaile
Salón vín 2015 – zlatá medaile
Gastroveletrh 2015 – zlatá medaile
Víno Bojnice 2014  – stříbrná medaile
Festwine Brno 2014 – zlatá medaile
Top 77 2014  – ***
Pardubický festival vína 2014  – zlatá medaile
Národní soutěž vín velkopavlovická  – bronzová me-
daile

Hibernal, 2014
Bílé víno polosuché, Kabinetní víno

Charakteristika vína
Barva vína je jasně zelenožlutá s  odleskem žlutého 
melounu.

Vůně je výrazná a  intenzivní, pocítíme kvetoucí 
černý bez a kompotovanou broskev. Chuť je šťavna-
tá, připomínající černorybízové bonbónky bon pari, 
zralý angrešt a  nektarinku s  dochutí máty peprné. 
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Templářské sklepy Čejkovice představují exkluzivní řadu 
vín Sanctus Victoria (Svaté vítězství). Vína této řady 
jsou vyrobena z nejvyšších partií hroznů, které zkušení 
čejkovičtí enologové několik let pečlivě vybírali z různých 
vinic vinařského družstva.
V roce 2016 si připomeneme 700 let od narození Karla IV. 
-   císaře  římského,   krále   českého,    německého,    lombardského 
a burgundského. Za jeho vlády nastal v Čechách rozkvět 
vinařství, byl to právě Karel IV., kdo k nám dal přivézt révu 
z Burgundska a Porýní.
Speciální edice „Karel IV.“ připomíná  jeho odkaz 
a vzdává mu tak hold.
Templářské sklepy věnují část výnosu z prodeje této 
unikátní řady na obnovu některé z monumentálních 
staveb, jejichž vznik na našem území inicioval císař Karel IV. 
VÍNA K OBJEDNÁNÍ:
info@templarske-sklepy.cz | tel.: +420 518 309 011

Edice 700 let výročí Karla IV.
1316 – 2016

K  vínu se doporučují chřest s  holandskou omáčkou 
a špenátová krůtí kapsa.

Technologie výroby
Víno bylo vyrobeno šetrnými enologickými postupy. 
Lisování proběhlo po čtyřhodinové chladné macera-
ci na slupce, ostře odkalený mošt byl zakvašen čistou 
kulturou vinných kvasinek a fermentován při teplotě 
18°C. Po ukončení alkoholového kvašení následovalo 
dvouměsíční ležení vína na jemných kalech.

Vlastnosti vína
řada Sanctus Victoria
edice 700. let výročí Karla IV.
odrůda Hibernal
ročník 2014
jakost Kabinetní víno
barva Bílé víno
teplota podávání 10 - 12 °C
objem 0,75l
obsah zbytkového cukru 9,6 g/l
obsah kyselin 7,1 g/l
obsah alkoholu 11,5 %
datum sklizně hroznů 2/10/2014
cukernatost hroznů při sklizni 20°NM

Ocenění
Salón vín 2016 – zlatá medaile
Král vín 2015 – bronzová medaile
Festwine Brno 2015 – stříbrná medaile
Národní soutěž vín velkopavlovické oblasti – stříbr-
ná medaile

O soutěži a Salonu vín ČR

V úvodních kolech soutěže, hodnotících vína ve vinař-
ských podoblastech velkopavlovické, mikulovské, slo-
vácké a znojemské a z vinařské oblasti Čechy, bylo ze 
1423 vzorků vybráno 703 nejlepších vín, která postou-
pila do prvního celostátního kola soutěže. Nejlepších 
200 se následně probojovalo do 2. kola, z kterého vzešlo 
100 nejlepších vín oceněných zlatou medailí Salonu vín 
České republiky, absolutní Šampion, vítěz kategorie 
a titul pro nejlepší kolekci Salonu vín – národní soutěž 
vín 2016. Ostatní vína, která se probojovala do fi nální 
dvoustovky a  nezískala zlatou medaili, byla oceněna 
stříbrnou medailí za podmínky, že ve fi nálním kole 
získala min. 83 bodů ve stobodové stupnici.

Komise
V  komisích soutěže každý rok zasedají naši nejlepší 
degustátoři, kteří jsou spolu s  moderním počítačo-
vým systémem, vícekolovým hodnocením a garancí 
Svazu vinařů ČR zárukou objektivity a výběru sku-
tečně nejlepších vín z Moravy a Čech.

Důležitým a  zcela zásadním atributem soutěže je 
požadavek na předchozí nalahvování přihlašované 
partie vína a  odběr soutěžních vzorků přímo u  vý-
robce vína organizátorem soutěže, který má právo na 
výběr libovolných 6 lahví z přihlašované partie. 

Salon vín – národní soutěž vín je také jedna z mála 
soutěží, které systémově provádí kontrolní chemic-
kou analýzu souladu deklarovaných a skutečných pa-
rametrů vína. Zároveň je Salon vín – národní soutěž 
vín suverénně nejpřísnější soutěž v České republice. 

Záštita
Záštitu nad Salonem vín – národní soutěží vín 2016 
převzal, stejně jako v loňském roce, prezident České 
republiky Ing. Miloš Zeman a  ministr zemědělství 
Ing. Marian Jurečka.

Kolekce Salonu vín České republiky 2016 obsahuje 
celkem 66 vín bílých, 31 vín červených, 2 vína šumivá 
a  1 víno růžové. Kompletní informace o  výsledcích 
soutěže lze nalézt na http://www.vinarskecentrum.
cz/salon-vin/vina-v-salonu/. 

Zdroj: Promoplanet
(-jh-)
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