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JUDr. Rostislav Dvořák  
předseda SČMVD

Dámy a pánové, vážení družstevníci,

rok 2016 dopadl pro české hospodářství a většinu na-
šich výrobních družstev dobře a také náš svaz splnil 
stanovené úkoly a jeho volené orgány a zaměstnanci 
pracovali a hospodařili s velmi dobrými výsledky. Na 
regionálních poradách a valném shromáždění bude-
me výsledky roku 2016 hodnotit detailně a tak mně 
dovolte, abych se v tomto článku věnoval roku nové-
mu, roku 2017.

Jaké bude podnikatelské prostředí a podmínky, 
které pro nás připravila Evropská unie, vláda  
a Parlament České republiky?

Nepatřím mezi pesimisty, ale v  žádném případě 
nemohu říci, že dobré. Před zaměstnavateli stojí 
řada bariér, se kterými se budeme v  letošním roce 
potýkat, a v tomto krátkém článku se dotknu jenom 
dvou v  uplynulém roce nejčastěji projednávaných 
problémů.

Firmy svazuje nedostatek pracovníků!
V  České republice byla v  podstatě celých uplynu-

lých 25 let opomenuta populační politika, program 
závazků a  podpory státu, který by motivoval rodi-
ny mít děti a  nebát se o  jejich budoucnost. Nebudu 
se dohadovat s  politiky o  tom, zda v  prostředí, ve 
kterém žijeme, je vůbec možné účinnou populační 
politiku dělat. Samozřejmě že ano, jde to, ale nedě-
lat nic, nebo jen občas navýšit některý z finančních 
příspěvků je jednodušší. Když spojíme nedostatek 
dětí s  naším destruovaným a  dále se destruujícím 
školstvím, které vychovává a zdá se, že bude i nadá-
le vychovávat studenty v oborech, které společnost 
nepotřebuje, nemůžeme se divit, že nám ve firmách 
chybí pracovníci doslova na všech pozicích. Co mě 
ale udivuje, jak pomalá a  v  něčem i  nesmyslná je 
reakce na požadavky řešení této situace u  odpo-
vědných institucí vládou počínaje. Je zcela jasné, že 
v této době a následujícím desetiletí existují pouze 
dvě řešení, která nám mohou ve firmách pomoci. 
Prvním je změnit strukturu a  financování našeho 
středního odborného školství s  motivačním zamě-
řením na potřebné a  perspektivní obory. Tím dru-
hým je zajistit si pracovníky ze zahraničí z kulturně 
blízkých zemí. To, že stát reaguje na nutnou podporu 
funkčnosti našeho průmyslu tak pomalu a nedosta-
tečně, je doslova neuvěřitelnou ukázkou nekompe-
tentnosti. Nezajistit nebo omezovat fungování toho, 
co nás živí, znamená akutní hrozbu krachu a zhrou-
cení sytému. Už proto chci věřit, že vláda konečně 
dotáhne do konce opravdu účinnou reformu našeho 
školství a že firmy dostanou možnost zajistit si flexi-
bilně pracovníky z Ukrajiny, Běloruska nebo i jiných 

zemí s lidmi adaptabilními k dobrému vztahu k prá-
ci a  pracovní a  občanské disciplíně. Vláda k  tomu 
má nakročeno a jsme připraveni ji podpořit, aby to 
zvládla a aby to zvládla včas.

Růst mezd musí odpovídat produktivitě práce 
a zejména rentabilitě a tvorbě zdrojů.

Hned na začátku tohoto odstavce zdůrazňuji, že 
mzdy rostly v  roce 2016 rychleji než produktivita 
práce! Je to nepřijatelný trend, který navíc podpořili 
naši přední odboráři.  Zdravý selský rozum byl po-
ražen politickými ambicemi. Odborářská proklama-
ce s názvem „Konec nízkých mezd v Čechách“ byla 
podepřena tlakem na zastavení přílivu pracovních 
sil ze zahraničí a  vytvořením umělého prostředí 
konkurence na nedostatkovém trhu pracovních sil 
a  to bez ohledu na škody, které to může způsobit. 

„Zaměstnejte těch 350 tisíc nezaměstnaných“, jsme 
slyšeli mnohokrát, když jsme chtěli od vlády, aby 
umožnila zajištění pracovníků z Ukrajiny. Nikdo ne-
vzal v potaz, že máme v ČR nejnižší nezaměstnanost 
v Evropě a že ze souhrnného stanoviska pracovních 
úřadů ČR vyplývá, že jde v podstatě o „nezaměstna-
telnou“ skupinu. Empirický pohled na zajištění růs-
tu mezd se zcela vymkl základním ekonomickým 
kategoriím, kterými jsou produktivita práce a  s  ní 
související úroveň rentability při výrobě a realizaci 
produktu. Předpokládám, že si tento článek přečtou 
i  ti odboráři a  lidé, kteří se v  základních ekono-
mických kritériích neorientují, a  tak udělám krát-
kou vysvětlivku (všichni ostatní mně těch několik 
následujících řádků promiňte). Je to prosté: pokud 
například uklízečka má v české firmě srovnatelnou 
fyzickou produktivitu práce jako uklízečka v  ně-
mecké firmě, a  to může být pravda, tak to zdaleka 
nevytváří možnost, aby jí český zaměstnavatel dal 
stejnou mzdu. Velká většina českých firem totiž vy-
rábí pro velké zahraniční firmy výrobky „ve mzdě“ 
nebo „komponenty“ a  zahraniční firmy potom ta-
kový výrobek realizují s  plnou přidanou hodnotou 
a ziskem na trhu. Znamená to například, že německá 
oděvní firma dodá českému výrobci materiál, doku-
mentaci a technologické postupy a ten pro ni vyrobí 
vlněný plášť, který jí dodá adjustovaný na ramín-
ku a  v  krásném obalu. Český výrobce inkasuje za 
výrobu 30 eur a zahraniční firma výrobek na trhu 
s vysokým ziskem za 990 eur prodá (třicetinásobek 
a více není u řady odvětví výjimkou). I při odpočtu 
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Vánoční svátky jsou již pár dní za námi, nic nám ale nebrání si je ještě připomenout. Řada 
z vás jistě využila možnost v předvánoční čas navštívit v pořadí již 8. ročník tradičního 
veletrhu dárků, dekorací a spotřebního zboží Stříbrné vánoční dny, který přivítal návštěv-
níky ve dnech 8. až 11. prosince 2016 v areálu letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA. 
Každoročně navštíví veletrh především ti, kteří hledají inspiraci a tipy na vánoční dárky 
či dekorace, nebo si jen chtějí užít pravou vánoční atmosféru.

OHLÉDNUTÍ  
ZA STŘÍBRNÝMI  
VÁNOČNÍMI DNY 2016

Na návštěvníky se v letošním roce nachystalo více 
než 300 vystavovatelů z celé České republiky i ze za-
hraničí, rozmístěných ve třech výstavních halách. 
Vánoční dárky bylo možné vybírat ze skutečně širo-
kého sortimentu kosmetiky, módy, hraček a dekora-
cí, ale i nápojů a potravin. 

Na Stříbrných vánočních dnech měla tradičně své 
stránky také česká výrobní družstva. Návštěvníci 
mohli nakoupit šperky z  pravých českých granátů 
přímo od jediného českého výrobce, jímž je družstvo 
umělecké výroby Granát Turnov, i originální Karlo-
varskou kosmetiku® z družstva Vřídlo Karlovy Vary. 
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souvisejících režijních nákladů, nákladů na materiál, 
vývoj, marketing a logistiku je rentabilita zahranič-
ní firmy mnohonásobně vyšší než českého výrobce, 
a  proto jsou vyšší i  její finanční zdroje a  vyšší je 
i plat uklízečky. Takže velká většina českých firem 
pracuje v  prostředí, kdy mohou při výrobě strojů, 
nábytku, oděvů nebo čehokoliv jiného pracovat 
i s dvojnásobným vypětím (produktivitou) než jiná 
firma realizující konečný produkt, ale vydělají tak 
tak na svou existenci. Doporučuji všem prostudovat 
si volně dostupný materiál Analýza odlivu zisků 
z  ČR“ vydaný Úřadem vlády ČR v  listopadu tohoto 
roku. 

A  právě to je důvodem, a  nejen to, proč už čtyři 
roky náš Svaz českých a  moravských výrobních 
družstev podporuje realizaci projektu „Restruktu-
ralizace hospodářství ČR“, který jsme zpracovali 
v  roce 2012 a  který sleduje podporu českých, ze-
jména středních, firem, z nichž nepřijatelně vysoké 
procento bylo v devadesátých letech za podpory po-
litické scény a vlád vtaženo do práce ve mzdě a vý-
roby komponent pro velké a zahraniční společnosti 
a mnohde jde o výrobu tak nerentabilní, že její efek-
tivita neumožňuje ani přirozenou reprodukci. Tady 
naše české odboráře chválím za jejich „Vizi 2020“ 
nejen proto, že se překrývá s naším projektem a má 
v  podstatě stejná východiska, ale ve svém závěru 
se ztotožňuje s tím, co zde píši a to, že růst mzdy je 
a  musí být podmíněn růstem produktivity práce. 
Mezi odboráři jsou tedy odborníci, se kterými se 

dá domluvit, a to je dobrá zpráva. Pokud však firmy 
začnou pod tlakem nedostatku pracovníků vyplá-
cet mzdy, které jsou nad úroveň jejich efektivity 
(rentability) produkce, tak to ekonomicky nemohou 
dlouhodoběji unést. První, co přijde, bude zpoma-
lení jejich rozvoje, ze kterého přesunou peníze vy-
placené na mzdy nekryté rentabilní produktivitou, 
a spirála problému poroste. 

„Objem ekonomiky v  domácím vlastnictví v  re-
álných hodnotách od roku 1995 nezaznamenal 
žádný růst. Ve stejném období vzrostl objem 
aktivit v  zahraničním vlastnictví sedmkrát!!!“. 
Analýza odlivu zisků z ČR – Úřad vlády ČR 11/2016

Je třeba říci, že současná vláda je asi první vládou, 
která se začala problematikou podpory českých 
středních firem zabývat. Je třeba našim českým fir-
mám pomoci na cestě k  vlastnímu produktu a  z  po-
dručí cizího kapitálu tam, kde jde o  nerentabilní 
kooperaci. Jsou vypracovány „Akční plány podpory 
rozvoje“, ale účinné kroky zatím chybí. Prostě nemá-
me to předsedové, ředitelé a  zaměstnavatelé v  naší 
české výrobě a nejen v ní lehké a obdivuji řadu z Vás, 
jak jste hospodářský rok 2016 dobře zvládli.

Vážené dámy a  pánové, i  tyto popsané problémy 
a všechny další nejsou důvodem pro to, abyste nepro-
žili úspěšně rok 2017. Chci Vám poděkovat za dobrou 
práci v  roce 2016, poděkovat za podporu výrobního 
družstevnictví a popřát Vám do nového roku hodně 
úspěchů a pevné zdraví.



