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slovo úvodem

Ing. Miloslav Janíček

předseda družstva Brněnská Drutěva
člen představenstva SČMVD
Vážené dámy, vážení pánové,
velmi rád touto cestou zdravím Vás všechny, kolegyně a kolegy z družstev i čtenáře našeho časopisu.
Ještě nedávno jsme doma i v práci měnili kalendáře
za nové, aktuální pro letošní rok 2017. V období vánočních svátků i dalších volných dní jsme se snažili
věnovat svým blízkým i odpočívat.
Čtyři z těchto dní jsem vyhradil pobytu v hotelu Svazu
českých a moravských výrobních družstev v Mariánských
Lázních. Pokud jste ještě Hotel Kriváň nenavštívili, doporučuji k návštěvě. Blízkost
kolonády, nádherná příroda,
kraj, který si oblíbil a velmi
často navštěvoval romantický
Goethe.
V souvislosti s cestováním
a poznáváním zajímavých míst
mi dovolte ještě jedno doporučení a to návštěvu brněnské hvězdárny s novým digitáriem. Zde si člověk,
obzvláště v době změny data roku, může uvědomit více
souvislostí. Například, že čas je neuvěřitelně zajímavá
veličina. Připomenout si rozměry vesmíru, naší galaxie, naší planety Země i dobu trvání existence člověka.
Z tohoto jiného úhlu pohledu můžeme potom hodnotit
i naše nejdůležitější problémy.
Svůj prožitý čas a naši dobrou náladu si nenechme
příliš kazit. Zkusme se zaměřovat na kladnou stránku života a být optimisté.

Máme jedinečnou a talentovanou sílu a preciznost
řemesel, která se v dnešním světě vidí málo. Tento
um se postupně vytrácí i pod vlivem nových technologií. Osob, které znají dokonale tradiční řemeslo,
tudíž stále ubývá.
Všichni se snažíme prezentovat jako zodpovědná
obchodní společnost - družstvo, pracující kvalitně
a dodržující termíny dodávek.
Důležitou vlastností nás družstev spojených ve svazu je vzájemná spolupráce a soudržnost. Sobeckých
individualistů je ve světě mnoho, ale úspěch spočívá
ve společné síle a jednotě. Jsme partnery a můžeme
se nadále vzájemně poznávat a doporučovat i dalším
obchodním partnerům. Osobní doporučení je nejlepší reklamou.
Velmi mě zaujaly výrobky družstev, které jsem nedávno navštívil - Irisa Vsetín, Snaha Brtnice, SONA
Žďár nad Sázavou a Moravská Ústředna Brno. Nejen
tato družstva nás reprezentují i na zahraničních trzích.A samozřejmě dveře našeho družstva jsou Vám
otevřeny, neváhejte nás navštívit.
Těším se na další osobní setkání s Vámi a hodně
štěstí a zdraví i v letošním roce Vám i Vašim blízkým.

Na začátku roku jsem si položil otázku: „ Co je vlastně v současném světě
důležité?“ Nemůžeme ignorovat ani
světovou ani domácí politiku, ani
ekonomickou a sociální situaci. Ale
jaké jsou vlastně základy a pilíře naší
společnosti, kterou společně chceme
budovat?
Vraťme se tedy k našim družstvům.
Jaká je naše „družstevní“ síla a co jsou
pilíře, na kterých můžeme stavět, aby
naše společnost byla stabilní a úspěšná na domácím trhu i ve světě?

www.druteva.cz
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KARAT, družstvo, Brno

Originální šperky nejen pro nevěsty

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

2/2017

Být krásná jako princezna z pohádky - to je sen snad každé nevěsty, která chce svůj důležitý den života prožít v romantickém opojení… Pro mnohé z žen je to jedinečný den v životě, kdy se tak mohou
alespoň na krátkou dobu cítit. Samozřejmě se dá svatební den prožít tak, že si nevěsta zakoupí šaty
v levném butiku a ozdobí se stylovou bižuterií či šperky, které běžně nosí – koneckonců, oblečení
a doplňky nevěsty není pro společný život to nejdůležitější na světě. Ale pokud chcete být originální
a dovolují vám to i finanční možnosti, proč to neudělat jinak? Držet tradici a přitom dát ve svůj
svatební den prostor originalitě. Ty dámy, které chtějí být jedinečné, volí šaty z luxusních módních
salonů, ať již zakoupené či zapůjčené, a s tím souvisí i šperky. Navíc v případě šperků jsou to dobře
uložené finance. Chcete být originální v den, který je pro vás významný? Obraťte se na brněnské
družstvo KARAT – z dílen českých šperkařů můžete mít šperky jako žádná jiná nevěsta a můžete si
ten váš svatební den prožít naplno, být opravdovou dámou ve velkém stylu…
Výrobní družstvo KARAT, které
patří mezi největší výrobce zlatých a stříbrných šperků v České
republice, vzniklo před více než
70 lety v Brně. KARAT, družstvo
jako jeden z mála výrobců šperků,
nabízí zaručené moderní výrobní
technologie a metody. Předmětem

ROZHOVOR

výroby jsou snubní prsteny (celozlaté, s drahými kameny – v dnešní
společnosti tolik žádanými brilianty, reliéfně nebo povrchově
ryté, ze žlutého, bílého nebo kombinací obojího zlata, povrchově
upravené matováním, s vysokým
leskem), náušnice, přívěsky, řetíz-

ky, náramky, brože, kravatové spony a jiné šperky. Mezi významné
služby poskytované zákazníkům
patří zlacení, stříbření, rhodiování, odlívání drahých a obecných
kovů, zakázková výroba, rytecké
práce, klenotnické opravy a renovace devociálních předmětů.

