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V  úvodu jednání seznámil předseda JUDr. Dvo-

řák přítomné delegáty se stěžejními tématy, jimiž 
se v  uplynulém období zabývalo představenstvo 
a jednotlivé odbory svazu. Činnost představenstva 
byla soustředěna do tří základních oblastí, jimiž 
byly rozvoj služeb poskytovaných členským druž-
stvům, hospodaření s majetkem svazu a jednání se 
státní správou a samosprávou ve věci oprávněných 
požadavků členských výrobních družstev. Vý-
znamnou platformou při prosazování společných 
zájmů družstev se vedle spolupráce s partnerskými 
organizacemi – Konfederací zaměstnavatelských 
a  podnikatelských svazů, Hospodářskou komorou 
ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR stal Výbor pro 
malé a střední podniky a výrobní družstva, který je 
jedním z výborů Rady vlády pro konkurenceschop-
nost a hospodářský růst a  jenž navázal na činnost 

pracovního týmu slo-
ženého ze zástupců 
zaměst navatelsk ých 
svazů, Ministerstva 
průmyslu a  obchodu 
ČR a představitelů ma-
lých a středních firem 
a  výrobních podniků 
družstev.

Předseda svazu JUDr. 
Dvořák dále přítomné 
delegáty družstev se-
známil s činností jednotlivých odborů. Více informa-
cí naleznete v kráceném projevu.

25. valné shromáždění SČMVD
V pondělí 27. června se v Nymburku uskutečnilo v pořadí již 25. valné shromáždění Svazu českých 
a moravských výrobních družstev. Před zahájením jednání valného shromáždění byly slavnostně 
vyhlášeny výsledky 5. ročníku soutěže Výrobní družstvo roku. Poté obdržel bývalý předseda vý-
robního družstva Styl Plzeň Miroslav Šrédl z rukou JUDr. Rostislava Dvořáka, předsedy SČMVD, 
ocenění za dlouholetou vynikající práci pro výrobní družstevnictví a zaměstnavatele zdravotně 
postižených.
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Zleva: Ing. Pavel Kříž (předseda Dřevozpracujícího družstva 
Lukavec), Ing. Miloslav Čermák (předseda družstva Sněžka 
Náchod), Ing. Emil Beber (předseda družstva Kovobel 
Domažlice)

Předseda SČMVD JUDr. Rostislav 
Dvořák předal p. Miroslavu Šrédlo-
vi, dlouholetému předsedovi druž-
stva Styl Plzeň, ocenění za vynikající 
práci pro výrobní družstevnictví 
a zaměstnavatele zdravotně postiže-
ných.

Zleva: Ing. Ing. Petr Kostohryz (předseda družstva Otava Písek), 
Jan Fiala (předseda družstva Služba České Budějovice), 
Jiří Kubíček (vedoucí ekonomického oddělení - závod kartonář, 
Irisa Vsetín)

Výrobní družstvo roku
Slavnostní vyhlášení již 5. ročníku soutěže Výrob-
ní družstvo roku se uskutečnilo před zahájením 
jednání 25. valného shromáždění SČMVD. První 
místo v kategorii družstev s nejlepšími ekonomic-
kými výsledky obsadilo Dřevozpracující družstvo 
Lukavec. V  kategorii družstev zaměstnávajících 
osoby se zdravotním postižením se na první pozici 
umístilo výrobní družstvo OTAVA Písek.

Soutěž Výrobní družstvo roku je vyhlašována Sva-
zem českých a  moravských výrobních družstev od 
roku 2012. Jejím cílem je vyhledávat výrobní družstva 
s  dobrými ekonomickými výsledky a  ocenit jejich 
přínos k  rozvoji českého výrobního družstevnictví. 
Současně má soutěž za cíl podpořit aktivitu a  moti-
vovat výrobní družstva v oblastech výroby, obchodu 

a poskytování služeb a přispět ke zvýšení jejich kon-
kurenceschopnosti. 

Výrobní družstva jsou v  soutěži Výrobní družstvo 
roku rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlep-
šími ekonomickými výsledky a  družstva zaměstná-
vající osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími 
kritérii, podle nichž bylo určeno pořadí družstev 
v obou vyhlašovaných kategoriích, byly stěžejní eko-
nomické ukazatele k 31. prosinci 2015.

Ocenění předal zástupcům družstev, která byla 
vyhlášena na prvních třech místech v obou katego-
riích, před zahájením jednání valného shromáždění 
JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová

V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se 
zdravotním postižením se za rok 2015 umístila VD:

1. místo – OTAVA Písek
2. místo – Služba České Budějovice
3. místo – IRISA Vsetín

V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými 
výsledky se za rok 2015 umístila VD:

1. místo – Dřevozpracující družstvo Lukavec
2. místo – Sněžka Náchod
3. místo – KOVOBEL Domažlice
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Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vás jménem představenstva přiví-
tal na 25. valném shromáždění Svazu českých a mo-
ravských výrobních družstev. 

Společně s pozvánkou na dnešní jednání jste obdr-
želi druhou část zprávy představenstva o  činnosti 
a hospodaření svazu. První část zprávy byla projed-
nána na regionálních poradách, které proběhly na 
přelomu dubna a  května tohoto roku. Většina do-
tazů, s nimiž účastníci na poradách vystoupili, byla 
zodpovězena v jejich průběhu a odpovědi na některé 
dotazy jsme zařadili do 2. části písemných materiálů. 
Součástí materiálů je i návrh na změnu stanov, jímž 
se představenstvo zabývalo v  souladu s  usnesením 
minulého valného shromáždění. Jeho projednání je 
samostatným bodem dnešního programu. 

Úvodem mi dovolte stručnou rekapitulaci stěžej-
ních témat, jimiž se vedle běžné agendy zabývalo 
v uplynulém období představenstvo a jednotlivé od-
bory našeho svazu. 

Pozornost představenstva byla soustředěna do 3 
základních oblastí:

–  Rozvoj služeb poskytovaných členským druž-
stvům, jejich zlepšování a rozšiřování

–  Hospodaření s majetkem svazu
–  Jednání se státní správou a  samosprávou ve věci 

oprávněných požadavků členských družstev
Jak jsem konstatoval již v předešlých letech, stěžej-

ním aspektem pro činnost představenstva je prová-
zanost těchto oblastí. 

Při zabezpečování, případně rozšiřování služeb se 
snažíme v maximální míře reagovat na Vaše potřeby. 
Touto zásadou se představenstvo řídilo při schvalová-
ní plánu školicích aktivit, plánu účasti na výstavách 
a  veletrzích, aktivit v  oblasti propagace, zprostřed-
kování informací o  obchodních příležitostech či 
poskytování úvěrů z  prostředků FDÚ. Výčet služeb, 
které je představenstvo připraveno i v budoucím ob-
dobí rozvíjet, je obsažen v písemné zprávě, která byla 

projednána na regionálních poradách. Soustředím se 
tedy především na informaci o aktuálním vývoji. 

Jednou ze stěžejních oblastí, které se představen-
stvo věnovalo, byl společný nákup vybraných služeb 
a komodit. Vedle centralizovaného nákupu elektřiny 
a  plynu a  zajišťování služeb telefonních operátorů 
jsme v uplynulém roce věnovali intenzivní pozornost 
zavedení systému zvýhodněného nákupu pohonných 
hmot. 

Jedním z  klíčových poslání svazu je prosazování 
společných zájmů členských družstev. Před rokem 
jsem zde konstatoval, že naplňování tohoto zadání 
je během na dlouhou trať. Zkušenosti z  posledního 
roku to bohužel opět potvrzují. S tím, co se podařilo 
realizovat nebo alespoň nakročit k realizaci, jste byli 
seznámeni v  písemných materiálech. Významnou 
platformou pro prosazování našich zájmů je vedle 
spolupráce s Konfederací zaměstnavatelských a pod-
nikatelských svazů, Svazem průmyslu a  dopravy 
a  Hospodářskou komorou také výbor na podporu 
malého a středního podnikání, který z  iniciace a za 
výrazného personálního přispění svazu pracuje 
při MPO ČR a  v  transformované podobě (jako vý-
bor Rady vlády pro malé a  střední fi rmy a  výrobní 
družstva) se stal součástí Rady vlády pro konkuren-
ceschopnost. Podněty vycházející z praktických zku-
šeností členských fi rem uplatňujeme spolu s dalšími 
podnikatelskými svazy i  v  rámci jednání tripartity, 
při jednáních s  vládou, jednotlivými resorty a  při 
řadě dalších příležitostí. Je třeba konstatovat, že ve 
schopnosti odpovědných míst reagovat na praktické 
potřeby podnikatelů postrádáme odbornou úroveň 
a dostatečnou pružnost. Uvedu příklad: oživení hos-
podářství spojené s růstem zakázek se po letech krize 
doprovázených vysokou nezaměstnaností projevuje 
v řadě oborů nedostatkem vhodných pracovních sil, 
se kterými budeme schopni nové zakázky realizo-
vat. Požadavek na rozšíření možností zaměstnávání 
cizinců (především Ukrajinců), které by mělo napo-
moci fi rmám realizovat získané zakázky, již řadu mě-

Zpráva představenstva SČMVD 
o činnosti a hospodaření SČMVD 

přednesená předsedou představenstva 
JUDr. Rostislavem Dvořákem na 25. valném shromáždění 
SČMVD 27. června 2016 v Nymburku

(redakčně kráceno)
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síců prosazujeme vůči představitelům jednotlivých 
resortů (MPO ČR, MV ČR, MZV ČR) a  zejména vůči 
odborovým organizacím. Vzhledem k vazbám na ev-
ropskou legislativu jsme cíleně přímo v budově svazu 
zorganizovali i jednání se šesti europoslanci a tisko-
vou konferenci s KZPS. Důraz klademe na to, aby po-
třebná změna podmínek byla realizována v časovém 
horizontu, který umožní její reálné využití praxi. Jste 
to vy, kdo vytváří prostředky pro naplňování státní-
ho rozpočtu a na to politici nesmí zapomínat! 

Podstatným zdrojem zisku je hospodaření s nemo-
vitostmi svazu. Informaci o  jednotlivých objektech 
jste obdrželi v 2. části písemných materiálů. Na tomto 
místě chci připomenout, že přes zvyšující se kon-
kurenci a  dílčí problémy, které průběžně řešíme, se 
nám daří zachovat velmi dobrou obsazenost objektů. 
Jednou z  podmínek udržení tohoto stavu je řádná 
péče o naše nemovitosti. V současných podmínkách 
výrazného poklesu úrokových sazeb je to významná 
alternativa tvorby zisku. Vzhledem ke zhoršujícím 
se podmínkám výnosnosti bankovních produktů se 
představenstvo věnovalo i širším alternativám zhod-
nocování prostředků svazu. 

