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předsedkyně družstva
MODELA, výrobní družstvo Pardubice
Dámy a pánové, vážení družstevníci,
ráda bych Vám představila VD Modela Pardubice,
které vzhledem k tomu, jak šel běh jeho života, s Pardubicemi již mimo názvu nemá nic společného a sídlí
v Chrudimi. Družstvo bylo založeno v roce 1930, tedy
v době, kdy se tento typ podnikání hodně rozšířil.
Od svého začátku se Modela zabývá výrobou oděvů.
Postupně si družstvo vybudovalo poměrně rozsáhlou síť provozoven zakázkového šití na Pardubicku
a Chrudimsku, ve kterých pracovalo pouze několik
zpravidla vysoce kvaliﬁ kovaných pracovníků šijících na zakázku konfekci pro místní zákazníky. Vedle
toho existovaly v Pardubicích, Slatiňanech, Chrasti
u Chrudimi a v Chrudimi větší provozy, kde se konfekce vyráběla v menších sériích. Tak to vypadalo až
do roku 1989.
Po listopadu 1989 však došlo k zásadnímu obratu.
Otevřený malospotřebitelský trh zaplavilo zboží ze
západu, tzv. second hand, a později se přidalo sice nové,
ale velice levné zboží z Asie prodávané vietnamskou
komunitou na tržištích, což přetrvává do dnešní doby.
Prakticky ze dne na den skončily provozovny zakázkového šití a postupně, tak jak se měnila struktura
výroby, došlo ke změnám i ve výrobě malosériové.
Aby družstvo vůbec přežilo toto ekonomicky velmi
složité období, bylo nuceno se ve výrobě přeorientovat na práci ve mzdě a to především pro zahraniční
zákazníky. V důsledku toho se snížily i zisky. Zákazník si pro svoje výrobky dodává materiál, kompletní
přípravu a my k tomu přidáme práci. Bylo proto nut-

né maximálně snížit výrobní
náklady. Z těchto důvodů jsme
soustředili veškerou výrobu
do objektu v Chrudimi. Tím se
nám podařilo, jako jednomu
z mála podniků v tomto oboru na Pardubicku a Chrudimsku, přežít.
V současné době je ekonomická situace Modely
stabilizovaná. Vedle stále dominantní práce ve mzdě
vyvíjíme a šijeme vlastní modely v oboru lehké konfekce, které pravidelně představujeme na jarním
a podzimním veletrhu Styl v Brně. Ráda bych poděkovala Svazu českých a moravských výrobních družstev za významnou podporu, která nám umožňuje se
těchto obchodních akcí zúčastňovat.
V závěru svého povídání o Modele mi dovolte podělit se s Vámi, čtenáři Výrobního družstevnictví, o své
osobní pocity z mého profesního života, který v listopadu letošního roku končí. V družstvu pracuji 36
let, v roce 1996 jsem se stala předsedkyní. Měla jsem
v životě štěstí, že pro mě zaměstnání bylo i mým koníčkem. Za to, že jsme já i Modela „přežily“ všechny
peripetie dané hektickou dobou, ve které žijeme, vděčím především svým spolupracovníkům.
Přeji výrobnímu družstevnictví ještě dlouhá léta
prosperity, Vám všem, se kterými jsem v rámci
SČMVD spolupracovala nebo se jen potkávala na různých akcích, pevné zdraví a hodně úspěchů ve Vaší
práci.

slovo úvodem

Marie Lohniská

www.modela.euweb.cz
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STYL a KABO
Výrobní družstva představila kolekce
pro nadcházející sezónu
Na Mezinárodním veletrhu módy STYL, který se uskutečnil ve dnech 27.–29. 8. v Brně, vystavovala
i v letošním roce ve společné expozici pod záštitou Svazu českých a moravských výrobních
družstev výrobní družstva Integra Zlín, Modela Pardubice a Moděva Konice. Družstva si pro
srpnový veletrh připravila především kolekce dámských oděvů pro sezónu podzim – zima
2016/2017. Na Mezinárodním veletrhu obuvi a koženého zboží KABO vystavovalo v samostatném
stánku družstvo DUP Pelhřimov.

Integra, výrobní družstvo, Zlín
Integra připravila pro sezónu podzim – zima
2016/2017 pestrou nabídku různých typů dámských
oděvů ve velikostech 38 – 62. Základ kolekce tvoří
podzimní a zimní bundy a pláště, které jsou zhotoveny z termo-materiálů, imitací usně a směsových ma-
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teriálů s obsahem vlny, ať už jde o klasický ﬂauš nebo
vlněné tkaniny různých dezénů. V další části kolekce
nabídla Integra úpletové ošacení pro běžné nošení,
například kratší nebo delší svetrové kabátky, roláky,
mikiny, šaty, šatovky, sukně a trička. Pro společenské
příležitosti bylo připraveno několik typů vzájemně
kombinovatelných částí oděvů – šaty, šatové kabátky, sukně a topy. Zde převládaly materiály v černé
a modré barvě od hladkých úpletů až po strukturované s různými třpytivými efekty. Integra Zlín si
klade za cíl uspokojit svojí nabídkou i ty nejnáročnější zákaznice, které umí ocenit kvalitní materiály
a profesionální zpracování.

www.integrazlin.cz

Modela, výrobní družstvo Pardubice
Družstvo představilo pro sezónu podzim – zima
2016/2017 novou kolekci modelů určených pro denní
nošení a společenské příležitosti. Vybírat bylo možné z řady šatů, šatovek, halenek, sukní, kalhot a kabátků. Modely, vyrobené převážně ze směsových
materiálů, jsou nabízeny ve velikostní řadě 38 – 54.
Z barev převládá černá, červená, vínová a béžová.
Modela Pardubice má podnikovou prodejnu v Chrudimi. Své oděvy dodává také do maloobchodních
prodejen v celé České republice i na Slovensko.

www.modela.euweb.cz

10/2016
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Moděva oděvní družstvo Konice
Moděva na veletrhu nabízela kolekce zimních vlněných plášťů, palet, pelerín a pánských bund. Letošní
novinkou zimní kolekce jsou modely, u nichž je použita kombinace vlněného materiálu a nylonu, který
je prošitý a vyplněný peřím. Modely jsou vhodné jak

pro každodenní nošení, tak i pro zvláštní příležitosti.
Srpnový veletrh byl doplněn o menší kolekci pánských a dámských péřových bund. Luxusnější modely jsou obohaceny o přírodní kožešiny a doplněny
aplikacemi kamínků Swarovski. Barevnost je zvolena ve světle pastelových barvách. V nabídce je také
široká paleta barev od bíle, červené, ﬁalové a zelené
až po černou. Celou kolekci bylo možné zhlédnout ve
stánku Moděvy i na módní přehlídce.

www.modeva.cz

DUP - družstvo
Družstvo představilo tradiční sortiment kožené galanterie a kovovýroby, především manikúry, kovové
nástroje pro manikúru a pedikúru nebo diplomatické kufříky, pilotní kufry a kosmetické kufříky.

www.dup.cz

Předseda družstva
Ing. Leo Doseděl (vlevo)
s pracovnicemi Moděvy

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová

www.bvv.cz
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Z módní přehlídky...
Moděva Konice

www.modeva.cz

10/2016
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Země živitelka
Do Českých Budějovic mířily ve dnech 25. – 30. srpna desetitisíce lidí denně. Konal se zde již 43. ročník
agrosalonu Země živitelka. Na výstavě se představilo 382 vystavovatelů a výrobky nabídlo i 105 obchodníků. Jde o největší tuzemskou zemědělskou oborovou akci. Výstava je pořádána ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Agrární komorou ČR a Potravinářskou
komorou ČR. Státní zemědělský a intervenční fond podpořil kvalitní české potraviny.

Slavnostní zahájení první den výstavy proběhlo v Pivovarské zahradě za účasti prezidenta České republiky Miloše Zemana. Ten vyzval politiky, aby hlasovali
pro zrušení sankcí vůči Rusku, které poškozují naše
zemědělství i náš průmysl.