Rozhovor nám poskytly dvě nejdůležitější dámy firmy – předsedkyně družstva Zuzana Hanáková a obchodní manažerka Ing. Gabriela
Hanáková.
čet lidí. Naše prodejna je umístěna
v centru města na rušné ulici. Kdo
jde po pěší zóně, narazí na ni.
Na tržby má tedy umístění prodejny zásadní vliv?
Rozhodně ano – například prodejna v Kozí ulici v současnosti příliš
navštěvovaná není. Zabýváme
se tím, jak motivovat zákazníka
k návštěvě. Celkově se snažíme
zlepšovat naše služby a tak jsme

Zuzana Hanáková
(předsedkyně družstva)

Kde je možné vaše šperky zakoupit?
Naše šperky lze zakoupit v námi
provozovaných prodejnách. Máme
podnikové prodejny v Brně, Znojmě a Třebíči, V měsíci lednu
jsme učinili změnu - zrušili jsme
prodejnu v Prostějově a posílíme naopak naši stěžejní brněnskou prodejnu v Masarykově
ulici.

Ing. Gabriela Hanáková
(obchodní manažerka)

Proč tyto změny chystáte?
Snažíme se stále zdokonalovat naše
služby a právě na Masarykově ulici
se to vyplatí mít rozšířenou pracovní dobu, z důvodu velké návštěvnosti. V prodejně jsou navíc tři
prodavačky, takže lze zorganizovat
docela dobře směny ve prospěch
provozu. Naše výrobky jsou specifické, snažíme se proto stáhnout
klientelu do města, kde je větší po-
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výrobků, kladení otázek. Zkoumají se přitom znalosti prodavaček,
například to, jak se k zákazníkovi
chovají, jaké používají argumenty, zda a jak se pokoušejí uzavřít
obchod, jaké druhy výrobků
předvádějí, zda pozvaly zákazníka
k opětovné návštěvě prodejny atd.
V našem případě by se zákazník
měl od prodavačky dozvědět, že
jsme český výrobce, tradiční česká
firma, a že lze udělat zboží na zakázku, měl by dostat informaci, co
jsme schopni vyrobit apod.

Výroba šperků

Jak testování probíhá?
Fiktivní zákazníci navštívili v několika cyklech naše prodejny,
pokaždé se zaměřením na určitý
okruh naší nabídky. Například, že
by rádi zakoupili prstýnek, sdělili prodavačce svou představu,
jak by měl vypadat – a sledovali
reakci prodavačky.
V jednom
případě se jednalo o běžné zboží,
v dalších o zakázkové práce. Na
základě toho pak vznikl výstup
a ten nám bohužel ukázal spoustu
nedostatků. Například to, že personál v některých případech nedostatečně informoval zákazníky
o možnostech naší výroby, co vše
jsme schopni vyrobit jako zakázkovou práci. Je třeba, aby prodavač
byl dobře informovaný a dovedl
zákazníkům poradit či jim doporučit vhodné řešení. Prozradím,
že nejlépe vyšla z testování naše
třebíčská prodejna.

Erika Vágnerová

Dagmar Růžičková

Anna Mošťková

nechali dokonce zpracovat odbornou studii.
O jakou studii jde?
Jedná se o tzv. mystery shopping.
Jde o metodu, kterou se měří kvalita maloobchodních služeb. Do
prodejny přijde fiktivní nakupující, který vystupuje jako normální
zákazník. Jeho úkolem je nákup
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Jak jste pak aplikovali výstup
v praxi?
Po prvním testovacím kole jsme informovali prodavačky všech prodejen o tom, že tato akce probíhá,
a že je na nich, jak předvedou své
znalosti. Věděly, že se chystá další
testovací nákup, ale nevěděly, kdy
k němu dojde. To mohla být každopádně dobrá motivace k tomu, aby
se více snažily a my měli současně
zpětnou vazbu, na co se máme při
zlepšování našich služeb zaměřit.
V současné době není ještě akce
zcela ukončena, v konečné fázi proběhne vyhodnocení a současně pak
proběhnou i konzultace této firmy
o konkrétních nákupech s naším

personálem na prodejnách vedoucí
ke zkvalitnění služeb.
Proč firma a ne vy?
Domníváme se, že od externích
odborníků personál informaci
přijme více důsledně – přece jen
my tím, že jsme se svými prodejnami dlouhá leta spojeny, již
můžeme mít zkreslený náhled.
Zde je vše jasně dáno – pokud externí firma vyhodnotí nedostatky,
prokonzultuje je s prodavačkami
a současně jim doporučí, na co
by se měly v budoucnu zaměřit.
Vzniká tam jakýsi respekt, jiný
pohled – což může být zajímavým
oživením pro zkvalitnění služeb
i vzájemnou komunikaci.

spokojení zákazníci, protože ti pak naši práci mohou
doporučit svým známým.

Jak se vůbec stane, že firma
dostane nabídku na podobné
služby?
V našem případě k tomu došlo
tak, že pracovnice této firmy
si šla zakoupit soukromě do
naší prodejny šperky. Při komunikaci s naším personálem
bohužel narazila na některé
nedostatky a inspirovalo jí to
k tomu, aby nás oslovila. Ano,
možná že to byl záměr a obchodní trik, ale každopádně
předtím nakoupila tři výrobky a pravdou také je, že nedostatky skutečně v souvislosti
s jejím nákupem existovaly
– personál ji nedostatečně informoval o možnostech zakázkové práce. Z toho pak
vznikla komunikace s ní a následně i další spolupráce.

Jaké další zakázky jste realizovali?
Nedávno
jsme
vyráběli například zakázku pro
křesťanské sdružení – individuální produkt s náboženskou tematikou. Jedná se
o výrobek ze stříbra, který
se vkládá do monstrance.
Aktuálně teď budeme vyrábět takovou netradiční
zakázku, jedna zákaznice
z Třebíče má požadavek zhotovit prsten vévodkyně
Kate. Tento prsten je osazen
jedenácti diamanty a pravým modrým safírem.
Kolik je vás v družstvu a jak
řešíte momentální problém
s nedostatkem zručných řemeslníků?
V současné době má družstvo 23 zaměstnanců. Máme
štěstí na zručné pracovníky.
Před časem k nám nastoupila mladá učnice na praxi a už
u nás zůstala, takže získává
další a další zkušenosti a my
máme spolehlivou pracovnici. Při zakázkách nám pomáhají také bývalí pracovníci
firmy.