   
 

Skleněné vánoční ozdoby, které k  českým Vánocům 
neodmyslitelně patří, na veletrhu prodávala Slezská 
tvorba Opava. Zájemci mohli na jejím stánku obdi-
vovat tradiční umění dekorování ozdob, případně si 
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nechat vyrobit nápis či jiné zdobení podle vlastního 
přání a fantazie.

Vánoční atmosféru veletrhu dotvářel program 
sportovní a  zážitkové zóny s  živými tanečními, pě-
veckými i sportovními vystoupeními a vánoční hody 
s ochutnávkou tradičních specialit. Rok od roku ros-
toucí zájem návštěvníků dokládá velmi dobré jméno, 
které si veletrh u veřejnosti získal.

Text: Jana Henychová, Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Lenka Javůrková, Mgr. Rodan Svoboda
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www.vanocnidny.cz     
www.vridlo.cz    www.granat.cz    www.slezska-tvorba.cz
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Ve dnech 1. – 6. února 2017 se v Norimberku uskuteční již  
68. ročník největšího veletrhu na světě v  oblasti hra-
ček a  potřeb pro děti - SPIELWARENMESSE. Mezi  
2.800 vystavovateli z  více než 60 zemí nebudou ani 
tentokrát chybět výrobní družstva. Prezentovat svou 
produkci budou Moravská ústředna Brno, Tvar Klatovy, 
Směr Praha a Kovodružstvo Žebrák.

Spielwarenmesse 2017

www.spielwarenmesse.de

Tvar Klatovy Směr Praha

Moravská ústředna Brno

Kovodružstvo Žebrák



Autodružstvo Praha je autorizovaným servisním centrem pro vozy značky Škoda. Zajišťuje záruč-
ní i pozáruční servis na profesionální úrovni. 

JIŘÍ MEDLÍK
předseda družstva

Jaké služby v  současné době po-
skytujete?
Jsme autorizovaným servisem pro 
vozy značky škoda. Zajišťujeme 
záruční i pozáruční servis. Done-
dávna jsme byli také prodejcem 
nových vozů, ale tuto činnost jsme 
bohužel museli ukončit.

Co bylo důvodem?
Importér vozů Škoda ČR stanovil 
pro prodejní a servisní síť jednot-
ná pravidla pro vnější a  vnitřní 
vzhled provozoven (CI). Jedním 
z  kritérií byla velikost prodejní 
plochy a  to jsme bohužel nedoká-
zali splnit. Proto jsme činnost pro-
deje nových vozů Škoda museli ke 
31. 12. 2015 ukončit.

Jaké změny to s sebou přineslo?
Zůstali jsme u  servisu a  museli 
jsme provést rekonstrukci celé-
ho příjmu oprav. Byl vybudován 

přímý příjem se zvedákem, aby 
zákazník měl možnost vidět vůz 
zespoda. Byla provedena kom-
pletní rekonstrukce celé při-
jímací haly, včetně sociálního 
zařízení pro zákazníky. Bezbari-
érový přístup je samozřejmost. 
Interiér příjmu oprav odpovídá 
přesně pravidlům, jednotným pro 
celou servisní síť servisů Škoda. 

Jaké nejčastější opravy nyní pro-
vádíte?
Především kompletní záruční 
a pozáruční servis, veškeré klem-
pířské a lakýrnické práce ve vlast-
ních prostorách, měření emisí 
pro všechny typy osobních vozů 
dostupných na českém automo-
bilovém trhu, pneu servis včetně 
celoročního uskladnění komplet-

AUTODRUŽSTVO PRAHA

Zeptali jsme se...
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Zleva: Jiří Medlík (předseda družstva),  
Josef Dyrhon (prodejce)



ních kol nebo pneu geometrie 
včetně nastavení kamer, výměny 
čelních skel, mytí karoserie, čiš-
tění a  tepování interiéru, servis 
klimatizací včetně čištění ozonem 
– prostě kompletní servis pod jed-
nou střechou.

Jaké typy vozů přijímáte do opra-
vy?
Kromě servisu Škoda provádíme 
servis i  pro ostatní značky, důle-
žitá je ale v tomto případě dostup-
nost náhradních dílů. 

Jakým způsobem probíhá oprava 
vozu včetně evidence?
Vzhledem k naší autorizaci je i ten-
to postup v souladu s požadavkem 
Škoda Auto a včetně jeho centrální 
evidence. Oprava probíhá od při-
jmutí vozu do servisu, oprava a ná-
sledné předání opraveného vozu 
je v  souladu se standardy Škoda, 
technologicky dle postupů, daných 
výrobcem vozu. Většina dat, která 
vzniknou v  rámci opravy vozu, ať 
se jedná o  jakýkoliv druh opravy, 
jsou přenášena do centrální data-
báze, takže z hlediska případné re-
klamace není možné nedoložit vše 
o dříve provedené opravě. Do této 
databáze má přístup kterýkoliv au-
torizovaný servis Škoda.

Jak to vlastně v  servisu probíhá 
konkrétně?
Jak jsem již uvedl, vše je evidová-
no přes centrální evidenci, takže 
z  hlediska historie není problém 

zjistit, co se na voze opravovalo 
při kterékoliv předchozí návštěvě 
autorizovaného servisu, tím se za-
brání provádění duplicitních prací 
a stejně tak jsme schopni doporučit 
zákazníkovi práce, které jsou pro 
vůz důležité. Není proto již vůbec 
nutné, aby si zákazník pamatoval, 
co je, či není třeba při pravidelném 
servisu provést. Vše při příjmu 
vozu do opravy technik ví a umí zá-
kazníkovi doporučit rozsah opravy.

Postup přijetí vozu do opravy, 
následná oprava a  výdej vozu po 
opravě je standard Škoda a  měl 
by být stejný v  každém autorizo-
vaném servisu Škoda. Každý krok 
z tohoto procesu je evidován, kdo 
provedl práci, kdo vydal a odebral  
náhradní díl, kdo počítal práci, 
vše s datem a časem, kdo připravil 
fakturu, kdo přijmul a vydal vůz, 
kdo provedl zkušební jízdu, prostě 
veškeré údaje o práci na voze.

Poskytujete zákazníkům slevy 
a další výhody?
Pro retailové zákazníky máme 
připravený ve spolupráci se Ško-
dou Auto bonusový program, tzv. 
Šekové knížky, kdy na vybrané 
opravy či materiál poskytujeme 
až 20% slevy, případně i na nákup 
vybraného orig. příslušenství. 
Dalším bonusem je nabídka tzv. 
ECONOMY dílů, což jsou orig. ND 
Škoda, ale za velmi příznivou cenu 
pro zákazníka – jedná se ale pouze 
o vybrané skupiny dílů (AKB, vý-
fuky, díly pro opravy brzd apod.)

Co vše se dá zakoupit ve vaší pro-
dejně?
Jedná se různé doplňky, které lze  
u nás současně nechat i nainstalo-
vat – například různé střešní nosi-
če, držáky na kola, tažná zařízení, 
ale například i mechanické zabez-
pečení vozu proti odcizení a podob-
ně. Lze u  nás zakoupit především 
originální příslušenství Škoda. Co 
není momentálně skladem, jsme 
schopni zajistit do 24 hodin.

JOSEF DYRHON
prodejce ojetých vozů

Bavili jsme se o tom, že neprodá-
váte nové vozy. Je ale možno najít 
na vašich stránkách nabídku vozů 
ojetých. Můžete našim čtenářům 
nastínit možnosti?
V  nabídce máme podle aktuální-
ho stavu vždy několik vozů, kte-
ré k  nám dovezli zpravidla naši 
zákazníci. Nebereme do prodeje 
vozy bez historie, nezakoupené 
v  České republice. U  těchto vozů 
nelze přesně odhadnout, kolik 
mají najeto kilometrů a  podobně. 
Dají se u nás sehnat auta s historií 
podloženou servisní knížkou.

O jaké značky aut je momentálně 
největší zájem?
Hlavně o  značku Škoda. Loni to 
byly hlavně Octavie, nyní  je zájem 
o Fabie do stopadesáti tisíc korun. 
Ještě bych rád zmínil, že u  vozů 
vždy děláme kompletní prohlídku 
a  dáváme ho do pořádku, takže 
je v  bezvadném stavu, většinou 
vzhledově jak nové. Často se jedná 
o vozy, které zákazníci servisovali 
u nás, takže vidíme historii oprav. 
Automaticky provádíme čištění 
karoserie a interiéru.

Co byste doporučil zákazníkům 
uvažujícím o značce auta?
Není problém sehnat v  České re-
publice jakoukoliv značku, ale je 
následně problém sehnat servis. 
Toto si málokdo uvědomuje, že ná-
kupem auta to nekončí. Například 
u  Škody je výhoda, že je zde po-
měrně rozsáhlá síť servisů, takže 
zákazník si může vybrat, kam jít 
později své auto nechat opravit.
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AUTODRUŽSTVO PRAHA bylo 
založeno v červenci 1919, původně 
jako Dopravní a  výrobní druž-
stvo řidičů a výrobců automobilů 
v Praze. O 10 let později se změnil 
název podniku na Autodružstvo 
pro opravy automobilů a dopravu 
v Praze. Jeho základem se stala díl-
na postavená na pozemku pražské 
obce na Libeňském ostrově v  le-
tech 1932 až 1933. Tvrdá a  poctivá 
práce ve velkém konkurenčním 
boji za první republiky i  v  době 
druhé světové války vytvořila 
dobré předpoklady pro další roz-
voj Autodružstva.

Po válce se rozšířil závod na 
Libeňském ostrově o  výrobu ná-
hradních dílů pro osobní a náklad-
ní vozy, což umožnilo zachránit 
národnímu hospodářství cenné 
hodnoty v pojízdnosti automobilo-
vého parku, značně poškozeného 
válečnými útrapami. V  padesá-
tých letech došlo k  začleňování 
drobných provozoven do družstva 
a  ke slučování s  jinými družstvy 

HISTORIE

Opravy a servis

(nejprve se Startem v  roce 1951, 
v roce 1960 s družstvem Autokaro-
serium a v roce 1961 s VDA). Začalo 
se hodně investovat do dalších 
strojů a zařízení.

Na konci padesátých let padlo 
zásadní rozhodnutí. Autodružstvo 
ukončilo opravárenskou činnost 
nákladních automobilů a společně 
se svým partnerem ČSAO Praha si 

rozdělilo sféry činnosti a území na 
výstavbu nových opraven v Praze 
s  tím, že se bude věnovat pouze 
opravám osobních vozidel a  za-
hájí výstavbu základního závodu 
ve Vysočanech na Spojovací ulici. 
Moderní závod byl dán do provo-
zu v roce 1961 jako první opravna 
svého druhu v  Československu. 
Zpočátku poskytoval komplexní 
opravárenské služby pro vozy 

Škoda a  Wartburg. Po vymizení 
vozidel s  dvoudobými motory je 
nahradil pozáruční servis japon-
ských vozů Toyota.