Země živitelka je jedinou výstavou v republice, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor.
Jedním z témat výstavy byla zemědělská technika
a služby pro zemědělství. V pavilonu Z se prezentoval
i letošní jubilant ZETOR, který slaví 70 let. Přehlídka
zemědělské techniky byla umístěna i kolem pavilonu
a na venkovních plochách především podél hlavní
prohlídkové trasy.

8
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chodů může zajistit přísnější kontrola zboží. Dodal, že
kontrola kvality zboží zajistí, aby se na pultech neobjevovalo zboží s nevyhovujícími parametry.

Dalším tématem výstavy byla rostlinná a živočišná
výroba s prezentacemi plemenných koní, krav, ovcí
a koz.
V posledních letech nabývá na agrosalonu na stále
větším významu potravinářská výroba. V pavilonu T byla soustředěna prezentace kvalitních českých
potravin. Bylo možné ochutnat potraviny s národní
značkou kvality KLASA, potraviny oceněné značkou
kvality „Regionální potravina“, „Český výrobek –
garantováno Potravinářskou komorou ČR“, „Chutná
hezky. Jihočesky“ a značkou „Naše BIO“. Poprvé měli
návštěvníci možnost seznámit se s logem České cechovní normy a s produkty, které mohou toto logo
používat. V rámci výstavy proběhlo vyhodnocení
soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší
inovativní potravinářský výrobek“.
V rámci oboru lesního a vodního hospodářství
mohli návštěvníci zajít do pavilonu myslivosti R1
a pavilonu rybářství R3.

Výstava byla tradičně rozdělena do jednotlivých
oborových dnů, kterými byly Den Země živitelky,
Den českých pekařů a cukrářů (čtvrtek), Den českého venkova (pátek), Národní dožínky (sobota),
Den zdraví (neděle), Vodohospodářský den (pondělí)
a Den zemědělství (úterý). Národní dožínky zahájil
premiér Bohuslav Sobotka, který uvedl, že navýšení
podílu tuzemských potravin na pultech českých ob-

Souběžně s agrosalonem Země živitelka probíhala
Mezinárodní výstava družstevnictví. V pavilonu E1
se prezentovalo osm výrobních družstev, kterými
byly: DUP Pelhřimov, KDS Sedlčany, Kovo družstvo
Olomouc, Podané ruce Zubří, Styl Plzeň, Templářské
sklepy Čejkovice, Tvar Pardubice a Vřídlo Karlovy
Vary. V pavilonu T2 se nacházel stánek družstva Kovobel Domažlice.
DUP Pelhřimov (www.dup.cz) na výstavě prezentoval manikúry, manikúrní nástroje a výrobky kožené
galanterie.

Zprava: Ing. Roman Holoubek (vedoucí
obchodu a marketingu DUP),
Jaroslava Dvořáková (DUP)

10/2016
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Vlevo: Jiřina Baťhová - vedoucí prodejny

Kovo družstvo Olomouc (www.kovoolomouc.cz)
v Českých Budějovicích vystavovalo zahradní nářadí
a dále lapací zařízení na zahradní škůdce.

Družstvo KDS Sedlčany (www.kds.cz) představilo
svůj sortiment nožířského zboží. Návštěvníci výstavy družstvo znají jako tradičního vystavovatele, u jehož stánku se rádi zastaví a dokupují další výrobky
k těm, které se jim již osvědčily.

10
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Vlevo: Tomáš Dořičák (Podané ruce)

Styl Plzeň (www.styl-plzen.cz) doplnil nabídku
výrobních družstev o dámská trička, softshellové
bundy a další drobné textilní výrobky. Družstvo
prezentovalo i svou výrobu těsnění, které je schopno
dodat přesně podle přání zákazníka.

Družstvo Podané ruce Zubří (www.podane-ruce.cz,
www.vitrazesarka.cz) svými výrobky potěšilo celou
řadu návštěvníků, kteří si rádi zakoupili skleněné
pilníky, užitkové sklo nebo nějaký šperk.
Vlevo: Marcela Lorencová (vedoucí závodu textil,
Styl Plzeň)

10/2016
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Vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice
(www.templarske-sklepy.cz) na svém stánku nabídlo celou škálu vín a dalších doplňkových produktů.
Velké množství návštěvníků uvítalo možnost vína
ochutnat, někteří si pak láhev na stánku přímo zakoupili.

Stánek Tvaru Pardubice (www.tvar.cz) byl již tradičně doslova obležen nakupujícími. Prodej plastového zboží pro domácnost za atraktivní ceny ke

Vpravo: Markéta Koubová (TVAR Pardubice)

stánku návštěvníky přitahuje. Výrobky lákají svou
barevností, vyznačují se snadnou údržbou a trvanlivostí. Zajímavým artiklem z produkce družstva jsou
dřevorubecké klíny určené pro práci v lese či sadech.

12
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Vřídlo Karlovy Vary (www.vridlo.cz) na výstavu
přivezlo Karlovarskou kosmetiku®, i tento stánek
tradičního českého výrobce osvědčených produktů
se těšil velkému zájmu návštěvníků výstavy.
Zleva: pracovnice Vřídla Karlovy Vary – Helena
Tašnerová, Zdeňka Fričová a Iveta Fibrichová
(obchodní zástupkyně Vřídla)

Kovobel Domažlice (www.kovobel.cz) se na agrosalonu prezentoval jako výrobce technologických
zařízení pro chov drůbeže. Je schopen zajistit nejen
výrobu těchto moderních systémů podle požadavků
zákazníka, jejich dodání, ale i montáž. Samozřejmostí
je taktéž následný servis zařízení.
Součásti krmného zařízení
pro chov drůbeže

Na letošním agrosalonu Země živitelka vystavovalo méně družstev než při minulých ročnících.
Zbývá doufat, že se v příštím roce pavilon E1 zcela
zaplní a bude využita i přilehlá venkovní výstavní
plocha. Výstava přináší možnost prezentovat své
výrobky velkému množství konečných zákazníků
a podpořit tak svou značku.

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

10/2016
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JUDr. Rostislav Dvořák:
Roky nám chybí systémový přístup státu
k řešení řady problémů
Vlády a státní instituce nepracují zejména v dlouhodobém časovém horizontu systémově. Nejsou
v potřebné míře přijímána ani připravována
koncepční řešení, která by svou časovou náročností přesáhla efekt čtyřletého volebního období.
K tomu, abychom to dokázali, potřebuje naše země
silnou a schopnou politickou reprezentaci. Uvedl
to předseda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák v rámci panelové diskuse na konferenci Reforma podpory pracovního uplatnění OZP (osob se zdravotním
postižením), která se konala ve čtvrtek 15. září
v Senátu Parlamentu České republiky (PČR) pod
záštitou místopředsedy Senátu PČR Ing. Zdeňka
Škromacha.
„Kdykoliv v tomto státě vzniká jakákoliv výrazná
změna, například zákona o korporacích nebo například změna minimální mzdy, předem mi běhá
mráz po zádech, kolik individuálních jednání zase
budeme muset absolvovat, abychom vytvořili takové
podmínky, že neohrozíme zaměstnanost a zejména
zaměstnanost osob se zdravotním postižením (OZP),
o které dnes vedeme celou konferenci,“ řekl.
Otázka zaměstnanosti OZP je totiž v řadě případů
brána jako součást celostátní sociální politiky a zapomíná se přitom na druhý aspekt a sice, že zaměstnanec se zdravotním postižením je součástí normálního
trhu práce se všemi jeho konkurenčními pozitivními
i negativními aspekty. „Zaměstnavatel zaměstná člověka tehdy, když z toho má výsledky, které mu udrží