Máte podnikovou prodejnu
i přímo zde v budově?
Ano, ale jedná se spíše o vzorkovnu – k dispozici zde máme
jen menší počet zboží. Spíše
se zde zaměřujeme na zakázkové práce, vyrobené šperky
slouží jako vzorník. I když je
pravdou, že o Vánocích jsme
prodávali šperky i z nabídkových plat, protože naši zákazníci sháněli vánoční dárek
 Snažili jsme se jim proto
vyhovět.
Jak dlouho trvá, než vyrobíte zakázkový šperk?
Je to různé – podle typu šperku,
podle toho, jak dalece je vybraný
vzor či zakázkový model podle
vlastního návrhu pracný. Většinou se jedná o dobu mezi dvěma
až osmi týdny, nedá se to paušalizovat, právě proto, že vyrábíme
zboží podle individuálních požadavků.
Vlastní návrhy – to zní zajímavě.
Jak tato spolupráce se zákazníkem
probíhá?
Zákazník si donese vlastní nákres
a naše pracovnice podle jeho návrhu vyrobí šperk. Máme zde opravdu
zručné pracovnice a vlastní návr-

hářku šperků, která dokáže nápad
či nákres od zákazníka zhmotnit
do podoby finálního šperku.
Můžete uvést nějaký specifický
šperk, který jste zhotovili?
Měli jsme tu nedávno opravdu originální zakázku – ženich se rozhodl své nastávající nechat vyrobit
luxusní šperk na svatbu. Jednalo
se o zakázku ze zlata a diamantů
– náhrdelník a náušnice, v kombinaci s větším briliantem, doplněným dvanácti menšími o průměru
kolem čtyř milimetrů. Vznikl
skutečně originální a velmi krásný šperk, ze kterého byl ženich
a posléze i nevěsta, nadšeni. Jsme
vždy rádi, když od nás odcházejí

Jaké chystáte novinky v oblasti marketingu?
V současné době máme hodně plánů. Abychom oslovili ještě více zákazníků, intenzivně pracujeme na
obnově webových stránek, které by
měly být uvedeny do plného provozu v měsíc únoru 2017. Rádi bychom
více využívali možnosti komunikace prostřednictvím sociálních
sítí, zejména Facebooku. Jedním ze
zásadních stavebních kamenů jsou
pro nás kvalitní fotografie. Není
vůbec jednoduché vyfotografovat
šperk a my jsme poměrně dlouho
hledali fotografa. Nakonec jsme ho
našli v našich řadách – fotí pro nás
manžel jedné z pracovnic. Vznikl tak vztah, kdy máme možnost
společně vyladit konečnou podobu
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finálních fotografií. Naší vizí je
mít fotografie především jednotně
nafotografované. Dobré fotografie
jsou základem k jakékoliv formě
propagace. Všichni dnes nakupují
přes internet a my potřebujeme
získat k nákupům i mladší generaci. Staří se k nám vracejí sami, my
však potřebujeme oslovit a zamotivovat i mladší ročníky.
Družstvo Karat se mj. zabývá
renovací devocionálních i jiných
cenných předmětů.

Máte vlastní e-shop?
E-shop jako takový nemáme,
protože vzhledem k prioritě naší

Z HISTORIE DRUŽSTVA

Dne 22. října 1945 v 16:00 hodin se sešla v místnostech Národní správy Adolf Fischer v Brně na Orlí 3 ustavující valná hromada prvního
výrobního zlatnického družstva v Československu. 17 zakládajících
členů zvolilo představenstvo družstva v čele s Leopoldem Jelínkem
a dozorčí radu s předsedou Leopoldem Světlíkem. Podle schválených
stanov zněl první název „KARAT nákupní, prodejní a výrobní družstvo zlatníků v Brně, zapsané společenstvo s ručením omezeným.“ Do
12. února 1946, kdy družstvo získalo vlastní živnostenský list, provozovalo svoji činnost na živnostenský list předsedy družstva. Tehdejší
zákony to umožňovaly. Členové družstva založili i vlastní tělovýchovnou organizaci, která pěstovala v družstvu lehkou atletiku, gymnastiku, míčové hry a to zejména fotbal. Fotbalová jedenáctka KARATu
byla v Brně i okolí velmi známá. Po sjednocení tělovýchovy přešli
sportovci do DSO Slaná Brno.
Už v roce 1948 mělo družstvo tři prodejny v Brně a dále obchodní
a provozní místnosti v Olomouci a Kroměříži. V dnešní době jsou
v Brně stále tři prodejny, z nichž obchodní prostory na Masarykově
ulici č. 2 nesou jméno KARAT od roku 1952. Další prodejny se nacházejí
ve Znomě a Třebíči.
Roku 1976 byla uvedena do provozu nově postavená budova KARATu na Orlí ulici, která v tehdejší době splňovala podmínky moderní
výroby šperků. Po transformaci se družstvo částečně restrukturalizovalo a v roce 1993 se výroba přestěhovala do prostor na Palackého
třídě. Od roku 2001 působí ve stejných prostorách na Palackého třídě
i správa družstva.
Hlavní náplní družstva stále zůstává výroba zlatých a stříbrných
šperků, jejich prodej, zhotovování zakázek a opravy zlatého a stříbrného zboží. Jako jedna z mála firem zlatí, stříbří a rhodiuje šperky, devocionálie, drobné technické předměty a součástky hudebních nástrojů.
nabídky – zakázkové práci, nevidíme tuto variantu prodeje jako
nejvhodnější, stejně tak zasílání extrémně drahých šperků je
dost riskantní. U běžného zboží
si nemůžeme dovolit mít všechny výrobky skladem. Nicméně
plánujeme něco na tento styl,
internetovou prezentaci, kde by
si zákazníci mohli objednat naše
zboží. Ono to již v podstatě funguje i teď – jen nás kontaktují
prostřednictvím e-mailu a telefonu.