Celá doba padesátých a  šedesá-
tých let je pro Autodružstvo Praha 
charakteristická uskutečňováním 
nových moderních postupů v  au-
toopravárenství, do té doby u nás 
nevyzkoušených. Čas však proká-
zal, že tato koncepce byla správná 
a  značně ovlivnila nejen opravá-
renství v Praze, ale i některé další 
resorty.

Po listopadu 1989 došlo v  Au-
todružstvu Praha ke změnám 
vlastnických vztahů. Na základě 
transformačního projektu bylo 
v  roce 1992 rozděleno do několika 
samostatných družstev. V roce 1993 
došlo k  transformaci základního 
závodu Autodružstva za vzniku 
samostatného podniku Autodruž-
stvo Praha. V  polovině devadesá-
tých let se jeho nových předsedou 
a  ředitelem stal Ing. Jaroslav Du-
novský, CSc. Autoservis, který 
patří mezi největší podniky tohoto 
druhu v Praze, byl vybaven nejmo-
dernější technikou a  nyní dokáže 
poskytnout motoristické veřejnos-
ti komplexní služby pod jednou 
střechou. Byla podepsána exklu-
zivní smlouva na dealerství pro 
vozy Škoda. Došlo k  rekonstrukci 
autoservisu, klempírny a  lakovny. 
Vznikl také moderní autosalon 
a krytá stání pro nové i ojeté vozy. 

Text a foto: Jana Henychová

Veškeré služby jsou zajišťovány 
v  sídle Autodružstva na adrese 
Spojovací 41, Praha 9.
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Standardní nabídka služeb
1) Kompletní záruční a pozáruční servis vozů Škoda. 
2)  Klempířské (rovnací rám Celette) a lakýrnické práce (barva Spies Hecker) provádíme v termínech dle rozsahu 

poškození vozidla (míchání barevných odstínů).
3) Vyzvednutí a vrácení vozidla můžeme zajistit po vzájemné dohodě.
4) Poskytujeme možnost přistavení vozu do objektu po pracovní době (převzetí vozidla ostrahou).
5)  Kompletní vyčištění vozidla - mytí povrchu karoserie, vyčistění interiéru, tepování sedadel a čalounění, ošetření 

plastů, pneu, mytí motoru.
6) Pneu servis s možností uložení letních a zimních pneumatik (event. kompletních kol).
7) Měření geometrie vozu 3D.
8) Provádíme měření a diagnostiku vozů Škoda (VAS 5052 a 5052A).
9) Měření emisí pro zážehové a vznětové motory - pro všechny dostupné značky osobních vozů na trhu ČR.
10) Prohlídky STK (zajišťujeme v objektu servisu).
11) Smlouvy s pojišťovnami a prohlídky havarovaných vozidel (včetně krycích dopisů).
12) Montáže veškerého příslušenství, ochranné nástřiky podvozků a dutin.
13) Testy tlumičů, testování AKU, kompletní servis klimatizací vč. čištění OZON. 
14) Výměna a opravy čelních skel.
15) Dlouhodobou ochranu laku (100+).

Sezonní prohlídka
• platnost emisí a STK, lékárničky a povinné výbavy
• kontrola stavu pneumatik včetně rezervy
•  kontrola podvozku (výfuková soustava, brzdové trubičky,  

ochrana proti korozi)
• kontrola těsnosti a stavu chladicí soustavy
•  kontrola množství a koncentrace kapaliny v chladicí soustavě,  

příp. doplnění
• kontrola množství motorového oleje, příp. doplnění
• kontrola množství brzdové kapaliny, příp. doplnění
• kontrola stavu akumulátoru, očištění pólových vývodů
• kontrola funkce osvětlení
• kontrola stavu čelního skla
• kontrola funkce ostřikovačů, příp. seřízení a doplnění kapaliny s přípravkem pro čištění
• promazání závěsů a zámků dveří
•  kontrola funkcí (řízení, spojky, elektrické výbavy), příp. zkušební jízda. 

(doplnění všech kapalin hradí zákazník).

ŠKODA Assistance
Stane-li se vaše vozidlo z jakýchkoliv důvodů nepojízdným, volejte kdykoliv (24 hodin denně 365 dnů v roce) centrálu 
ŠKODA Assistance.
V České republice:      800 120 000
V zahraničí:        +420 236 090 002

Doživotní záruka mobility
K tomu, aby jízda s vozem byla vždy bezpečná a příjemná, přispívá mimo jiné i doživotní záruka mobility. V případě 
závady na vozidle je v rámci záruky mobility prostřednictvím centrály ŠKODA Assistance poskytnut bezplatně příjezd 
servisního vozidla na místo poruchy, případný odtah k nejbližšímu autorizovanému servisnímu partnerovi a v případě 
potřeby i další služby pro posádku vozidla, například přenocování v hotelu, náhradní vozidlo či náhradní doprava. 
Veškeré podrobnosti o rozsahu a platnosti záruky jsou uvedeny v palubní literatuře, která je součástí každého vozu.

 AUTODRUŽSTVO PRAHA

KONTAKT:
AUTODRUŽSTVO PRAHA 
Sídlo firmy, prodej nových vozů a autoservis:
Spojovací 41
190 00 Praha 9 

Telefon: 
284828387
284828305, mob-725321990
266311406, mob-725321988
284828903, mob-725321989
284828299

Fax: 284828340
e-mail: info@adpraha.cz 
servis@adpraha.cz
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Sociální dialog v podmínkách výrobního 
družstevnictví

Na pravidelné poradě členských družstev, zaměst-
navatelů více než 50 procent osob se zdravotním 
postižením, se ve Stříteži nedaleko Jihlavy sešlo 
počátkem prosince přes 30 předsedů a  zástupců 
družstev. 

Dvoudenní program byl současně pracovním semi-
nářem, zabývajícím se aktivitami sociálního dialogu 
v podmínkách výrobního družstevnictví. 

Po úvodním přivítání a  prezenci seznámil ředitel 
odboru zaměstnanosti OZP SČMVD Ing. Karel Rych-
tář přítomné účastníky s cílem a programem porady 
a  současně omluvil neúčast předsedy svazu JUDr. 
Rostislava Dvořáka s ohledem na zahraniční pracov-
ní cestu. Jako host byl pozván náměstek MPSV ČR 
JUDr. Vaňásek.

Ing. Rychtář úvodem charakterizoval celkovou 
aktuální situaci a tržní pozici družstev zaměstnávají-
cích více jak 50 procent osob zdravotně postižených. 
Většina družstev je dnes v dobré kondici, personálně 
se již projevují podobné problémy jako u  ostatních 
družstev a  dalších podnikatelů. Struktura oborů 
činnosti je stále rozmanitější, tomu odpovídají i  in-
dividuální oborové zájmy a  potřeby. Prioritu řešení 
majetkových a členských vztahů ve VD často nahra-
zuje problém posílení členské základny a  „nástup-
nictví“ ve vedení družstev. Pozitivní je zájem nových 
družstev o členství ve svazu.

  
Další části jednání se zúčastnil jako pozvaný host 

náměstek ministryně práce a  sociálních věcí JUDr. 
Jiří Vaňásek. Navázal na podané základní informa-
ce a vyjádřil zájem a rozhodnutí prosadit maximum 
vyjednaných změn v rámci navržených novel. Minis-
terstvo je přesvědčeno, že výsledky jednání partnerů 
a  tripartity jsou dobrým základem pro další pokra-
čování reformy. Náměstek Vaňásek hovořil o někte-
rých úvahách, kterými se MPSV zabývá na základě 
posledního vývoje a které mohou zesílit účinek navr-
hovaných změn i bez legislativních úprav. Příkladem 
může být konstrukce, podle níž zákon zmocní vládu 
upravit svým nařízením výši příspěvku v závislosti 
na případném dalším zvyšování minimální mzdy – 
de facto se jedná o „vládou kontrolovanou valorizaci 
příspěvku“. V  závěru ocenil spolupráci zaměstnava-
telů a partnerů, která přesahuje rámec podpory za-
městnavatelů zaměstnávajících více jak 50 procent 
osob zdravotně postižených a ujistil přítomné snahou 
vyřešit nejen aktuální situaci tak, aby došlo k mini-
málním negativním dopadům na ZZP a zejména pra-
covní místa postižených spolupracovníků.     
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V  další části jednání byla podána stručná zpráva 
o stavu členské základny VD – ZZP, v nejbližších měsí-
cích budou pravděpodobně přijata dvě nová družstva, 
jsou i  další zájemci, pro něž je atraktivní zejména 
opora v  oblasti legislativy a  aktuálních informací, 
vzdělávání a  poradenství, podpora a  financování 
a v poslední době též společné nákupy energií, komu-
nikačních služeb i  PHM, tradičně i  využití rámcové 
smlouvy s pojišťovnou KOOPERATIVA a.s. 

Účastníkům byl předán přehled výzev a  dalších 
možností k  získání podpory sociálního podnikání 
a  dalších mimo výzvy OP PIK MPO ČR, viz průběž-
né informace odboru FDÚ v  Informačním přehledu 
SČMVD a na extranetu. Účastníci porady se zmínili 
o vlastních zkušenostech, překážkou jsou často nere-
álné požadavky na popis „sociálních aspektů“ projek-
tů na podporu sociálního podnikání, které přesahují 
do oblasti sociálních služeb, jsou hodnoceny velmi 
formálně a  nerespektují skutečnost, že klíčová je 
udržitelnost podnikání, bez níž nelze idealistické 
představy o personální práci s cílovou skupinou na-
plnit. Uvítáme další zkušenosti družstev, nabízíme 
konzultaci, resp. doporučujeme spolupracovat se 
zkušenějšími v této oblasti.    

Odbor zaměstnanosti OZP SČMVD uskutečňuje 
pravidelné návštěvy družstev, zpravidla častěji než 
dle rámcového harmonogramu svazu, monitoruje 
zejména vývoj ve výrobních družstvech, kde dochází 
ke změnám nebo problémům.  

Ing. Kateřina Augustová podala přehled o  stavu 
a čerpání prostředků a půjček z RF VDI, v roce 2016 
došlo k  čerpání nižšího počtu půjček, zřejmě v  dů-
sledku převažujícího dostatku zakázek a náplně. Ing. 
Augustová upozornila zejména na nutnost dodržovat 
sjednané podmínky smluv. 

V rámci kapacitních možností je družstvům posky-
tována metodická a poradenská podpora, a to plošně, 
skupinově a individuálně. Svaz může pomoci sílícím 
personálním problémům (získání kvalifikovaných 
spolupracovníků, zejména OZP) jen nepřímo -  byly 
diskutovány náměty společných kroků a  podpory, 
včetně projektu „Kdo je kdo“ v rámci aktivit Sociální-
ho dialogu. Posílení personální práce se ukazuje jako 
cesta ke konkurenceschopnosti VD a k vyšší přidané 
hodnotě výroby nebo služeb a současně k vyšší kva-
lifikaci OZP. Svaz chce v  budoucnu iniciovat a  pod-
porovat spolupráci družstev se zainteresovanými 
institucemi a organizacemi, neboť ji považuje za 

– klíč k získání nových lidí,
–  cestu k budování vztahů (také pro budoucí repor-

ting uznaných ZZP),
–  příležitost k nalezení nových příležitostí, vč. ob-

chodních, 
–  klíč k  posílení prestiže a  dobré pověsti (důvěry-

hodnosti). 

V rámci aktivit sociálního dialogu byla zpracována 
brožura obsahující využitelné a  dostupné výsled-
ky a zkušenosti projektů. Pro rok 2017 bude zahájen 
pilotní provoz databáze svazu „Kdo je kdo“ v oblasti 
podpory zaměstnávání OZP, ke komfortnějšímu pří-
stupu bude vytvořena samostatná subdoména „ozp.
scmvd.cz“ přístupná samostatně i z webu SČMVD.     

Součástí předpokládaných aktivit je také nabíd-
ka vzdělávacího semináře pro management VD – 
družstva byla seznámena s  konkrétním návrhem 
dvoudenního pilotního semináře ve spolupráci s VD 
ERGOTEP Proseč, kapacita 15 účastníků bude naplně-
na v pořadí zájmu po schválení rozpočtu.      

Text: Ing. Karel Rychtář 
Foto: Ing. Miloslav Janíček

Důkazem vynikajících výsledků práce družstev jsou ocenění, která družstva a jejich ma-
nažeři získali v průběhu uplynulého roku:
•  Kovoplast Hluk – zařazen mezi Českých 100 nejlepších, předseda Ing. René Skrášek zařazen mezi finalisty 

Manažera roku

•  DITA Tábor – předsedkyně Ing. Eva Samcová zařazena mezi finalisty Manažera roku, družstvo se umístilo 
druhé v krajském finále Firmy roku, současně jako Odpovědná firma Jihočeského kraje 

•  IRISA Vsetín – předseda Ivan Abdul zařazen mezi finalisty Manažer roku

•  ERGOTEP Proseč – získal Cenu kvality (MPO ČR) za společenskou odpovědnost a ocenění Odpovědná firma 
Pardubického kraje

•  Vřídlo Karlovy Vary – Vít Panocha, místopředseda družstva byl oceněn Malým delfínem v soutěži Marke-
tér roku   

•  V soutěži Výrobní družstvo roku v kategorii družstev zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením 
byla na VS SČMVD v Nymburku oceněna družstva OTAVA Písek (1. místo), SLUŽBA č. Budějovice (2. místo) 
a IRISA Vsetín (3. místo) 
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Tisíce pracovních míst osob se 
zdravotním postižením jsou v ohrožení

Od 1. ledna 2017 může být ohroženo několik tisíc 
pracovních míst osob se zdravotním postižením. 
Proč? Může za to nepochopitelné zpoždění projed-
nání a schválení dílčí novely zákona o zaměstna-
nosti.  „Novela je v parlamentu od září, nechápeme, 
proč si ministerstvo práce a  sociálních věcí není 
schopno zajistit její včasné projednání,“ uvedl 
předseda NRZP ČR Václav Krása na tiskové konfe-
renci „Zabraňme ohrožení pracovních míst osob 
se zdravotním postižením“ konané dne 1. prosince 
2016 v Praze.

„Za dva roky dochází ke  zvýšení minimální mzdy 
o 3000 korun, jen v roce 2017 činí toto zvýšení 1700 
korun. Nezbytná kompenzace příspěvku zaměst-
navatelům na chráněném trhu práce o 700 korun je 
připravena ve shodě MPSV ČR i sociálních partnerů 
a její zpoždění může vážně ohrozit nejen ekonomiku 
zaměstnavatelů, ale i pracovní místa, na nichž pracu-
je celkem 35 tisíc invalidních zaměstnanců,“ shodli se 
prezident KZPS ČR Jan Wiesner a  předseda SČMVD 
JUDr. Rostislav Dvořák.

„Navrhované zvýšení je podle informací minister-
stva plně pokryto kapitolou státního rozpočtu. Má-
lokdo si uvědomuje, že z  částky 700 korun odvedou 
zaměstnavatelé 582 korun ve formě odvodů pojist-
ného zpět státu,“ upřesnil místopředseda Asociace 
zdravotně postižených ČR Ing. Karel Rychtář. 

 „Od roku 2015 jednáme s MPSV ČR konstruktivně 
o návrzích změn pravidel podpory OZP na trhu prá-
ce. V situaci, kdy jsou návrhy připraveny a ve shodě 
partnerů předloženy ke schválení, není politická 
vůle je včas projednat,“ uvedl mimo jiné Zdeněk Vě-
chet, předseda Kontrolní komise AZZP ČR a současně 
aktivní zaměstnavatel.

V závěru byli přítomní seznámeni s obsahem petice, 
kterou jsou  Vláda ČR a Parlament ČR žádáni o urych-
lené projednání a schválení novel v tomto funkčním 

období. Petice má již 4500 podpisů a  stále přibývají 
další. Petici lze nalézt na adrese (http://azzp.cz/poli-
tika-a-spolecnost/petice-za-urychlene-projednani-
-novely-zoz.

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených 
ČR (AZZP ČR) je zájmové sdružení s  více než stov-
kou podnikatelů a  ostatních zaměstnavatelů, kteří 
zaměstnávají nadpoloviční podíl spolupracovníků 
se zdravotním postižením nebo se na podpoře je-
jich zaměstnávání významně podílejí. Spojuje své 
podnikání s  plněním obecně prospěšné sociální 
role. Bere na sebe dobrovolně spoluodpovědnost 
nejen za pracovní, ale i  ekonomické a  společenské 
začlenění významné skupiny lidí se zdravotním po-
stižením, kteří z různých důvodů nemohou nebo ne-
chtějí nalézt uplatnění ve své původní profesi nebo 
běžném trhu práce. Více informací lze nalézt na  
www.azzp.cz.

Svaz českých a moravských výrobních družstev jako 
člen AZZP je tradičním nositelem aktivit na podporu 
zaměstnávání OZP v ČR, zastoupený v řadě vládních 
i  nevládních organizací, a  těsně spolupracuje nejen 
s  AZZP ČR, ale i  s  dalšími partnery.  Bližší informa-
ce a  spojení na další partnery na e-mail@azzp.cz,  
tel.: 224109254,255

Zdroj: AZZP
(-jh-)

Poznámka redakce: 
V  den uzávěrky časopisu nás předseda SČMVD 
JUDr. Rostislav Dvořák informoval, že na základě 
intenzivního jednání se zástupci Vlády ČR a  Par-
lamentu ČR byla v  posledních dnech roku přijata 
rozhodnutí, která by měla finanční podporu za-
městnavatelů OZP v požadovaném rozsahu zabez-
pečit.
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Organizace OSN pro vzdělání, vědu a  kulturu 
UNESCO přidala družstva do seznamu nehmotné-
ho kulturního majetku.

Družstva patří mezi 16 nových položek, které byly 
přidány do nemateriálního kulturního dědictví lid-
stva. Toto rozhodnutí bylo přijato na zasedání Me-
zivládního výboru pro zachování nemateriálního 
kulturního dědictví, které se konalo dne 2. prosin-
ce 2016 v  Etiopii. Výbor se schází jednou ročně, aby 
přezkoumal nominace navržené členskými státy ve 
smyslu konvence z roku 2003.

Seznam nehmotného kulturního dědictví 
nyní obsahuje myšlenku a praxi organizo-
vání společných zájmů v  oblasti družstev. 
Tento seznam popisuje družstva jako sub-
jekty, které „umožňují budování komunity 
prostřednictvím sdílených zájmů a hodnot 
a vytváří inovativní řešení společenských 
problémů, od vytváření pracovních příle-
žitostí a pomoci seniorům až po městskou 
revitalizaci a projekty obnovitelných zdro-
jů energie“.

Začátkem tohoto roku byla přidána k Pa-
měti světa organizace UNESCO také sbírka 

korespondence Roberta Owena, zakladatele druž-
stevního hnutí. 

Organizace UNESCO založila program Paměť světa 
v  roce 1992 na principu, že světové dokumentární 
dědictví patří všem a mělo by být zachováno a trvale 
přístupné všem.

Zdroj: Mezinárodní družstevní svaz 
Foto: Co-operative News, ICA

(-vr-)

Nejlepší manažerské praktiky

SOCIOLOGIE JAKO ŘEMESLO
Mnoho věcí lze snadno zamaskovat zvnějšku, ne 

však zevnitř. Sociologie dovede v  prvé řadě iden-
tifikovat překážky, které brání posilování, a  to jak 
lidského, tak i sociálního kapitálu. Mluvíme-li tedy 
o  hledání cest například k  lepšímu produktu, so-
fistikovanější službě či koneckonců k  hledání cest 
či vytváření podmínek pro vzestup firmy a  tedy 
k větší konkurenceschopnosti, bez sociologie se již 
nemůžeme obejít.  

Je stále více a  více otázek, na které si dnes ne-
dovedeme odpovědět. Některé otázky není třeba 
zkoumat, například, že česká ekonomika potřebuje 
vysoce vzdělané odborníky, zejména v technických 
oborech nebo třeba silné stránky firmy či jakékoli 
jiné organizace, které jsou zřejmé a tedy všeobecně 

známé již dlouhou dobu 
atd. Sociologie dnes umí 
identifikovat problémy 
a  významné tendence 
vývoje společnosti jako 
celku, firmy či podniku, 
a to ve stádiu, kdy je oko 
laika ještě zatím nevidí. 
Pokud je v rukou profesi-
onála, nikoliv amatéra, je 
tedy vždy o krok napřed. 
Pak poskytuje spolehli-
vé informace politikům, mluvíme-li o  společnosti 
obecně, šéfům podniků, mluvíme-li o  firmách. 
A jak říkal Antoine de Saint-Exupéry: „Dokonalosti 
dosáhneme nikoliv ve chvíli, kdy už není co přidat, 
ale v  okamžiku, kdy už nezbývá nic, co by se dalo 

(pokračování článku z časopisu Výrobní družstevnictví č. 10/2016)
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jen doba jeho mandátu, takže delší pohled na vývoj 
společnosti ho moc nezajímá, čest výjimkám. 

Politici zdokonalují jen umění být znovu zvolen, 
na řádnou správu země již nemají mnoho prostoru. 
Jsme u jedné z největších absurdit moderní politiky. 
Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Politici jsou většinou 
lidé, jejichž vlastní názory lze těžko rozpoznat, pro-
tože takřka žádné neexistují. Vzpomeňme si jen na 
nejpopulárnější politiky své doby a jak skončili. Ani 
dnes není problém si představit řadu dalších z nich, 
některým jsou na venkově dosud připisovány mi-
mořádné schopnosti. Mnohé již teď ale nasvědčuje 
tomu, že historický model vzestupu a pádu se bude 
opakovat a nakonec dopadnou stejně, možná hůře. 

NOVÉ KONFIGURACE
Někdy může jít i  o  nechtěné důsledky dobrých 

úmyslů, o tzv. externality, kterým se lze včas bránit.  
Sociologie má totiž ohromný potenciál přispívat 
k vytváření podmínek pro růst konkurenceschop-
nosti.  Pracuje s  tím, co každá společnost má, tedy 
s lidským potenciálem, tzv. lidskými zdroji. V eko-
nomické terminologii jde o  lidský kapitál. Ten již 
sám o sobě nestačí, podmínkou prosperity se stává 
sociální kapitál. Ten je silně spjat s mezilidskou dů-
věrou a důvěrou lidí v instituce obecně.

Je třeba se ptát, co dnes lidem ve vedoucích funk-
cích říkají tyto hodnoty - například spravedlnost, 
charakter, moudrost, důvěra, úcta a  respekt, sta-
tečnost, střídmost, vytrvalost atd. Řada dnešních 
pragmatiků tvrdí, že to patří jen do románů. Ale 
bez nich nebude fungovat žádná organizace, ani 
s nejlepšími procesními mapami, SWOT analýzami, 
externě zpracovanými strategiemi a  strategickým 
řízením. 

Zde se vytváří pokusný prostor pro experiment, 
kolik bezobsažné rétoriky je kdo schopen ještě 
tolerovat. Odsuzujeme politiky pro populismus, 
ale v  mnoha firmách je to podobné. U  politiků to 
má logiku, jejich práce je postavena na lži, tedy na 
ustáleném lhaní, mlžení a vlastně v neustálém po-
kusu zastírat prázdno. Bohužel v podnicích si lžeme 
sami sobě v  neprospěch firmy, podniku, družstva, 
stavovské organizace atd. Vezmu-li moudro Saint-
-Exupéryho, že podstatné je to, co je očím neviditel-
né, tak odpověď na to, kde je pravda, není triviální. 
Vždy to tak zatím bylo, že všechny nové garnitury, 

alespoň v  okamžiku, kdy se chápaly moci, vzbu-
zovaly optimismus, nabízely nějaký cíl, ale naděje 
postupně hasly až zhasly úplně.  

NEŽÁDOUCÍ VLASTNOSTI MANAŽERŮ
Pro lepší rozpoznání méně vhodných lidí do vyso-

kých pozic v politice a top managementu lze napří-
klad zařadit tyto indikátory:  

–  Chybí jim empatie, tedy schopnost porozumět 
myšlenkám a pocitům druhých.

–  Jsou schopní zneužívat jiné lidi, aniž by pociťo-
vali jakékoliv výčitky.

–  Jsou to osoby s povrchním šarmem a povrchním 
charismatem.

–  Dovedně spletou dohromady mnoho různých 
faktů, které spolu příliš nesouvisí, mohou však 
vypadat jako určitá vize.

–  Jsou imunní vůči následkům, které plynou z je-
jich činů, někteří se dokonce těmito následky 
baví.

–  Mají přehnané sebevědomí (kdo je zná blíže, říká, 
že ho mají nekonečně mnoho) a sebehodnocení.

–  Jsou schopni důvěryhodně vyprávět příběhy ze 
života (často lživé) a působit tak, jakoby se kolem 
nich vznášela jakási vize. 

–  Psychopat v politice a manažerských pozicích je 
poměrně častá konstelace. Ono jich totiž dnes 
není málo v populaci, natož v řídících funkcích, 
kam je to táhne. Do politiky je to táhne ještě více, 
je jich tam řádově desítky procent.  

Odborná literatura uvádí, že psychopat ve vedoucí 
pozici si promyšleně vytvoří příznivce, ty pak pou-
žívá jako efektivní zeď proti těm, co ho již prohlédli, 
tedy vědí o nebezpečí pro organizaci. Přítomnost či 
nepřítomnost strategie, ať sebedražší, není totiž vů-
bec spolehlivým rozlišovacím parametrem schop-
ného vedoucího, který ví, kam firmu směrovat. 
Každopádně i  zde se klopotně potvrzuje platnost 
lidových mouder. A jak říkají sedláci, nechval obilí, 
dokud není ve stodole.

Text: PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, firemní sociolog
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V dalším čísle naleznete
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Průmyslová politika a konkurenceschopnost 
– studie společnosti Assolombarda

Průmysl je páteří evropské ekonomiky. Přispívá 
k růstu, poskytuje pracovní místa a slouží jako 
motor internacionalizace a  inovace. Pulzující 
průmyslový sektor je celkově velkým přínosem 
pro evropské hospodářství. Více než 52 milio-
nů Evropanů je přímo či nepřímo zaměstnáno 
v průmyslovém sektoru.

Je však zřejmé, že evropský průmysl čelí velkým vý-
zvám. Trvalý deficit konkurenceschopnosti v Evropě 
v  posledních letech ohrožuje růst a  zaměstnanost. 
Evropa potřebuje silný a  konkurenceschopný prů-
mysl k  zajištění udržitelného růstu, jakož i  oživení 
hospodářství a zaměstnanosti. 

Konfederace evropského podnikání BusinessEu-
rope vyzývá všechny evropské instituce a  členské 
státy, aby evropský průmysl vrátily zpět na cestu 
růstu a zvýšily opět podíl průmyslu na HDP EU na 
výši 20 procent do roku 2020. Evropa musí aktivně 
podporovat podniky v  jejich úsilí zvýšit svůj podíl 
na trhu v  globální ekonomice, protože jsou to pře-
devším firmy, nikoli vlády, které vytvářejí pracovní 
místa.

Evropě však chybí strukturovaný a ambiciózní plán 
na posílení evropského zpracovatelského průmyslu. 
Aby bylo možné identifikovat konkrétní výstupy, je 
nutné vědět, co dělá průmyslové podniky úspěšné 
nebo neúspěšné. Z  tohoto důvodu byla provedena 
komplexní studie společnosti Assolombarda, kterou 
Konfederace evropského podnikání BusinessEurope 
představuje na svých webových stránkách.

Assolombarda je členem největší regionální podni-
katelské asociace v  Itálii zahrnující oblasti Milano, 
Monza, Brianza a  Lodi. V  roce 2015 její výzkumné 

oddělení sestavilo ucelený soubor dat pro identifi-
kaci toho, co dělá firmu špičkovou. Některé z analýz 
studie potvrzují výsledky široce známé v ekonomic-
ké teorii, jako je vztah mezi exportními aktivitami 
a produktivitou, nebo výhody vyplývající z kvality 
lidského kapitálu. Výsledky jsou inovativní a velmi 
užitečné.

Průzkum byl proveden na 650 evropských společ-
nostech v pěti nejdynamičtějších regionech Evropy.

Studie je ke stažení na odkazu:  
https://www.businesseurope.eu

(-vr-)
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Česká marketingová společnost (ČMS) vyhlásila 
12. ročník soutěže Marketér roku. Slavnostního 
vyhlášení nadcházejícího ročníku soutěže, které 
proběhlo v  rámci semináře Zkušenosti marke-
tingově orientované firmy, se zhostili doc. Jitka 
Vysekalová, prezidentka ČMS, a  Miroslav Bobek, 
ředitel ZOO Praha a loňský celkový vítěz. Marke-
téra roku 2016 podpořil jako v předchozích letech 
prof. Philip Kotler, jedna z  největších osobností 
světového marketingu. Mezi významné partnery 
a sponzory soutěže dlouhodobě patří Svaz českých 
a moravských výrobních družstev.

Součástí soutěže Marketér roku jsou vedle hlavní 
ceny Velkého delfína oborové zvláštní ceny, kate-
gorie Malý delfín, ale také ocenění Mladý delfín 
pro studenty vysokých škol z oborů zaměřených na 
marketing. ČMS již od roku 2005 oceňuje význam-
né osobnosti z  oblasti marketingu, které působí 
v hospodářství, poradenských a výzkumných mar-
ketingových organizacích nebo školství. Hlavním 
záměrem jak soutěže, tak i  samotné společnosti, je 
přispět k rozvoji marketingu v České republice, po-

pularizovat výrazné osobnosti v  oboru a  vyzdvih-
nout jejich odbornou úroveň. Projekty přihlášené 
do soutěže Marketér roku se hodnotí především 
z  pohledu inovativnosti, efektivnosti, rozvoje me-
tod a  principu marketingu včetně dodržení etic-
kých a dalších předpokladů.

V  loňském roční-
ku soutěže uspěli 
v  konkurenci vý-
znamných českých 
a  nadnárodních 
firem také zástupci 
českých výrobních 
družstev. Malým 
delfínem byl oce-
něn Vít Panocha, 
obchodní ředitel 
VŘÍDLA Karlovy 
Vary, za vytvoření 
komplexní marke-
tingové koncepce 
družstva a diplom za nominaci produktové inovace 
udělila Hodnotitelská komise soutěže Ing. Martinu 
Špryňarovi, generálnímu řediteli DRUPOLU Praha.

Slavnostní vyhlášení výsledků Marketéra roku 
2016 proběhne ve čtvrtek 18. května, tradičně v Di-
vadelním klubu Lávka na Novotného lávce. Uzávěr-
ka přihlášek je 15. dubna, podmínky a podrobnosti 
o  soutěži, zejména o  způsobu podávání přihlášek, 
naleznou zájemci na webových stránkách ČMS 
www.cms-cma.cz, případně je možné směrovat dal-
ší dotazy na e-mailovou adresu info@cms-cma.cz.

Česká marketingová společnost (ČMS) je dob-
rovolnou neziskovou organizací, která sdružuje 
marketingové pracovníky a zájemce o marketing 
formou kolektivního a  individuálního členství. 
Z původního poslání co nejvíce přispívat k rozší-
ření marketingu v České republice se v současné 
době zaměřuje především na podporu komunika-
ce mezi marketingovými odborníky, zvyšování 
kvality marketingového řízení a marketingových 
činností. ČMS každoročně vyhlašuje soutěž Mar-
ketér roku, v  níž oceňuje významné osobnosti 
z  oblasti marketingu, které působí v  hospodář-
ství, poradenských a  výzkumných marketingo-
vých organizacích nebo školství.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: ČMS
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Práva a  povinnosti člena družstva vyplývají ze 
zákona o  obchodních korporacích a  stanov. Vznik 
členství v družstvu, stejně jako i vznik práv a povin-
ností spojených s tímto členstvím, podmiňuje zákon 
převzetím vkladové povinnosti k  základnímu člen-
skému vkladu. Tato povinnost se plní v celém rozsa-
hu před vznikem členství, pokud stanovy neurčují, 
že podmínkou vzniku členství v družstvu je splnění 
uvedené vkladové povinnosti ve výši vstupního vkla-
du a neumožňují ve zbývajícím rozsahu její splnění až 
po vzniku členství. Základním členským vkladem se 
člen podílí na základním kapitálu družstva po celou 
dobu trvání svého členství v družstvu. 

Z důvodu svého členství v družstvu není člen povi-
nen nad výši převzaté vkladové povinnosti k základ-
nímu členskému vkladu nic plnit, avšak tato zásada 
se neuplatňuje bez výjimek. Umožňují-li to stanovy, 
může člen především převzít na základě smlouvy 
s družstvem vkladovou povinnost k jednomu či více 
dalším členským vkladům, kterou je pak povinen 
splnit podle ujednání této smlouvy. 

Stanovy družstva mohou také určit, že základní 
členský vklad lze jednou za tři roky zvýšit doplat-
ky členů, a  to až na trojnásobek jeho stávající výše. 
Přijme-li členská schůze na základě této úpravy ve 
stanovách rozhodnutí, že se základní členský vklad 
tímto způsobem zvyšuje, musí člen v  určené lhůtě 
povinnost k doplatku splnit.

Člen z  důvodu svého členství v  družstvu neručí 
za splnění povinností družstva a  ve vztahu k  jiným 
osobám proto v souvislosti s činností družstva žádné 
povinnosti nemá. Stanovy však mohou určit, že má 
povinnost přispět na úhradu ztráty družstva zjištěné 
řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, pokud 
o  jejím uložení rozhodne členská schůze. Tato uhra-
zovací povinnost pak musí být ve stanovách určena 
pro jednotlivé členy ve stejné výši a s výjimkou uhra-
zovací povinnosti členů zvolených do představenstva 
nebo kontrolní komise, u  nichž může být vymezena 
stanovami až do výše desetinásobku základního člen-
ského vkladu, nesmí být vyšší než částka představující 
trojnásobek základního členského vkladu. Uhrazovací 
povinnosti může být členu uložena opakovaně, avšak 
její celková výše za dobu trvání členství člena v druž-
stvu nesmí přesáhnout částku určenou stanovami. 

Člen musí po dobu trvání svého členství v družstvu 
dodržovat stanovy a  vedle uvedených povinností 
souvisících s  jeho majetkovou účastí v družstvu má 
proto rovněž další povinnosti, které vyplývají ze 
stanov. Pro osobu, která se stává členem družstva, je 

rozhodující úprava, která je obsažena ve stanovách 
v době vzniku jejího členství v družstvu. Zákon o ob-
chodních korporacích dává členu možnost zabránit, 
aby pozdější změna stanov byla vůči němu účinnou, 
tedy, aby byl nucen se jejich pozdější změnou řídit, 
pokud pro její přijetí na členské schůzi nehlasoval 
a nesouhlasí s ní. Člen toho dosáhne, jestliže do třice-
ti dnů ode dne, kdy změnu stanov členská schůze při-
jala, doručí družstvu své oznámení, že z něj z důvodu 
svého nesouhlasu se změnou stanov vystupuje. Pak 
platí, že vztah mezi tímto členem a družstvem se řídí 
dosavadními stanovami, a že jeho členství v družstvu 
zanikne uplynutím kalendářního měsíce, v  němž 
oznámení o svém vystoupení družstvu doručil. 

K  povinnostem člena patří také dodržovat roz-
hodnutí orgánů družstva. Musí jít samozřejmě vždy 
o rozhodnutí přijaté v mezích působnosti těchto or-
gánů podle zákona o obchodních korporacích a sta-
nov družstva, které je i v ostatních směrech v souladu 
s právními předpisy. 

Družstvo vede seznam členů. Člen je povinen druž-
stvu pro potřebu vedení tohoto seznamu sdělit údaje, 
které se do něj zapisují a každou změnu zapisovaného 
údaje mu bez zbytečného odkladu oznámit a doložit. 

S  členstvím v  družstvu je podle zákona o  obchod-
ních korporacích spojeno především právo volit a být 
volen do orgánů družstva. Právo volit členy volených 
orgánů má proto každý člen družstva, pokud nejde 
o případ, kdy člen podle uvedeného zákona nemůže 
na členské schůzi vykonávat hlasovací právo z důvo-
du prodlení s plněním své vkladové povinnosti anebo 
se nejedná o jiného člena, jenž jedná ve shodě s tím, 
kdo z tohoto důvodu nemůže uvedené hlasovací právo 
vykonávat. Člen může být do orgánu družstva volen 
pouze tehdy, jestliže je ve smyslu zákona o živnosten-
ském podnikání bezúhonný, nenastala u něj skuteč-
nost, která je překážkou provozování živnosti, a není 
u něho dána ani jiná překážka pro výkon funkce.

Stejně tak významné je rovněž právo člena plynoucí 
přímo ze zákona o obchodních korporacích, a to právo 
účastnit se řízení a  rozhodování v  družstvu. Úprava 
tohoto práva musí být v  podrobnostech obsažena ve 
stanovách každého družstva. Právo účastnit se řízení 
a rozhodování v družstvu je uplatňováno zejména při 
účasti člena na jednání a rozhodování členské schůze. 
S  tímto právem úzce souvisí právo člena domáhat se 
za podmínek podle uvedeného zákona za družstvo ná-
hrady újmy proti členovi orgánu družstva včetně spl-
nění případné povinnosti k  náhradě podle soudního 
rozhodnutí anebo dohody o vypořádání takové újmy.

Práva a povinnosti člena družstva
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Výčet práv uvedený v zákoně o obchodních korpo-
racích uzavírá právo člena podílet se na výhodách po-
skytovaných družstvem. Jde o právo, jehož smyslem 
je naplňovat účel, k  němuž bylo družstvo založeno.  
O  jaké výhody se zde jedná, proto zákon ponechává 
určit stanovám v rámci úpravy práv a povinností čle-
na plynoucích mu z členství v družstvu. 

Člen družstva se vždy podílí svým členským vkla-
dem na základním kapitálu družstva, avšak tato 
účast sama nezakládá právo člena podílet se na zisku 
dosaženém  činností družstva. Je opět na stanovách 
družstva, zda takové právo členů anebo jen některých 
z nich určí. Se zánikem uvedené majetkové účasti čle-
na je však spojeno vždy právo na vypořádací podíl, 
pokud nejsou práva povinnosti plynoucí z  členství 
při zániku členství člena v družstvu převáděna ane-
bo nepřechází na někoho jiného, a to stejně tak, jako 

právo člena na podíl na likvidačním zůstatku při zru-
šení družstva s likvidací.

Družstvo se v  pojetí podle zákona o  obchodních 
korporacích zakládá za účelem vzájemné podpory 
svých členů nebo třetích osob, tímto účelem však 
může být také podnikání.  Je zřejmé, že pokud má 
být uvedený účel naplňován, musí družstvem posky-
tované výhody odpovídat potřebám, které mají být 
jeho činností uspokojovány, přičemž možnost člena 
podílet se na zisku nemusí mít význam žádný anebo 
jen vedlejší. Je-li účelem, který družstvo sleduje, na-
opak podnikání, nabízí se vedle případného podílu 
člena na dosaženém zisku jako výhoda spojená s prá-
vy a povinnostmi z členství například možnost člena 
najít v družstvu pracovní uplatnění. 

Text: JUDr. Miroslav Machala
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–  Komise navrhla nová daňová pravidla pro zjednodušení přeshraničních on-line obchodů v EU.
–  Už nebude nutné, aby se internetoví obchodníci registrovali kvůli DPH v každé zemi, kde pro-

dávají (což stojí okolo 8000,- eur na zemi).
–  Vznikne centrální portál pro platby DPH on-line, což sníží byrokracii a ušetří firmám  

2,3 miliardy eur.
–  Podniky s ročními on-line prodeji do 10 000,- eur budou moct uplatňovat DPH pravidla, na 

které jsou zvyklé ve své zemi.
–  Zruší se osvobození od DPH na zásilky ze třetích zemí do EU v hodnotě pod 22 eur, protože to 

znevýhodňuje EU podniky, které DPH musejí uplatňovat vždy.

Komise navrhuje nová daňová pravidla  
na podporu elektronického obchodu  
a on-line podnikání v EU

Evropská komise představila řadu opatření ke 
zlepšení prostředí v oblasti daně z přidané hodnoty 
(DPH) pro podniky v EU zabývající se elektronickým 
obchodem. Návrhy Komise umožní spotřebitelům 
a  společnostem, zejména začínajícím podnikům 
a malým a středním podnikům, snadněji nakupovat 
a prodávat zboží a služby on-line.

Zavedením portálu pro platby DPH on-line pro celou 
EU („jednotného kontaktního místa“) se významně 
sníží náklady na plnění povinností spojených s plat-
bou DPH, což podnikům v  EU přinese roční úspory 
ve výši 2,3 miliardy eur. Nová pravidla také zajistí, 
že DPH se bude platit v  členském státě konečného 
spotřebitele, čímž dojde ke spravedlivějšímu rozdě-
lení daňových příjmů mezi zeměmi EU. Návrhy by 
členským státům pomohly kompenzovat současnou 

ztrátu DPH v  souvislosti s  internetovými obchody 
odhadovanou každoročně na 5 miliard eur. Odha-
dovaná ztráta příjmů pravděpodobně do roku 2020 
dosáhne 7 miliard eur a je nutné okamžitě jednat.

Komise v  neposlední řadě dostojí svému závazku 
umožnit členským státům uplatňovat stejnou sazbu 
DPH na elektronické publikace, například elektro-
nické knihy a  on-line noviny, jako na jejich tištěné 
ekvivalenty tím, že zruší ustanovení, která vylučovala 
elektronické publikace z příznivého daňového režimu, 
který se vztahoval na tradiční tištěné publikace.

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný 
digitální trh, v  této souvislosti uvedl: „Plníme naše 
sliby a uvolňujeme elektronický obchod v Evropě. Již 
dříve jsme navrhli, aby doručování balíků bylo efektiv-
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PODROBNÝ PŘEHLED HLAVNÍCH OPAT-
ŘENÍ

Nová pravidla v oblasti DPH pro prodej zboží a slu-
žeb on-line

 V  současné době se internetoví obchodníci musí 
kvůli DPH registrovat ve všech členských státech, 
ve kterých prodávají zboží. Je to často citováno jako 
jedna z  největších překážek pro přeshraniční elekt-
ronický obchod, která podniky stojí okolo 8 000 eur 
v každé zemi EU, ve které prodávají. Komise navrhu-
je, aby podniky zpracovávaly jen jedno jednoduché 
čtvrtletní daňové přiznání pro splatnou DPH týkající 
se celé EU s  využitím jednotného kontaktního mís-

ta pro DPH on-line. Tento 
systém, který již existuje 
pro prodej elektronických 
služeb, jako jsou aplikace 
do mobilních telefonů, se 
osvědčil, když se v  roce 
2015 jeho prostřednictvím 
vybrala DPH ve výši více 
než 3  miliardy  eur. Admi-

nistrativní zátěž pro podniky se sníží o  neuvěřitel-
ných 95 procent, což podnikům v EU přinese celkově 
úspory ve výši 2,3 miliardy eur a zvýší příjmy člen-
ských států z DPH o 7 miliard eur.

Zjednodušení pravidel v  oblasti DPH pro mikro-
podniky a začínající podniky 

Bude zavedena nová roční prahová hodnota ve výši 
10  000  eur v  prodejích on-line, pod kterou podniky 
prodávající do zahraničí budou moci nadále uplat-
ňovat pravidla pro DPH, na která jsou zvyklé ve své 
domovské zemi. Na základě toho bude pro 430  ti-
síc  společností v celé EU, představujících 97 procent 
všech mikropodniků obchodujících přes hranice, 
jednodušší splňovat pravidla v  oblasti DPH. Druhá 
nová roční prahová hodnota ve výši 100  000  eur 
zjednoduší fungování malých a  středních podniků, 
pokud jde o  DPH, díky zjednodušeným pravidlům 
identifikace sídel jejich zákazníků. Prahové hodnoty 
by se mohly začít uplatňovat na elektronické služby 
již od roku 2018 a na zboží on-line od roku 2021. Dal-
ší zjednodušení by nejmenším podnikům umožnila 
využívat tatáž jim známá pravidla v  oblasti DPH, 
jaká platí v  jejich domovských zemích, například 
požadavky na fakturaci a  vedení záznamů. Prvním 
kontaktním místem bude vždy správce daně v místě, 
kde je podnik usazen, a podniky už nebudou podléhat 
auditu ze strany každého členského státu, ve kterém 
prodávají.

Opatření proti podvodům v oblasti DPH organizo-
vaným mimo EU

Malé zásilky dovážené do EU v  hodnotě nižší než 
22  eur jsou v  současné době osvobozeny od DPH. 
Vzhledem k  množství přibližně 150  milionů balíků 
dovážených každoročně do EU bez platby DPH je ten-

nější a dostupnější, aby spotřebitelé byli při nákupech 
on-line lépe chráněni a abychom se vypořádali s bez-
důvodným zeměpisným blokováním. Nyní odstraňuje-
me poslední překážku tím, že zjednodušujeme pravidla 
pro DPH. Dnešní návrh nejen podpoří podniky, zejmé-
na ty nejmenší a začínající, ale také zefektivní veřejné 
služby a zlepší přeshraniční spolupráci.“

„Podniky v  EU obchodující on-line nás žádaly, aby-
chom jim ulehčili život. Dnes této žádosti vyhovíme. 
Velké i malé společnosti, které prodávají zboží a služby 
prostřednictvím internetu do zahraničí, budou nyní 
vypořádávat DPH stejným způsobem, jako kdyby re-
alizovaly prodeje ve svých 
vlastních zemích. Zname-
ná to méně promrhaného 
času, méně byrokracie 
a  nižší náklady. Zároveň 
zjednodušujeme pravidla 
pro mikropodniky a  za-
čínající podniky, což jim 
usnadní přístup na nové 
trhy. Naše návrhy znamenají, že evropské vlády by 
měly mít k  dispozici dodatečných 100  milionů  EUR 
týdně, které budou moci použít na služby pro své ob-
čany,” uvedl  komisař pro hospodářské a finanční zále-
žitosti, daně a cla Pierre Moscovici.

Návrhy zahrnují nový přístup k DPH v oblasti elek-
tronického obchodu a navazují na závazky Evropské 
komise obsažené v  dokumentech Strategie pro jed-
notný digitální trh v  Evropě a  Akční plán v  oblasti 
DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU.

KOMISE NAVRHUJE ZEJMÉNA:
–  nová pravidla umožňující společnostem, které pro-

dávají zboží na internetu, aby se snadno vypořádaly 
se všemi svými povinnostmi v oblasti DPH na jed-
nom místě,

–  zjednodušit pravidla DPH pro začínající podniky 
a mikropodniky, které prodávají na internetu; DPH 
na přeshraniční prodeje nižší než 10 000 eur se bude 
zpracovávat vnitrostátně; malé a  střední podniky 
budou těžit z jednodušších postupů přeshraničních 
prodejů až do výše 100  000  eur, což jim usnadní 
fungování,

– opatření proti podvodům v  oblasti DPH organizo-
vaným mimo EU, které mohou narušit trh a  vytvořit 
nekalou soutěž,

–  umožnit členským státům snížit sazby DPH pro 
elektronické publikace, jako jsou elektronické kni-
hy a on-line noviny. 

Tyto legislativní návrhy budou předloženy Evrop-
skému parlamentu ke konzultaci a Radě k přijetí.
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to systém otevřen masivním podvodům a zneužívá-
ní, což významně narušuje trh ve vztahu k podnikům 
EU. Podniky EU jsou za prvé jasně znevýhodněny, 
protože na rozdíl od svých konkurentů mimo EU, 
musí uplatňovat DPH od prvního prodaného cen-
tu. Za druhé, u dováženého zboží o vysoké hodnotě, 
jako jsou chytré telefony a tablety, dochází neustále 
k tomu, že je uváděna jejich nižší hodnota, nebo jsou 
v  dovozních dokumentech špatně popsány, aby se 
mohlo využít osvobození od DPH. Komise proto roz-
hodla o zrušení tohoto osvobození.

Stejná pravidla pro zdanění elektronických knih, 
elektronických novin a jejich tištěných ekvivalentů

Současná pravidla umožňují členským státům zda-
ňovat tištěné publikace, jako jsou knihy a noviny, sní-
ženou sazbou nebo v některých případech extrémně 
sníženou či dokonce nulovou sazbou. Stejná pravidla 
vylučují elektronické publikace, což znamená, že tyto 
produkty musí být zdaněny základní sazbou. Jakmi-
le jej odsouhlasí všechny členské státy, nový systém 
umožní přizpůsobení sazeb na elektronické publika-
ce sazbám uplatňovaným u  tištěných publikací, ale 
nebude k tomu zavazovat.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

– Jedná se o největší reformu od zavedení centralizovaných energetických systémů
–  Spotřebitelé budou moct vyrábět a prodávat vlastní energii, rychle porovnávat ceny a vybírat si 
–  Zvýšení energetické efektivnosti o 30 procent do roku 2030
–  Zvýšení podílu zelené energie na 27 procent do roku 2030
–  Opatření na urychlení inovací v čisté energii a renovace budov (v EU je 75 procent energeticky 

neefektivních budov, přes 40 procent energie se spotřebuje na vytápění/chlazení budov)
–  Stimul pro ekonomiku: od roku 2021 mobilizuje balíček veřejné a soukromé investice ve výši až  

177 miliard eur ročně, a může tak v následujícím desetiletí vyvolat až 1 procento růst HDP, vznik  
až 900 tisíc nových pracovních míst 

Komise schválila megabalíček  
pro přechod na čistou energii

Evropská komise představila balíček opatření, 
jejichž cílem je udržet konkurenceschopnost Evrop-
ské unie v době, kdy přechod na čistou energii mění 
globální trhy s  energií. Komise chce, aby EU hrála 
v přechodu na čistou energii vůdčí úlohu, ne jen aby 
se mu přizpůsobila. Proto se EU zavázala snížit emi-
se CO2 do roku 2030 nejméně o 40 procent, přičemž 
chce zároveň modernizovat ekonomiku EU a  vy-
tvářet pracovní místa a  růst pro všechny evropské 
občany. Návrhy mají tři hlavní cíle: upřednostňovat 
energetickou účinnost, dosáhnout vedoucího posta-
vení v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a zajistit 
spravedlivé podmínky pro spotřebitele. 

Spotřebitelé budou mít na trzích s energií v budouc-
nu aktivní a ústřední roli. V budoucnosti budou mít 
spotřebitelé v  celé EU lepší možnosti výběru dodá-
vek, přístup k  nástrojům pro srovnání cen energií 
a možnost vyrábět a prodávat vlastní elektřinu. Větší 
transparentnost a  lepší právní předpisy přinášejí 
občanské společnosti více příležitostí, jak se zapojit 
do energetického systému a reagovat na cenové sig-

nály. Balíček také obsahuje řadu opatření, která mají 
chránit nejzranitelnější spotřebitele.

Maroš Šefčovič, místopředseda Komise odpovědný 
za energetickou unii, uvedl: „Dnešní balíček podpoří 
přechod na čistou energii prostřednictvím moderni-
zace našeho hospodářství. Evropa v posledních letech 
stojí v  čele celosvětového boje proti změně klimatu 
a nyní jde příkladem tím, že vytváří podmínky pro 
udržitelná pracovní místa, růst a investice. Návrhy se 
dotýkají všech odvětví souvisejících s čistou energií: 
výzkumu a  inovací, dovedností, budov, průmyslu, 
dopravy, digitálního sektoru, financí a řady dalších. 
Tato opatření dají všem evropským občanům a pod-
nikům prostředky k tomu, aby mohli z přechodu na 
čistou energii vytěžit co nejvíce.“ 

Miguel Arias Cañete, komisař pro opatření v  ob-
lasti klimatu a energetiku, prohlásil: „Naše návrhy 
přinesou silnou tržní poptávku po nových techno-
logiích, vytvoří vhodné podmínky pro investory, 
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dají větší možnosti spotřebitelům, zlepší fungování 
trhů s  energiemi a  pomohou nám splnit cíle v  ob-
lasti klimatu. Obzvláště hrdý jsem na závazný cíl 
30procentní zvýšení energetické účinnosti, neboť 
omezí naši závislost na  dovozu energie, vytvoří 
více pracovních míst a  povedou k  dalšímu snížení 
emisí. Evropa je na pokraji revoluce v oblasti čisté 
energie. Stejně jako v případě Pařížské dohody i zde 
uspějeme pouze tehdy, budeme-li spolupracovat. 
Komise těmito návrhy ukázala cestu ke konkuren-
ceschopnějšímu, modernějšímu a  ekologičtějšímu 
energetickému systému. Nyní spoléháme na to, že 
Evropský parlament a  členské státy jej pomohou 
uskutečnit.“

Balíček Komise „Čistá energie pro všechny Evro-
pany“ byl navržen tak, aby bylo patrné, že přechod 
na čistou energii je růstovým odvětvím budoucnosti 
– vyplatí se do něj investovat. V  roce 2015 přilákala 
čistá energie v  celosvětovém měřítku investice ve 
výši přes 300 miliard eur. EU má nyní možnost vyu-
žít své politiky pro výzkum, vývoj a inovace, a vytvo-
řit tak z  této transformace konkrétní průmyslovou 
příležitost.  Balíček od roku 2021 mobilizuje veřejné 
a soukromé investice ve výši až 177 miliard eur roč-
ně, a  může tak v  následujícím desetiletí vyvolat až 
jednoprocentní růst HDP a vytvořit 900 tisíc nových 
pracovních míst.

Legislativní návrhy v  rámci balíčku „Čistá ener-
gie pro všechny Evropany“ se týkají energetické 
účinnosti, energie z  obnovitelných zdrojů, 
koncepce trhu s  elektřinou, zabezpečení 
dodávek elektřiny a  pravidel správy pro 
energetickou unii. Kromě toho se navrhu-
je další směřování v  oblasti ekodesignu 
a strategie pro propojenou a automatizo-
vanou mobilitu.  

Balíček také obsahuje opatření s  cílem 
urychlit inovace v  oblasti čisté energie 
a  renovovat budovy v  Evropě. Přiná-
ší opatření, která mají podpořit veřejné 
a  soukromé investice, napomoci konkuren-
ceschopnosti průmyslu EU a zmírnit společen-
ský dopad přechodu na čistou energii. Zkoumáme 
rovněž způsoby, jak by EU mohla dále zastávat vedou-
cí postavení v technologiích a službách v oblasti čisté 
energie a pomáhat tím třetím zemím při dosahování 
jejich politických cílů.

V říjnu 2014 schválila Evropská rada rámec politiky 
v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, v němž 
si EU stanovila ambiciózní cíl snížit domácí emise 
skleníkových plynů do roku 2030 v  celé své ekono-
mice alespoň o  40 procent. Správnost přístupu EU 

potvrzuje Pařížská dohoda. Provádění rámce politiky 
v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 dohod-
nutého na zasedání Evropské rady patří mezi priority 
v  rámci činností navazujících na Pařížskou dohodu. 
EU posiluje prostředí příznivé pro přechod k nízko-
uhlíkovému hospodářství prostřednictvím celé řady 
provázaných politik a nástrojů, které odráží strategii 
pro energetickou unii, jednu z deseti priorit Juncke-
rovy Komise.

Komise již předložila hlavní návrhy, jejichž účelem 
je uskutečnit cíl EU v  oblasti snížení emisí sklení-
kových plynů do roku 2030. V roce 2015 představila 
návrh reformy systému obchodování s  emisemi, 
který má zajistit potřebné snížení emisí v  energe-
tice a energeticky náročných odvětvích. V létě 2016 
Komise předložila návrhy na urychlení přechodu 
k  nízkouhlíkovému hospodářství v  ostatních vý-
znamných odvětvích evropské ekonomiky. Dnešní 
návrhy představují klíčové chybějící prvky, díky 
nimž bude plně realizován rámec politiky EU v ob-
lasti klimatu a  energetiky do roku 2030, zejména 
v  oblasti obnovitelných zdrojů a  energetické účin-
nosti.

K  veškerým legislativním návrhům souvisejícím 
s  energetickou unií, jež Komise předložila v  letech 
2015 a 2016, musí Evropský parlament i Rada přistu-
povat jako k prioritě. 

 
Zdroj: Evropská komise

www.evropska-unie.cz



za
jí

m
av

o
st

Anketa Český Slavík Matonni 2016 se letos, stejně jako v před-
cházejících ročnících, těšila velkému zájmu veřejnosti. Ta si zvo-
lila za své favority nejlepší zpěvačku, zpěváka, skupinu a další 
vítěze v daných kategoriích. Ceny, které vítězové ankety obdrželi 
v rámci slavnostního vyhlášení 26. listopadu 2016 v Hudebním 
divadle Karlín, jsou z dílen družstva umělecké výroby Granát 
Turnov.

Vítězové Českého slavíka získali ocenění  
vyrobené v Granátu Turnov

Připomeňme si, že družstvo Gra-
nát ceny vyrábí již od roku 1996. 
Stálo u zrodu soutěže, kdy se na 

základě návrhu akademické so-
chařky Heleny Hrabové přetvářel 
její nákres Hlavní ceny – Slavíků – 

do skutečné podoby. Ceny pro ab-
solutního vítěze se vyrábějí podle 
technologie firemních designérů. 
Cena pro skokana roku vznikla 
ve spolupráci se sklářskými vý-
tvarníky ze Střední uměleckoprů-
myslové školy sklářské v Novém 
Boru. Na skleněných doplňcích se 
podíleli také výtvarníci ze SUPŠ 
sklářské v Železném Brodě. Vrch-
ní spirála hlavní ceny, která je 
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uměleckým ztvárněním slavíka, 
je vyrobena ze zlaceného stříbra 
a osázena 89 českými granáty 
a jedním kamenem z horského 

křišťálu. Finální podoba slavíků 
je pak každoročně prací zručných 
designérů a šperkařů družstva 
Granát. 

KDO LETOS  
ZÍSKAL OCENĚNÍ?

Zpěvákem roku a  současně ab-
solutní vítěz ankety se stal Karel 
Gott. Druhé místo obsadil Tomáš 
Ortel, třetí místo získal Michal 
David. Mezi zpěvačkami zvítězila 
Lucie Bílá, druhé místo obsadila 
Lucie Vondráčková a  vítěznou 
trojici uzavřela Eva Farna. Ze sku-
pin na první místo vítězů dosáhl 
Kabát, druhé místo obsadil Ortel 
a třetí místo získali Chinaski.

Text: Jana Henychová
Foto: Václav Kropáček
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www.ceskyslavikmattoni.cz     www.granat.eu

Michal David přebírá ocenění

Skupina Kabát

Za Karla Gotta  
ocenění převzala  
jeho dcera Charlotte Ella

Přední dámy českého showbyznysu s oceněními vyrobenými v Granátu Turnov



Důbrava Valašské Klobouky

1) ÚSPORA PENĚZ A MÍSTA

Univerzální čisticí prostředek
Máte malý byt nebo jen nechcete skladovat řadu 

různých čisticích prostředků určených speciálně na 
to či ono? Jste na chatě či na chalupě a nechcete tam 
mít plno zbytečností? Poradíme vám, jak s minimál-
ním počtem čisticích prostředků uklidíte svůj domov 
k plné spokojenosti jeho obyvatel. 

Postačí vám naše tradiční univerzální Žabka a Wec-
tol.

Žabka je určená především na 
změkčení vody pro namáčení 
a zvýšení pracího účinku klasic-
kého pracího prášku, ale můžete 
ji úspěšně použít téměř všude. 
Kromě toho, že v Žabce namočíte 
nebo přeperete, takže nahradí 
prací prášek, můžete ji úspěšně 
využít na mytí nádobí, vyčistit 
s ní umyvadlo, vanu a  jiné kera-

mické a  smaltované povrchy. Při mytí rychle uvol-
ňuje zastaralé nečistoty a  rozpouští mastnou špínu.  
Může se použít i k mytí skla a nádobí, jen pak umyté 
nádobí opláchněte pitnou vodou. Pokud nemáte po 
ruce nic na podlahu, vsypte malé množství do kbelí-
ku s vodou a vytřete s ní podlahu, odmastí a vyčistí. 

Proti usazování vodního kamene a  rezavých po-
vlaků nebo k jejich odstranění je pro udržení čistoty 
na toaletě výborný některý z přípravků řady Wectol 
- Wectol WC gel, Wectol s desinfekční přísadou nebo 
Wectol pro čistotu koupelen. Při pravidelném použí-
vání těchto přípravků zůstane i  záchodová mísa po 
mnoha letech stále jako nová.

Tyto účinné přípravky vám usnadní práci a  zbude 
vám tak více času na odpočinek v  přírodě. Užijte si 
pohodu.

2) NETRADIČNÍ VYUŽITÍ  
KLASICKÝCH ČISTÍCÍCH  
PŘÍPRAVKŮ.

Ano, mnoho přípravků je původně určeno na určité 
konkrétní použití, ale většinou ze zkušenosti zjistíte, 
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že některé z nich se dají využít i trochu jinak. Jen je 
potřeba to nejdříve opatrně vyzkoušet na nepříliš 
viditelném místě. Případně, když je zašpinění takové, 
že si řekneme: „No, horší už to snad nebude,“ a zkou-
šíme, co zabere. Několik vyzkoušených rad by se vám 
třeba mohlo hodit.

Čistící prostředky Brela jemný 
krém a  Brela na sklokeramické 
desky se dají použít i  jinde než 
v kuchyni.

Nemůžete se rozloučit s  po-
hodlnými teniskami, i  když 

mají hodně zašlou kdysi 
bílou podrážku? Nemusí-
te je vyhazovat. Nejdřív 
ji zkuste vyčistit naším 
jemným čistícím kré-
mem Brela. Je sice určen 
především do kuchyně, 
kde účinně vyčistí nádo-
bí z varného skla i nerezu 
nebo nerez dřez, ale ná-
sledující obrázky vás jistě 
přesvědčí. Určitě lehce 
poznáte, která bota je vy-
čištěna Brelou.

Léto skončilo a vy uklí-
zíte zahradní nábytek? 
Byl původně bílý, ale teď 
je ušpiněný a  zašlý? Na 
ten kovový vyzkoušejte 
jemný čistící krém Brela 
a na bílý plastový bychom 

zase mohli doporučit Lin na 
akrylátové vany. 

Vyměnili jste před několika lety svoje dřevěná okna 
za bílá plastová a zdají se vám jejich rámy už poněkud 
zašedlé? Nechcete si poškodit povrch drsnějším čisti-
cím prostředkem? Použijte tekutý Lin na akrylátové 
vany ve spreji a budete překvapeni, jak působí. Pokud 
nejsou rámy již narušeny, poškrábány dřívějším čiš-
těním, budou po setření přípravku jako nové, znovu 
bílé. Jen to zkuste!

Lin na akrylátové vany – čistící prostředek  na ak-
rylátové výrobky, šetrný a jemný

Pomocí dlouhotrvající pěny  lépe odstraní  nečis-
toty a  usazeniny z  akrylátových 
povrchů.

Použití: aplikujte přímo 
na znečištěnou plochu. 
Nechte krátce působit, 
popřípadě lehce rozetřete, 
důkladně opláchněte vodou. 
Postup je možné opakovat. 

Brela krém na sklokera-
mické desky - vysoce účinný čisti-
cí krém s jemným abrazivem.

Důkladně odstraní tukové při-
páleniny a  zaschlé nečistoty. Po 
použití zanechává jemný lesk, kte-
rý chrání povrch sklokeramické 
desky před poškozením. 

Použití: krém naneste na vy-
chladlou sklokeramickou 
desku, nechte působit 
a poté vlhkým hadříkem 
nebo houbičkou po-
vrch vyčistěte. Nako-
nec vyleštěte suchým 
hadříkem. Podle po-
třeby postup opakujte.

Brela čisticí krém do 
kuchyně i  koupelny - 
vysoce účinný čisticí 
krém s jemným abrazi-
vem. 

Čistí zejména tukové 
připáleniny, zaschlou 
a  zastaralou nečistotu. 
Je určen na tvrdé kuchyňské 
povrchy, sklokeramické desky, vařiče, sporáky. Vy-
čistí hrnce, pánve, nádobí, ale i obkladačky, dlaždice, 
vany a umyvadla.

Použití: přípravek naneste na hadřík a vytírejte do 
odstranění nečistot. Po vyčištění opláchněte vodou, 
případně vytřete vlhkým a nakonec suchým hadří-
kem.

Text: Ing. Štěpánka Tomaštíková
Foto: archiv Důbrava
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