Dámy a  pánové, základním předpokladem toho, 
aby činnost představenstva odrážela zájmy členské 
základny, je vzájemná komunikace. Mimo regio-
nálních porad a  celorepublikových setkání, tedy 
valného shromáždění a  podzimní celorepublikové 
porady, klademe důraz na možnost navštívit člen-
ská družstva a na místě jejich působení se seznámit 
s jejich praktickými potřebami. Po předchozí dohodě 
s  vedením jednotlivých družstev jsem v  uplynulém 
období této možnosti využíval nejen já a další členové 
statutárních orgánů, ale i odborní pracovníci svazu. 
Návštěvy členských družstev chápeme nejen jako 
posílení možnosti reagovat na Vaše potřeby, ale i jako 
příležitost přispět v  rámci možností svazu k  řešení 
zcela konkrétních problémů. 

Úlohou svazu, jejíž význam v  dnešním mediálním 
světě nelze podceňovat, je prezentace výsledků člen-
ských družstev. I v uplynulém roce se představenstvo 
věnovalo nominacím do podnikatelských soutěží. 
Rád bych využil této příležitosti a  poděkoval všem, 
kteří prostřednictvím výsledků svojí práce přispěli 
k  dobrému jménu výrobního družstevnictví. Aktu-
ální dění v  členských družstvech chceme i  nadále 
přibližovat prostřednictvím časopisu Výrobní druž-
stevnictví. Chci připomenout, že redakce časopisu 
Výrobní družstevnictví je připravena poskytnout 
Vám prostor pro zveřejnění informací o  Vašich ak-
tivitách. K prezentaci svazu na veletržních a výstav-
ních akcích budeme využívat i  prezentačního fi lmu 
(spotu), který máte možnost zhlédnout i na dnešním 
setkání. 

Prostřednictvím dalších svazových médií jako je 
Informační přehled, Extranet či Spektrum informa-
cí Vám jednotlivé odbory svazu průběžně poskytují 
informace, na které bych rád navázal v  další části 
této zprávy věnované činnosti jednotlivých odborů 
svazu. 

Odbor legislativně-právní se v rámci své činnosti 
v období od 24. valného shromáždění nadále věnuje 
jak řešení právní problematiky svazu a  jeho člen-
ských družstev, tak oblasti vnitřní i vnější legislativy. 
Jeho činnost je realizována nejenom právníky v sídle 
svazu v Praze, ale také na pracovišti v Brně. 

V  návaznosti na informace uvedené v  první části 
písemných materiálů pro dnešní jednání lze uvést, 
že v  oblasti  právní problematiky svazu se legisla-
tivně-právní odbor zabýval zejména záležitostmi 
majetkoprávními, tedy řešením smluvních vztahů 
svazu. Průběžně jsou právníky v Praze i v Brně zpra-
covávány zejména návrhy nájemních smluv. Odbor 
legislativně-právní se kontinuálně zabývá také 
vymáháním pohledávek a  s  tím související soudní 
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agendou i  agendou související s  výkonem rozhod-
nutí soudů. Stranou činnosti odboru nezůstává ani 
správní agenda, v rámci které je průběžně zajišťován 
kontakt se státními orgány a  orgány místní samo-
správy. V  případě potřeby poskytuje odbor právní 
informace a  stanoviska ostatním útvarům svazu, 
a to v souvislosti s problematikou vyplývající z jejich 
činnosti.

Ve stále se rozšiřující oblasti poradenství členským 
družstvům v  rámci činnosti odboru legislativně-
-právního spočívají práce zejména v  konzultacích 
k  aktuálním záležitostem členských družstev. Kon-
krétně jde o  úpravy stanov družstva v  souvislosti 
s  vývojem situace v  družstvech hlediska jejich zva-
žovaných změn, posuzování obsahu stanov družstva 
a dalších vnitřních předpisů z hlediska jejich výkladu 
a konzultace ve věci konkrétních smluv uzavíraných 
členskými družstvy s  jejich partnery. V  souvislosti 
s  poradenskou činností odbor legislativně-právní 
v  květnu zorganizoval a  lektorsky zajistil na praco-
višti v Brně konzultační setkání členských družstev 
k problematice rozhodování členských schůzí. 

Další oblastí činnosti odboru legislativně-právního, 
které je věnována pozornost, je oblast legislativy, a to 
jak legislativy vnitřní, tak i  legislativy vnější. V ob-
lasti vnitřní legislativy se odbor zejména podílel (ve 
spolupráci s  vedením svazu a  s  odborem poraden-
ských služeb) na zpracování návrhu změny stanov 
svazu, který je předkládán na dnešní jednání. V ob-
lasti vnější legislativy je činnost odboru zaměřena 
zejména na posuzování návrhů právních předpisů 
s  dopadem na  výrobní družstevnictví. Také v  této 
oblasti odbor spolupracuje s dalšími útvary svazu po-
dle jejich odborného zaměření. Průběžná pozornost 
je nadále věnována přípravě novelizace občanského 
zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V zále-
žitostech vnější legislativy je využívána i spolupráce 
s  dalšími družstevními svazy, Družstevní Asociací 
ČR, se Svazem průmyslu a  dopravy ČR, Hospodář-
skou komorou ČR a Konfederací zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů. 

V nejbližší době bude pozornost odboru legislativ-
ně-právního věnována dalšímu vývoji legislativního 
procesu, zejména ve vztahu k uvažovanému návrhu 
novelizace zákona o  obchodních korporacích. Oče-
kávat lze také pokračující zájem o poradenskou čin-
nost ve vazbě na aplikaci právních předpisů nového 
soukromého práva v  praxi jednotlivých členských 
družstev.

Naplňování rozpočtu, ekonomické činnosti a  péči 
o majetek Svazu zajišťuje odbor rozpočtu a správy 
majetku. 

Jednou z hlavních činností odboru rozpočtu a sprá-
vy majetku je správa, údržba a pronájem nemovitého 
majetku. I v dnešní době, kdy je velmi těžká situace 
s  pronájmy kancelářských, skladových i  výrobních 
prostor, je většina objektů obsazena a vykazuje zisk. 

U  vybraných objektů jsme přešli na základě výbě-
rových řízení z důvodu úspory nákladů k externím 
společnostem zajišťujícím ostrahu a úklid. Opravám 
a  investicím do jednotlivých nemovitostí ORSM 
trvale věnuje velkou pozornost. Největší akcí roku 
2015 byla komplexní rekonstrukce suterénu – balneo 
provozu v hotelu Kriváň včetně nových vodorovných 
i  svislých hydroizolací stěn celého objektu. V  letoš-
ním roce budou realizovány akce podle předsta-
venstvem schváleného plánu oprav a  investic. Jsou 
navrženy jako nezbytné, a to jak na snížení energe-
tické náročnosti budov, tak na zlepšení a udržení je-
jich technického stavu tak, aby je bylo možné nadále 
plně využívat a účelně a efektivně pronajímat. 

Odbor rozpočtu a  správy majetku zajišťuje také 
technickou správu, údržbu, podporu a rozvoj infor-
mačních technologií SČMVD. V  rámci sjednocování 
a zjednodušení správy ICT služeb Svaz nadále využí-
vá partnera, fi rmu T-Mobile, která poskytuje výhod-
né mobilní a  pevné telefonické spojení a  připojení 
k internetu. 

V  další části zprávy se věnuji aktuální informaci 
týkající se odboru správy FDÚ. 

Členská družstva mohou při splnění daných podmí-
nek využít možnosti čerpat úvěry z prostředků FDÚ, 
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přičemž neplatí žádné poplatky za zpracování žádosti 
o úvěr, neplatí za odhad nemovitosti ani za rezervaci 
fi nančních prostředků ani za vedení úvěrového účtu. 
To vše je v dnešní době, kterou lze též nazvat „dobou 
poplatků“, významná pomoc a  úspora. Důraz je ze 
strany odboru správy FDÚ svazu kladen na kvalitní 

zajištění, zpravidla nemovitostmi, a   ekonomickou 
situaci žadatele. 

Dále se činnost odboru zaměřuje na poraden-
skou činnost zaměřenou na získávání dotací z  ev-
ropských i  národních prostředků. Od června 2015 
poskytl odbor správy FDÚ řadu konzultací k proble-
matice dotací, pomáhal při administraci projektů 
ve fázi realizace a  monitoringu projektů podaných 
družstvy v  předešlých výzvách a  přípravu dalších 
projektů.

V  uplynulém roce byly postupně vyhlašovány 
v rámci nového rozpočtového období výzvy v Operač-
ním programu Podnikání a inovace pro konkurence-
schopnost. Ve spolupráci s odborem správy FDÚ bylo 
předloženo 8 žádostí šesti členských družstev, nyní 
se pracuje na jejich realizaci. Vyhlášení dalších výzev 
se připravuje na srpen 2016, zájem o možnost požádat 
o dotaci v letos plánovaných výzvách dosud projevilo 
8 družstev, na jejich přípravě se již pracuje. Přetrvává 
zájem o programy Technologie, Nemovitosti, Školicí 
střediska, Marketing, Úspory energie. 

Žádosti podané do v  roce 2015 vyhlášených výzev 
nejsou dosud v  žádném programu podpory vyhod-
noceny, a  to z  důvodu problémů na straně řídícího 
orgánu, tedy MPO. Zpoždění hodnocení je způsobe-
no jednak problémy s monitorovacím systémem MS 
2014+, jednak   nedostatkem interních hodnotitelů, 
kteří nahradili na základě rozhodnutí ministerstva 
hodnotitele externí.   

Ke dni   30. 4. 2016 byl ukončen příjem plných žá-
dostí do programu Úspory energie. Plnou žádost 
podala pouze cca třetina žadatelů, kteří podali žádost 
předběžnou, což svědčí mimo jiné o  přísném nasta-
vení podmínek programu, nicméně alokovaná částka 
bude i  tak zřejmě vyčerpána, pokud nedojde v další 
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fázi k  významnému odstupování od projektů. Další 
výzva je aktuálně naplánována na listopad 2016. 

Harmonogram výzev pro  letošní rok byl v květnu 
upraven, výzvy programů Marketing a  Školicí stře-
diska, Nemovitosti, Inovace, Potenciál a  Partnerství 
znalostního transferu jsou plánovány na září 2016, 
výzva programů Technologie, Úspory energie až na 
říjen 2016. Počátek příjmu žádostí je plánován vždy   
cca měsíc po vyhlášení výzvy. U připravovaných vý-
zev se již  nepočítá s předběžnými žádostmi o dotaci, 
příjem žádostí bude tedy sestávat z  jedné žádosti, 
bude pouze jednokolový. Pro žadatele v programech 
podpory OPPIK tím dojde k jednoznačnému zkrácení 
lhůty pro přípravu žádostí. Bude nutné připravovat   
žádosti   s  větším předstihem, což může samozřejmě 
narazit na problém, že ještě nebudou známy přesné 
podmínky výzvy.   Dá se předpokládat, že se letošní 
výzvy nebudou zásadně odlišovat od těch loňských, 
nicméně změny nelze vyloučit.