PRODEJNY, KDE LZE ZAKOUPIT ŠPERKY VD KARAT BRNO
KARAT Brno

Brno

Palackého 119

KARAT Brno

Brno

Kozí 4

KARAT Brno

Znojmo

Obrokova 4

KARAT Brno

Třebíč

Karlovo nám. 1

KARAT Brno

Brno

Masarykova 2

Co byste vzkázaly našim čtenářům?
Pokud by čtenáři měli zájem
o šperk obvyklý a běžný, ale i neobvyklý a netradiční, chtěli by
zrealizovat vlastní představu či
návrh, ať neváhají se obrátit na
některou z našich prodejen, případně přímo kontaktujte – ať už
osobní návštěvou, telefonicky
nebo prostřednictvím emailové
komunikace – naši výrobnu. Jsme
otevřeni novým nápadům a rádi
splníme představy každému zákazníkovi.
Text: Jana Henychová,
Ing. Lenka Bartoničková
Foto: archiv KARAT,
Jana Henychová

www.karat-brno.cz
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Co pro vás znamená ocenění
v soutěži Českých 100 nejlepších?
ASV výrobní družstvo, Solnice
předseda družstva: Roman Kovář
Ocenění v soutěži Českých 100 nejlepších pro nás znamená hlavně ocenění
naší práce. Je to ocenění pracovního úsilí všech zaměstnanců družstva. Potěšilo
nás, že i v dnešní době, kdy je velké procento firem v ČR plně nebo částečně
vlastněno zahraničním kapitálem, se firma naší velikosti dokáže prosadit a zároveň pomocí takovéto soutěže i zviditelnit. Pro mé kolegy je tento výsledek
zároveň ukazatel toho, že jdeme správným směrem i přes potíže, které interně máme a ostatní firmy na tom
nejsou lépe. Teď už je na nás, jak toto ocenění marketingově zpracujeme a využijeme k dalšímu rozvoji a stabilitě družstva.

rubrika manažerů družstev

Zeptali jsme se…

Dřevozpracující výrobní družstvo, Jaroměřice nad Rokytnou
místopředseda družstva: Lubomír Šmíd
Toto ocenění je pro naši firmu přínosem nejen z hlediska publicity, která je
s tímto oceněním spojená, ale především je to ocenění naší dlouholeté práce
týmem vybraných odborníků, čehož si vážíme nejvíce. V našem odvětví nábytkových interiérů je z hlediska silné konkurence na našem trhu situace velmi
složitá a dosáhnout kladných hospodářských výsledků, udržet plnou zaměstnanost, zvyšovat průměrný výdělek, investovat do nových technologií a být spolehlivým partnerem nejen pro
naše klienty, ale i pro naše dodavatele vyžaduje značné úsilí jak po odborné stránce, tak i z hlediska lidského.
Velice nás těší, že tuto situaci pochopili všichni naši zaměstnanci a díky sladěné týmové práci a vysokého
pracovního nasazení věříme tomu, že se naše firma bude i nadále rozvíjet.

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice
předseda družstva: Ing. Miloslav Meloun
Umístění mezi 100 nejlepšími firmami České republiky je významným oceněním především pro všechny pracovníky naší firmy za jejich pracovitost, ale
současně oceňuje také náš vliv na zaměstnanost a silné postavení mezi firmami
v regionu. Zároveň představuje i pozitivní ohodnocení firmy na trhu a spojení zaměstnanosti v souladu s novými technologiemi a robotickými pracovišti.
Naše pozice na trhu i ekonomické výsledky jsou více než dobré – v České republice představují naše výrobky
více než 50 procent z celkové produkce ocelových zárubní, stejně tak máme významné postavení mezi výrobci
stožárů veřejného osvětlení.

2/2017
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rubrika manažerů družstev

KOVOPLAST, výrobní družstvo, Hluk
předseda družstva: Ing. René Skrášek
Ocenění v soutěži Českých 100 nejlepších pro naši firmu znamená velký
úspěch. Tohoto ocenění si velmi vážíme a jsme rádi, že naše poctivá a usilovná
práce za poslední léta přináší takové výsledky, že jsme se umístili mezi těmi
nejlepšími v našem oboru. Tato skutečnost je také pro nás velkým závazkem do
budoucna, abychom v našem úsilí nepolevovali a i přes nesnáze, kterým musíme
v našem podnikání čelit, měli elán do dalších let. Naším cílem je, aby myšlenka družstevnictví dávala smysl
i v dnešním materiálním světě.

KOVOBEL, výrobní družstvo, Domažlice
předseda družstva: Ing. Emil Beber
Ocenění našeho družstva v kategorii „Zaměstnanost a družstevnictví“ soutěže Českých 100 nejlepších 2016 pro nás znamená velmi významné kladné
ohodnocení práce celého kolektivu našich členů a zaměstnanců, kterého si
velmi vážíme. Současně je toto ocenění i výzvou dosáhnout v dalších obdobích ještě lepších výsledků ve společenské i ekonomické činnosti nás všech. Chceme dále rozvíjet oba obory naší činnosti, jak dodávky technologických zařízení pro chov drůbeže podle nejnovějších trendů v této
oblasti a požadavků našich zákazníků, tak i dodávky skládacích skladovacích kontejnerů KOVOBEL s cílem
rozšířit počet „třetích“ zemí, kam jsou kontejnery dodávány, ke snížení naší závislosti na jejich odbytu do
Evropské unie. Cítíme závazek pokusit se o obdobné umístění v soutěži Českých 100 nejlepších i v dalších
letech.