14
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a rozvíjí ﬁrmu,“ uvedl předseda JUDr. Dvořák. Podle
jeho slov zaměstnavatelé někdy dokonce akceptují
stav, kdy se paradoxně dostávají do situace, že pracovníky zaměstnávají i za cenu, aniž by ekonomické
výsledky ﬁrmy umožňovaly následně její přirozenou
reprodukci. „To znamená, že stárnou výrobní zařízení a technologie, které někde dosahují u zaměstnavatelů OZP jen 10 procent své životnosti,“ přiblížil JUDr.
Dvořák neoptimistickou situaci zaměstnavatelů.
Předseda SČMVD JUDr. Dvořák dále zdůraznil nutnost systémového přístupu. „Ten u nás zoufale chybí
a na věci je pohlíženo jinak, než by mělo. Asi všichni
víte, že Ministerstvo ﬁnancí musí ze státního rozpočtu zaplatit nemalou sumu na podporu zaměstnanosti
OZP. Představuje to částku 4,2 miliardy korun za rok,

ale stát z této částky získá zpět od zaměstnavatelů
a zaměstnaných OZP 2,5 miliardy. O tom se však často
neví a mluví méně,“ zdůraznil spolu s upřesněním,
že ﬁrma a pracovníci OZP odvádějí přímé a nepřímé
daně státu. „Jsem členem několika mezinárodních institucí a nechtějí mi věřit, že v ČR zaměstnavatelé OZP
platí daně jako jiné ﬁrmy a dokáží to přežít,“ upřesnil.
„My nemáme nikde vyčísleno, jaké náklady by
tvořila podpora zajištění životní úrovně nezaměstnaných osob se zdravotním postižením, a já jsem
přesvědčen, že komplexní sociální podpora těchto
lidí by byla výrazně vyšší, pokud by zaměstnaní nebyli, nemluvě o zajištění integrace postižených prostřednictvím pracoviště do života společnosti,“ řekl
JUDr. Dvořák. „Jsme všichni na jedné lodi a já bych
proto rád přesvědčil zástupce našeho státu, že otázku
zaměstnanosti osob se sníženou pracovní schopností
je potřeba chápat nikoliv pouze jako součást sociální
politiky státu, ale také jako přímou součást otevřeného trhu práce. A že je potřeba najít v praxi systémové
řešení, jehož realizace vedoucí k vytvoření pravidel
nepotrvá tak strašně dlouho jako dosud. Nejen že
jsme připraveni na tom spolupracovat, my na tom
zejména s MPSV spolupracujeme“, řekl.
Jako důvod největší stagnace řešení koncepčních
procesů vedoucích ke zlepšení nejen otázek týkajících se OZP pak osobně považuje absenci silných politických lídrů, schopných v dlouhodobém časovém

horizontu spolupracovat i s opozicí, na naší politické
scéně. „Ti v naší politice zoufale chybí a dlouhodobé
celospolečenské úkoly bez toho nejde účinně realizovat,“ dodal JUDr. Dvořák.
Konferenci Reforma podpory pracovního uplatnění
OZP uspořádala Asociace zaměstnavatelů zdravotně
postižených ČR. Na konferenci dále vystoupili Jan
Wiesner (prezident KZPS), Mgr. Václav Krása (předseda NRZP ČR), Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (prezident
Hospodářské komory ČR ), Prof. MUDr. Jan Žaloudík,
CSc. (předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální
politiku Senátu PČR), Ing. Karel Rychtář (ředitel odboru ZZP SČMVD a místopředseda AZZP ČR), JUDr.
Jiří Vaňásek (náměstek MPSV ČR), Ing. Marie Bílková
(ředitelka odboru MF ČR) a další.
Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených
spolu se svými členy, mezi něž se jako významný
partner řadí i Svaz českých a moravských výrobních
družstev, intenzivně usiluje o kvalitní legislativu pro
podporu zaměstnávání zdravotně postižených osob.
Pod heslem „Vracíme postižené lidi do života“ vede
jednání a je konstruktivním partnerem při jednáních
ve věci příslušné legislativy a mezi jeho cíle patří také
získávání podpory a zájmu politické i odborné veřejnosti pro komplexní řešení problematiky OZP, který
přesahuje působnost zákona o zaměstnanosti.
Zdroj: jednání konference AZZP 15. 9. 2016
Text a foto: Jana Henychová

V popředí: Ing. Karel Rychtář (ředitel odboru ZZP SČMVD), Jan Wiesner (prezident KZPS),
Josef Šulc (předseda AZZP ČR), Mgr. Václav Krása (předseda NRZP ČR)

www.azzp.cz
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reportáž z družstva

Družstvo HLS, výrobní družstvo Plzeň
V tomto roce slaví plzeňské Družstvo HLS čtvrtstolení své činnosti. Již 25 let působí v oblasti
bezpečnostních služeb. Sleduje aktuální trendy ve svém oboru a čerpá z vlastních i zahraničních
zkušeností.

ROZHOVOR
Vladimír Babnič
předseda Družstva HLS

Jakých bylo těch uplynulých 25 let?
Nyní máme září 2016, tak to je jistě okolo 9000 dnů nonstop péče
o bezpečí našich klientů. Hodnocení nám vystavují svou důvěrou
a spokojeností naši zákazníci.
Mohu jen říci, že neopouštíme individuální přístup ke každému
z nich. Také jsme nikdy neopus„Kvalita není náhoda, je výsledkem inteligentní snahy (J. Ruskin). Mám velké přání,
aby má dcera Mgr. Kateřina Babničová (první zleva) a syn místopředsedkyně paní
Miroslavy Boškové (druhá zprava) Bc. Martin Bošek (první zprava) dokázali pokračovat
v tradicích a ﬁlozoﬁi družstva,“ říká předseda družstva Vladimír Babnič.

tili etické zásady při poskytování
služeb, dodržování zákonnosti
v obchodních a pracovněprávních
vztazích. Rychlé, kvalitní služby
poskytované přátelským způsobem nebývají cestou k zázračně
rychlému zbohatnutí, ale jistě
dobrou zprávou pro všechny lidi
však může být, že to nevzdáváme
a naše hrdá služba přináší pro objednatele možnost nadstandardního bezpečí a nám přirozenou
prosperitu a respekt.

Vynikající služby technického zabezpečení
v čele s panem Milanem Silovským
zajišťují nejen vhodnou instalaci veškeré
potřebné bezpečnostní techniky, ale
i spolehlivý servis. Na snímku Martin
Černý.
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Co a kdo stojí za úspěchem služby
HLS?
Každý má svou vlastní představu
o úspěchu. Ta moje je jistě ovlivněna výchovou mého otce Jana.
Vždycky mi svým chováním a po-

stoji vštěpoval rozvíjení etických
hodnot v mezilidských vztazích
jako důležitého životního cíle.
Dobrá fyzická a psychická kondice
získaná pravidelným sportováním v mládí mi dala sebevědomí
i energii kreativně řešit složité
personální i obchodní situace. No
a na otázku, kdo stojí za úspěchem
HLS, bych musel vyjmenovat
všechny spolupracovníky a těch je
v současnosti kolem pěti set včetně skvělých techniků, dispečerů
a členů zásahových skupin.
A jaká je aktuální situace ve ﬁrmě... chystáte v souvislosti s výročím družstva oslavy?
Na okázalé oslavy si příliš nepotrpíme. Odborností, pracovitostí

některé individuálně poskytované služby, které nás odlišují od
konkurence stejně výrazně jako
naše historie a trvalá společenská
odpovědnost.
To znamená, že část svého výdělku věnujete charitě?
Ano. V rámci našich skromných
možností. Podporujeme zdravotně postižené děti, ale také mladé
sportovce a umělce, zajímavé či
významné kulturní a společenské
akce. Naším kulturním partnerem je nám také vynikající a dnes
již věhlasná restaurace – galerie
ARTAMO v Plzni.
Nepřetržitá elektronická ostraha objektů s výjezdy zásahové skupiny vede kromě
účinné ochrany majetku v některých případech i k přímému zadržení pachatele, který je
neprodleně předán Policii ČR. Tam, kde je třeba, je HLS nekompromisní.