Je nutné počítat  i s tím, že příjem žádostí  může mi-
nisterstvo předčasně ukončit, jak se stalo   u poslední 
výzvy programů podpory Technologie, Nemovitosti 
nebo Marketing. V každé výzvě by mělo být garanto-
váno, po  jakou  dobu  bude příjem žádostí v každém 
případě  otevřen.

Dále upozorňuji na připravovanou výzvu v  rámci 
OP Zaměstnanost, která byla vyhlášena 15. června 
2016, příjem žádostí je plánován do 31. 8. 2016 a umož-
ní podnikatelům – zaměstnavatelům -   podnikové 
vzdělávání pracovníků v oblasti IT, jazyků, soft skills  
i odborných dovedností.

Kromě toho pokračuje podpora z minulého rozpoč-
tového období na vznik tzv. společensky účelných 
pracovních míst (SÚPM) prostřednictvím úřadů 
práce. Příspěvek na nové pracovníky je individuál-
ní   ve výši až 24 tis. Kč měsíčně a  maximálně na 24 
měsíce a  je možno ho  získat na určitého konkrétního 
člověka, který je minimálně 12 měsíců evidován na 

úřadu práce. U rizikových skupin, tedy osob starších 
50 let, mladších 30 let  a zdravotně postižené je doba 
evidování na úřadu práce snížena na 3 měsíce. Tento 
program bude určen i pro Prahu. Doporučuji kontak-
tovat příslušný úřad práce.

Odbor poradenských služeb zajišťuje potřeby 
členských družstev zejména v oblasti legislativy, eko-
nomických a pracovněprávních předpisů a předpisů 
ochrany životního prostředí. Poskytuje komplexní 
pomoc členským družstvům a zabezpečuje další ak-
tivity dle stanov svazu, organizačního řádu a dalších 
vnitřních předpisů.

Významnou oblastí činnosti je aktivní účast v  le-
gislativním procesu a  tvorbě podnikatelského, eko-
nomického a  pracovněprávního prostředí. Loňský 
rok byl v oblasti daňové legislativy zaměřen zejména 
na další z priorit vládního prohlášení, a to na zame-
zení daňových úniků. Jako jeden z nástrojů na jejich 
zamezení v  oblasti DPH je proto od letošního roku 
zavedeno kontrolní hlášení. Dalším nástrojem má 
být elektronická evidence tržeb. Zákon byl po zdlou-
havém projednávání přijat, jeho účinnost je rozfázo-
vána do čtyř etap podle oborů činnosti. V první etapě 
se bude od prosince letošního roku povinnost týkat 
ubytovacích a stravovacích služeb.

Do účasti na tvorbě ekonomického a  právního 
prostředí jsme zapojeni také na úrovni Evropské 
unie. Svaz využívá české podnikatelské reprezentace 
v Bruselu - CEBRE, která prezentuje a obhajuje české 
podnikatelské zájmy před evropskými institucemi 
a  u  evropských podnikatelských federací přímo 
v  Bruselu. Také spolupracujeme s  organizací vznik-
lou pod patronací Evropské komise – českou poboč-
kou Enterprise Europe Network. 

Další oblastí činnosti odboru poradenských služeb 
je vzdělávací, informativní a  konzultační činnost, 
jejímž cílem je v  předstihu a  na odborné úrovni in-
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formovat družstva o věcném a časovém postupu no-
velizací příslušných zákonů tak, aby družstva mohla 
na změny pružně v praxi reagovat.

Informace družstvům jsou operativně předávány 
prostřednictvím vnitřní tiskoviny “Informační pře-
hled”. 

Na uvedené informace bezprostředně navazují 
proškolení odborných pracovníků družstev v  rámci 
interaktivních školicích akcí pořádaných poraden-
ským odborem a  brněnským pracovištěm. Tyto se-
mináře jsou věnovány všem zásadním změnám. Jako 
lektoři mimo pracovníků odboru působí i  odborní 
pracovníci z řad autorů zákonných předloh. 

Pracovníci odboru poskytují poradenskou činnost 
při řešení konkrétních problémů družstev vznik-
lých jak v  rámci vlastní podnikatelské činnosti, tak 
v  souvislosti s  aplikací nových úprav do vnitřních 
systémů. Převážná část poradenství je poskytována 
v rámci řešení nestandardních, či jinak komplikova-
ných případů, které řeší konzultační týmy, které jsou 
dle potřeby sestaveny z  právníků, účetních a  daňo-
vých poradců, případně dalších specialistů odboru. 
Takto komplexně poskytované služby jsou důležité 
při řešení zásadních problémů družstev. 

Odbor organizoval a zajišťoval nominaci a účast vý-
robních družstev a jejich představitelů v prestižních 
manažerských a  podnikatelských soutěžích ČES-
KÝCH 100 NEJLEPŠÍCH, Manažer roku 2015 a Marke-
tér roku 2015. 

V  soutěži ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2015 byla 
oceněna následující výrobní družstva nominovaná 
svazem: Dřevotvar, výrobní družstvo Jablonné nad 
Orlicí; Dřevozpracující družstvo, Lukavec; Granát, 
družstvo umělecké výroby Turnov; Horácké auto-
družstvo, Velké Meziříčí; OTAVA, výrobní družstvo, 
Písek; Plzeňské dílo, výrobní družstvo, Plzeň.

Pokud se jedná o prestižní soutěž MANAŽER ROKU 
2015, SČMVD nominoval do soutěže následující kan-

didáty z  řad členských VD, kteří se probojovali do 
fi nále soutěže: 

Ing. Václav Valter – předseda Kovodružstvo, výrob-
ní družstvo Strážov; Ing. Petr Blažek – ředitel a mís-
topředseda Dřevojas, výrobní družstvo; René Skrášek 
– předseda KOVOPLAST, výrobní družstvo; Ing. Eva 
Samcová – předsedkyně DITA VDI Tábor; Ing. Mi-
loslav Meloun – předseda KOOPERATIVA, výrobně 
obchodní družstvo; Ivan Abdul – předseda IRISA, 
výrobní družstvo Vsetín. 

Ing. Václav Valter – předseda Kovodružstvo, výrob-
ní družstvo Strážov byl oceněn jako Manažer odvětví 
HUTNÍ A  KOVODĚLNÉ VÝROBKY a  současně jako 
Manažer TOP 10.

Do soutěže Marketér roku 2015 svaz nominoval 
Víta Panochu - obchodního ředitele Vřídla Karlovy 
Vary a Ing. Martina Špryňara - GŘ Drupol Praha. Vít 
Panocha obdržel ocenění „Malý delfín“ za úspěšnou 
marketingovou koncepci výrobního družstva a  Ing. 
Špryňar diplom za nominaci. 

Svaz českých a  moravských výrobních družstev 
vyhlásil pro rok 2016 již 17. ročník soutěže DESIGN 
VD 2016 a  devátý ročník soutěže INOVACE VD 2016, 
kde řada zajímavých družstevních výrobků obdržela 
ocenění. Jejich předání proběhlo na včerejším spole-
čenském večeru. 

Z  hlediska nových obchodních příležitostí a  kon-
taktů jsou pro řadu družstev velmi významné účasti 
na veletrzích a výstavách v tuzemsku i v zahraničí.

V  oblasti, kterou se v  rámci svazu zabývá odbor 
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, 
svaz posílil svoji úlohu. Díky spolupráci a jednotné-
mu postupu se všemi zainteresovanými partnery 
hraje roli „mediátora“. Svoji pozici posílil i  legisla-
tivně. 

Jednání o systémových změnách v podpoře zaměst-
návání osob se zdravotním postižením pokračují po 
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personálních změnách na ministerstvu práce (slu-
žební zákon), ale pomaleji, než bychom si přáli. 

Daří se vyjednat základní a dnes už nezpochybnitel-
né změny zákona o zaměstnanosti pro rok 2017, zejmé-
na zjednodušení „uznání“ zaměstnavatele OZP50%+, 
jejich veřejný seznam a reporting těchto fi rem, elek-
tronickou evidenci náhradního plnění. To však je jen 
základ skutečné reformy založené na diferenciaci 
podpory a na podpoře integrační role zaměstnavate-
lů tohoto typu. Na druhé straně nechceme připustit 
nežádoucí otřesy a neoprávněnou diskriminaci části 
zaměstnavatelů (včetně našich VD). 

Vůči MPSV se teprve v roce 2016 podařilo prosadit 
naše argumenty, že kategorie osob zdravotně znevý-
hodněných (OZZ bez invalidity) je diskriminována 
nižší podporou, hledáme společně řešení, snaha je 
přijmout změny už v roce 2017.

Evergreenem posledních let je kompenzace dopadů 
zvyšování minimálních mezd pro zaměstnané inva-

lidní důchodce. Pro rok 2016 se podařilo dosáhnout 
zvýšení příspěvků, které má příznivý dopad na fi -
nanční stabilitu většiny členských družstev. Čelíme 
stejnému problému pro rok 2017 - dopady a  jejich 
řešení závisí na mnoha faktorech. Jednání pokračují.

V jednání je věcný záměr zákona o sociálním pod-
niku. Zde jde především o právní zakotvení statutu. 
Zatím jsou na tento návrh velmi rozporné názory. 
Zpracovali jsme připomínky, klíčová budou jednání 
o podrobnějších legislativních návrzích. 

Silná skupina členských družstev „invalidů“ je prů-
běžně informována, a to jak samostatně, tak v rámci 
jejich členství v  Asociaci zaměstnavatelů zdravotně 
postižených, které svaz tvoří zázemí a oporu. Plánu-
jeme poradu předsedů družstev s více než 50procent-
ním podílem zaměstnanců se zdravotním postižením, 
která se uskuteční patrně v říjnu až listopadu 2016. 

Vážené dámy, vážení pánové, 
jak jsem opakovaně zdůraznil, předpokladem toho, 

aby činnost svazu naplňovala převažující potřeby 
členských družstev, je vzájemná komunikace. Na je-
jím základě může svaz cíleně prosazovat zájmy svých 
členů a poskytovat jim širokou škálu požadovaných 
služeb. Jak vyplývá z  podrobné zprávy, která Vám 
byla v  písemné podobě předložena, představenstvo 
věnuje těmto otázkám soustavnou pozornost. Vr-
cholnou příležitostí k zamyšlení nad tím, jak lze po-
třeby družstev ještě těsněji promítnout do praktické 
činnosti svazu, je i dnešní valné shromáždění. V této 
souvislosti očekávám Vaše podněty přednesené 
v rámci diskuse. 

Děkuji Vám za pozornost. 
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Sportovní den
Letošnímu 25. valnému shromáždění SČMVD před-
cházel jako každoročně sportovní den. V dopoledních 
hodinách se konal na golfovém hřišti v Poděbradech 
turnaj. Soutěžní klání pokračovalo v  odpoledních 
hodinách ve Sportovním centru Nymburk. Soutěžící 
soupeřili o medaile i zajímavé ceny ve sportovních 

kategoriích badminton, minigolf, plavání, pétanque 
a tenis. Mimosoutěžně si mohli účastníci akce zapůj-
čit kolo a projet se po okolí nebo vyzkoušet jízdu na 
segwayích. Mimo areál se konalo další soutěžní klání 
– rybolov v nedaleké pískovně Ostrá.

GOLF

TENIS
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PÉTANQUE

MINIGOLF

BADMINTON
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PLAVÁNÍ SEGWAY

CYKLISTIKA RYBOLOV

Zleva: Ing. Zdeněk Blažek (Dřevojas Svitavy), Ing. Jarmila 
Špryňarová (Drupol Praha), Jaroslav Procházka Orlík-kompresory 

Česká Třebová), Jana Malá (Moravská ústředna Brno)

Příjemné prostředí areálu zlákalo předsedy družstev 
k vycházce po okolí...

Odpolední sportování zakončilo 
příjemné posezení s rautem...
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   Vyhlášení výsledků sportovních soutěží

Společenský večer… 

Badminton
1. místo Ing. Jaroslav Veverka
2. místo Jitka Kureková
3. místo Petra Paterová
Golf
1. místo Ing. Jindřich Zdráhal
2. místo Josef Hajný
3. místo Ing. Martin Špryňar
Minigolf
1. místo Milan Kubiš
2. místo Ing. Jaroslav Dočkal
3. místo Leoš Jiřele
Plavání
1. místo Milan Kubiš
2. místo Ing. Pavel Beber
3. místo Ing. Petr Janů

Pétanque

1. místo JUDr. Miroslav Machala
Josef Polák

2. místo Ivana Chaloupková
Ing. Ivana Šlapalová

3. místo Ing. Ladislav Fiala
Ing. Milan Vodstrčil

Rybolov
1. místo Radek Chládek
2. místo Ing. Pavel Tvrzník
Tenis
1. místo Ing. Martin Radič
2. místo Ing. Miloslav Janíček
3. místo Stanislav Mikeš

Po sportovním dnu následoval společenský večer, po 
jehož zahájení byly vyhlášeny výsledky soutěží DE-
SIGN VD 2016 a INOVACE VD 2016.

Ocenění vítězům předal předseda SČMVD
JUDr. Rostislav Dvořák a marketingový ředitel a člen 
představenstva pojišťovny Kooperativa Jiří Sýkora.
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Jaroslav Procházka
předseda družstva Orlík-kompresory, Česká Třebová

Ing. Miloslav Čermák
předseda družstva Sněžka Náchod

Radek Chládek
předseda družstva Vývoj Třešť

Ing. Leo Doseděl
předseda družstva Moděva Konice

Ing. Josef Klíma
předseda družstva Elap Světlá Hora

Ing. Pavel Tvrzník
předseda družstva Granát Turnov

Jana Malá
předsedkyně družstva Moravská ústředna Brno

Ing. Jindřich Zdráhal
předseda družstva Mechanika Teplice

V RÁMCI SPOLEČENSKÉHO VEČERA PROBĚHLO VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
SOUTĚŽÍ DESIGN VD 2016 A INOVACE VD 2016. OCENĚNÍ VÍTĚZŮM PŘEDAL 
PŘEDSEDA  SČMVD JUDR. ROSTISLAV DVOŘÁK. 
Více informací o soutěžích najdete na tránkách 18 – 21 tohoto časopisu.
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Ing. Martin Beran
předseda družstva Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Ing. Martin Špryňar
generální ředitel družstva Drupol Praha

Ing. Ivana Horká
místopředsedkyně družstva Jihokov České Budějovice

Ing. Zdeně Blažek
předseda družstva Dřevojas Svitavy

Text a foto: Jana HenychováOcenění pro družstvo Teplářské sklepy Čejkovice 
bylo předáno dodatečně.
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Předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák 
byl zvolen do představenstva CECOP
Předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev 
(SČMVD) JUDr. Rostislav Dvořák byl na jednání valného 
shromáždění zástupců evropských výrobních družstev, které 
se konalo 23. června 2016 v Bruselu, zvolen do představenstva 
Evropské konfederace výrobních a sociálních družstev CECOP.

Jedná se již o třetí významnou mezinárodní pozici 
předsedy SČMVD JUDr. Dvořáka, který je v  součas-
nosti také členem představenstva Družstev Evropa 
(Cooperatives Europe) a  členem výkonného výboru 
Mezinárodní organizace průmyslových a řemeslných 
výrobních družstev CICOPA.

Evropská konfederace výrobních a  sociálních druž-
stev CECOP je sektorovou organizací Družstev Evropa 
a  regionální evropskou organizací Mezinárodní orga-
nizace průmyslových a řemeslných výrobních družstev 
CICOPA. CECOP má v současnosti 26 členů z 15 evrop-
ských států a  reprezentuje 50 tisíc družstevních pod-
niků ze sektorů průmyslu a služeb, které zaměstnávají 
1,3 milionu pracovníků.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: archiv SČMVD
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V  rámci programu 25. valného shromáždění SČMVD byly slavnostně vyhlášeny výsledky 
17. ročníku soutěže DESIGN VD 2016 a  10. ročníku soutěže INOVACE VD 2016. Svaz českých 
a  moravských výrobních družstev soutěže vyhlašuje každoročně s  cílem propagovat kvalitu 
českých výrobků a  produkci a  inovační aktivity výrobních družstev. Mezi přednosti soutěží 
patří otevřenost výrobkům z takřka všech oborů, v nichž členská výrobní družstva podnikají.

DESIGN VD 2016  a  INOVACE VD 2016

 OCENĚNÍ  DESIGN VD 2016
Kompresor EK 4-0 IR
výrobce: ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo
autor: Bohuslav Šilar

Sada kožených kabelek 
Silvercase
výrobce: Sněžka, výrobní družstvo Náchod 
autoři: kolektiv vývojového střediska Sněžky, 
v. d. Náchod v Třebechovicích p. Orebem 

Kompresor EK 4-0 IR představuje špičkový český výrobek 
s kompaktním designem a organickým řešením tělesa. 
Příkladné jsou mechanické zpracování a povrchové úpravy 
jednotlivých dílů. 

Sada kožených kabelek Silvercase vyniká 
kvalitním řemeslným provedením, reaguje 
na aktuální módní trendy, ale představuje 
i záruku dlouhodobé preference u odpoví-
dající skupiny spotřebitelů.

Úroveň výrobků a realizací přihlá-
šených do soutěží má v posledních 
letech vzestupný trend. V  letoš-
ním roce tak stál před odbornou 
hodnotitelskou komisí složenou 
z  předních českých odborníků 
v  oborech designu a  inovací těž-
ký úkol vybrat oceněné z  velké 
konkurence kvalitních soutěž-
ních prací, které do DESIGNU VD 
i  INOVACE VD přihlásila členská 
výrobní družstva.

DESIGN VD
2016

DESIGN VD
2016
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Souprava „Květy“ s granáty a olivíny
výrobce: Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
autor: Karel Merta

MIMI kolekce cpaných hraček
výrobce: Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby
autor: Romana Dlapalová

Pánský společenský komplet – frak, fraková 
vesta, frakové kalhoty
výrobce: VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti 
autoři: Jitka Dietzová, Michal Přibyl 

Dámský zimní kabát – model 6056
výrobce: MODĚVA, oděvní družstvo Konice 
autoři: Bc. Veronika Beláková, DiS., Michaela Greplová

Souprava prstenu, náušnic a náhrdelníku s českými 
granáty a olivíny je příkladem kvalitního českého 
šperkařství s moderním a nadčasovým designem.

Sada hraček z kolekce MIMI se vyznačuje neotřelým 
designem a funkcemi potřebnými pro tento typ 
hraček, určený pro nejmenší děti. Textilní hračky 
příjemné na omak i na pohled zaručují bezpečné 
a hygienické používání, výtvarně působivé 
a srozumitelné ztvárnění svou zkratkou a stylizací 
rozvíjí dětskou fantazii.

U pánského společenského kompletu ocenila hodnotitelská komise 
vysokou úroveň řemeslného zpracování, výběr materiálů se speciálním 
akcentem na provedení a dokomponování celého kompletu brokátovou 
vestou

Dámský kabátek představuje nové a netradiční řešení designu. Zajímavá 
je kombinace kompozitní vlněné textilie a peřím plněné prošívané 
spodní části a rukávů. Kabátek v béžovém či černém provedení je pro 
svou lehkost a dobré tepelně izolační vlastnosti vhodným oblečením pro 
mladou cílovou skupinu.

DESIGN VD
2016

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

DESIGN VD 
2016

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

DESIGN VD 
2016

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

DESIGN VD 
2016
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Rezidenční areál Campus 
– jedinečné řešení zavěšené fasády a atiky
výrobce: Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
autor: Luděk Hrubý

ONTUR – rozkládací jídelní stůl
výrobce: Dřevotvar družstvo, Jablonné n. Orlicí
autor: Ing. Jan Sedláček

Předmětem soutěžního projektu bylo technicky náročné řešení 
zavěšené fasády. Výrobce se musel vypořádat s protichůdnými 
požadavky zákazníka a zároveň splnit náročné potřeby 
výsledného designu. Šlo o jednu z nejnáročnějších realizací, 
kterou uskutečnil, a bylo nutné použít jedinečnou kombinaci přístupů 
k technickému řešení. Ačkoliv byl projekt realizován dle potřeb 
konkrétního zákazníka, invenci musel do řešení vložit dodavatel. 
Předpokládá se využití některých prvků a získaných zkušeností 
u dalších zakázek. Projekt je v jednotlivých dílčích řešeních i svým 
celkovým konceptem velmi inovativní.

Elegantní vzhled, čisté a opticky křehké, přesto stabilní provedení 
rozkládacího stolu až do délky 280 cm umožňuje stolování 
pro 4 až 10 osob. Kombinace podnoží z masivního dubu a lehce 
zaoblené stolní desky s vysoce odolným světlým nátěrem působí 
harmonicky a je zárukou snadné údržby. Stůl je kompatibilní 
s dalšími interiérovými prvky vyráběnými Dřevotvarem Jablonné 
n. Orlicí.

 OCENĚNÍ  INOVACE VD 2016
INOVACE VD

2016

Odjehlovací jednotka
výrobce: ELAP výrobní družstvo 
autor: Ing. Josef Klíma 

Soutěžní projekt představuje pokročilé automatizované 
zařízení nabízející důležitou funkci pro strojírenský průmysl, 
odjehlování, a to hned dvěma volitelnými způsoby: odjeh-
lením pomocí tříosého manipulátoru a odjehlením pomocí 
průmyslového robotu. Projekt se vyznačuje vysokou invencí 
a pokročilostí řešení. Odjehlovací jednotky jsou důležitým 
příspěvkem pro automatizaci výrobních procesů zákazníků.

INOVACE VD
2016

INOVACE VD
2016
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   Komínová stříška – vlna s objímkou
výrobce: JIHOKOV, výrobní družstvo
autoři: Václav Jedlička, Jiří Lang

Koupelnový nábytek ALOHA 
výrobce: Dřevojas, výrobní družstvo
autoři: Jiří Machala, Lubo Majer

Jednoduché konstrukční řešení usnadňuje jak výrobu, tak i tržní 
uplatnění inovovaného výrobku, který refl ektuje neuspokojené 
potřeby zákazníků. Velkou předností je rychlá a jednoduchá montáž. 
Dá se očekávat, že výrobek bude pro svou funkčnost i typ použitého 
materiálu zákazníky oblíben.

Souprava koupelnového nábytku ALOHA vyniká čistým, 
hygienickým řešením a minimalistickým designem. Uživateli 
nabízí řadu funkčních variant a sestav včetně skrytého 
osvětlení prostoru.

Lampa DRUPOL č. 21616
výrobce: DRUPOL, výrobní družstvo 

autoři: kolektiv autorů

Edice Karel IV. – láhve pro řadu Sanctus Victoria 
+ dárková krabice na šest láhví

výrobce: Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo 
autoři: Blanka Dittrichová, Lukáš Lukáš

Zavedení lampičky DRUPOL č. 21616 po 
padesátileté odmlce do výroby lze považo-
vat za pozoruhodnou inovaci/anti-inovaci, 
která staví tento tvarově čistý a funkční 
objekt do světla ikony českého designu.

Láhev pro řadu Sanctus Victoria, edice Karel IV. je 
důstojnou aktualizací sady láhví na víno Templář-
ských sklepů Čejkovice. Tento produkt adekvátně 
reaguje na 800té výročí narození významného 
českého panovníka, zakladatele kultury pěstování 
a konzumace vína v našich zemích.
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ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

INOVACE VD 
2016

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

INOVACE VD 
2016

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

INOVACE VD 
2016

Text: Ing. Věra Řeháčková, Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová + archiv družstev

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

INOVACE VD 
2016
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Družstvo TVAR Pardubice vystavovalo 
na veletrhu REKLAMA POLYGRAF 2016
TVAR Pardubice, výrobní družstvo s více jak sedmdesátiletou tradicí a jeden z nejvýznamnějších 
zpracovatelů plastů v  České republice se již tradičně zúčastnilo mezinárodního veletrhu 
reklamy, médií, polygrafi e a  obalů REKLAMA POLYGRAF 2016, který se konal ve dnech 
10. - 12. května na výstavišti PVA v Praze - Letňanech.

Návštěvníkům především z  řad 
odborníků z  reklamní branže, 
marketingových a  obchodních 
manažerů či majitelů fi rem druž-
stvo TVAR představilo pestrou 
nabídku kvalitních plastových 
obalů, jejichž výroba je realizová-
na v souladu s požadavky ČSN EN 
ISO 9001:2009. Nabízené produkty 
jsou vyrobeny ze zdravotně ne-
závadného materiálu s  vysokou 
užitnou hodnotou, v  široké škále 
barevných odstínů a potisků. 

Prezentovanou novinkou byly 
klicboxy dekorované technologií 
IML, kdy In-mould etiketa se apli-
kuje na plastový obal souběžně 
ve fázi vstřikování a  stává se tak 
jeho pevnou součástí. Životnost 
etikety je tak stejná jako životnost 
obalu. Druhou novinkou pak byla 

www.tvar.cz 

velice atraktivní 
dóza na krémy 50 
ml GLASS, která 

opatřena logem 
fi rmy a  patřičným 
potiskem úspěšně 

splňuje propagač-
ní roli obalu.  

Z  široké na-
bídky výrobků, 
z  nichž tradičně 
největší zájem byl 
o dózy, zmiňované 
klicboxy a  šejk-
ry, si své dárky na 

podporu prodeje, 

reklamní předměty či obaly mohl 
vybrat opravdu každý zákazník. 
Kromě stávajícího sortimentu je 
družstvo připraveno vyjít vstříc 
i  těm klientům, kteří požadují 
výrobu vlastního výrobku na za-
kázku, a to od vývoje a výroby ná-
strojů, zhotovení nulté série, přes 
samotnou výrobu zboží včetně 
jeho potisků až po dopravu zboží 
do sídla obchodního partnera. 

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

archiv družstva TVAR
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KOOPERATIVA, výrobně obchodní 
družstvo Uhlířské Janovice

ROZHOVOR
Ing. Miloslav Meloun 
předseda družstva KOOPERATIVA

Co je podle vašeho názoru příčinou nedostatku kva-
lifi kovaných pracovníků?
Osobně si myslím, že jsou kromě jiných tři příčiny. 
První příčinou je vysoký sociální polštář vytvářený 
vládami, který nemotivuje lidi k  práci. Vlak sociál-
ních dávek jede a žádná vláda si jej netroufne zasta-
vit. Dnes se nevyplatí pracovat lidem bez vzdělání, 
absolventům z  řad učňů či nepotřebných středních 
škol. Na dávkách zkrátka dostanou víc.

Druhou příčinou je školství. Absolutně nepřipravu-
je generace potřebné pro celé hospodářství, zejména 
průmysl. Příkladem je moje setkání s ředitelem stroj-
ní průmyslovky, jedné ze dvou na území Prahy. Řekl 
mi, že Praha má 180 středních škol a  na zmíněných 
průmyslovkách maturuje po sedmi studentech. Je to 
dost v Praze? A pro průmysl 4.0?

Hlavně budoucnost povolání dětí ovládli rodiče, 
kteří chtějí jakoukoliv maturitu za každou cenu. 
Střední školy dostávají dotaci na žáka. Tak si je hýč-
kají. Tak prosím děti nezkoušejme, nestresujme a ne-
pouštějme k technice, protože ta je těžká a absolventi 
by se museli celý život učit. Je třeba podívat se ven – 
Finsko v minulosti (Nokia) a Jižní Korea v současnosti 
reformovala školství a kde jsou dnes?

Třetí příčina tkví ve vládní podpoře zahraničních 
investic. Jsou to zpravidla krabice – montovny, které 
nic nevyvíjí, propracované technologické postupy 
umožní leckdy zaměstnat i lidi sociálně slabší. Navíc 
tam lidi nenutí myslet a  při o  málo vyšší mzdě se 
stávají Češi námezdní pracovní silou ve vlastní zemi. 
Přesto tyto zahraniční fi rmy mají již stejnou zaměst-
naneckou krizi. Lákejme dál zahraniční investory, 

dávejme jim daňové úlevy z  našich peněz a  přitom 
pro ně nemáme pracovníky už ani z  Ukrajiny. Ab-
surdní.

 
Jaké to může mít důsledky?
„Chléb a hry“, říkali Římané a já si to překládám, že 
musíme podporovat tu část národa, jež tvoří hospo-
dářský výsledek – hodnoty, aby bylo dost peněz na 
organizaci zvanou stát, kulturu, vědu, sport atd. Čili 
podporujme vytváření hodnot, abychom si v Čechách 
dobře žili.

Funguje to takhle? Myslím si, že ne. Spíš vyhrávají 
hry. Hra o  rozpočet je porcováním medvěda tomu 
ministru a tomu taky… A propos, slyšela jste někdy 
o produktivitě státu? Častokrát si připadám jak ne-
svéprávný, protože dle navrhované novely zákoní-
ku práce ubližuji zaměstnancům a  chci si všechny 
produkty vyrábět sám. A  také platíme málo, proto 
potřebujeme minimální mzdu. Materiál daný komo-
ditními burzami je téměř všude na světě stejně drahý, 
konkurenceschopnost je v pracnosti. Zvyšuje-li stát 
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Družstvo KOOPERATIVA je tradičním výrobcem ocelových zárubní a  stožárů veřejného 
osvětlení již od roku 1969. Od roku 1999 vyrábí produkty tvarováním plochého skla. Pro účely 
rozhovoru jsme vybrali program výroby ocelových stožárů. V sortimentu výrobků lze nalézt 
kromě veřejného osvětlení také stožáry dekorativní, železniční, trakční, vlajkové, kamerové, 
výškové a atypické ocelové stožáry včetně příslušenství jako jsou výložníky či stožárová výzbroj. 
Součástí nabídky pro kompletní řešení veřejného osvětlení jsou také svítidla jak klasická 
tak LED. Družstvo KOOPERATIVA má sídlo v Uhlířských Janovicích, kde jsme měli možnost 
prohlédnout si výrobní haly. Areálem nás provázel předseda družstva Ing. Miloslav Meloun.
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a náklady na pracnost, dočká se propouštění, protože 
my ty produkty zkrátka v  konkurenci neprodáme. 
Budeme-li chtít výroby zachovat, vybudujeme mon-
tovny na Ukrajině či jinde. Vláda tak v líbivé politice 
národu uškodí. Na soutěži Firma roku jsem slyšel, že 
v České republice je 60 tisíc fi rem s obratem vyšším 
než 10 milionů korun. Jak velký vliv mají představi-
telé těchto fi rem ve skutečnosti na společnost?

A  poslední názor. Rozdělme dvacetičtyřhodinový 
den na tři díly. Osm hodin spánek, osm hodin práce, 
coby hlavní zdroj živobytí a osm hodin rodina, zábava 
atd. Vzhledem k tomu, jak se společnost vyvíjí, je vel-
ký tlak na osm hodin života rodiny, tj. zábava, inter-
net, televize atd. Osm hodin spát v průměru musíte, 
tudíž je nasnadě narušení pracovních procesů. Potom 
jde kvalita produktů dolů, více si pracovníci vyřídí 
osobní záležitosti z práce.

Řítíme se jako národ s řízením státu někam do hlu-
bin. Snad proto, že nám chybí jasná, trvalá národní 
strategie napříč všemi vládami s dostatečně dlouhou 
vizí, kde chceme být.

Vaše fi rma má ve svých výrobních halách zapojeny 
do práce roboty. Co se smyslem zavádění robotů do 
výroby?  Pro jakou činnost se hodí? 
V dnešní době je robotizace pro fi rmy nutností. Robo-
ty se zavádějí nejen tam, kde jde o nudnou, jednotvár-
nou, opakující se práci nebo pokud se jedná o práci ve 
ztíženém pracovní prostředí – v prachu, vedru apod., 
ale v dnešní době roboty zavádíte především z  toho 
důvodu, že pracovní sílu ani nemáte. Nedostatek spo-
lehlivé pracovní síly nutí fi rmy do průmyslu 4.0, nutí 
je k tomu, aby přesné práce svěřily robotům, a to je 
i náš případ.

Když zmíníme minulost, roboty byly původně vy-
užívány pro ušetření lidské práce. Jenže s  tím také 

souvisel fakt, že nejen roboty, ale i stroje, berou práci 
lidem. Otázka zní – co pak uděláme s těmi lidmi? Jak 
je zapojíme? A tak společnost vyrobila byrokratický 
aparát, obrazně řečeno pojídající sám sebe. V součas-
né době vznikl ale jiný aktuální jev – roboti neberou 
práci lidem, ale, jak jsem již zmínil, pracují všude tam, 
kde nechtějí pracovat lidé.

Jaký máte názor na případné zapojení běženců do 
české výrobní sféry?
Můj názor je v tomto směru nepříliš pozitivní. Pokud 
se kancléřka Merkelová domnívá, že běženci vstoupí 
do evropského průmyslu, je to hodně naivní před-
stava. Máme nyní v Evropě muslimy a ti nejspíš tyto 
činnosti nikdy dělat nebudou. Co dodat. Máme zde 
sociální dávky, což je motivací běženců přijít i do naší 
země. Jako by se chtělo říci, že se schyluje k  zániku 
Evropy – a můžeme si za to zcela sami. Koneckonců 
– historie se stále opakuje, byla to Mezopotámie, Ará-
bie, Egypt, Řecko a Řím – a nyní to možná čeká nás. 

Když se přesuneme k výrobě, nyní jsme v hale, kde 
probíhá výroba skla. Na první pohled se zdá, že jde 
o  výrobu, která nemá s  hlavním výrobním zamě-
řením Kooperativy nic společného. Můžete nám to 
objasnit, pane předsedo?
Výroba skla má v Kooperativě svou tradici. Po odchodu 
vlastníka největšího družstevního podílu –Kavalieru 
Sázava si Kooperativa vyrobila svou novou technologii, 
a to s vyšší přidanou hodnotou, s programovatelnými 
automaty. Vyrábíme laboratorní a hodinové sklo, což 
tvoří zhruba 50 procent našich výrobků, dále jde o de-
korativní a  spotřební sklo a  o  výrobky do kompletů 
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pro subdodavatele skláren. Kooperativa je největším 
výrobcem Petriho misek v Evropě.  Z nakoupeného ta-
bulového skla o tloušťce 1,8 nebo 3 mm u nás nařežeme 
pásky, z pásků kolečka, které pak následně zahříváme 
a na strojích tvarujeme.  

Nyní již uvidíme samotnou výrobu stožárů?
Právě vcházíme do haly výroby stožárů, kde se ročně 
zpracuje tisíc tun železa a vyrobí se tu 17 tisíc stožárů. 
V hale kromě vlastní výroby sídlí i technologové, mi-
str výroby, vedoucí střediska a současně i obchodní 
oddělení, aby k sobě tito všichni lidé měli blízko.

Jaké typy stožárů vyrábíte?
V  podstatě největší zakázky 
jsou pro veřejné osvětlení – po-
užívají se všude kolem nás – na 
ulicích, nádražích a  podobně. 
Co se  týče povrchu, jsou vyro-
beny z oceli a pro lepší vzhled se 
používá podle požadavku klien-
ta zinkovaný povrch – stožáry 
pak mají stříbrnou barvu a jsou 
více odolné povětrnostním vli-
vům. Při své práci klademe vel-
ký důraz kromě kvalitní práce 
také na kvalitní suroviny – na 
složení a  sílu materiálu. To vše 

má pak vliv na stabilitu výrobků. Pokud například 
nějaký konkurenční výrobce vyrobí stožár levněji, 
ale za použití tenčích a  méně odolných materiálů, 
hrozí problémy – stožáry se mohou ohnout, vychýlit 
nebo dokonce spadnout, což může mít ničivé dů-
sledky včetně ohrožení lidí. My prioritně stavíme 

na kvalitě a  naši zákazníci to 
oceňují.

Vyrábíte kromě typizovaných 
tvarů stožárů i kusové výrobky 
na zakázku podle individuál-
ních požadavků zákazníka?
Ano, i  takového zakázky máme 
a  rádi bychom jich měli více. 
Mohu například jmenovat rea-
lizace podle návrhů výtvarníka 
Krištofa Kintery.  Do vstupní 
haly společnosti ČEZ jsme vy-
robili stožár ve tvaru květiny, 
která svítí v  rytmu barevné 
hudby. Další realizací je pomník 
Memento mori věnovaný sebevrahům nacházející se 
pod Nuselským mostem v Praze. Kousek od Strossma-
yerova náměstí je umístěno další dílo jmenovaného 
výtvarníka vyrobené v Kooperativě. Je to památník 
Janu Bouchalovi, propagátorovi městské cyklistiky, 
který na tomto místě zahynul. Jedná se o stožár s ko-
lem zavěšeným na ložiskách, které se při větru otáčí.

Jak u vás funguje mezidružstevní spolupráce?
Spolupracujeme s několika družstvy. Jmenovat mohu 
Elektro Bečov, jehož svorkovnice na základě požadav-
ků zákazníka montujeme do stožárů. Spolupracuje-
me i se Znakem Malá Skála a s nástrojárnou LOUDA 
Alform v  oblasti přípravků, dále s  Ikvou Ivančice, 
která pro nás vyrábí zárubně. Elap pro nás sestavil 
robotické pracoviště.

Text: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová
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v SČS: Označení CE na výrobcích 

– rozumíte jeho významu?
Sdružení českých spotřebitelů (SČS) vydává v edi-
ci KonzumentTest další ze svých publikací, kte-
rými se snaží přispívat k  orientaci spotřebitele 
a ke správné a účinné funkci vnitřního trhu EU.

Publikace se týká označení CE, které známe všichni 
z mnoha výrobků, s nimiž se běžně setkáváme, a kte-
ré používáme: elektrospotřebiče, osobní ochranné 
pomůcky a  prostředky, hračky a  další. Publikace se 
zaměřuje na představení pohledu spotřebitelů – uvá-
dí na pravou míru význam, který je tomuto ozna-
čení často mylně přisuzován. Označení CE není 
informací pro spotřebitele o tom, že výrobek garan-
tuje bezpečnost ani, že byla jeho bezpečnost ověřena 
(certifi kována) třetí, nezávislou stranou (zkušební 
laboratoří).

„Každý výrobek na trhu EU má, resp. musí být bez-
pečný,“ vysvětluje Libor Dupal, ředitel SČS a pokraču-
je: „Proto by jakákoliv povinná informace potvrzující 
jeho bezpečnost neměla smysl. A  označení CE tako-
vouto funkci skutečně neplní. Za připojení označení 
CE k výrobku je zodpovědný výrobce, a to i v případě 
dovozu výrobku ze třetí země mimo Evropskou unii. 
Není to vyjádření, že byl výrobek certifi kován třetí 
stranou.“

Označení CE musí být připojeno na ty výrobky, kde 
to evropské předpisy vyžadují. Na ostatní být připoje-
no nesmí. Běžný spotřebitel se ale nemůže orientovat, 
na který výrobek musí být připojeno označení CE 
a na který nesmí. „Již tato skutečnost nám dostatečně 
vysvětluje, že označení CE není informací o  bezpeč-
nosti výrobku, ke kterému je připojeno. Kdyby tomu 
tak bylo, de facto by znamenalo, že ty výrobky, na 
kterých označení CE není, jsou nebezpečné. To je ale, 
samozřejmě, nesmysl,“ doplňuje Dupal.

Označení CE bylo v tehdejším Evropském společen-
ství zavedeno v polovině 80. let minulého století. Nový 
model měl naprosto inovativním způsobem podpořit 
volný pohyb výrobků v  rámci vnitřního trhu Ev-
ropského společenství, což se z valné míry podařilo. 
Označením CE vyjadřuje VÝROBCE, že jeho výrobek 
splňuje základní požadavky příslušných právních 
předpisů, které se na výrobek vztahují. Nijak to ne-
znamená, že by výrobek byl nezbytně posuzován třetí 
(nezávislou) stranou. Je informací pro příslušné orgá-
ny (Česká obchodní inspekce, celní správa) ve vztahu 
k uvedení výrobků na trh a k zajištění volného pohy-
bu výrobku na vnitřním trhu.

Publikace vznikla za podpory Rady kvality v rámci 
Česky politiky kvality.

(-vr-)

www.konzument.cz
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Ministerstvo práce a  sociálních věcí ČR poslalo 
v  únoru do vnějšího připomínkového řízení roz-
sáhlou novelu, kterou se mění zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce. Co konkrétně by měla novela 
přinést? Podle MPSV je cílem provedení změn, 
které by měly vést k  větší fl exibilitě základních 
pracovněprávních vztahů, posílení ochrany posta-
vení zaměstnance, ale také snížení administrativní 
náročnosti kladené na zaměstnavatele v souvislosti 
se zákoníkem práce. V oblasti přechodu práv a po-
vinností z pracovněprávních vztahů reaguje MPSV 
na judikaturu Soudního dvora EU.

Mezi hlavní body novely patří podle MPSV zakotve-
ní institutu vrcholových řídících zaměstnanců jako 
zvláštní kategorie vedoucích zaměstnanců, jejímž 
cílem je zejména autonomie v  rozvrhování pracovní 
doby. Novela by měla rovněž přinést úpravu procesu 
kolektivního vyjednávání u zaměstnavatelů, kde pů-
sobí více odborových organizací (tzv. pluralitu odbo-
rů), úpravu hromadného propouštění, změny u dohod 
mimo hlavní pracovní poměr, změny v úpravě dovo-
lené na základě týdenní pracovní doby nebo úpravy 
výkonu práce z domova (tzv. homeworking), které by 
měly vést k větší fl exibilitě pracovního poměru.

Novela zákoníku práce byla v rámci vnějšího připo-
mínkového řízení projednávána v Radě hospodářské 
a  sociální dohody (tripartita), v  níž má zastoupení 

Novela zákoníku práce
vláda, zaměstnavatelé a  odbory.  Zástupci zaměstna-
vatelů kritizují nedostatky, které novela zákoníku 
práce obsahuje. Podle nich jde v  některých směrech 
až příliš daleko, komplikuje podnikatelské prostředí 
a  zhoršuje podmínky pro podnikání. Především ma-
ximalistické požadavky odborů by fi rmy významně 
poškodily a  jdou proti jejich konkurenceschopnosti. 
„Řadu připomínek a požadavků odborových předáků 
ke změnám zákoníku práce považujeme za zcela ne-
přijatelné. Zejména ty z nich, které odbory předložily 
nad rámec projednávaného základu zákona,“ uvedl 
JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD.

Tripartita se na řadě sporných bodů, které odbory 
prosazovaly, neshodla a  předlohu novely pustila do 
legislativního procesu bez nich. Mezi odbory prosa-
zované body patřilo zejména zrušení karenční doby, 
povinná pětitýdenní dovolená i  pro zaměstnance 
v soukromém sektoru, zvýšení odstupného až na pěti-
násobek průměrného výdělku při výpovědi z důvodu 
organizačních změn nebo zavedení práva zaměstnan-
kyně na původní pracovní místo i po návratu z rodi-
čovské dovolené.

Podle dohody by se sociální partneři neměli v legis-
lativním procesu snažit protlačit požadavky, na nichž 
není v tripartitě shoda.

(-rs-)

www.mpsv.cz

 V dalším čísle naleznete
Reportáž z družstva: Vřídlo Karlovy Vary
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Základní členský vklad vyjadřuje v  penězích hod-
notu, kterou se člen družstva podílí na základním 
kapitálu družstva. Převzetí vkladové povinnosti 
k základnímu členskému vkladu a splnění této povin-
nosti v rozsahu určeném stanovami je podle zákona 
o obchodních korporacích jednou z podmínek vzni-
ku členství v  družstvu, a  tedy i  podmínkou vzniku 
práv a povinností plynoucích členu z tohoto členství 
a představujících jeho družstevní podíl. 

Výši základního členského vkladu musí mít určenu 
každé družstvo ve svých stanovách. Tato výše musí 
být pro každého člena stejná. Základní členský vklad 
je vzhledem k uvedenému peněžním vyjádřením hod-
noty, kterou se musí v družstvu majetkově účastnit po 
celou dobu trvání svého členství každý jeho člen. 

Výše základního členského vkladu není z  pohledu 
zákona o  obchodních korporacích neměnná. Zvýšit 
anebo snížit základní členský vklad lze však jen za 
podmínek stanovených tímto zákonem. Rozhodování 
o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu 
patří do působnosti členské schůze. 

Jde-li o  zvýšení základního členského vkladu, na-
bízí se především možnost požadovat, aby každý 
člen poskytl družstvu plnění nad výši své dosavadní 
vkladové povinnosti k základnímu členskému vkla-
du anebo všem členům zvýšit základní členský vklad 
z vlastních zdrojů družstva. Výběr z těchto možnos-
tí je dán účelem sledovaným zvýšením základního 
členského vkladu.

Základní kapitál družstva je součet členských vkladů 
jeho členů. V závislosti na tom, zda se členové v souladu 
se stanovami družstva podílí na základním kapitálu 
družstva jen základními členskými vklady anebo též 
dalšími členskými vklady, je členský vklad totožný se 
základním členským vkladem, nebo je tvořen součtem 
základního členského vkladu a všech případných dal-
ších členských vkladů člena. Základní kapitál je vedle 
dalších vlastních zdrojů součástí vlastního kapitálu, 
který má družstvo pro svou činnost. Jestliže se základ-
ní členský vklad zvyšuje uložením povinnosti členu 
poskytnout družstvu plnění v  rozsahu rozdílu mezi 
nově určeným základním členským vkladem a  jeho 
dosavadní výši, zvyšuje se základní kapitál o  součet 
hodnot tohoto plnění, k  němuž jsou povinni všichni 
členové družstva a tím roste i celková výše vlastních 
zdrojů družstva představujících jeho vlastní kapitál. 

V  případě, kdy se zvyšuje základní členský vklad 
všem členům z vlastních zdrojů družstva, jde o zvýše-
ní základního kapitálu na úkor těchto zdrojů a vlastní 
kapitál družstva zůstává nezměněn. Význam tohoto 
druhého ze způsobů zvýšení základního členského 
vkladu spočívá především v tom, že osoba, která po-
dává do družstva přihlášku za člena potom, co byl 
základní členský vklad takto zvýšen, musí převzít 

vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu 
v nové výši a vložit tedy do základního kapitálu druž-
stva více, než kolik činí splněná vkladová povinnost 
k základnímu členskému vkladu připadající na každý 
družstevní podíl vzniklý do tohoto zvýšení základní-
ho členského vkladu. V  závislosti na způsobu určení 
vypořádacího podílu, který je v  družstvu uplatňo-
ván, má zvýšení základního členského vkladu rovněž 
vliv na výši vypořádacího podílu člena při zániku 
jeho členství v družstvu, dochází-li k němu jinak než 
převodem anebo přechodem družstevního podílu na 
někoho jiného. Zvýšení základního členského vkladu 
z vlastních zdrojů družstva také představuje jeden ze 
způsobů použití jeho zisku, při němž se zisk sice rozdě-
luje na stejné částky, o které se všem členům zvyšuje 
jejich základní členský vklad, avšak současně tento 
zisk zůstává družstvu k jeho dalšímu využití.

Zvýšení základního členského vkladu, při němž čle-
nové poskytují družstvu plnění nad dosavadní výši 
vkladové povinnosti k základnímu členskému vkla-
du, označuje zákon o  obchodních korporacích jako 
zvýšení základního členského vkladu doplatky čle-
nů. Vzhledem k právní úpravě dané tímto zákonem je 
zvýšení základního členského vkladu doplatky členů 
možné pouze tehdy, určují-li tak stanovy. Záleží proto 
na družstvu, zda při schvalování svých stanov tuto 
možnost připustí.

Stanovy může družstvo rozhodnutím své členské 
schůze samozřejmě měnit. Jde-li však o  rozhodnutí 
o změně stanov, kterým se zvýšení základního člen-
ského vkladu doplatkem člena umožní, musí mezi ním 
a přijetím rozhodnutí o zvýšení základního členské-
ho vkladu, jehož důsledkem je co do určení nové výše 
základního členského vkladu rovněž změna stanov, 
uplynout podle zákona o  obchodních korporacích 
lhůta v délce alespoň 90 dnů. Jestliže člen se změnou 
stanov nesouhlasí, může z družstva vystoupit, pokud 
na členské schůzi pro změnu stanov nehlasoval, ne-
souhlas se stanovami uvede jako důvod v oznámení 
o  vystoupení a  oznámení družstvu doručí ve lhůtě 
30 dnů ode dne, kdy členská schůze usnesení o změ-
ně stanov přijala. Podle úpravy provedené zákonem 
o  obchodních korporacích členství v  tomto případě 
zanikne uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém 
vystupující člen družstvu oznámení o  vystoupení 
doručil. Změna stanov není podle úpravy v  zákoně 
pro takto vystupujícího člena účinná, vztah mezi ním 
a družstvem se řídí dosavadními stanovami a vystu-
pující člen proto povinnost k doplatku nemá.

S přijetím rozhodnutí o zvýšení základního členské-
ho vkladu doplatky členů je spojen vznik povinnosti 
každého člena družstva k  doplatku ve lhůtě určené 
stanovami družstva anebo rozhodnutím jeho členské 
schůze. Zvýšit základní členský vklad doplatky členů 

Zvýšení základního členského vkladu
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stumožňuje zákon o obchodních korporacích pouze jed-
nou za tři roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše.

Zvýšení základního členského vkladu z  vlastních 
zdrojů družstva je možné, i když není v  jeho stano-
vách upraveno, družstvo se však při něm musí řídit 
zákonem o  obchodních korporacích. Ke zvýšení 
základního členského vkladu, při němž se zvyšuje 
základní kapitál z  jiných vlastních zdrojů družstva, 
není dovoleno použít rezervní fond, pokud se v druž-
stvu zřizuje, jiné fondy, které jsou vytvořeny k jiným 
účelům než ke zvýšení základního členského vkladu, 

www.azzp.cz

Na tradičním místě v hotelu Skalský dvůr na Vyso-
čině se letos 5. května uskutečnil řádný sněm AZZP 
ČR, jejímiž členy jsou prakticky všechna členská 
družstva svazu zaměstnávající převážně zdravotně 
postižené osoby. V rámci rekordní účasti téměř 80 
zástupců z  celkových 132 členů se aktivně zapojili 
zástupci přítomných 35 VD. 

Sněm se zabýval nejen aktuálním vývojem legislativ-
ních jednání s  MPSV ČR a  ve spolupráci s  partnery, 
ale i potřebou větší politické podpory, propagace sku-
tečného zaměstnávání OZP – jak na úrovni spolkové, 
tak i na úrovni jednotlivých zaměstnavatelů – pod-
nikatelů. Diskutovalo se o potřebě větší otevřenosti, 
navazování vztahů se společensky odpovědnými 
partnery a institucemi, hledání možností spolupráce. 

Usnesením sněm schválil nejen potřebnou změnu 
Statutu AZZP, zprávy, hospodaření a rozpočet asocia-
ce, ale také potvrdil směry další práce, pověřil mimo 

jiné orgány spolku úkolem klást větší důraz na etickou 
stránku činnosti svých členů, reagovat na případně 
zjištěné příznaky nečitelných praktik členů tak, aby 
nemohly být spojovány se jménem spolku. 

Předsedou asociace je Josef Šulc st. již od roku 2000, 
místopředsedou Ing. Karel Rychtář, ředitel odboru 
zaměstnanosti OZP SČMVD, ze zbývajících 8 členů vý-
konné rady a kontrolní komise je celkem 6 zástupců 
členských družstev svazu. V roce 2017 se uskuteční vol-
by, již dnes je nutné uvažovat o nových kandidátech.    

AZZP ČR je největším sdružením tohoto typu za-
městnavatelů v ČR, již od založení v roce 1993 úzce spo-
lupracuje se SČMVD, jehož zaměstnanosti OZP (dříve 
odbor VDI) jí už od roku 2001 poskytuje nezbytné 
zázemí a také sídlo organizace. Spolupráce využíváme 
k posílení vlivu svazu v rámci všech vládních i nevlád-
ních struktur, v nichž jsme zastoupeni a zapojeni.

Text: Ing. Karel Rychtář
Foto: Ing. Miloslav Janíček, Ing. Kateřina Augustová

Družstva se zúčastnila sněmu 
Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

stejně tak jako vlastní zdroje, které jsou účelově vázá-
ny a jejichž účel není družstvo oprávněno měnit. Zá-
kladní kapitál se přitom tedy nesmí zvýšit o víc, než 
kolik činí rozdíl mezi vlastním kapitálem a součtem 
dosavadního základního kapitálu a  jiných vlastních 
zdrojů, které k  tomuto zvýšení použít nelze. O  zvý-
šení základního členského vkladu tímto způsobem je 
na členské schůzi možné rozhodovat jen na základě 
údajů zjištěných účetní závěrkou ověřenou audito-
rem s výrokem bez výhrad.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Smlouva umožní Equa bank poskytnout v příštích 
dvou letech malým a  středním podnikům úvěry ve 
výši 1,8 mld. korun (přibližně 66,5 mil. eur). Díky zá-
rukám poskytnutým EIF v rámci programu COSME 
s  fi nančním krytím Evropské komise budou úvěry 
poskytovány za podstatně mírnějších podmínek tý-
kajících se zajištění. Očekává se, že smlouva umožní 
Equa bank poskytnout dodatečné fi nancování za vý-
hodných podmínek více než 250 malým a  středním 
podnikům.

Komisařka EU pro vnitřní trh, průmysl, podniká-
ní a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska ke 
smlouvě uvedla: „Smlouva COSME podpořená EFSI 
znovu demonstruje, že EU aktivně podporuje malé 
podniky, které jsou v České republice i v celé EU nej-
větším zdrojem nových pracovních míst. Díky této 
smlouvě získá více než 250 malých fi rem v České re-
publice přístup k fi nančním prostředkům, které po-
třebují k rozvoji svých podnikatelských aktivit, a to 
je skvělá zpráva.“

Zástupce výkonného ředitele EIF Roger Have-
nith podpis smlouvy komentoval slovy: „Tato nová 
smlouva s Equa bank využívající záruky EFSI pomůže 
českým fi rmám získat přístup k fi nančním prostřed-
kům, a  to díky mírnějším požadavkům na zajištění. 
Zlepšování dostupnosti fi nancování je hlavní sou-
částí strategie EIF i EFSI a  tato záruka je příkladem 
toho, jakým způsobem jsme schopni tohoto cíle do-
sáhnout.“

Petr Řehák, generální ředitel Equa bank, řekl: 
„Součástí hlavního poslání Equa bank je podpora 
rozvoje podnikatelů a malých fi rem, kteří jsou jedni 
z  hlavních zdrojů ekonomického růstu. Jsme proto 
potěšeni, že Equa bank patří mezi pouhé tři banky 
na českém trhu, které podepsaly smlouvu s EIF. Díky 
programu COSME rozšíříme možnosti fi nancování 
pro větší okruh klientů z  řad malých a  středních 
podniků.“

Tato transakce refl ektuje závazek skupiny Evropské 
investiční banky promptně reagovat na požadavky 
členských států, Evropské komise a Evropského par-
lamentu na urychlené spuštění konkrétních iniciativ 
v rámci EFSI směřujících k rychlejšímu poskytování 
úvěrů a uzavírání zajišťovacích transakcí, které mo-
hou podpořit vznik nových pracovních míst a ekono-
mický růst v EU.

COSME
COSME je komunitární program pro konkurence-

schopnost malých a  středních fi rem pro období let 
2014–2020, jehož celkový rozpočet činí 2,3 mld. eur. 
Minimálně 60 procent programu bude zaměřeno na 
usnadnění přístupu k fi nancování pro malé a střední 
podniky v Evropě s využitím dvou nástrojů. Nástroj 
pro úvěrové záruky (LGF) programu COSME pod-
poruje záruky a  protizáruky fi nančním institucím, 
a  umožňuje jim tak ve větší míře poskytovat úvěry 
a  leasingové fi nancování malým a  středním pod-
nikům. Tento nástroj zahrnuje také sekuritizaci 
portfolií dluhového fi nancování malých a středních 
podniků. Program COSME dále investuje prostřed-
nictvím nástroje pro kapitálové investice pro růst do 
fondů poskytujících rizikový kapitál malým a střed-
ním podnikům zejména ve fázi expanze a  růstu. 
Program COSME navazuje na úspěch Rámcového 
programu pro konkurenceschopnost a  inovace z  let 
2007–2013, který přispěl k mobilizaci úvěrů v objemu 
téměř 21 mld. eur a více než 3 mld. rizikového kapi-
tálu pro více než 381 000 malých a  středních fi rem 
v Evropě.

Pro získání přístupu k fi nancování EU mohou pod-
nikatelé kontaktovat vybrané fi nanční instituce ve 
své zemi: http://www.access2fi nance.eu.

(-jh-)

Evropský investiční fond (EIF) a Equa bank podepsaly v České republice smlouvu v rámci 
programu COSME, která využívá podporu Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), 
který je klíčovým pilířem Investičního plánu pro Evropu a jehož cílem je oživit investování 
do strategických projektů v Evropě.

Investiční plán pro Evropu: EIF a Equa bank 
podepsaly smlouvu, která přinese výhody 
malým a středním podnikům v ČR
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„Junckerův investiční plán má za sebou první rok 
fungování. Evropská komise u této příležitosti spus-
tila tzv. Evropský portál investičních projektů. Lze 
jej vnímat jako online ‚seznamku pro investory‘ pro-
pojující evropské navrhovatele projektů a  fi nanční 
investory z EU i mimo ni,“ uvedl vedoucí Zastoupení 
Evropské komise v České republice Jan Michal. „Za-
tímco fond EFSI již v  prvním roce podpořil v  České 
republice řadu malých a středních podniků, přihláš-
ku – které přijímáme od začátku roku – domácího 
projektu do nového portálu jsme zatím neobdrželi. 
Portál je přitom dobrou příležitostí zviditelnit pro-
jekty, do nichž lze investovat, po celé Evropě. To může 
vést ke snížení nákladů fi nancování, a  to nejen pro 
vysoce rizikové investice,“ upřesnil.

Dne 1. června 2016 byla ofi ciálně spuštěna další sou-
část Junckerova investičního plánu: Evropský portál 
investičních projektů (EIPP), což je online platforma 
sdružující evropské navrhovatele projektů a investo-
ry z EU i mimo ni. Portál zvýší viditelnost 
projektů, do  nichž lze investovat, po celé 
Evropě. Ačkoliv Evropská komise obdržela 
více než 130 návrhů projektů ke zveřejnění 
z  celé Evropské unie, zatím žádný projekt 

z České republiky na portálu 
EIPP nefi guruje. Komise jej 
vytvořila na základě poptáv-
ky investorů.

Evropský fond pro strate-
gické investice (EFSI) tvoří 
jádro Junckerova investiční-
ho plánu. Tento fond, řízený 
skupinou Evropské investiční banky (EIB), v prvním 
roce fungování v rámci celé EU podpořil 64 velkých 
projektů (v  rámci tzv. infrastrukturního rámce) 
a  schválil 185 dohod zlepšující fi nancování malých 
a  středních podniků. Tyto prostředky mají aktivo-
vat investice v celkové výši přes 100 miliard eur v 26 
členských státech EU, což je téměř třetina celkové 
výše investic 315 miliard eur, se kterou Junckerův 
plán během tří let počítá. V České republice fond EFSI 
v prvním roce fungování investičního plánu úspěš-
ně podpořil fi nancování sektoru malých a středních 

podniků prostřednictvím následujících insti-
tucí: Českomoravská záruční a rozvojová ban-
ka, Komerční banka, Česká spořitelna, Equa 
banka a fond Genesis Capital GPEF III. 

(-jh-)

Jeden rok po startu Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) zahájila Evropská 
komise provoz další nosné součásti Junckerova investičního plánu - Evropského portálu 
investičních projektů. Jeho cílem je mít na jednom místě přehled připravených projektů pro 
fi nanční investory. Ačkoliv podpora malým a středním podnikům v České republice z fondu 
EFSI již úspěšně běží, domácí příspěvek do projektového portálu zatím chybí.

První rok Junckerova investičního plánu: 
nový Evropský portál investičních projektů 
je i pro české investory
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IRISA očima studentů fotokurzu
světoznámého fotografa Jindřicha Štreita

V pátek 27. května propůjčil závod družstva IRISA, 
kde se již více jak 60 let ručně vyrábí skleněné vánoč-
ní ozdoby, své výrobní prostory pro akci pořádanou 
sdružením Diakonie s  názvem „Vaše fi rma očima 
studentů světoznámého fotografa Jindřicha Štreita“. 
V útrobách závodu mohli studenti pořídit fotografi e 

www.irisa.cz

Yummy_inz_A4_final_KR.indd   1 6/16/16   1:14 PM

ze všech částí výrobního programu. Společně jsme 
prošli foukárnou, ručním stříbřením ozdob, smáčír-
nou i malírnou.  V závěru jsme se s účastníky kurzu 
přesunuli do naší vzorkové prodejny, kde mohli svý-
mi objektivy zachytit v různých expozicích naaran-
žovanou letošní kolekci na Vánoce 2016. 

Děkujeme Diakonii za oslovení na pořádané akci, 
fotografu Jindřichu Štreitovi za odborné vedení 
a především účastníkům foto kurzu za jejich poříze-
né fotografi e. Svými fotoaparáty dokázali vykreslit 
nejen samotný proces vzniku skleněných vánočních 
ozdob, ale především se jim podařilo zachytit prou-
dící atmosféru při práci a tvorbu onoho ducha vánoč-
ních ozdob, toho, kterého vkládají naši zaměstnanci 
ozdobám při jejich vzniku. 

Text: Ing. Lada Jelínková

Foto: Pavel Bartoň

Foto: Jiří Pavelka

Foto: Lenka Novotná

Foto: Karel Žamboch
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Země živitelka
Výstavní českobudějovický areál bude hos-

tit ve dnech 25. – 30. srpna v pořadí již 
43. ročník prodejní výstavy Země živi-
telka.

Na výstavě Země Živitelka budou letos vystavovat 
tato družstva:
Tvar Pardubice, Vřídlo Karlovy Vary, Templářské 
sklepy Čejkovice, Kovodružstvo Olomouc, Styl 
Plzeň, KDS Sedlčany, DUP Pelhřimov a Podané 
ruce Zubří.
www.vcb.cz

tit ve
43. ro
telka

Na vý
tato d
Tvar
sklep
Plze
ruc
ww
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