Sněžka, výrobní družstvo Náchod
předseda družstva: Ing. Miloslav Čermák
Sněžka výrobní družstvo bylo oceněno již podeváté. Vážím si každého ocenění,
protože je dobré, že si někdo všiml skutečnosti, že firma prosperuje a vytváří
kladný hospodářský výsledek. Ale nejvíce si cením ocenění z roku 2000, tedy
prvního, protože základ k prosperitě byl vytvořen v devadesátých letech minulého století, kdy jsme museli přesvědčit media a podvědomí společnosti, že
družstvo není přežitek socialismu, museli jsme přepracovat stanovy, museli jsme změnit výrobní program,
protože masivní nástup dovozů z dálného východu silně změnil segmentaci trhu v náš neprospěch, investovat
do strojního vybavení a technologií a nasměrovat firmu k jiným zákazníkům. To, že se nám během krátké doby
podařilo navýšit obrat desetinásobně a přechod k jinému výrobnímu programu zvládnout, bylo asi hlavním
momentem, že jsme se do společnosti těch úspěšných firem dostali a stále v ní setrváváme, i když v poslední
době se podmínky pro podnikání zhoršily (omezený dovoz řemeslných profesí ze zahraničí, nefunkční učňovské školství, zhoršující se byrokracie...). To vše nás omezuje v růstu a nutí nás posilovat výrobu v zahraničí,
kde ještě nějací řemeslníci jsou. Přesto věřím, že až naši společnost budou řídit lidé, kteří o podnikání a penězích vědí víc než někteří ze současné vlády, situace se opět zlepší a bude radost firmu řídit.
Slavnostní vyhlášení soutěže Českých 100 nejlepších, která každoročně v celorenárodním měřítku oceňuje
nejlepší firmy dosahující mimořádných či pozoruhodných výsledků, se pravidelně koná ve Španělském
sále Pražského hradu za přítomnosti zástupců vlády a Parlamentu ČR.
Text a foto: Jana Henychová

10

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

2/2017

Česká manažerská asociace (ČMA) vstupuje
do roku 2017 s novým partnerstvím. Spolupráci
navázala s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP)
zaštiťujícím projekt Srdcerváči.

váčském katalogu vyberou, v oboru, v němž se chtějí
rozvíjet,“ vysvětluje Potměšilová.

Nové partnerství s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(NFOZP) a projektem Srdcerváči chce ČMA rozvíjet především v rámci programu Expertní
dobrovolníci. Asociace může nabídnout široké
spektrum odborníků a vrcholových manažerů,
kteří mají zájem předat své zkušenosti osobám se
zdravotním postižením či firmám, které zaměstnávají více než 50 procent lidí se zdravotním postižením. „Z řad ČMA se již několik členů osobně
zapojilo. Spolupráci vnímám jako smysluplnou
cestu, jak kultivovat české manažerské prostředí
s důrazem na dlouhodobě udržitelné podnikání
a společenskou odpovědnost, a to mezi zdravými i handicapovanými,“ uvedl výkonný ředitel
ČMA Ing. Ivo Gajdoš

V České republice je v aktivním věku zhruba 700
tisíc lidí s postižením. „Vítáme dobrovolníky ze všech
regionů, protože pro řadu osob se zdravotním postižením je dojíždění za dobrovolníkem drahé a leckdy
i fyzicky těžko zvládnutelné,“ říká Potměšilová.

rubrika manažerů družstev

ČMA je partnerem projektu Srdcerváči

Zleva: Ing. Ivo Gajdoš (výkonný ředitel ČMA),

PhDr. Marie Jírů, předsedkyně ČMA RegioHana Potměšilová (ředitelka NFOZP)
nálního klubu Severovýchodní Čechy, ředitelka
a majitelka Centra andragogiky v Hradci Králové,
Z řad členů ČMA se do projektu zapojila mimo Marii
působí jako expertní dobrovolník již od května 2016.
Spolupráci si velmi pochvaluje: „Projekt Srdcerváči Jírů také Petra Škopová, Manažerka roku 2006, sám
je absolutní špička v tom, co se v rámci různých pro- výkonný ředitel ČMA Ivo Gajdoš nebo Otto Daněk,
jektů u nás v republice objevilo. Od začátku jsem byla předseda představenstva ATAS elektromotory Náprojektem nadšená, a tudíž jsem samozřejmě velmi chod umístěný v TOP 10 soutěže MANAŽER ROKU
ráda spolupráci navázala. Osobně mi to dává naplnění, 2015. „Většině lidí bohužel nezbývá moc času se na
obohacení, pocit smysluplné práce, radostný pocit, že chvíli zastavit a popřemýšlet, jak být ještě více užimůžu někomu pomoci a celkově neuvěřitelnou radost!“ tečný, a to hlavně tam, kde to lidé potřebují. Myslím,
že každý z nás by měl pomáhat dle svých schopností
Ředitelka fondu a „srdcerváčka“ Hana Potměšilo- a možností,“ dodal Daněk.
vá je přesvědčena, že právě expertní dobrovolnicČMA vyjadřuje podporu cílů a poslání NFOZP cíleně
tví, kdy na jedné straně stojí zkušený manažer a na
straně druhé člověk se zdravotním postižením, je pomáhat, informovat, podporovat a spojovat zdravé
ideální cestou, jak handicapované posunout dál v je- a nemocné, plánuje proto do spolupráce aktivně zajich profesním životě a kariéře. „Lidé se zdravotním pojit i další své členy.
postižením jsou většinou velmi ostýchaví, nemají
Text: Veronika Žurovcová
sebevědomí, proto vítají mentoring či koučink od
Foto: archiv ČMA
profesionála, kterého si sami v klidu v našem srdcer-

www.nfozp.cz
2/2017
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rubrika manažerů družstev

Nemáme se špatně,
ale můžeme se mít líp, uvádějí Češi
V české společnosti převažuje ohledně budoucnosti optimismus. Z průzkumu agentury Ipsos
vyplynulo, že čtvrtina obyvatel předpokládá,
že se jejich osobní ekonomická situace v následujícím půlroce zlepší. Pouze 12 % se pak obává
zhoršení. Kromě toho jsme i pozitivnější ve vnímání současné ekonomické situace ČR, a to především v kontextu srovnatelných zemí střední
Evropy.
Česká populace je v pohledu na současnou ekonomickou situaci České republiky rozdělena na
dva stejně početné tábory. Celkem 48 procent se
domnívá, že je tato situace dobrá, stejné procento
ji pak považuje za špatnou. Mnohem optimističtější jsou v ohledu na stav jejich země Němci, kde
ekonomickou situaci považuje za dobrou 75 % obyvatel. „V České republice nás může těšit, že jsme
oproti srovnatelným zemím v regionu, tedy Polsku
a Maďarsku, s ekonomickou situací země spokojenější“, uvádí Lenka Sazmová z agentury Ipsos.
Poměrně špatně jsou na tom země jižní Evropy,
konkrétně pak Španělsko a Itálie, kde shodně současnou ekonomickou situaci hodnotí dobře pouze
15 % obyvatel.

se jejich situace v tomto časovém horizontu zhorší. Výrazný trend směrem k lepšímu lze pozorovat
především v dlouhodobé perspektivě. Ještě v roce
2012 se obávalo zhoršení osobní ekonomické situace 7 z 10 Čechů, přičemž zlepšení očekávala
pouze 3 %.

Zajímavé zjištění je i to, za jaké výrobky či služby
hodlá česká společnost v následujícím půlroce zvyšovat své výdaje. Nejčastěji se jedná o jídlo, energie, pohonné hmoty nebo vybavení do domácnosti. Naopak
šetřit se v následujících šesti měsících chystají Češi
především na alkoholu a s tím spojenými návštěvami
restaurací.
„České ekonomice se daří a s tím jde ruku v ruce
i ochota lidí více utrácet. Z našeho výzkumu pozorujeme, že Češi plánují zvyšovat především výdaje,
které jsou spojeny s jejich každodenním životem“,
doplňuje Sazmová.

INFORMACE O VÝZKUMU:

Výzkum v České republice byl realizován na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku
18-65 let. Celkem se ho zúčastnilo 1000 respondentů
a konal se formou online panelu Populace.cz.
Spokojenost s ekonomickou situací země se pak často promítá i do spokojenosti s osobní ekonomickou situací. Přestože nemalá část populace svoji současnou
finanční situaci nehodnotí jako příliš uspokojivou
(42 %), převažují ti, kdo ji považují za uspokojivou,
nebo dokonce velmi dobrou (58 %).
Vyhlídky, že se v příštím půlroce tato situace změní k lepšímu, má 23 % obyvatel, zejména
mladší lidé. Pouze 12 % obyvatel si pak myslí, že
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Výzkum Ipsos Global @dvisor se uskutečnil v Argentině, Austrálii, Belgii, Brazílii, Číně, Francii,
Indii, Itálii, Izraeli, Japonsku, Jihoafrické republice,
Jižní Koreji, Kanadě, Maďarsku, Mexiku, Německu,
Peru, Polsku, Rusku, Saudské Arábii, Španělsku,
Švédsku, Turecku, USA a Velké Británii. Cílovou
skupinou byla dospělá populace ve věku 18-64 let
v Izraeli, USA a Kanadě a 16-64 let ve zbytku zemí.
Výzkum byl realizován mezi 23.9. - 7. 10. 2016 a celkem se ho v 25 zemích zúčastnilo 18 064 respondentů

a ve všech zemích byl realizován pomocí Ipsos online panelu.

INFORMACE O IPSOS

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 88 zemích
světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro
sběr a zpracování dat a využívá také know-how speci-

alizovaných divizí Ipsos Loyalty,
Ipsos Marketing, Ipsos Connect,
Ipsos Public Affairs, Ipsos CEM
a Ipsos UU. Je členem organizací
ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA,
řídí se jejich etickými principy
a metodickými pravidly.
(-jh-)

Orgány družstva
Způsob, jakým v družstvu členové rozhodují, stanoví zákon o obchodních korporacích. Za účelem rozhodování působí v družstvu jeho orgány. Orgánem
družstva se rozumí sbor osob anebo jednotlivec, jehož
působnost vyplývá z právních předpisů a stanov družstva.
Zmíněnou působnost zákon vymezuje především výčtem záležitostí, v nichž jednotlivé orgány, které musí
být podle něj v družstvu zřízeny, rozhodují. Zákon
současně obsahuje pravidla pro bližší určení působnosti těchto orgánů ve stanovách družstva.
Pro osobu patřící ke sboru osob, který je orgánem
družstva, stejně jako i pro jednotlivce, jestliže je tímto orgánem, používají právní předpisy označení člen
orgánu. Jde-li o družstvo, platí na rozdíl od některých
jiných obchodních korporací, že členem jeho orgánu
může být jen člen družstva.
Nejvyšším orgánem je v každém družstvu podle zákona členská schůze. Právo zúčastnit se členské schůze
mají všichni členové družstva. Každý člen družstva je
proto současně i členem tohoto orgánu. Členské schůze jsou oprávněni se účastnit i jiné osoby, o kterých to
stanoví právní předpis. Stejně tak mohou být přítomni
jejímu jednání a rozhodování další osoby, jimž to družstvo umožní. Účastnit se rozhodování a uplatňovat tak
při přijímání rozhodnutí členské schůze svou vůli,
jsou však oprávněni pouze členové družstva. Jestliže
je členem družstva právnická osoba, musí zmocnit
fyzickou osobu, aby ji jako její zástupce při jednání
a rozhodování orgánů družstva zastupovala.
Členská schůze rozhoduje usnesením. Usnesení se
přijímá hlasováním přítomných členů. Každý člen má
při tomto hlasování jeden hlas, pokud stanovy neurčí,
že má více hlasů. Právní předpisy žádné pravidlo pro
určení tohoto vyššího počtu hlasů člena při hlasování na členské schůzi neobsahují. Řešení všech otázek,

které jsou s tím spojeny, je přenecháno zákonem o obchodních korporacích stanovám. Při výběru hledisek
pro určení vyššího počtu hlasů člena, k nimž může
patřit například výše členem splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu, není proto družstvo právními předpisy nijak omezováno. Přitom samozřejmě
platí, že ani v tomto směru nesmí být obsah stanov
v rozporu s dobrými mravy.

právní okénko

www.ipsos.cz

Zákon o obchodních korporacích určuje záležitosti,
o kterých členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním, při kterém má každý člen nezávisle na počtu svých hlasů podle stanov družstva vždy
jen jeden hlas. Zákonem daný výčet těchto záležitostí
nemohou stanovy zúžit, mohou jej, pokud přiznávají
členu v jiných případech hlasování více než jeden hlas,
jen rozšířit.
K tomu, aby byla členská schůze schopna se usnášet,
musí být přítomna většina všech členů družstva určená zákonem, nevyžadují-li stanovy družstva účast
členů vyšší. Vyplývá-li ze stanov, že členové družstva
mají rozdílné počty hlasů, je třeba k tomu, aby byla
členská schůze schopna se usnášet, splnit vedle toho,
že je přítomna příslušná většina všech členů družstva,
také podmínku, že celkový počet hlasů přítomných
členů představuje většinu všech hlasů členů družstva,
neurčují-li stanovy, že musí být přítomni členové mající vyšší počet hlasů.
K přijetí usnesení členské schůze se vyžaduje souhlas
většiny hlasů přítomných členů stanovené zákonem
o obchodních korporacích v závislosti na tom, o jaké
záležitosti je rozhodováno, není-li podle stanov družstva vyžadován souhlas vyššího počtu hlasů.
Jde-li o jiné orgány, které se v družstvu podle zákona
zřizují, je rozhodující, jaký má družstvo počet členů.
Nejde-li o družstvo, které má méně než 50 členů, musí
mít družstvo vždy představenstvo a kontrolní ko-
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misi. Každý z těchto orgánů má podle právní úpravy
provedené zákonem 3 členy, pokud stanovy družstva
neurčují vyšší počet členů. Členem představenstva
nebo kontrolní komise v družstvu může být jen člen
družstva, který byl do některé z těchto funkcí zvolen
členskou schůzí. Člen družstva však nesmí být členem
obou těchto orgánů současně.
Při rozhodování představenstva i kontrolní komise
se podle zákona uplatňuje zásada, že tyto orgány rozhodují usnesením přijímaným většinou hlasů všech
svých členů, pokud stanovy družstva neurčují vyšší
počet potřebných hlasů. Při tomto rozhodování má
každý z členů těchto orgánů vždy jen jeden hlas. Od
uvedeného není zákonem dovoleno se odchýlit.
Představenstvo je podle zákona statutárním orgánem družstva. Představenstvu proto náleží veškerá
působnost, kterou nesvěřují právní předpisy, stanovy
družstva, anebo rozhodnutí členské schůze jinému
orgánu družstva. Členové představenstva jsou také ze
zákona oprávněni družstvo zastupovat a jednat přitom za ně ve všech záležitostech.
Kontrolní komise je orgánem družstva, jehož úlohou
stanovenou zákonem je kontrolovat veškerou činnost
družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise na ostatních
orgánech družstva nezávislá.
Je třeba zdůraznit, že stanovami ani rozhodnutím
členské schůze nemůže být svěřeno do působnosti
jiného orgánu družstva to, co patří podle právních
předpisů do působnosti představenstva nebo kontrolní komise, stejně tak jako si ani členská schůze
nemůže vyhradit do své působnosti rozhodování
v případě, ve kterém je rozhodování svěřeno stano-
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vami jen do působnosti představenstva anebo kontrolní komise.
Pro družstvo, které má méně než 50 členů, používá zákon o obchodních korporacích označení „malé
družstvo“. Po dobu, po kterou je v družstvu plněna
podmínka tohoto počtu osob, se co do zákonem stanoveného výčtu orgánů, které musí být v družstvu zřízeny, uplatňuje zvláštní právní úprava. Jestliže se počet
členů družstva zvýší a ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy
k tomuto zvýšení došlo nepoklesne počet členů pod 50,
musí mít družstvo od uplynutí této lhůty zřízeno jak
představenstvo, tak i kontrolní komisi.
Zvláštní úprava malého družstva umožňuje ve stanovách určit, že se představenstvo nezřizuje a statutárním orgánem je předseda družstva. Jestliže je ve
stanovách této možnosti využito, použijí se na předsedu družstva přiměřeně ustanovení zákona o obchodních korporacích o představenstvu.
Kontrolní komise se v malém družstvu podle zákona
o obchodních korporacích nezřizuje. Působnost kontrolní komise podle tohoto zákona zde plní členská
schůze. Tím není ovšem vyloučeno, aby kontrolní komise působila i v tomto družstvu, pokud tak určí jeho
stanovy.
Zákon o obchodních korporacích umožňuje zřizovat
v každém družstvu i jiné orgány. Ke zřízení takového
orgánu může dojít jen stanovami. Stanovy přitom musí určit
zejména počet členů orgánu,
jeho působnost, jakož i práva
a povinnosti jeho členů.
Text: JUDr. Miroslav Machala

z Bruselu

Úloha, kterou hrají družstva při budování
sociální spravedlnosti a při vytváření
bohatství a jeho spravedlivém rozdělování
musí být plně uznána
CECOP (Evropská konfederace zaměstnaneckých, sociálních a výrobních družstev působících v oblasti průmyslu a služeb) vyzývá družstva a širší sociální ekonomiku vytvořit třetí
součást Evropský pilíř sociálních práv.
významnou úlohu podniků sociální ekonomiky v oblasti poskytování
služeb obecného zájmu
a v přispívání k otevřenějšímu trhu práce.
O tomto dokumentu
se nadále jedná během
plenárního zasedání Evropského
parlamentu
ve Štrasburku.

Sociální model EU se postupně od počátku krize
zhoršoval, s rostoucí úrovní nerovností, nezaměstnanosti a částečného návratu do stínové ekonomiky.
Mezi nejvíce postižené skupiny patřili mladí lidé, ale
také ženy a migrující pracovníci. Tato negativní situace je částečně výsledkem úsporných opatření a nedostatku preventivních a účinných monitorovacích
a harmonizačních opatření na úrovni EU v oblasti
sociální politiky.
V této souvislosti CECOP považuje za velmi pozitivní iniciativu zřídit Evropský pilíř sociálních práv
(dále jen „pilíř“), ale rovněž se domnívá, že jeho relevantnost a efektivita bude záviset na tom, zda bude
správně orámován. Předseda CECOP, Giuseppe Guerini, se domnívá, že „družstva a širší sociální ekonomika by měly tvořit třetí součást pilíře, jak je tomu
již v některých zemích EU. Úloha sociální ekonomiky,
a především družstev při budování sociální spravedlnosti a zároveň vytváření bohatství a jeho spravedlivého rozdělování, by měla být plně uznána.“
Družstva působící v oblasti průmyslu a služeb přispívají svým specifickým způsobem:
• Družstva pracovníků jsou důležitým nástrojem
ekonomické demokracie se všemi znaky podnikatelské síly, které z toho vyplývají, včetně případů, kdy
jsou výsledkem úspěšné restrukturalizace podniků,
které se potýkaly s krizí nebo neměly nástupce.
• Sociální družstva přímo integrují sociální užitečnost, včetně odborné integrace.
• Družstva osob samostatně výdělečně činných
a „na volné noze“ zajišťují fyzickým osobám - podnikatelům sociální práva a rozvíjejí obchodní model,
který kombinuje autonomii a ochranu.
Dne 20. prosince 2016 Výbor pro zaměstnanost
a sociální věci Evropského parlamentu předložil
závěry zprávy o pilíři, zopakoval svou podporu obchodních modelů sociální ekonomiky a zdůraznil

Giuseppe Guerini
(předseda CECOP)

Družstva působící v průmyslu a službách vyzývají
Evropskou komisi, aby rozšířila pilíř do celé EU, nikoli
jen eurozóny, protože by jinak mohl představovat jen
další riziko generování dvoustupňové sociální Evropy. Také vyzývají k ukončení přísných úsporných
opatření politiky, která podporují nerovnost a vážně
omezují sociální politiky, které má pilíř podporovat.
„Rozpočtové a hospodářské politiky by měly být
zásadně přepracovány a sociální výdaje by měly být
považovány za primárně dlouhodobé investice do
ekonomik EU spíše než za náklady, mimo jiné s ohledem na fakt, že velký počet nových pracovních míst
je specificky vytvářen v odpovídajících odvětví hospodářské činnosti,“ zdůrazňuje Guerini.
Konfederace CECOP je přesvědčena, že pilíř by měl
uvažovat o zavedení směrnice EU se silným důrazem
na prevenci, včetně politik na podporu sociálních
služeb, opatření pro nemajetné rodiny s dětmi a opatření k odstranění stínové ekonomiky, která je na vzestupu v různých odvětvích, včetně sociálních služeb.
Poskytování podpory iniciativ start-up a scale-up
v družstvech a širší sociální ekonomiky, podle logiky místního a regionálního rozvoje by proto mělo
být jednou z klíčových priorit pilíře. „Litujeme, že
v současné době podpora družstevního modelu a širší sociální ekonomiky je nedostatečně zastoupena ve
srovnání s ostatními modely podnikání, bez ohledu
na jeho obrovský význam z hlediska podílu na HDP
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a zaměstnanosti a skutečnost, že je také významným
poskytovatelem služeb v následujících oblastech: sociální, zdravotní, vzdělávací, výrobní, energetické
a ekologické, stejně tak jako v oblasti doplňkového
zdravotního pojištění,“ uzavírá prezident CECOP.

Zdroj: CECOP (Evropská konfederace
zaměstnaneckých, sociálních a výrobních družstev
působících v oblasti průmyslu a služeb)
(-vr-)

www.cecop.coop

Programový dokument Eurofoundu
obsahující výzvy na období let 2017 – 2020.
Eurofound (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, která je tripartitní agenturou Evropské unie), vydává nový programový dokument obsahující výzvy na
období let 2017 – 2020.
Nový víceletý program začíná v době, kdy Evropská unie má za sebou 10 let hospodářského a politického zmatku. Velká část Evropy zažívá vysokou
míru nezaměstnanosti, zejména mezi mladými lidmi, rostoucí hospodářskou nejistotu a rostoucí míru
chudoby a sociálního vyloučení. Zatímco pomalý
růst se v roce 2015 do většiny členských států vrátil
a míra zaměstnanosti se v mnoha zemích zvýšila,
oživení je křehké a přetrvávají významné rozdíly
jak uvnitř, tak mezi členskými státy. Toto napětí má
vliv na evropskou integraci. Je proto důležité, aby
v nadcházejícím období byl učiněn pokrok při řešení ekonomických problémů, kterým Evropa nadále
čelí: zvýšení konkurenceschopnosti; zajištění udržitelného růstu pracovních míst, dosažení rovnějších
a inkluzivních společností.
Tento dokument stanovuje činnost, kterou má Eurofound v úmyslu provádět v příštích čtyřech letech
na podporu evropských rozhodovacích orgánů při
formulaci politik, kterými by se Evropa řídila v tomto náročném a nejistém období.

První čtyři jsou klíčové oblasti, kde Eurofound
shromažďoval své expertní znalosti více než čtyři
desetiletí. Další dvě oblasti představují nový rozměr
v aktivitách Eurofoundu, neboť budou zachycovat
průřezové výzvy a paradigmatické změny - přechod
k digitalizaci a trendy v konvergenci v Evropské unii,
které by mohly mít transformační vliv na oblasti
práce Eurofoundu. Prostřednictvím rámců těchto
šesti oblastí intervence, si Eurofound klade za cíl
zkoumat, jak lze zlepšit životní a pracovní podmínky
prostřednictvím veřejných politik a právních předpisů, prostřednictvím zásahů sociálních partnerů
a prostřednictvím využití praktických poznatků na
pracovištích.
Celý programový dokument je ke stažení na
www.eurofound.europa.eu.
Zdroj: EUROFOUND
(-vr-)

Eurofound zvolil šest strategických oblastí intervence, v nichž se budou realizovat činnosti s cílem
dosažení dalšího sbližování životních a pracovních
podmínek v Evropské unii.

JSOU TO TYTO OBLASTI:

1. Pracovní podmínky a udržitelná práce
2. Průmyslové vztahy
3. Změny na trhu práce
4. Kvalita života a veřejné služby
5. Digitální věk: příležitosti a výzvy pro práci a zaměstnanost
6. Monitoring konvergence v Evropské unii

www.eurofound.europa.eu
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Komise navrhuje nové právní předpisy pro lepší ochranu soukromí v prostředí elektronických komunikací a otevírá nové příležitosti pro podnikání.

z Bruselu

Ochrana soukromí v prostředí elektronických
komunikací

• Větší ochrana soukromí v elektronické komunikaci
• Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích se bude vztahovat i na WhatsApp, Facebook,
Skype a další poskytovatele služeb (nejen na tradiční telekomunikační operátory jako dosud)
• