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předseda družstva OTAVA, výrobní družstvo, Písek
člen Kontrolní komise AZZP

Dámy a pánové, vážení družstevníci,
je mi velkou ctí oslovit vás v úvodníku časopisu Výrobní družstevnictví. Vážím si vždy příležitosti, kdy
s potěšením mohu prezentovat, že naše družstvo
existuje a existuje již téměř 64 let, tím spíše že posláním OTAVY, výrobního družstva v celé jeho historii
je zaměstnávat zejména osoby se zdravotním postižením, a to sedmdesáti procenty při udržení zhruba
pěti set zaměstnanců. Zabýváme se výrobními kooperacemi pro průmyslové podniky v elektrotechnickém, nábytkářském a automobilovém průmyslu.
Kooperace, to znamená drobnou montáž, bodové
svařování, lisování, stříhání a montáž kabelů a šití
sportovních oděvů. Naše poměrně aktivní pracovní
přizpůsobivost, s trochou nadsázky navozuje přísloví
„Devatero řemesel desátá bída“, ale opak je pravdou.
Od roku 2002 do dnešních dnů jsme v oblasti zisku,
vyjma roku 2008. Naši obchodní politikou se snažíme splnit i skrytá přání zákazníků (tedy kromě cen).
Vsadili jsme na řízení firmy pomocí informačních
technologií a dále se zaměřujeme na datové propojení s našimi hlavními obchodními partnery. Zatím se
nám to daří.
To, co do budoucna chápeme jako faktory s největším vlivem, je růst minimálních mezd a pokračující
vliv automatizace v průmyslu (jeden z aspektů průmyslu 4.0). Všeobecná tendence ze strany státu stran
stupňujícího se zvyšování minimální mzdy navenek
ve vztahu k okolním státům sice vytváří dobrý
dojem, avšak vypořádají se české podniky s opakovaným zvyšováním minimální mzdy a dalšími
faktory bez ztráty desítky? U družstva zaměstnávajícího zdravotně postižené vyrovnat se s opakovaným zvyšováním minimální mzdy jde obtížně.
Rovněž tak i s dalšími faktory, ovlivňujícími citelně náklady družstva, kterými bylo např. zavedení
povinného sjednávání pracovně lékařských smluv
za úplatu. V dalším pak by mělo výrazně negativní
ekonomický dopad do ekonomiky družstev a všech
zaměstnavatelů zrušení třídenní karenční doby při
dočasné pracovní neschopnosti, nehledě na to, že
co do zbývajících prvních čtrnácti dní trvání DPN
zaměstnance jde již náhrada mzdy k tíži zaměstnavatelů.
I my více a více pociťujeme v regionech, kde se nachází naše provozovny, absenci v získávání kvalitních

zaměstnanců, tak jak
tomu je ostatně ve
všech odvětvích českého průmyslu, a tím
spíše obtížnost získání kvalifikovaných
dělníků. Předpokládám, že současná
krize s nedostatkem
pracovních sil se do
budoucna ještě prohloubí. Tento problém se měl začít řešit
již v dávné minulosti
změnou systému ve
školství, zejména učňovského školství. Totiž zejména
do Německa odchází řada odborníků žádaných profesí,
kde za stejnou práci dostanou několikrát lépe zaplaceno. Považuji za velmi důležité věnovat všem těmto
faktorům pozornost a vyvinout maximální úsilí v požadavcích na vládu, ministerstva, členy parlamentu
či orgány EU, aby svá rozhodnutí předem důkladněji
zvážily. A mimochodem spoléhat na variantu řešení
pracovní pomoci migrantů ze zemí blízkého východu a Afriky se mi nejeví jako nejšťastnější řešení a to
s ohledem zejména na odlišnou kulturu a mentální
založení převážné většiny z nich. Násilné mísení
kultur nevidím jako správné. V takto zvolené variantě lze očekávat zatížení české ekonomiky ve směru
nejen sociálním, ale i ve směru udržení veřejného
pořádku.

slovo úvodem

Ing. Petr Kostohryz

Závěrem za velmi prospěšnou hodnotím činnost
SČMVD, jehož služby naše družstvo v posledních
třech letech využilo při poskytnutí částečného úvěru na zakoupení budovy provozovny ve Strakonicích
a část finančních prostředků tak mohlo družstvo použít na úpravu provozovny, kde stabilně zaměstnáváme 50 zdravotně postižených osob. Poděkování patří
též Asociaci zaměstnavatelů zdravotně postižených
a Svazu českých a moravských výrobních družstev
za zastupování zájmů zaměstnavatelů zdravotně postižených a zájmů družstev v připomínkovém řízení
k zákonům a dotační politice ať již dosažených, tak
připravovaných změn. Dovolte, abych vám popřál
mnoho úspěchů v podnikání a při realizaci dobrých
manažerských rozhodnutí a též v osobním životě
a úplně nejvíce pevné zdraví.

www.vdiotava.cz
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reportáž z družstva

České výrobky od českého výrobce
STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Praha
V poslední době jsou v řadě oborů časté případy návratu spotřebitelů k tradičním, předlistopadovým značkám výrobků. V případě čistících přípravků a přípravků pro WC hygienu se značkou
LARRIN se ani o návrat nejedná, tato značka si i v polistopadovém období udržela dobré jméno
na trhu a svou pozici na trhu spíše upevnila. Ne každý spotřebitel si však tuto značku spojuje se
jménem výrobního družstva STYL, družstva pro chemickou výrobu.
Družstvo STYL bylo založeno
v roce 1950. Chemickou výrobou
se zabývá již od roku 1962. První
WC závěsy začal STYL vyrábět
v roce 1969 jako první výrobce
v tehdejším Československu. Po
roce 1990 se činnost firmy zaměřila výhradně na oblast bytové
chemie a kosmetických prostředků a v současné době je základem
sortimentu široká nabídka přípravků pro WC hygienu. STYL je
největším českým výrobcem WC
závěsů, WC bloků a pisoárových
dezodoračních tablet a vyvinul
celou řadu vlastních receptur,
které představují vysoký standard
kvality v tomto oboru. Součas-

ně je jedním z předních výrobců
WC gelů, tekutých WC přípravků
a prostředků bytové chemie, například na rez a vodní kámen, na
čištění koberců, kuchyní, koupelen, sprchových koutů atd. Za řadu
let svého působení si firma vybudovala pevnou pozici na českém
a slovenském trhu, významná
část výroby je určena pro vyspělé
evropské trhy a export do zámoří.
Podnikatelské aktivity družstva
STYL jsou zacíleny do tří tržních
segmentů – do obchodních řetězců v ČR i zahraničí, velkoobchodů
a do oblasti služeb (úklidové firmy,
gastro, průmysl). Výrobky STYLu
jsou vyvíjeny s přihlédnutím k po-

ROZHOVOR
Stanislav Husník
předseda družstva

třebného tvaru a dalším strojem
nařeže na potřebně velké kousky.

Pane předsedo, právě se nacházíme ve výrobní hale – jaké práce
zde konkrétně probíhají?
Na začátku procesu výroby WC
závěsů a bloků je pečlivé navážení jednotlivých surovin, poté
v míchacím stroji dojde k jejich
homogenizaci a nakonec se hmota
pomocí extruderu vytlačí do po-
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Kolik zaměstnanců má STYL?
Naše výroba musí reagovat na
momentální poptávku a potřeby
zákazníků. Nechtěným důsledkem je nerovnoměrná výroba
a tím i potřeba pracovníků v průběhu roku. V některých obdobích
vyrábíme v plném dvousměnném
provozu a v případě nutnosti
máme i mimořádné sobotní nebo
noční směny, jindy pracujeme jen
čtyři dny v týdnu. Je to náročné
na organizaci a používáme při tom

třebám ochrany osob a životního
prostředí, platným legislativním
požadavkům (REACH, ES-nařízení o detergentech, atd.) a jsou
vyráběny pod stálou kontrolou
v průběhu každé fáze výrobního
procesu.
Navštívili jsme výrobní komplex
družstva STYL v Neratovicích, kde
jsme měli možnost prohlédnout si
výrobu a získat řadu zajímavých
informací. Výrobou nás provázeli předseda družstva Stanislav
Husník, vedoucí výroby Markéta
Chvalovská, ekonomická ředitelka Ing. Ilona Bajerová a vedoucí
nákupu Mgr. Martina Novická.

režim nerovnoměrně rozložené
pracovní doby. Musíme dodržovat
velmi krátké dodací lhůty, a proto
musíme být velmi flexibilní. Počet
pracovníků se pohybuje kolem
osmdesáti.
Přemístili jsme se k balící lince.
Můžete našim čtenářům vysvětlit
proces?
Právě vidíte balení náhradních
náplní do WC závěsů. Pro spotřebitele je důležité, aby se při vkládání
náhradní náplně do plastového
košíčku nemusel dotýkat hmoty,
ze které je náplň vyrobena. Proto
je balíme do vodorozpustné folie.
To má hned dvě výhody – jednak
se zákazník nedotýká výrobku
rukou a jednak nedochází k úniku
vůně. Zamezení jejímu úniku je
dobré jednak pro kvalitu výrobku

Linka na balení WC závěsů
do vodorozpustné folie.

a jednak proto, že výrobky STYLu
jsou často prodávány v supermarketech a obchodech, kde se nachází též potravinářské zboží.
Balíte vše výhradně strojově?
Pokud je to možné a hospodárné,
tak ano. Ale řadu operací je nutno
dělat ručně, například vkládání
hmoty do fólií, takže výsledný
proces je kombinace strojní a ruční
práce. Náklady na pořízení odpovídajícího stroje by představovaly
částku mnoha milionů korun, což
by se firmě nevyplatilo. Příkladem
je stroj na balení WC závěsů do
papírových krabiček. Pracovnice
vkládá výrobky na vodící pás, stroj
si sám složí krabičku, výrobky do
ní zasune a na konci stroje ji uzavře
Co by se stalo, kdyby pracovnice
nevložila výrobek včas do linky? Je
možné, aby se „zabalila“ prázdná
krabička?
Ne, stroj má čidlo - když by byla
krabička prázdná, zastaví se. NeVkládání polotovaru WC bloků
do balicího stroje.

může se tedy stát, že by z našeho
procesu odešel prázdný obal. Nutno zdůraznit, že se nejedná o těžkou fyzickou práci, ale je spíše
náročné na pozornost pracovníků
celý den tyto úkony bezchybně
dělat, a proto se v průběhu směny
na jednotlivých pozicích u stroje
pracovnice střídají.
Zmiňovali jsme čištění strojů,
předpokládám, že na čistotu při
práci je dbán velký důraz…
Celá naše výroba je certifikovaná
podle mezinárodního standardu
IFS, což je požadavek zejména nadnárodních obchodních řetězců,
kterým naše výrobky dodáváme.
Péče o čistotu a zabránění kontaminace je zde velmi důležitá
a musíme si hlídat dané normy.
Ale není to jen otázka čistoty. Je
potřeba hlídat, aby naše výrobky
nepoškozovaly životní prostředí,
aby neohrožovaly zdraví zákazníků, aby nepoškodily čistěné plochy.
Dnes je „módní“ říkat, že chemie

kolem nás je škodlivá, že ničí životní prostředí a zdraví lidí. Ale to je
hluboké nepochopení. Vždyť celá
příroda, život kolem nás, to jsou
miliony chemických látek a procesů a většina z nich je tady s námi
celou naši historii. A většina z nich
je pro život na zemi nezbytná, nebo
užitečná. Názorným příkladem
jsou léky, ať už přírodní, nebo uměle vyrobené. Ty přece člověku slouží a jsou mu užitečné. Ale s jednou
podmínkou. Musí být používány ve
správné koncentraci a za správných
podmínek. Pokud tuto koncentraci
překročíme, mohou se stát nebezpečnými. A s ostatními chemickými látkami je to podobné. Je třeba je
používat v takových koncentracích
Surová hmota pro výrobu WC závěsů

Polotovar pro WC závěsy

a v takovým množstvích, které
jsou užitečné a neškodné pro člověka a životní prostředí. Naprostá
většina látek je v určitém množství
neškodná, ale při překročení určité
hranice nebo při nesprávném použití by eventuálně škodit mohly.
Tak je to vlastně skoro se vším, co
na světě existuje.
Kdo je vaším dodavatelem surovin?
Suroviny jsou většinou ze zahraničí. Rádi bychom kupovali v Česku, ale český chemický průmysl se
omezil na jiné typy surovin, než
ty, které potřebujeme. Až na pár
nepatrných drobností je vše od
dodavatelů z Evropy.

9/2016
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Vkládání láhví do plnicího stroje.

Jaké výrobky vašim zákazníkům
nabízíte?
Hlavní sortimentní skupinou jsou
pro nás tuhé čistící a desodorační
přípravky, tedy zejména WC závěsy, zavěšované na okraj WC mísy,
WC bloky do splachovacích nádržek a pisoárové kostky, určené
k udržení čistoty ve veřejných pisoárech. Tyto výrobky vyrábíme
již od roku 1969, jsme jejich největší
český výrobce. Na ně navázala výroba tekutých a gelových čistících
přípravků pro domácnost, nejprve
zaměřených též na WC hygienu
a postupně se rozšířila na údržbu
a ochranu většiny pevných povrchů v domácnosti.
Obě tyto skupiny výrobků byly
plně vyvinuty ve Stylu, ve spolupráci s VŠCHT v Praze a dalšími
odbornými pracovišti doma i v zahraničí. Od devadesátých let minulého století jsou dodávány na trh
pod chráněnou známkou LARRIN®.
Dále vyrábíme vlasové gely
a gely po holení pod chráněnou
známkou Color Gel® a odlakovače
na nehty pod značkami Sando®
a Vitali®.
Je rozdíl mezi produkty různých
značek?
Naše výrobky pod značkou LARRIN a dalšími našimi chráněnými značkami, jako jsou Prix,
Deskalen, Vitali, Sando a další,
jsou vyrobeny podle našich vlastních receptur, a to v kvalitě, jakou
ji chceme dát našim zákazníkům.
Ostatní výrobky vyráběné zejmé-
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na pro řetězce pod jejich názvem,
jsou podle jejich receptur, nebo je
receptura sestavena podle jejich
požadavků. Výrobky pro jednotlivé zákazníky se liší zpravidla
typem obalu, výší ceny, ale i obsahem účinných látek nebo vůní.
Ve WC gelech se často objevují
bubliny. Proč?
WC gely je možné vyrábět s bublinami i bez bublin. Ty bez bublin
jsou na pohled hezčí. Na užitné
vlastnosti gelů to nemá žádný vliv.
Můžete nám přiblížit něco z historie družstva?
Objekt našeho sídla má již delší
historii – začátky sahají až do minulého století. Kolem byl většinou
zemědělský kraj. Žila zde rodina,
která se zabývala sušením zeleniny. Jednalo se o malou provozovnu.
Později se provoz rozrostl a začaly
se zde vyrábět i další produkty. Po
skončení 2. světové války došlo ke
znárodnění objektu. V padesátém
roce zakoupilo objekt družstvo
Druchema. Například se zde plnilo
do láhví vodní sklo, určené hlavně
na konzervování vajec, ještě v dobách, kdy nebyly ledničky. Výrobky původně vyráběné Druchemou
byly ještě nějakou dobu také naším výrobním programem.
Jak je to s historií vašich chráněných značek?
Hlavní chráněná značka Stylu LARRIN má tradici – vznikla v letech 1986-87. Po revoluci vznikla

značka PRIX – po devadesátém
roce byla snaha vyrobit levnější
výrobky a nechtěli jsme je vyrábět pod již zavedenou značkou
LARRIN. Postupně vznikaly i další
značky a výrobky. Mezi žádaný
výrobek patřil tehdy také jednorázový polštářkový šampon na
vlasy – jistě si čtenáři časopisu
vzpomenou na bílé polštářky se
zeleným potiskem. Zajímavá značka je také COLOR GEL, která ale
není naše původní – převzali jsme
ji v letech 1986 – 87 od Severočeských tukových závodů – získali
jsme jejich značku i recepturu.
V roce 1987 pak došlo k rozvoji
chemické výroby – zřídili jsme tehdy vlastní laboratoř a přivedli jsme
na trh několik nových výrobků.
Mezi velmi zajímavé výrobky patřil
tehdy gel na intimní hygienu FEMINEX. Měl velmi kvalitní složení
a dosáhli jsme s tímto výrobkem
velkého úspěchu, dokonce jsme za
tento výrobek získali ocenění Obal
roku. Ve stejné řadě jsme pak vyrobili také šampon na vlasy a pleťové
tonikum. Zkoušeli jsme vyrábět například i rtěnky, ale do dekorativní
kosmetiky jsme příliš nezasáhli –
nemělo smysl se na ni orientovat.
V té době byl velký zájem o vše, co
bylo ze zahraničí, v českou kosmetiku nikdo důvěru neměl, nemělo
smysl něco většího rozjíždět. Zachovali jsme tedy jen vlasové gely a gel
po holení COLOR GEL a nově jsme
zavedli výrobu odlakovačů na nehty pod názvy Sando a Vitali.
Co ale smysl mělo, bylo pokračování v bytové chemii. Tehdy jsme
zrušili zastaralou předrevoluční
technologii výroby WC závěsů
a začali jsme je vyrábět v kvalitě
srovnatelné s velkými evropskými výrobci. Později jsme výrobu
rozšířili o bloky do WC nádržky
a pisoárové kostky. Krátce před
revolucí a nějaký čas po ní jsme
vyráběli i hotelová mýdla a šampony pro tehdejší hotely FORUM,
Diplomat a další.
Jezdíte na veletrh privátních značek?
Ano. Veletrh privátních značek
PLMA, který se koná v nizozem-

Kam všude vaše výrobky dodáváte?
Kromě českých řetězců a velkoobchodů dodáváme zboží také do
zahraničí – vyvážíme přibližně
45 procent naší produkce. Pro
zahraničí obecně vyrábíme spíše
privátní značky pro jejich obchodní řetězce, za všechny bych jmenoval značku DOMOL vyráběnou
pro německý drogistický řetězec
ROSSMANN. Naše výrobky převážně značky LARRIN prodáváme
v České republice a vyvážíme je
také na Slovensko.
Jakým směrem se ubírá propagace
vašich výrobků?
Vzhledem k charakteru našich dodavatelsko-odběratelských vztahů, tedy distribuci formou řetězců
a velkoobchodů, propagujeme naše
výrobky především zařazením
naší značky do letáků příslušných
odběratelů.

Spolupracujete s nějakým výrobním družstvem?
Mám osobní ideu, a to již dávno.
Bylo by podle mého názoru velmi
perspektivní, pokud by se naše
chemická družstva dokázala spojit v jedno, nebo alespoň společně
operovat na trhu. Nejspíš se to nikdy nestane, ale je to škoda. Takto
spojené družstvo by bylo silným
hráčem na trhu a mělo by oproti
konkurenci výraznější šanci. Poměry v současné době v družstvech
tuto myšlenku nedovolují. V případech, kdy některé družstvo vyrábí
a prodává něco, co ke své činnosti
potřebujeme, tak od něj samozřejmě
nakoupíme, ale to jsou jen jednotlivé případy a nejedná se o v pravém
slova smyslu o spolupráci. Situaci
každopádně sledujeme, a pokud by
nějaká možnost spolupráce vznikla, rozhodně se jí bránit nebudeme.
V tuto chvíli ovšem v praxi nenacházím možnost, jak spolupráci
v našem oboru navázat. Avšak rád
bych zmínil jinou spolupráci a sice –
se SČMVD. Oceňuji svazem nabízené služby družstvům. Je to úžasná
věc a jsem osobně velice rád, že svaz
touto cestou jde. Naše družstvo
zatím využívá společného nákupu
energií, a společné pojištění u Kooperativy což představuje nemalé
finanční úspory. Zvažujeme také
společný nákup pohonných hmot.
Nevylučuji ani, že v budoucnu změníme v tuto chvíli pro nás ještě výhodné služby telefonního operátora
a tak zůstává otevřená myšlenka
i společné skupiny SČMVD u operátora T-Mobile.

A samozřejmě využíváme poradenských služeb poskytovaných
svazem, což nám přináší velké
úspory v nákladech oproti podobným službám na komerční bázi.
Jak to vidíte s výrobou do budoucna?
Náš výrobní závod v Neratovicích
a postavení na českém a evropském trhu nám nedávají možnosti
uplatnit se v segmentu masových
výrobků, jako jsou mycí přípravky na nádobí, nebo prací prostředky. Naproti tomu výroba WC
závěsů a bloků nevyžaduje tak
velké objemy surovin a nepotřebuje tak velké výrobní a skladovací prostory, ale vyžaduje značné
zkušenosti s tímto typem výroby,
takže počet konkurentů není tak
velký. My dlouhodobé zkušenosti
máme a chceme je i nadále rozvíjet. Proto tento typ výrobků bude
patřit i v blízké budoucnosti mezi
základ naší výroby. Z tekutých
čistících přípravků se i nadále
chceme soustřeďovat na výrobky
menšího objemu, ale technicky
náročnější, jako jsou čističe na rez
a kámen, na nerezové a sklokeramické povrchy, čističe stříbra
apod. Pod vlastními značkami
chceme i nadále vyrábět výrobky
opravdu kvalitní, které nepatří
do kategorie nejlevnějších, ale
mají opravdu užitnou hodnotu
pro spotřebitele ve svém složení
a vlastnostech.

reportáž z družstva

ském Amsterodamu, je pro nás
velmi důležitý. Bohužel se ho sami
aktivně nezúčastňujeme, neboť
účast na něm je velmi nákladná,
ale přínos má pro nás i samotná návštěva veletrhu, neboť zde
získáme cenné kontakty, máme
okamžitý přehled o tom, co se děje
u konkurence. Lidé z branže se převážně znají, potkávají se, debatují
o společných tématech. Vždy je to
přínos. I když by samozřejmě bylo
ještě větším přínosem, kdybychom
na tomto veletrhu vystavovali. Je
nutné zůstat v kontaktu s lidmi
z branže, v kontaktu s ostatními
výrobci, včas zachytit nové trendy.

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

www.stylvd.cz
9/2016
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ČMA a CBCSD partnerem prvního
Podnikatelského campu
pro mladé z dětských domovů
Uspořádat camp pro mladé lidi na prahu dospělosti
z dětských domovů, které čeká střet s reálným a ne
vždy milosrdným životem, vzešel z hlavy profesora a ekonoma Milana Zeleného, zakladatele Nadace
ZET, pod jejíž taktovkou se camp uskutečnil.
Česká manažerská asociace (ČMA) a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) tento
nápad kvitovaly a staly se partnerem campu. ČMA
převzala odbornou záštitu. Prvního Podnikatelského
campu, který proběhl v týdnu od 18. do 23. července
v Beskydech, se zúčastnilo sedm mladých lidí ve věku
od 17 do 22 let. V blízké době je čeká dokončení studia a integrace do pracovního života a s tím spojené
osamostatnění se. S cílem usnadnit těmto mladým
lidem přechod na „vlastní nohy“ se jim po celý týden
věnovali Milan Zelený z Nadace ZET, Zdeněk Bílek ze
společnosti Sika CZ, zástupce České podnikatelské
rady pro udržitelný rozvoj a České manažerské asociace, Olga Girstlová, prezidentka Českomoravské
asociace podnikatelek a manažerek (ČMAPM) a zástupci projektu Začni správně. Organizátoři program
sestavili tak, aby umožnil účastníkům campu setkat
se s výjimečnými a úspěšnými osobnostmi, které je
budou motivovat k naplnění svého snu a seznámí je se
svým osobním, mnohdy komplikovaným příběhem.
Na camp do Beskyd tak zavítali Peter Ktištofovič z PK
ACADEMY, moderátor pořadu AZ kvíz Aleš Zbořil
nebo jazzový muzikant Michal Žáček.
Všichni zúčastnění manažeři se campu věnovali
dobrovolně ve svém volném čase a za své prostředky.
Prezident Nadace ZET Milan Zelený, který s účastníky campu strávil celý týden, k poslání campu uvedl: „Naším společenským cílem je produkovat lidi,
kteří umějí dělat nové věci. Potřebujeme lidi tvůrčí,
vynalézavé a objevné. Chceme těmto mladým lidem
ukázat, že je důležitější klást otázky než na ně odpovídat. Chceme jim pomoct při hledání své vlastní
cesty životem. Povídáme si o společnosti, hodnotách,
způsobu myšlení. Zkrátka, snažíme se jim během
toho týdne předat maximum.“
A jak konkrétně camp vypadal? „Tento letní podnikatelský tábor je o skupině pěti mladých hochů
a dvou děvčat. Jsou úžasní, mají své plány, učí se
anglicky, pojedou na brigádu do zahraničí a konkretizují své plány,“ popisuje Zdeněk Bílek ze Sika CZ,
reprezentant CBCSD a předseda ČMA regionálního

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

9/2016

klubu Brno a dodává: „Omezený počet účastníků se
ukazuje jako ideální. Celou dobu tady žijeme od rána
do večera pospolu a musím říct, že je to silné. Máme
možnost se jim věnovat opravdu individuálně. To,
co do nich teď vložíme, bude mít výsledek třeba za
pět let. Těším se, jak budeme sledovat osudy těchto
mladých lidí.“
Každý táborový den se nesl v duchu konkrétní hodnoty. K nim probíhaly debaty a rozhovory, které šly
opravdu „až na dřeň“. Jako završení celého týdne se
uskutečnila soutěžní prezentace podnikatelských
modelů účastníků campu. Hlavní cenu smart phone
Lenovo vyhrál Zdeněk, a to za osobní rozvojový plán
s cílem stát se učitelem hudby, konkrétně klavíru.
„Chtěl bych, aby mí žáci byli lepší než já a aby dokázali
více než já. To by bylo mou největší odměnou. Chci se
dále učit a plánuji absolvovat univerzitu obor pedagogika a hudba.“
Honza se chce stát profesionálem v oboru instalace
výtahů a rád by se stal podnikatelem. Camp hodnotí
velmi kladně a příští rok by se rád vrátil. „Jsem rád,

že tady jsem, navázal jsem nová přátelství. Příští rok
bych rád vzal i svou sestru. Líbí se mi, že si tady nikdo
na nic nehraje. Nejsilnější zážitek pro mě byl osobní
rozhovor s Peterem Krištofovičem.“
Michal opustil instituci náhradní rodinné výchovy
před dovršením 18 let. Jako největší úskalí člověka
vydávajícího se vlastní cestou vidí finanční stránku
života. „S tím se myslím potýká každý, kdo opouští
zařízení. Tady na Podnikatelském campu můžu vnímat příběhy lidí, kteří jsou hodně úspěšní a poučit se
z toho. Mám totiž hodně snů a cílů a vím, že se musím
pořád učit. Myšlení úspěšných je podle mě jiné. Snažím se proto naslouchat a vzít si z toho maximum,“
popsal své cíle Michal.

Olga Girstlová, výkonná ředitelka Nadace ZET
a prezidentka ČMAPM, průběh campu shrnula následujícími slovy: „Tento týden byl pro nás pilotním
projektem, který naprosto předčil naše očekávání.
Myslím, že to, co tady vzniklo, nesmírně obohatilo
nejen ty mladé, ale i nás podnikatele a manažery.
Vnímám to jako obrovský dar.“
Z celého campu bude k dispozici krátký film, videozáznamy rozhovorů, odborného programu a fotodokumentace. Sledujte stránky České podnikatelské
rady pro udržitelný rozvoj, České manažerské asociace a ZET Foundation.
Zdroj: ČMA
Text a foto: Veronika Žurovcová

www.cma.cz www.cbcsd.cz

Inovační management
Analýza inovačního potenciálu firem
Proč je inovační management pro firmy klíčový? Malým a středním firmám v ČR stálé schází
dostupné a kvalitní služby v oblasti inovačního
managementu. Pokud máte zájem zlepšit inovační management ve Vaší firmě a zvýšit svou konkurenceschopnost pro vstup na zahraniční trhy,
máme pro Vás řešení.
Experti provádí posouzení inovačního potenciálu
firem pomocí jednoduchého licencovaného nástroje,
který vychází z evropského standardu. Tento nástroj
je aplikován v mnoha evropských regionech a firmách.

Pro jaké firmy je analýza
užitečná?
Analýza je vhodná pro firmy:
• technologické s více než 10
zaměstnanci,
• malé a střední, které působí
na trhu více než 3 roky,
• implementují inovace a připravují vstup na zahraniční
trhy.

Vedení firmy, respektive majitelé, mohou během krátkého
pohovoru získat nezávislý pohled na své strategické zdroje,
za které považovány inovativní
myšlenky, využívání interních
zdrojů a navazování efektiv-

ních partnerství a spoluprací. Během pohovoru je
posuzována situace ve firmě, procesy, produkty
a služby, distribuce a zákazníci podle níže zobrazeného modelu.

Co vám analýza přinese?

Společnosti je do několika dnů předán stručný protokol, který obsahuje priority k řešení a návrh plánu
inovačních opatření. Opatření jsou zaměřena na vytvoření významné přidané hodnoty pro zákazníky
a firmu.
Firmy mohou následně čerpat bezplatné služby sítě.
Služby se zkušenými experty jsou zaměřeny například na zlepšení transferu technologií a umístění
produktů na zahraniční trhy, vyhledávání zdrojů
financování pro inovativní
projekty a podporu inovačního
managementu ve firmě.
Služby jsou financovány z programu Evropské unie Horizont
2020 grantovou dohodou číslo
674849.
Zdroj: Enterprise Europe
Network
Technologické centrum AV ČR koordinátor sítě Enterprise Europe
Network ČR
(-vr-, -jh-)

www.enterprise-europe-network.cz www.tc.cz www.een.cz
9/2016
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Mezinárodní družstevní svaz
121 let, 95 zemí, 1 miliarda členů
Na stránkách našeho časopisu jsme se v posledních
měsících mnohokrát věnovali tématům, při nichž
byla zmíněna nejvyšší světová družstevní organizace, jíž je Mezinárodní družstevní svaz. Organizace takového významu je jistě řadě našich čtenářů
z řad výrobních družstev v obecné rovině známa,
pokládáme však za vhodné Mezinárodní družstevní svaz alespoň ve stručnosti představit, přiblížit
jeho poslání, organizační strukturu, činnost a krátkým historickým exkurzem také samotný vznik.

Založení Mezinárodního družstevního svazu
19. srpna 1895 na historicky prvním družstevním
kongresu v Londýně bylo pomyslným vyvrcholením
dosavadního turbulentního vývoje světového družstevního hnutí. Století páry zrodilo první teoretiky
pohrávající si s myšlenkami družstevního vlastnictví
a následně i podnikání, z nichž někteří se pokusili své
myšlenky realizovat také v praxi. V první polovině
19. století se pak v prostředí rozvíjející se průmyslové velkovýroby pokusila prosadit první britská
družstva, ve většině případů neúspěšně. Zakládání
družstev bylo zpočátku vyjádřením pudu sebezáchovy chudého městského proletariátu, který v rostoucích průmyslových aglomeracích přežíval v nuzných
podmínkách, bez prostředků a byl zcela závislý na
častých výkyvech nestálého hospodářství. Prvním
družstvem moderního typu, přejímajícím oproti
svým předchůdcům také některé principy fungování
kapitalistických podniků, bylo Rochdalské družstvo
spravedlivých průkopníků založené v roce 1844.
Zásady a principy rochdalských se staly vzorem pro
družstva celého světa a většinu z nich převzal v roce
1895 také Mezinárodní družstevní svaz, který byl

založen z iniciativy především britských a francouzských družstev. Na jeho vzniku se podílela i družstva
z dalších evropských zemí, například z Německa, Rakouska, Itálie, Belgie a Švýcarska, ale také družstva
z USA, Argentiny nebo Indie. Prostřednictvím rakouského svazu družstev byla na ustavujícím kongresu v Londýně zastoupena i tehdejší česká a moravská
družstva. Mezinárodní družstevní svaz měl v první
řadě podporovat, šířit a bránit družstevní zásady
a rozvíjet mezinárodní obchod. Zástupcům družstev
se podařilo vytvořit stabilní mezinárodní organizaci,
která jako jedna z mála přežila obě světové války.
Mezinárodní družstevní svaz v současnosti sdružuje 292 národních družstevních organizací z 95 zemí
světa. V celkových číslech reprezentuje 2,6 milionu
družstev s více jak jednou miliardou členů a 250 miliony zaměstnanců, což z něj dělá největší nevládní
organizaci na světě. Činnost je organizována jak
teritoriálně, tak i sektorově na základě jednotlivých
odvětví a oborů, v nichž družstva působí. Teritoriálně je svaz rozdělen do čtyř organizací – Cooperatives
Europe (Družstva Evropa), ICA Africa, ICA Americas
a ICA Asia – Pacific. Na vzestupu je družstevní hnutí především v rozvíjejících se zemích, jakými jsou
Brazílie, Čína nebo Indie, ale silná jsou také evropská
družstva, jejichž počet od roku 2009 vzrostl o 12 procent. České družstevnictví je v Družstvech Evropa,
respektive v Mezinárodním družstevním svazu zastoupeno prostřednictvím Družstevní Asociace ČR,
která je národní družstevní centrálou.
Z hlediska jednotlivých sektorů je Mezinárodní družstevní svaz rozdělen do osmi organizací, které jsou ještě dále rozděleny podle teritorií. Jednotlivé organizace
zastupují bytové, spotřební a výrobní družstevnictví,

Sjezd Mezinárodního družstevního svazu se sešel v roce 1924 také v Praze
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Cíle a záměry Mezinárodního družstevního svazu se
za více jak 120 let ve své podstatě výrazně nezměnily
a kontinuitu dokládají také stále platné mezinárodní
družstevní principy, které vycházejí z historických
zásad rochdalských průkopníků. Mezinárodní družstevní principy byly v roce 1995 rozšířeny na současné: 1. dobrovolné a otevřené členství, 2. demokratické
řízení, 3. podíl na majetku, 4. samostatnost a nezávislost, 5. výchova, školení a informace, 6. spolupráce
mezi družstvy, 7. spoluzodpovědnost za společnost.
Mezinárodní družstevní svaz v obecné rovině hájí
myšlenky družstevnictví, představuje jeho úspěchy,
ekonomickou efektivitu a propaguje družstevní model
podnikání a jeho roli v sociální ekonomice. Na podporu družstevnictví organizuje mezinárodní konference

a zasedání, vydává odborné publikace nebo každoročně
vyhlašuje Mezinárodní družstevní den, který se poprvé uskutečnil již v roce 1923. Dlouhodobě se Mezinárodní družstevní svaz snaží také o posílení vzájemné
spolupráce mezi družstvy a rozšíření spolupráce družstevního hnutí s místními samosprávami a vládami na
národní i mezinárodní úrovni.
V říjnu 2012 přijalo valné shromáždění Mezinárodního družstevního svazu v Manchesteru Plán pro
družstevní desetiletí (The Blueprint for a Co-operative Decade), globální strategický materiál na období
2010–2020. Mezinárodní družstevní svaz si před sebe
do příštích let klade nemalé cíle, ambiciózní plán by
měl zajistit, aby se družstevnictví stalo do roku 2020
nejrychleji rostoucí formou podnikání na světě.

rubrika manažerů družstev

dále družstva působící v bankovnictví, zemědělství,
rybářství, pojišťovnictví a zdravotnictví. Celosvětovou sektorovou organizací pro výrobní družstva je
Mezinárodní organizace průmyslových a řemeslných
výrobních družstev CICOPA, jejíž regionální evropskou organizací je Evropská konfederace výrobních
a sociálních družstev CECOP. Svaz českých a moravských výrobních družstev má v obou organizacích
zastoupení prostřednictvím předsedy JUDr. Rostislava
Dvořáka, který je členem výkonného výboru CICOPA
a členem představenstva CECOP.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: archiv DA ČR

www.ica.coop

Druhým politickým náměstkem
ministryně MPSV se stal Mgr. Petr Krčál
Takzvaným politickým náměstkem ministryně
práce a sociálních věcí byl 1. srpna 2016 jmenován Mgr. Petr Krčál. Nastoupil na pracovní místo
náměstka člena vlády, kterého na základě zákona
o státní službě jmenuje přímo ministryně Michaela Marksová. Na MPSV se zaměří především na
oblast sociálních služeb.
„Na MPSV budu působit jako náměstek člena vlády se zaměřením na sociální péči, sociální práci
a rád bych se věnoval také otázkám zaměstnanosti
včetně řešení nedostatku pracovních sil. Po téměř
osmileté práci pro regionální sociální sféru mohu
ministerstvu nabídnout zkušenosti v daném oboru,
očekávanou profesionalitu a schopnost komunikovat
s laickou i odbornou veřejností,“ řekl Mgr. Krčál.

nou a seniorskou politiku, financování a transformaci
sociálních služeb. Ministerstvo tak bude moci využít
jeho zkušeností i znalostí situace v regionech.

Petr Krčál se oblasti práce a sociálních věcí dlouhodobě věnuje, je uznávaným odborníkem na prorodin-

(-jh-)
Zdroj: MPSV

Náměstek Mgr. Petr Krčál (vlevo) podepisuje jmenování
náměstkem člena vlády.

www.mpsv.cz
9/2016
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Kam kráčí
management?
Zeptali jsme se člena prezidia České manažerské asociace (ČMA), jak vidí vývoj managementu v posledních letech a jak využívají lidský potenciál ve firemní
praxi. Necháte se inspirovat?

Mgr. Jan Března
viceprezident ČMA
personální ředitel pojišťovny
Kooperativa
Jak se podle vašeho názoru vyvíjí management
v posledních třech letech? Pozorujete změny? Jaké?
Ano, změny vnímám. Posouváme se sice pozvolna,
ale přece k pojetí managementu, ve kterém se daleko
více uplatňují měkké techniky práce s lidmi, empatie,
vnímání okolí a snaha o konsensuální řešení. Jsem
toho názoru, že se jedná o logický vývoj od tvrdého,
chcete-li silového managementu, který se uplatňoval
zejména tam, kde šlo hlavně o fyzický jasně měřitelný výkon. V současnosti klademe důraz zejména na
práci duševní, a za „rukama“ vidíme člověka. Současný styl managementu je zaměřen na trvale udržitelný rozvoj a rovnováhu mezi firmou a zaměstnancem,
a harmonii mezi pracovním a soukromým životem.
V neposlední řadě se domnívám, že tento současný
styl managementu dává daleko více prostoru ženám,
manažerkám, kterým je tento způsob uvažování
mnohdy vlastnější než mužům. Velkou otázkou však
je, jak se nejenom na managementu, firmách, ale
i společnosti v České republice a Evropské unii pro-

jeví současná migrační krize a kam nás budoucnost
dovede. Ale to je jiná, daleko hlubší otázka na téma
„Kam kráčí Evropa…“.
Stále více se hovoří o lepším využívání lidského potenciálu, talentu, také o tom, že je potřeba umět rozpoznat výzvy a na ty reagovat. Jak to vnímáte v praxi
firem, v nichž působíte?
Mám to štěstí, že již řadu let působím ve firmě, ve
které je lidský kapitál opravdu to nejcennější, co má.
Pojišťovnu netvoří domy, haly, stroje… Tvoří ji zejména lidé, kteří s ní spojili svůj profesní život. Schopnost
využít lidský potenciál zaměstnanců je pro nás životně důležitá. Cítím však, že v dané souvislosti se slovo
„využít“ do kontextu příliš nehodí. Daleko více se mi
líbí slovo „rozvinout“, nebo ještě lépe spojení „nechat
rozvinout“. Lidé budou spokojeni ne tam, kde vydělají dost peněz (to je podmínka nutná, nikoli však
postačující), ale tam, kde budou moci volně rozvinout
svůj potenciál a osvobodit talent, který je v každém
z nich. Taková práce pak dává zcela jiný smysl a činí
lidi šťastnými. Jsem přesvědčen, že podnikatelé a manažeři, kteří si toto uvědomí, mají úspěch pro své firmy prakticky předem zajištěn.
Zdroj: ČMA
Text: Veronika Žurovcová
Foto: archiv ČMA

www.cma.cz

V dalším čísle naleznete

Důbrava
chemické výrobní družstvo,
Valašské Klobouky
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právní okénko

Uhrazovací povinnost člena družstva
Uhrazovací povinnost spočívá v povinnosti člena
přispět na úhradu ztráty družstva. Nejde o povinnost stanovenou členu družstva právním předpisem.
Uplatní se jen v družstvu, ve kterém to určí jeho stanovy. Pravidla vztahující se k uhrazovací povinnosti
člena družstva však vyplývají z právní úpravy obsažené v zákoně o obchodních korporacích a družstvo
se od nich nemůže ve svých stanovách nijak odchýlit.
Uhrazovací povinnost je tedy možné členu uložit, jen
pokud to určují stanovy družstva a současně jsou
k tomu splněny i další podmínky stanovené tímto
zákonem. Rozhodovat o uložení uvedené povinnosti
zákon svěřuje členské schůzi.
Úlohou uhrazovací povinnosti je podle zákonem
provedené úpravy přispět na úhradu ztráty družstva
ze strany jeho člena tehdy, když není možné ztrátu
uhradit v plném rozsahu použitím nerozděleného
zisku z minulých let a fondů družstva, které lze k tomuto účelu užít podle jeho stanov. Plnění uhrazovací
povinnosti proto představuje jeden ze způsobů, jakým se hradí v družstvu ztráta.
Má-li člen mít uhrazovací povinnost, musí být ve
stanovách uvedena také její výše. Zákon o obchodních korporacích umožňuje určit ve stanovách pro
jednotlivé členy uhrazovací povinnost jen ve stejné
výši, která nesmí přesáhnout trojnásobek základního
členského vkladu. Současně však dává možnost, aby
podle stanov družstva měli všichni členové představenstva a kontrolní komise nebo někteří z nich vyšší
uhrazovací povinnost, a to až do výše desetinásobku
základního členského vkladu.

Členu nelze za trvání jeho členství v družstvu
uložit, aby splnil uhrazovací povinnost nad výši
určenou stanovami družstva. Členu může být tato
povinnost ukládána opakovaně, avšak jakmile dosáhne celková výše tomuto členu uložené uhrazovací povinnosti za trvání jeho členství v družstvu
takto stanovené hranice, nelze mu již další uhrazovací povinnost uložit.
Pro uložení uhrazovací povinnosti je rozhodující
výše této povinnosti určená stanovami do začátku
účetního období, za které se ztráta družstva jejím plněním hradí. Zároveň platí, že určují-li stanovy pro
členy představenstva a kontrolní komise nebo pro
některé z nich vyšší uhrazovací povinnost než pro
ostatní členy družstva, lze jim tuto vyšší uhrazovací
povinnost uložit, jen pokud to umožňovala úprava,
která byla obsažena ve stanovách družstva ke dni
vzniku jejich členství v představenstvu nebo v kontrolní komisi.
Ztráta vzniklá v průběhu účetního období musí být
zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou.
Projednání této závěrky členskou schůzí musí jejímu
rozhodování o uložení uhrazovací povinnosti vždy
předcházet. Rozhodnutí o tomto způsobu úhrady ztráty může být přijato členskou schůzí teprve poté, kdy
případná možnost ztrátu uhradit z nerozděleného zisku z minulých let a z fondů družstva, které k tomu lze
podle stanov použít, byla vyčerpána. Uhrazovací povinnost nesmí být členům uložena ve vyšším rozsahu,
než kolik činí skutečná výše ztráty. O uložení uhrazovací povinnosti může členská schůze rozhodnout
nejpozději do uplynutí jednoho roku ode dne skončení
účetního období, v němž vznikla ztráta, která má být
plněním této povinnosti hrazena.
Zákon o obchodních korporacích ponechává členské
schůzi na jejím rozhodnutí, zda uloží tuto povinnost
všem členům, u nichž za trvání jejich členství v družstvu zatím celková uložená uhrazovací povinnost
nedosáhla výše určené stanovami, představující mez,
pro kterou již nelze členu další uhrazovací povinnost
uložit, anebo ji uloží jen členům, kteří ztrátu družstva způsobili nebo se na jejím vzniku podstatným
způsobem podíleli.
Uhrazovací povinnost nelze uložit členu, který
v účetním období, v němž ztráta vznikla, členem
družstva nebyl. Jestliže členu trvalo jeho členství
v družstvu jen po část tohoto účetního období, lze na
něm vyžadovat pouze splnění poměrné části uhrazovací povinnosti.
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Uhrazovací povinnost se plní v penězích. Lhůtu k jejímu splnění právní předpisy neurčují. Nevyplývá-li
ze stanov, do kdy člen musí uhrazovací povinnost
splnit, je třeba to při jejím uložení určit rozhodnutím
členské schůze. Přesahuje-li za nepřetržitého trvání
členství člena v družstvu součet jeho celkové dřívější
uhrazovací povinnosti a nově uložené uhrazovací povinnosti výši, do níž má tuto povinnost podle stanov,
plní člen nově uloženou uhrazovací povinnost jen
v částce, rovnající se rozdílu mezi touto stanovami
určenou výší a celkovou uhrazovací povinností, která
mu byla uložena již dříve. Jestliže členství v družstvu
trvalo členu jen po část účetního období, ve kterém
ztráta družstva vznikla, určí se poměrná část uhra-

zovací povinnosti, kterou člen musí splnit, poměrem
délky jeho členství v družstvu v uvedeném účetním
období k délce tohoto účetního období.
Pokud vyjde dodatečně najevo, že uhrazovací povinnost byla členům uložena ve vyšším rozsahu, než
kolik činí skutečná výše ztráty družstva, musí být
rozdíl mezi částkou, v jaké člen splnil uhrazovací
povinnost, a částkou, která jím měla být zaplacena,
družstvem členu vrácen. Pro vrácení stanoví zákon
o obchodních korporacích lhůtu tří měsíců ode dne,
kdy byla uvedená skutečnost zjištěna.
Text: JUDr. Miroslav Machala

TIP NA UŽITEČNOU KNIHU
Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi
Zdeněk Čáp, Jiří Čáp, Miroslav Machala
Současná právní úprava družstva, jejíž základ je zahrnut v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
účinném od 1. ledna 2014, přinesla (spolu s novým
základem právní úpravy právnických osob v zákoně
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) řadu změn majících
nutně svůj odraz jak v samotné praxi družstev, tak
v právní teorii a praxi.
Snahou autorů této publikace, kteří jsou dlouholetými odborníky působícími v družstevnictví v oblasti legislativy, metodické činnosti, poradenství
i lektorské činnosti a současně mají řadu zkušeností
z praxe v družstvech i v publikační činnosti, je nejen
připomenout čtenářům stručně základy dlouholeté
historie družstev, ale zejména zabývat se uceleně
jednotlivými instituty a právními vztahy v právní
úpravě družstva ve vazbě na aplikaci při založení
a činnosti družstva.
Pro snadnější praktické využití publikace jsou jednotlivé pasáže zpravidla pojaty tak, aby se čtenář mohl
podle potřeby zaměřit nejen na celý obsah publikace,
ale také pouze na konkrétní problematiku právní
úpravy, která je v dané době předmětem jeho zájmu.
Knihu můžete získat s mimořádnou slevou 15%
(běžná cena tištěné knihy je 650 Kč). Stačí, když při
objednávce na www.wolterskluwer.cz/obchod zadáte
do políčka Slevový kupon kód: druzstvoVD2016
Text: Jiřina Mastníková
Foto: archiv
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z Bruselu

Podle Evropanů ze zemí EU je Brexit špatným
rozhodnutím pro Velkou Británii i pro EU
Z výzkumu agentury Ipsos v 16 zemích vyplývá, že občané vybraných zemí EU se shodují na
tom, že je Brexit špatným rozhodnutím pro EU (58 %) a pro Velkou Británii (55 %). 50 %
populace zemí EU zahrnutých ve výzkumu má obavy z důsledků Brexitu pro jejich vlastní
zemi, nejvíce pak Poláci, konkrétně 58 % z nich. Podobný výzkum na důsledky Brexitu, tedy
vystoupení Velké Británie z EU, realizoval Ipsos i v České republice. Dvě třetiny Čechů jsou
přesvědčeny, že bude mít Brexit negativní dopad na EU. 44 % populace očekává negativní
dopad na ČR, 10 % pozitivní dopad a 46 % žádný dopad Brexitu neočekává.
Graf 1. Myslíte si, že byl Brexit správné nebo špatné rozhodnutí pro EU?
Nedokáže posoudit

Správné rozhodnutí

Špatné rozhodnutí

Zdroj: Ipsos Global @dvisor, červen - červenec 2016

Výsledky průzkumu v České republice komentuje Michal Kormaňák, analytik společnosti Ipsos:
„Česká společnost je v pohledu na Brexit rozdělena
na dva přibližně stejné tábory. 37 % české populace
vnímá Brexit negativně a 35 % naopak pozitivně.
Tato čísla jsou zajímavá hlavně v kontextu toho, že
dvě třetiny populace předpokládají negativní dopad
Brexitu na EU.“
Méně znepokojení Brexitem jsou lidé v zemích mimo
EU, 54 % procent Rusů si myslí, že je Brexit správným
rozhodnutím pro Velkou Británii. Rusové jsou tak dokonce optimističtější než samotní Britové, u kterých
je o správnosti tohoto rozhodnutí přesvědčeno pouze
38 % obyvatel. 53 % populace ve zkoumaných evropských zemích EU si myslí, že bude mít Brexit negativní vliv na ekonomiku EU. 54 % pak je názoru, že bude
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díky Brexitu EU slabší a 47 % se obává oslabení vlivu
EU ve světě.
Velkým tématem Brexitu je i možnost odchodu dalších zemí, tady spuštění tzv. domino efektu. Odchodu
dalších zemí z EU se obává 41 % občanů EU zastoupených ve výzkumu, což je přibližně dvakrát více
než těch, kteří si myslí, že Brexit žádnou další vlnu
odchodu nezpůsobí. Zajímavé je, že samotní Britové
jsou o možném odchodu dalších zemí přesvědčeni
výrazně více (60 %).

Informace o výzkumu:

Výzkum Ipsos Global @dvisor se uskutečnil v Belgii, Francii, Velké Británii, Německu, Maďarsku,
Itálii, Polsku, Španělsko, Švédsku, Kanadě, Spojených
státech amerických, Japonsku, Rusku, Indii, Austrálii

a Jihoafrické republice. Cílovou skupinou byla dospělá populace ve věku 18-64 let v USA a Kanadě a 16-64
let ve zbytku zemí. Výzkum byl realizován mezi 24.6.
- 8. 7. 2016 a celkem se ho v 16 zemích zúčastnilo 12 525
respondentů a ve všech zemích byl realizován pomocí Ipsos online panelu.
Výsledky výzkumu jsou k dispozici zde:
http://www.ipsos.com/brexit-reaction-what-are-consequences-uk-leaving-eu
Výzkum v České republice byl realizován na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku
18-65 let. Celkem se ho zúčastnilo 586 respondentů
a konal se ve dnech 24. - 28. 6. 2016 pomocí online panelu Populace.cz.

Informace o Ipsos

Ipsos poskytuje komplexní služby
v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami
sítě Ipsos v 87 zemích světa. Disponuje moderním technickým
zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá také
know-how specializovaných divizí Ipsos Loyalty,
Ipsos Marketing, Ipsos Connect, Ipsos Public Affairs,
Ipsos CEM a Ipsos UU. Je členem organizací ESOMAR,
MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se jejich etickými principy
a metodickými pravidly.
Text: Tomáš Macků

www.ipsos.cz

Komise schválila českou státní podporu vodní
energie a bioplynu
Dva programy, které mají v České republice podpořit výrobu elektřiny z vodní energie a produkci tepla z bioplynu, splňují podle Evropské komise unijní pravidla pro státní podporu.
Díky oběma programům bude z obnovitelných zdrojů vyráběno více energie, a to v souladu
s cíli EU a bez toho, aby byla nepřípustně narušována hospodářská soutěž.
V září 2015 oznámila Česká republika plán podpořit
provozovatele malých vodních elektráren s výkonem
do 10 MW. Na toto opatření chce vyčlenit celkem 218
milionů korun.
V říjnu 2015 pak ČR ohlásila záměr podpořit bioplynové stanice s výkonem do 0,5 MW. Tato zařízení budou vyrábět teplo spalováním bioplynu, který bude
z nejméně 70 procent pocházet z vedlejších živočišných produktů, statkových hnojiv a biologicky rozložitelného odpadu. Na toto opatření je určeno celkem
522 milionů korun.
Obě opatření pomohou rozvinout zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a posunou Českou
republiku blíže ke splnění jejích cílů v oblasti obnovitelné energie na rok 2020.
Komise opatření posoudila podle pokynů pro státní
podporu v oblasti životního prostředí a energetiky
(„pokyny“), které členským státům umožňují podpořit za určitých podmínek právě výrobu obnovitelné
energie.
V souladu s pokyny budou vodní elektrárny o výkonu přes 0,5 MW dostávat podporu formou příplatku k tržní ceně, kdežto zařízením s nižším výkonem
budou vypláceny garantované výkupní ceny. Pokud
jde o bioplynové stanice, bude mít podpora ve všech

případech podobu pevného příplatku za vyrobené
teplo.
Oba programy podpory minimalizují riziko, že
bude v důsledku veřejného financování narušena
hospodářská soutěž. Zajišťují totiž, aby uvedené platby nepřesahovaly minimum nutné k dosažení cílů
programů.
Podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie
má ČR pokrýt do roku 2020 obnovitelnými zdroji 14
procent své hrubé spotřeby elektřiny. Očekává se, že
program podpory bioplynu pomůže zemi splnit i její
cíl omezit skládkování biologicky rozložitelného odpadu podle směrnice o skládkách odpadů.
Příslušná rozhodnutí Komise budou poté, co z nich
budou odstraněny případné důvěrné údaje, zveřejněna v rejstříku státních podpor na internetových
stránkách pro hospodářskou soutěž pod čísly SA.43182
(podpora malých vodních elektráren) a SA.43451
(podpora bioplynu). Nová rozhodnutí ve věci státní
podpory zveřejněná na internetu a v Úředním věstníku Evropské unie jsou uvedena rovněž v elektronickém týdeníku State Aid Weekly e-News.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
9/2016
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Setkání muzikantů v Bílých Karpatech
V pořadí již 14. ročník tradičního mezinárodního hudebního a folklorního festivalu Setkání muzikantů v Bílých Karpatech se konal ve dnech 19. – 21. srpna ve Valašských Kloboukách a v Brumově – Bylnici. Festival probíhá každoročně nejen na pódiích umístěných venku na náměstí,
ale i ve všech příhodných prostorách v obou městech. Mezi sponzory bylo družstvo Důbrava
Valašské Klobouky a Svaz českých a moravských výrobních družstev.
U zrodu festivalu stálo družstvo Důbrava a především jeho předseda Emil Zůbek, který po mnoho let
úspěšně zajišťoval organizaci celé akce. Předchozích
ročníků festivalu se zúčastnila řada známých i ne-

známých, ale především kvalitních souborů a sdružení všech žánrů. Nebyly to jen hudební žánry jako
folklor, cimbálovka a dechovka, které se na pódiích
v průběhu každé akce objevovaly, ale i jazz, folk,
rock a vážná hudba, která za hojné účasti posluchačů rozezněla kloboucký kostel, pyšnící se výbornou
akustikou. A nechybělo ani každoroční překvapení v podobě účasti zahraničních souborů. Několik
obětavých pracovníků družstva Důbrava se také
každoročně osobně podílelo na organizaci a zajištění
zdárného průběhu celé akce. Setkání každým rokem
nabízí kromě kulturního zážitku a přehlídky folkloru také ochutnávku dobrého moravského vína.
Mezinárodní hudební a folklorní festival Setkání muzikantů v Bílých Karpatech pořádá spolek SMBK a město Valašské Klobouky. Je také jedním z hlavních bodů
srpnového programu Klobuckého kulturního léta.
V pátek podvečer se částečně prolínal koncert vážné
hudby v klobouckém kostele s programem festivalu
na hlavním pódiu na náměstí ve Valašských Kloboukách. Program v kostele byl pestrý, vystřídali se
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účinkující se hrou na klavír, housle, pozoun a příčnou
flétnu či operní pěvecké vystoupení mladé bratislavské umělkyně Veroniky Čambalové.
Program pokračoval ve večerních hodinách na
náměstí. Nesl se ve stylu folku, džezu a rocku – Tabaskova partyja, F-Dur Jazzband Zlín a Schelinger
revival. Z tak pestré nabídky si mohl vybrat každý
návštěvník akce podle svého hudebního zaměření.
Sobotní hlavní program nabídl kulturní vyžití zejména milovníkům dechovky a folkloru. Jmenujme
jen některé účinkující, jako byla DH Fryštácká Javořina, Májovanka nebo domácí Dúbravanka, z folklorních souborů pak Vsacan, Mladosť z Dubnice nad
Váhom a další zahraniční host – FS Dainava z Litvy.
Večer zakončil bohatý ohňostroj sponzora Zevety
Bojkovice. V kulturním domě Klobučan dále pokračoval taneční večer se skupinou DH Lanžhotčanka.
Nedělní deštivé počasí zahnalo účinkující i diváky
do Klobučanu na odpolední program. Nedělní hudební nabídku zahájila domácí DH Valaška, ze zahraničních hostů diváci mohli vidět litevský soubor
Dainava, který se představil už v sobotu a také FS
Kyczera z Polska.
Návštěvníkům přemístění do zastřešeného kulturního domu nijak nevadilo – i když je pravda, že
atmosféra živého náměstí se stánky s pivem a občerstvením, s přecházením a zdravením se se známými
měla své neopakovatelné kouzlo.
Kromě dobré muziky a kulturních zážitků se stejně
každým rokem většina účastníků, jak účinkujících,
tak diváků, těší na vzájemná setkávání, popovídání
a posezení u vínka, piva nebo kofoly. Setkávají se

sousedé, ale také návštěvníci z okolí, dokonce i ze zahraničí a většinou potkávají známé tváře opakovaně
každý rok. A to je ten pravý důvod, proč tyto festivaly
organizovat.
„Příští ročník Mezinárodního hudebního a folklorního festivalu Setkání muzikantů v Bílých Karpatech
bude jubilejní, patnáctý. Všichni milovníci hudby
a folkloru by si proto měli v kalendářích poznačit datum 18. až 20. srpna 2017. Jste srdečně zváni,“ vzkázal
Jaroslav Baloušek, ředitel Kulturního a vzdělávacího
střediska Valašské Klobouky.
Žijme spolu, zpívejme a povídejme si spolu, setkávejme se a budeme si lépe rozumět. Většina z nás se už
těší na další – tentokrát trochu jubilejní – XIV. ročník
této oblíbené akce.
Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková

https://www.facebook.com/dubrava.chvd/
9/2016
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Efekkvní řešení pro Vaše dokumenty
Chcete být ekonomičč?
Chcete pomáhat hendikepovaným?
Chcete se chovat ekologicky?
A zároveň potřebujete řešit:
a) Vyhledávání
= jasné a přehledné řízení dokumentace
b) Správa smluv
= management smluv a controlling
c) Archivace
= zálohování a archivace dat
d) Digitalizace
= převod dokumentů do elektronické podoby
e) Skartace
= likvidace, znehodnocení dokumentů a ostatních nosičů dat
f) Inventarizace
= systém evidence, vyhotovení příslušného inventáře

Máme pro Vás řešení – DIMIS!
Každá ze zmíněných služeb je v režimu náhradního plnění.
Kontaktujte naše obchodní oddělení obchod@handicapvdi.cz
Handicap výrobní družstvo invalidů
K Vypichu 1087
252 19 Rudná
Tel: +420 315 550 449
www.handicapvdi.cz
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Mgr. David Ptáček
Výkonný ředitel
ptacek@handicapvdi.cz

Český granát…
Ohnivě rudé kameny zasazené do drahého kovu odjakživa přitahovaly pozornost, nejen pro svoji krásu,
ale i pro svoji jedinečnost. Český granát je kámen lásky, přináší štěstí a bohatství a ochraňuje přátelství.
Družstvo Granát Turnov vyrábí více jak 60 let originální šperky s českými granáty, které svojí užitnou
i uměleckou hodnotou jsou i zajímavou investiční

příležitostí. S citem a precizností zkušení zlatníci neustále rozšiřují kolekci o nové modely.
Pro zajištění dostatečného množství suroviny
českého granátu je družstvo majitelem práva těžby
českých granátů. Vlastní ochranné známky „Český
granát“ a označení původu „Český granát“ a „ Český
granátový šperk“.

družstevní výrobky

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

Pozvánka na výstavu Hodiny a klenoty

Srdečně Vás zveme na 25. ročník výstavy Hodiny a klenoty, která se koná 29. 9. - 1. 10. 2016 na Výstavišti
Praha- Holešovice.
Každým rokem svým zákazníkům na
výstavě představujeme nové modely
šperků s českými granáty. V letošním
roce navazujeme na úspěšnou kolekci
šperků českými granáty a vltavíny. K vidění bude i nová linii šperků s českými
granáty v mladistvém stylu, pro ty kdo
ve šperku hledají symboliku. V doplňkovém sortimentu nabídneme například
nové vzory skleněných výrobků s českými granáty.
Krása českého granátu zasazeného do
stříbra je velice trendy. Pro sebevědomé
ženy, které vyhledávají šperky dle příležitosti a své nálady, je granátový šperk
jako stvořený.

Nechte se okouzlit a posuďte …
Stříbrná souprava s českými granáty,
která je trendy a svěží.
Originál je jen jeden…

Text: Iveta Beránková
Foto: archiv Granát Turnov

www.granat.cz

www.granat-shop.cz
9/2016
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Druchema, družstvo
pro chemickou výrobu a služby, Praha
Měsíc září je pro řadu dětí velkým životním krokem – jdou poprvé do školy. Ve škole budou
trávit spoustu dalších let, i když si to v první třídě základní školy ještě neuvědomují. Právě ty
nejmenší děti se často do školy těší nejvíc – ať již na to, co se ve škole naučí nebo se těší na nové
kamarády. Družstvo pro chemickou výrobu a služby Druchema připravilo pro naše čtenáře
zajímavé tipy, co by rozhodně nemělo chybět ve vybavení školáka.

ROZHOVOR:
Daniel Hartl
marketing manager
Druchema, družstvo pro chemickou
výrobu a služby, Praha
Máme tu nový školní rok. Jaké
novinky jste pro školáky připravili?
Letos jsme opět trochu rozšířili
naše portfolio lepicích tyčinek
Herkules a připravili jsme dvě varianty - pro kluky v modré barvě
a pro holky v růžové barvě tak,
aby si každé dítě našlo skutečně to
své. Jedná se o klasické Herkules
lepicí tyčinky, které jsou ideální
právě pro školáky a díky novým
barevným variantám dokonale
zapadnou do dětských penálů.
Herkules za leta své existence
prodělal spoustu změn. Jaké varianty nabízíte a co se s nimi dá
lepit?
Lepidla Herkules jsou k dostání
v tekuté podobě jako disperzní
lepidla, v balení 30, 130 a 250 g,
což jsou lepidla využitelná zejména pro domácnosti, modeláře
nebo kanceláře a amatérské dílny. Dále máme speciální lepidlo
pro kutily a profesionály Herkules Expert, které se odlišuje
barevným provedením, kdy jeho obal je rudý s černým nápisem. Máme také ještě Herkules puzzle, což
je lepidlo na puzzle a pak samozřejmě zmíněné lepicí
tyčinky. Ty jsou teď k dostání jak v individualizované
podobě po kluky a holky, pak v podobě klasické tyčinky ve dvou velikostech a také jako loňská novinka
Herkules Mizím, která je zajímavá tím, že po nanesení
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má vrstva lepidla fialové zbarvení a jak schne, tak postupně barva mizí. Herkules samozřejmě lepí papír,
dřevo, karton, korek, dřevovláknité a savé materiály.
Jaké výrobky byste z aktuální nabídky doporučil našim čtenářům?
Samozřejmě ideálně vše :-). Ale asi bych opravdu
vypíchl lepicí tyčinku Herkules Mizím, která představuje lepení nové generace a při práci zaručí díky
viditelnému zbarvení přesnost - uživatel vidí, kde je
lepidlo naneseno a kde nikoli a zároveň má i kontrolu
nad jeho zasycháním, takže nehrozí ani zašpinění od
lepidla nebo nechtěné posunutí lepeného předmětu.
Co chystáte na nejbližší měsíce za novinky?
Novinkami jsou teď pro nás lepicí tyčinky pro kluky a holky, ale samozřejmě chceme rodinu lepidel
Herkules dále rozvíjet. Momentálně se chystáme dát
novou podobu například microsite www.herkules-lepidlo.cz, takže naše aktivita se přenese i na web.

Tipy do školy
LEPICÍ TYČINKA HERKULES MIZÍM
Legendární lepidlo Herkules jde s dobou a přichází tak s praktickou lepicí tyčinkou
Herkules Mizím. Jak její název napovídá, založena je na mizící technologii, která díky
výraznému fialovému zbarvení usnadňuje, zejména dětem, lepení a zároveň je i zabaví.
Při lepení s tyčinkou Herkules Mizím získá nanesená vrstva lepidla fialovou barvu,
která se ztrácí až po jeho zaschnutí a zároveň dává signál, kde všude je lepidlo naneseno. Uživatelé tak přesně vědí, jakou část lepeného předmětu mají pokrytou lepidlem
a zabrání se tak i přílišné spotřebě lepidla. Fialové zbarvení zároveň upozorňuje „Pozor
lepím!“, čímž se hlavně u dětí předejde zbytečnému zašpinění od nedostatečně zaschlého lepidla. Herkules Mizím je ideální hlavně pro děti do škol, kterým bude v začátcích
nejlepším pomocníkem, hodí se ale i do domácností a kanceláří pro rychlé a snadné
lepení.
Lepicí tyčinka Herkules Mizím výborně lepí papír, karton, dřevovláknité
a savé materiály, rychle viditelně zasychá a má pevné spoje. Děti na tyčince ocení snadné otevírání a vysouvání bez nutnosti větší síly i speciální
mizící efekt, který je bude bavit a poskytne jim podporu při tvoření. K dostání v papírnictví, drogeriích a hobby marketech.
Cena: 24 Kč / 8 g

KUFŘÍK Z DRUCHEMY
Vedle běžných školních potřeb je důležité myslet i na pomůcky,
které rozvíjí u dětí kreativitu při řešení úkolů. Právě takovým
pomocníkem pro děti může být školní kufřík, který je přímo nabitý potřebami na psaní, výtvarnou výchovu a každodenní život
školáka. Kufřík je díky svému atraktivnímu designu ideálním
dárkem do začátku školního roku nejen pro prvňáčky. Nyní
je možné zakoupit jej za akční cenu v papírnictví a obchodních řetězcích nebo v e-shopu
Druchemy.
Graficky je kufřík laděn do svěží modré barvy s motivem louky, květin, včel a motýlků.
Design je zcela nový a neokoukaný. Jak bylo
zjištěno, napomáhá rozvoji kreativity a fantazie dětí a dokonce je motivuje pro školní práci. Každé dítě tak bude s novým kufříkem od
družstva Druchema hvězdou mezi spolužáky.
Kufřík má objem sedm litrů a vešlo se do něj
hned devět zcela nepostradatelných školních
pomůcek. Jsou jimi moderní stíratelná tabule
rozměru A4, popisovač na tabuli, 6 kusů pastelek, 6 kusů voskovek, guma, 30gramové lepidlo
Herkules, tužka, nůžky a pravítko velikosti
20 cm. Veškeré školní potřeby v kufříku jsou českého původu.

Zdroj: Druchema
Text: Lenka Netušilová, Jana Henychová
Foto: archiv Druchema

www.druchema.cz
9/2016
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