„Dbáme na kontrolu výkonu služby. K tomu samozřejmě využíváme vyspělé
elektronické systémy. Máme přehled o pohybu našich vozidel i pracovníků na
jednotlivých stanovištích ostrahy,“ říká předseda družstva Vladimír Babnič.

i poctivým přístupem dokážeme
zvládat situaci, kdy na trhu komerční bezpečnosti a úklidových služeb
se objevují podnákladové ceny. Pokud jediným kritériem výběrových
řízení zůstane cena nebo vazby
na tu či onu ekonomicko-politickou sílu, budeme za chvíli všichni
nazí jako ten císař v pohádce H. Ch.
Andersena a nic na tom nezmění,
že budeme všude číst a poslouchat,
jaké že to máme krásné šaty.
Z poučné pohádky do reality.
Připravujeme pro naše zákazníky stále nové služby s převahou

výhod na jeho straně. Zákazník
je nejdůležitější osobou ve ﬁ rmě. Právě teď, kdy se mě ptáte,
mám na stole protokol o zadržení
pachatele, který se chtěl vloupat do jednoho z více než tisíce
námi zabezpečených objektů.
Naši technici dnes nainstalovali
další bezdrátový systém určený
pro venkovní areály s možností
videoveriﬁ kace na našem dispečinku. Tak to je aktuální situace
ve ﬁ rmě.
Zajímají nás nejen bezpečnostní
potřeby klientů, ale dodáváme

HLS poskytuje také úklidové služby.
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Máte nějaká přání do budoucna?
Mám velké přání, abychom konečně náš svět i rodný kraj spíše
obývali než dobývali. Naše zdraví
a bezpečí si je třeba chránit jako
oko v hlavě. Naše bezpečí však
nejsou jenom super moderní technologie.
Tam, kde vládne pouze princip sobectví a vypočítavosti, je člověk
a jeho majetek ohrožen každou vteřinou. Naše budoucí bezpečí jsou
také naše dnešní postoje a chování.
Přeji nejen našim stávajícím zákazníkům bezpečný domov, svobodu a tvořivou práci.

HLS zajišťuje také vrátní a recepční služby.

Vše souvisí s nadstavbovou ﬁ losoﬁ í HLS „Bezpečí a tvořivé svobodné prostředí spolu úzce souvisí
a vzájemně podporují a ovlivňují

kvalitu života.“ V první řadě však
v obtížných životních situacích
podporujeme naše spolupracovníky.

Text: Jana Henychová
Foto: Jana Henychová + archiv
Družstva HLS

Kompletní bezpečnostní a úklidové služby HLS jsou prověřeny časem a praxí!
Vynikající výsledky a komfort služeb „v terénu“ se neobejde bez odpovědné
administrativy.

DĚKUJEME
ZA DŮVĚRU!

www.hls.cz
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Projekt zaměstnávání Ukrajinců
se rozběhl

rubrika manažerů družstev

Zleva: Jan Wiesner (prezident KZPS), Dr. Jan Zikeš (vedoucí tajemník KZPS), JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) svolala na 14. září za
účasti celostátních médií tiskovou konferenci,
jejímž ústředním tématem byl Režim zvláštního zacházení pro kvaliﬁkované zaměstnance
z Ukrajiny. Zástupci zaměstnavatelů reagovali
také na poslední jednání Rady hospodářské
a sociální dohody (tripartity), které projednávalo minimální mzdu, zrušení karenční doby,
návrh státního rozpočtu na rok 2017 nebo dopravní infrastrukturu a stavebnictví.

K výše uvedeným tématům, která jsou pro české
zaměstnavatele velice důležitá, se vyjádřili prezident KZPS Jan Wiesner, viceprezidenti JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD), Ing. Martin Pýcha
(předseda ZS ČR), Mgr. Jiří Česal (výkonný ředitel
ATOK), Bedřich Danda (předseda SPŽ ČR) a zástupci
členských organizací Bc. Vít Jásek (USZ ČR) a JUDr.
Vladimír Záruba (SČMSD).
Projektu zaměstnávání Ukrajinců byla věnována
již tisková konference KZPS v květnu letošního roku.

Zaměstnavatelům se od té doby podařilo dosáhnout
významného úspěchu a režim od 1. srpna běží. Prezident KZPS Wiesner informoval o aktuálním průběhu
projektu, jehož měsíční kapacita byla za srpen a září
zcela vyčerpána. KZPS jako jeden z garantů projektu
vyhodnocuje a schvaluje zařazení jednotlivých ﬁrem.
Předseda SČMVD JUDr. Dvořák ocenil přístup vlády
a především Ministerstva zahraničních věcí ČR, které nepodlehly dlouhodobému tlaku odborů, vyšly
vstříc potřebám českých zaměstnavatelů a podpořily
zjednodušení zaměstnávání ukrajinských pracovníků. Nedostatek kvaliﬁkovaných zaměstnanců, kteří
by ﬁrmám umožnili plnit nasmlouvané zakázky, je
v celé řadě odvětví, významný je například v textilní
výrobě, ale citelně dopadá také na dopravu.
Počet aktuálně přijímaných pracovníků z Ukrajiny vychází z kapacitních možností konzulátu ČR ve
Lvově. Vzhledem k dosud pozitivním zkušenostem
a naplnění kvót za srpen i září lze očekávat, že bude
kapacita projektu v příštích měsících navýšena. Celkově by mělo být v rámci projektu přijato až pět tisíc
pracovníků z Ukrajiny.
Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda
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Nejlepší manažerské praktiky
Kvalitního šéfa dnes nerozlišíte podle množství strategií, ale podle toho jak dovede pracovat
s kolektivem, zkrátka jaká je, či není osobnost.
Použijme slova prostá, řídit a vést lidi chybně a nekvalitně se dá se skvělou strategii i bez ní.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Řada manažerů ví, že váš život je takový, jaké jsou
vaše myšlenky. Z toho plyne, že kdo chce něco negativního změnit, musí o tom mluvit v minulém čase
a naopak to co chce zlepšit, o tom mluví již v přítomném čase. Jsme tedy mimo jiné tím, co opakovaně děláme. Jinak řečeno, co vysíláme, se nám vrací
ať již hned či s odstupem. Můžeme zmínit zkušenost
předsedy SČMVD JUDr. Rostislava Dvořáka, že za
každé disciplinované a správně směrované úsilí přijde několikanásobná odměna. A jak dále říká: „Není
nic mocnějšího než nápad, pro který dozrál čas.“
Někdy je snaha položit vylučovací otázku, tedy že
přednostně platí jedno či druhé, ale ono je to spíše tak,
že platí oboje či více podmínek zároveň. Každopádně
mezi podmínky trvale udržitelného rozvoje ﬁrmy,
a to jak dle propracované strategie, tak i intuitivního
řízení obecně patří.
1. Tlak ke změnám
Jde o hlavní a tedy klíčový předpoklad, protože
pokud je tempo změn mimo ﬁrmu rychlejší než její
schopnost reagovat, je ﬁrma vystavena možnosti
pádu.
2. Jasná vize
Musí být i sdílená - není-li vize, vlastně nevím, kam
jdu, není-li sdílená, je tah na branku značně oslaben.
3. Způsobilost ke změnám
Zde jde o klíčové kompetence, jejichž vzestup musí
být, nejen formálně, prioritou podniku.
4. Reálné první kroky
Udělat věc, které se zpočátku obáváme až bojíme, je
prvním předpokladem úspěchu.
Uveďme některé kombinace těchto čtyř veličin
a jejich výsledky pro ﬁ rmu. Tak například chybí-li
tlak ke změnám, čili předpoklad č. 1, tak výsledkem
pak je, že celý proces je jen na okraji zájmu. Pokud
jsou splněny všechny předpoklady, vyjma jasně
sdílené vize (č. 2), výsledkem pak je rychlý start, ale
i rychlý konec atd. Přitom mezi základní koncepci
stálého zlepšování, tedy cesty budování promyšlené
kultury systematického vzestupu (je jich více než
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uvádím), patří například
i zvyšování hodnoty pro
zákazníky, trvalé dosahování vynikajících výsledků, rozvíjení schopností
(kompetencí) organizace, využívání kreativity a inovací, vedení na
základě vize, inspirace
a integrity a v neposlední
řadě i dosahování úspěchů díky schopnostem
pracovníků atd.
Stále platí, že když nevím kam jdu, tak je jedno,
kterou cestu zvolím. Pokud je šéf kompetentní,
ví co je pro firmu k dosažení dlouhodobých nadprůměrných výsledků zásadní a kdo je pro firmu
důležitý. Každopádně je třeba mít jasno v prioritách a průběžně se orientovat ve svých cílech, tedy
pracovat na projektech zlepšování. Řada šéfů zná
situace, kdy různé firmy, řekněme poradenské,
nabízí své zaručené systémy a modely pro úspěch.
Jasně se ukazuje, že tvorba systému zvenčí je podstatně méně efektivnější než vybudovaný systém
zevnitř.

CHARAKTERISTIKY LÍDRŮ
Lze říci, co diagnostikuje lídry na základě hodnocení manažerů v soutěži MANAŽER ROKU? Již jsme
o tom psali, zde ale předkládáme jinou strukturu.
Patří tam čtyři zásadní charakteristiky:
1. Podpora ostatních
Jde o to, že vedoucí (lídr) musí mít vysoké EQ a tedy
je schopen mj. empatie, tedy rozumí a chápe, jak se
lidé cítí. Projevováním autentického a upřímného zájmu o to, co se kolem kolegů děje, totiž budují
důvěru, inspirují a pomáhají kolegům překonávat
výzvy. Řada odborných studií a odborná literatura
posledních let dokládá, že pokud toho lídři nejsou
schopni, nemají ve vrcholné pozici co pohledávat.
Oni totiž mají mimo jiné podporovat týmovou práci,
která významně zmírňuje obavu z vnějších hrozeb
a také zvyšuje efektivitu celé organizace. Jde též
o to, aby se energie zaměstnanců nerozptylovala ve
zbytečných interních konﬂ iktech. Vedení lidí patří
k nejobtížněji pochopitelným a tedy uchopitelným
sférám, universálně funkčních postupů je totiž
v této oblasti velmi málo. Často se ukazuje, že úspěšní jsou manažeři pouze tehdy, pokud dokáží svůj
styl vedení přizpůsobit jednotlivým zaměstnancům,
mají tedy mj. vysoké EQ.

3. Efektivní řešení problémů
Spočívá i v denních záležitostech, jako je například
řízení sporů v týmech, pokud je toho vůbec schopen např. pro nízkou EQ nebo zda je vůbec schopen
takovéto týmy poskládat. Pokud nejde o zkušeného
člověka, který situaci řeší intuitivně, tak musí každopádně na základě toho, co má k dispozici, tj. různých
informací, analýz a vyhodnocení, přijmout deﬁnitivní rozhodnutí. Správné rozhodnutí v zásadních
otázkách je totiž pro chod ﬁrmy klíčové, nesprávné
naopak může nastartovat sestup.
4. Hledání různých perspektiv.
Motivace zaměstnanců používáním celé škály možností. Koncept managementu inovací závisí na ﬁremní kultuře. Management jednoduše nastavuje tón, jak
je ﬁrma organizovaná, jak je nastavena kultura ﬁrmy
pro přijímání inovativních nápadů. Uděláme-li krok
stranou, jakýsi úkrok bokem pro lepší nahlédnutí do
situace, tak vidíme řadu méně kvalitních šéfů podniků, co umí bohužel jen demotivovat. Znám jich celou
řadu – na vině je, na první pohled těžko rozpoznaná
nízká až nulová EQ či psychopatie. V politice jich je
největší koncentrace. Oni totiž dovedou nezasvěcené
zpočátku účelově něčím oslnit, takže jsou bohužel
omylem zaměňováni za schopné. Zde je realizována
v praxi teorie racionální nepozornosti, jejíž uplatňování pomáhá na výsluní populistům a těm, co politiku berou jako byznys.

CO UMÍ NEJLEPŠÍ
Ti nejlepší umí zvládat změny z vnějšího prostředí,
motivují zaměstnance, aby přicházeli s nápady, které
mohou zlepšit její výkonnost a tedy vyhlídky ﬁrmy
v budoucnu. Každopádně umí přesně oddělit, co je
důležité a co je nedůležité východisko. Poznání je
vlastně vzdávání se nefunkčních iluzí a jejich nahrazování těmi funkčnějšími. Svých mylných přesvědče-

ní nemusíme litovat, naše omyly mohou být zdrojem
nejcennějších zkušeností. Výše uvedené charakteristiky, které doporučuji si zapamatovat jako trvalou
hodnotu, mají podle studií společnosti McKinsey,
jedné z nejvlivnějších poradenských ﬁrem světa, a též
poznatků ze soutěže MANAŽER ROKU, 90% podíl na
tom, zda je ﬁrma úspěšná či nikoliv. Takovéto závěry
nejsou v žádném případě na úrovni „jedna paní povídala“, je tedy třeba je brát vážně. To by se, dle našeho
názoru, který je postaven na zkušenosti z více jak
100 nadprůměrných podniků ze soutěže MANAŽER
ROKU, mělo tesat do kamene.
Máme v naší zemi tři skupiny lidí. První skupinu
tvoří analytici, tedy lidé, kteří umí vyhodnotit stav
a říci, co je špatně a co je dobře. Těch je poměrně hodně. Druhou skupinou jsou navrhovatelé, tedy ti co dovedou z analýzy určit kroky k nápravě a řešení, a těch
je podstatně méně. Následuje třetí skupina a to jsou ti
lidé, kteří umí návrhy realizovat, tedy prosadit.

rubrika manažerů družstev

2. Silné zaměření na výsledky
Zde jde o to, že kvalitní vedoucí by měl od svých lidí
žádat, aby se ztotožnili s cíli podniku, tedy že nejvyšší
prioritou pro ně je kvalitně odvedená práce. Vedoucí
(lídr) je totiž mimo jiné charakteristický tím, že hledá
způsoby jak dosahovat co nejlepších výsledků. Nejde
přitom o to, zda byl postup, který vedoucí pracovník
v důsledku této změny volil, ideální či nikoli. Podstatné je, že v dané situaci fungoval a cíle bylo dosaženo.

Stále je třeba mít na mysli, že nejlepší praktiky jsou
ty, které nám fungují lépe než jiným a oni je neznají.
Totiž hledat svou vlastní cestu je lepší než kopírovat
cestu někoho jiného. Navíc si například nechat strategii napsat někým jiným za nemalé peníze může být
jen vyhazováním peněz. Protože nejčastěji jsou to
metody a praktiky vytržené z prostředí jiné ﬁrmy.
Někdy jsou to metody popsané a opsané z příruček,
snaha je implementovat do podmínek jiné ﬁrmy a použít za zcela jiných podmínek bohužel nevede k cíli.
Někde se člověk setká s tzv. procesním řízením.
Život však přináší zcela něco jiného než předem nadeﬁnované výsledky, takto funguje stroj, ale podnik
je živý organismus a funguje tedy jiným způsobem.
Lidé se v procesech adaptují, učí se, mění se celkově,
mění jednotlivé návyky, svou roli sehrává také motivace, vytvářejí se nepředpokládané vazby atd. V řadě
situací, kde se předpokládá určitá invence, jsou procesní ﬁremní diagramy od reality ﬁrmy jako živého
organismu dost vzdálené. Ale vytvářet tým a pro
podnik potřebné synergie předpokládá sebereﬂexi
(zpětnou vazbu) a dodržování etických principů, ze
kterých vyrůstá respekt k ostatním. O tvorbě týmů
někdy jindy.
Text: PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt
Foto: archiv

V dalším čísle naleznete
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Podíl člena družstva na zisku
Podíl člena družstva na zisku představuje tu část
zisku dosaženého podle řádné nebo mimořádné
účetní závěrky hospodařením družstva, která je při
splnění podmínek podle zákona o obchodních korporacích a stanov určena členu k vyplacení. Člen má tuto
účast na zisku družstva, pokud k jeho právům podle
stanov patří také právo na podíl na zisku. Z právních
předpisů právo na podíl člena družstva na zisku nevyplývá. Určit, že člen má uvedené právo, mohou jen
stanovy. Výjimkou je pouze bytové družstvo, v němž
zákon o obchodních korporacích nedovoluje rozdělit
zisk mezi jeho členy.
Družstvo je v pojetí podle zákona o obchodních
korporacích společenstvím založeným za účelem
vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob,
případně za účelem podnikání. Tím, že tento zákon
ponechává v mezích svých ustanovení bližší úpravu
práv a povinností z členství v družstvu na jeho stanovách, zároveň umožňuje, aby každé družstvo v tomto
směru podřídilo obsah svých stanov účelu, k němuž
bylo založeno, a to včetně řešení otázek spojených se
způsobem použití zisku. Nejde-li o bytové družstvo,
je podle uvedené právní úpravy na stanovách družstva aby určily, zda k právům členů patří také právo
na podíl na zisku, a zda mají toto právo všichni členové družstva, anebo jen někteří z nich, a za jakých
podmínek.
Zákon o obchodních korporacích v družstvu předpokládá zřizování fondů tvořených ze zisku, zejména rezervního fondu, avšak žádná pravidla pro použití zisku
družstva při tvorbě těchto fondů nestanoví, stejně tak
jako je neurčuje ani jiný právní předpis. Rozdělení
zisku je proto zcela věcí rozhodnutí členské schůze, do
jejíž působnosti tato záležitost patří. Obsahují-li však
stanovy družstva ujednání o tvorbě zmíněných fondů
anebo jiná pravidla týkající se nakládání se ziskem,
nesmí se od nich členská schůze při svém rozhodování
odchýlit. Omezení co do možnosti nakládat se ziskem
platí podle uvedeného zákona jen pro bytová družstva
a pro sociální družstva. Zisk bytového družstva může
být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva. V družstvu
sociálním zákon obdobně uvažuje s využitím zisku
především k cílům určeným jeho stanovami a rozdělování zisku na podíly členů přitom omezuje tak, že
k tomuto rozdělení je možné využít nejvýše 33 procent
disponibilního zisku zbylého poté, co družstvo z tohoto zisku doplnilo fondy, které si určilo vytvářet podle
svých stanov.
Jestliže členové družstva anebo někteří z nich mají
podle stanov družstva právo na podíl na zisku, určí
členská schůze v souladu se stanovami při rozhodování o rozdělení a použití zisku, kterého družstvo
dosáhlo podle řádné nebo mimořádné účetní závěr-
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ky, jaká část zisku se k rozdělení na tyto podíly členů použije. Určovat přitom výši podílů jednotlivých
členů na zisku, který má být podle jejího rozhodnutí
rozdělen mezi členy, jí však zákon o obchodních korporacích do působnosti nesvěřuje. Zákon umožňuje,
aby řešení otázky, jak se podíl člena na zisku určí,
bylo obsaženo ve stanovách, a aby si družstvo samo
zvolilo hlediska, která mu k tomuto účelu nejlépe
vyhovují. Jen pro případ, že družstvo nevyužilo této
příležitosti, zákon stanoví sám vlastní pravidlo.
Není-li ve stanovách uvedeno, jak se podíl člena na
zisku určí, musí být z tohoto důvodu při rozdělování
zisku mezi členy uplatněn způsob stanovený v zákoně o obchodních korporacích. Při použití tohoto
způsobu určení podílu člena na zisku je rozhodující,
v jaké výši byl plněním vkladových povinností členů
k členskému vkladu splacen základní kapitál družstva a kolik z této výše splaceného základního kapitálu činí členem splněná vkladová povinnost k jeho
členskému vkladu. Podíl člena na zisku, který má být
podle rozhodnutí členské schůze rozdělen mezi členy,
se podle těchto údajů určí v poměru členem splněné
vkladové povinnosti ke splacenému základnímu kapitálu družstva. Současně při užití tohoto zákonem
stanoveného způsobu platí, že členu, jehož členství
v družstvu trvalo jen po část účetního období, za
které se zisk mezi členy rozděluje, se podíl na zisku
poměrně krátí.
Zisk dosažený družstvem podle řádné nebo mimořádné účetní závěrky, určený rozhodnutím členské
schůze v souladu s uvedenou právní úpravou v zákoně
a ve stanovách k rozdělení mezi členy, se tedy rozdělí
na podíly členů buď způsobem podle stanov, anebo
podle zákona o obchodních korporacích. O vyplacení
takto určeného podílu člena na zisku je oprávněno
rozhodnout výlučně představenstvo anebo předseda
družstva, jde-li o družstvo, v němž se představenstvo
nezřizuje. Pro toto rozhodování platí, stejně jako
i pro jiné případy, že uvedený statutární orgán družstva plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu
s právními předpisy.
Zákon o obchodních korporacích stanoví, že je-li
rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu s tímto
zákonem, podíly na zisku se nevyplatí. Určuje také,
že tyto podíly nesmí družstvo vyplatit, pokud by si
tím přivodilo úpadek. Dojde-li k vyplacení v rozporu s tím, vyplacený podíl se nevrací. Družstvo
může vrácení požadovat, jen pokud ten, komu byl
podíl na zisku vyplacen, věděl nebo měl vědět, že
při vyplacení byly podmínky stanovené zákonem
o obchodních korporacích porušeny, přičemž jeho
dobrá víra se podle této právní úpravy v případě pochybností předpokládá. Ve vztahu k členům
představenstva anebo k předsedovi družstva, jde-li

Lhůta pro vyplacení podílu člena družstva na zisku
není právními předpisy dána. Splatnost tohoto podílu může být určena především ve stanovách družstva. Není-li splatnost uvedena ve stanovách, určí se
teprve při rozhodování o rozdělení zisku anebo při
rozhodování o vyplacení podílů na zisku.
Text: JUDr. Miroslav Machala

Evropský parlament uznává potenciál malých
a středních družstev působících v průmyslu
a službách při vytváření pracovních míst

z Bruselu

o družstvo, v němž se představenstvo nezřizuje, se
má při vyplacení podílů na zisku v rozporu s danou
právní úpravou za to, že pokud s vyplacením souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře. Porušení
povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře zakládá
povinnost k úhradě újmy, která družstvu tímto porušením vznikla.

Plenární zasedání Evropského parlamentu schválilo zprávu nazvanou „Jak nejlépe využít
potenciálu malých a středních podniků při vytváření pracovních míst?“, která je zaměřena
na podporu malých a středních podniků v jejich úsilí v boji proti nezaměstnanosti, která
v současné době představuje 8,9 procenta. Malé a střední podniky poskytují asi dvě třetiny
všech pracovních míst v soukromém sektoru v EU.
Zpráva vyzdvihuje skutečnost, že družstva působící
v průmyslu a službách prokázala lepší odolnost vůči
krizi v roce 2008, než tomu tak bylo u jiných podniků
ve stejných odvětvích. Také oceňuje převody podniků na zaměstnance v družstevní formě jako úspěšné typy převodů podniků, právě tak jako i způsob,
jakým mikropodniky a malé podniky družstevního
typu posilují udržitelný růst a zaměstnanost.
Evropská konfederace výrobních a sociálních družstev CECOP vítá zprávu „Jak nejlépe využít potenciálu
malých a středních podniků při vytváření pracovních míst?“, neboť uznává klíčovou úlohu družstev
působících v průmyslu a službách při tvorbě, ale také
zachovávání pracovních míst a činností v Evropské
unii. „Je obzvlášť zajímavé, že zpráva požaduje, aby
byly zaručeny rovné podmínky pro různé obchodní
modely malých a středních podniků po celé Evropě,
včetně družstevních forem,“ zdůrazňuje Diana Dovgan, strategický úředník konfederace CECOP.
Evropský parlament vyzývá členské státy, aby
podporovaly vznik a rozvoj družstevních podniků,
„neboť je prokázaná zkušenost, že jsou odolnější během krize a méně náchylné ke ztrátám pracovních
míst než průměrné podniky a jsou schopné vytvářet
kvalitní pracovní místa, která nejsou delokalizována“. Ve zprávě se uvádí, že EU a národní politiky by
se měly zaměřit nejen na zahájení podnikání malých
a středních podniků a vytváření nových pracovních
míst v malých a středních podnicích, ale vyzývá
i k úsilí udržet stávající pracovní místa prostřednictvím podpory převodů podniků na zaměstnance
v družstevní formě „jako úspěšného typu převodů
podniků, jak se prokazuje jejich vysokou mírou přežití“.

V důsledku znepokojení z rostoucího fenoménu
nejistých podmínek pro samostatnou výdělečnou
činnost v celé EU, vyzývá zpráva Komisi a členské
státy, aby podporovaly sítě mikropodniků a malých
podniků v družstevní podobě (jako jsou družstva
jednotlivých výrobců, družstva pracovníků na volné
noze, družstva malých a středních podnikatelů, zaměstnavatelská družstva), protože „tyto sítě výrazně
posílí udržitelný rozvoj a potenciál zaměstnanosti
ustavujících jednotek“.
S vědomím potřeby vytvoření právního prostředí
podporujícího investice, které „současně bude podněcovat udržitelný růst a kvalitní pracovní místa“,
zdůrazňuje Evropský parlament význam sociální
a solidární ekonomiky, která poskytuje pracovní příležitosti pro více než 14 milionů lidí, jinými slovy téměř 6,5 procenta pracovníků v EU, a považuje přístup
k ﬁnančním prostředkům za překážku, které čelí
zvláště podniky sociální ekonomiky. Zpráva rovněž
zmiňuje družstevní podnikání a zároveň podtrhuje
roli legislativy zaměřené na budoucnost a usnadnění procesu v kontextu s rychlým rozvojem v oblasti
vzdělávání a inovace malých a středních podniků.
„Jak nejlépe využít potenciálu vytváření pracovních míst malých a středních podniků?“ je iniciativní zpráva předložená poslancem Evropského
parlamentu Zdzisławem Krasnodębskim (ECR - Skupina Evropských konzervativců a reformistů). Výbor
Evropského parlamentu pro zaměstnanost a sociální
věci uspořádal slyšení na toto téma 23. února, přičemž
konfederace CECOP předložila doporučení k tomuto
tématu.
Hlavní myšlenky příspěvku konfederace CECOP
ke zprávě „Jak nejlépe využít potenciálu vytváření
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pracovních míst malých a středních podniků?“ lze
vyjádřit takto:
Evropská konfederace výrobních a sociálních družstev CECOP-CICOPA zahrnuje družstevní národní
organizace ve 14 zemích sdružující 50 tisíc družstevních podniků působících v oblasti průmyslu a služeb.
Většina z nich představují malé a střední podniky
a zaměstnávají v Evropě 1,3 milionu pracovníků. Zaměstnanci jsou většinou členové – vlastníci družstva,
většina akcií patří zaměstnancům.

ODOLNOST BĚHEM KRIZE
– Družstva působící v oblasti průmyslu a služeb prokázala lepší odolnost během krize v roce 2008 než
ostatní podniky aktivní ve stejných sektorech nebo
srovnatelné velikosti ze stejné zeměpisné oblasti.
Odolnost byla prokázána nižším počtem zavřených
podniků, nižším počtem ztrát pracovních míst
a nižší mírou zadluženosti.
– Navíc v některých zemích, jako je Itálie, Francie
a Španělsko, byla míra vytváření pracovních míst
u družstev působících v oblasti průmyslu a služeb
vyšší než tomu bylo u nedružstevních podniků.
Tento trend je obzvlášť patrný v oblasti služeb,
například v Itálii v letech 2008–2013 vzrostla zaměstnanost v družstvech (ve všech sektorech) o 6,8
procenta oproti 5 procentům v nedružstevních
podnicích.
– Pro družstva působící v průmyslu a službách je charakteristické „zaměstnanecké vlastnictví“, tvorba
a zachovávání kvalitní zaměstnanosti. Místa se
vyznačují dlouhodobými smlouvami, vysokou mobilitou uvnitř podniku, přístupem zaměstnanců
k informacím a školení. Na manažerských pozicích
můžeme nalézt vysoký podíl žen a mladých lidí.

ZACHOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST PŘEVEDENÍM PODNIKŮ NA ZAMĚSTNANCE
– Více než tisíci družstevních podniků sítě CECOP
hrozilo zavření. Byly převedeny na zaměstnance,
nebo koupeny zaměstnanci a byly znovu založeny
v družstevní podobě. Je pro ně charakteristická vysoká míra přežití a mnoha z nich se podařilo nejen
přežít, ale i rozšířit své aktivity a zvýšit počet pracovních míst.
– Politika EU by se měla zaměřit nejenom na tvorbu nových pracovních míst u malých a středních
podniků, ale s cílem vyhnout se zavření podniků
je rovněž nutná vhodná dislokace pracovních míst
a zachování stávajících pracovních míst u malých
a středních podniků. V tomto smyslu by měly převody podniků zůstat prioritou pro malé a střední
podniky a zaměstnaneckou politiku.
– Převody podniků na zaměstnance by měly být
podporovány EU a její politikou vedle dalších typů
převodů podniků.

– Přestože země, kde jsou převody podniků na zaměstnance běžnější (Francie, Itálie, Španělsko,
VB), mají stále ještě nevyužitý potenciál u vlastníků podniku a samotných zaměstnanců z důvodu
nedostatečné znalosti této problematiky oproti
profesionálům (např. právníkům, soudcům, účetním atp.).
– Žádáme Evropský parlament, aby řešil otázku
převodu podniků jako jednu z priorit pro zachování pracovních míst a vytváření pracovních míst
u malých a středních podniků, podporovat mezi
členskými státy speciﬁcká opatření ve prospěch
převodů podniků na zaměstnance družstevní formou; podporovat přímý ﬁnanční mechanismus
směřující k pomáhání zaměstnancům investovat do
podniků v době krize nebo bez nástupce.

MIKROPODNIKY A MALÉ PODNIKY
DRUŽSTEVNÍHO TYPU
– Zvyšujícím se trendem v Evropě je zakládání družstev mezi mikropodniky, malými podniky, individuálními výrobci a pracovníky na volné noze.
Prostřednictvím družstva mohou mikropodniky
a pracovníci na volné noze sdílet se svými vrstevníky rozsah služeb a nákladů, udržet své aktivity,
zajistit zaměstnanost, investice a inovaci.
– Zakládání konsorcií nebo horizontálně uspořádaných skupin je důležitým nástrojem pro malé
a střední družstevní podniky působící v průmyslu a službách, neboť napomáhá posílení inovace
a konkurenceschopnosti, udržení zaměstnanosti
a přizpůsobení se novým výzvám trhu.
– Žádáme Evropský parlament, aby podporoval spolupracující sítě malých a středních podniků družstevního typu, zvláště ve strategických sektorech,
na lokální i regionální úrovni, neboť tyto sítě podstatně posilují udržitelný rozvoj a zaměstnanost.
– Legislativa a politika podporující horizontálně
uspořádané družstevní skupiny musí být podporovány v celé Evropě.

DISKRIMINAČNÍ POSTOJE VŮČI DRUŽSTVŮM
K překážkám, kterým čelí malé a střední družstevní podniky a které brání jejich rozvoji, patří například pozdní platby orgánů veřejné správy, přístup
k ﬁnancím, nepříznivý přístup bankovních institucí
vůči podnikům družstevního charakteru. Někteří
členové z východní Evropy hlásí případy diskriminace ze strany veřejné správy vůči družstvům, která
se účastní veřejných zakázek, či v přístupu družstev
k programům a fondům určeným pro malé a střední
podniky.
Text: Ing. Věra Řeháčková
Zdroj: CECOP

www.cecop.coop
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Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční český výrobce, který již oslavil v roce 2015
65. výročí svého založení. Těžiště jeho výroby spočívá v sortimentu velmi kvalitních kuchyňských
a řeznických nožů i náčiní. Výrobní program KDS je ale mnohem širší a vybere si v něm skutečně
každý. Kompletní sortiment si můžete prohlédnout i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz .

družstevní výrobky

KDS Sedlčany
Sedlecká 570, 264 01 Sedlčany
tel.: 318 841 911
e-mail: obchod@kds.cz

BOX S 8 NOŽI TREND A VIDLICÍ (2739)
Pro příznivce kvalitního kuchyňského vybavení jsme nově připravili
řipravilii
dřevěný box s nejoblíbenějšími a nejužívanějšími typy kuchyňských
ých nožů
ů
Trend. Box z masivního bukového dřeva obsahuje celkem 8 nožů
žů a kuku
u-u
chyňskou vidlici.

KABELA S ŘEZNICKÝMI
NOŽI PROFI LINE (2674)
Pro všechny kuchaře, řezníky i všechny ostatní, kdo častěji zpracovávají při vaření maso představujeme novu sadu sestavenou ze špičkových řeznických nožů
Proﬁ line a ocílky. Sada se dodává v praktické kabele, která umožňuje bezpečné
skladování a přenášení. Sadu nabízíme ve třech barvách - modré, žluté a zelené.

w w w. kd s .c z
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Důbrava chemické výrobní družstvo,
Valašské Klobouky

Výrobky s 55letou tradicí
Rok 1961 byl prvním rokem, kdy byla v družstvu Důbrava Valašské Klobouky zahájena
výroba. Připomeňme si s námi tradiční výrobky, které se na pultech obchodů objevují
dodnes. Z původních výrobků se i dnes po
55ti letech stále vyrábí Žabka, Montéráček
a Elaskon, i když ve zmodernizovaném
provedení, a kromě nich široký sortiment
dalších kvalitních a účinných přípravků.
Úpravou receptur původních tradičních
výrobků byla umožněna vyšší účinnost při
současném dodržení předepsaných podmínek z hlediska hygieny a ekologie.

Nemůžeme začít ničím jiným než naším nejúspěšnějším výrobkem, a tím je - ŽABKA
Žabka je tradiční, léty osvědčený namáčecí prostředek, ale v podstatě s ním umyjete vše od kachliček,
van až po podlahu, můžete do něj namočit více
ušpiněné prádlo, použít na předpírku nebo přidávat
přímo k praní a šetřit tak drahý prací prostředek.
Změkčuje vodu, takže omezí usazování vodního
kamene ve vaší pračce a tím ještě ušetříte za různé
odvápňovací prostředky. Důkladné namočení zbaví
prádlo největší špíny, urychlí praní a tím přispívá
k úspoře elektrické energie i drahých pracích prostředků.
Ovšem kromě změkčení vody pro namáčení a zvýšení pracího účinku klasického pracího prášku ji
můžete úspěšně použít téměř všude. Při mytí rychle
uvolňuje zastaralé nečistoty a rozpouští mastnou
špínu. Může se použít i k mytí skla a nádobí, jen pak
umyté nádobí opláchněte pitnou vodou. Žabka skvěle
čistí umyvadla, vany a jiné keramické a smaltované
povrchy. A pokud nemáte po
ruce nic na podlahu, vsypte
malé množství do kbelíku
s vodou a vytřete s ní podlahu, odmastí a vyčistí.
Zeptejte se na ni vaší babičky
a zcela jistě bude Žabku znát,
vždyť spolu se sodou a později tekutým Jitrem to dříve
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byly nejznámější a také téměř jediní pomocníci při
namáčení a praní prádla.
Nabízíme vám i zkušenost, o kterou se s námi podělila jedna naše zákaznice:
„Přidávám do praní k pracímu prášku cca 1 polévkovou lžíci Žabky, máme velice tvrdou vodu a tím
i šetřím prací prášek. Stačí pak max. 2/3 doporučené
dávky pracího prášku - já dám 1/2 doporučené dávky,
protože nikdy nedávám 5 kg prádla (max. 4 kg) - vyplatí se to na kvalitě vypraného prádla.“

MONTERÁČEK
„Ty montérky ale vypadají,“ posteskne si často manželka řemeslníka, automechanika nebo strojaře.
Nechcete vyhodit silně znečištěnou oblíbenou utěrku nebo si
někdo do nového ručníku utřel
hodně ušpiněné ruce? Co se
s tím dá dělat?
Použijte Monteráček – účinnou
prací pastu na látky znečištěné
oleji a tuky, rozpouští a odstraňuje mastnou špínu z tkanin již
při teplotě do 60°C.

Pere bez vyvářky montérky, pracovní pláště, utěrky
a jiné látky znečištěné tuky a oleji. Je to účinná prací
pasta na mastnou špínu, obsahuje více než 30 procent
mazlavého mýdla. Lze jej použít i v pračkách, pouze
je třeba dodržet správný postup. Potřebné množství
nejdříve rozpusťte v teplé vodě a pak nalijte přímo
na buben, nedávejte do zásobníku! Dávkování přizpůsobte tvrdosti vody a zašpinění.

ELASKON
je přípravek, který konzervuje každou useň, snižuje
její oděrnost, udržuje její pružnost a vláčnost. Používá se na koženou pracovní a sportovní obuv, kožené
míče, pracovní rukavice a další výrobky z usní. Není
určen na usně světlé a velurové.
Nabízíme návod k použití: Čištěný výrobek zbavte prachu a nečistot. Před použitím podle potřeby
Elaskon mírně ohřejte a obsah protřepejte. Čistý
hadřík navlhčete Elaskonem a vetřete do usně. Po
vsáknutí přeleštěte měkkým hadříkem.
Kromě těchto tří nejstarších výrobků se poměrně
brzy po vzniku družstva začaly vyrábět další dva výrobky, s nimiž se můžete setkat na pultech obchodů
dodnes, a to je Jitro a Wectol.
JITRO je tekutý přípravek, velmi účinný
na odstranění špíny,
přidává se do praní,
šetří prášek a při jeho
občasném používání se
pak neusazuje v pračce
vodní kámen, takže ji
vůbec nemusíte „odvápňovat“. Vlastně bychom ho mohli označit
jako přípravek 2 v 1
– zvýší účinek praní
a současně zabraňuje
usazování vodního kamene.
Chcete poradit, jak
„oživit“ zašlé záclony?
Jitro je osvědčený prostředek například pro ruční
předpírku zašedlých a zaprášených záclon.
Nejdříve záclony namočte klasicky do vany a přilejte Jitro, lehce promáchněte a první prach a špína zůstanou ve vodě. Až se podivíte, co jste to měli
na oknech. Takto lehce a jednoduše předeprané
záclony vložíte do pračky, nasypete prací prášek
a přidáte 1 sáček Pertilexu- bělícího prostředek na
skvrny a zašlou špínu, pak už jen necháte prát vaším osvědčeným programem. Vaše záclony budou
jako nové!

ČISTÍCÍ PŘÍPRAVKY
ŘADY WECTOL
Wectol - WC gel, Wectol
s desinfekční přísadou nebo
Wectol- aktivní čistič WC
a koupelen s vůní borovice.
Jedná se o přípravky určené
na toaletu i koupelnu, působící proti vodnímu kameni
a usazeninám.
Nemusíte litovat, že vaše sanitární vybavení – toaleta,
umyvadlo nebo vana mají „jen
obyčejný povrch“ a nikoliv
speciální povrch odpuzující
nečistoty. Pokud používáte na běžné čištění náš Wectol WC gel nebo Wectol s desinfekční přísadou, bude se
vaše toaleta lesknout jako nová i po letech používání.
A je to proto, že naše přípravky nedovolí nečistotám ani
vodnímu kameni, aby se usadily na povrchu.
Kromě těchto tradičních a léty zkušeností osvědčených výrobků vyrábí družstvo Důbrava samozřejmě
ještě celou řadu dalších čistících, pracích a úklidových
prostředků. Ať už je to Akypo na koberce a čalounění,
Dekalko do koupelen na rez a vodní kámen, Pertilex
na skvrny, Trumil na trouby a připečené zbytky, anebo něco z nedávných novinek, jako je Krbík na krbová
skla, Lin na akrylátové vany, Pan na podlahy a další.
Ale to už je na jiné povídání, je to další kapitola vývoje
našeho družstva a možná se k ní vrátíme někdy příště.

ZAJÍMÁ VÁS, KDE NAŠE VÝROBKY
NAJDETE?
Tak tedy s některými z nich se můžete potkat
v prodejnách Dm drogerie, v síti prodejen Hruška,
Šlak, Teta a TOP drogerie, Barvy a laky, Jednota
a COOP, v supermarketech Terno a v dalších samostatných prodejnách drogerie a smíšeného zboží
v Čechách i na Moravě. Celý sortiment je samozřejmě dostupný buď v podnikové prodejně na valašskoklobouckém náměstí nebo si je můžete objednat
na dobírku u obchodního oddělení – kontakt: Sylva
Fritschková, tel.: 577 320 641-3, e-mail: fritschkova.
sylva@dubrava.cz
Základní informace získáte na webu:
www.dubrava.cz
Aktuality ze života našeho družstva a blízkého
okolí i něco více o našich výrobcích a jejich využití
se můžete dozvědět z našich stránek na Facebooku:
https://www.facebook.com/dubrava.chvd
Text: Ing. Štěpánka Tomaštíková
Foto: archiv družstva

www.dubrava.cz
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Hledáte zajímavý prvek
do vašeho interiéru?
Vyberte si ze široké nabídky
nábytkového kování KNK Svratka.

www.knk.cz
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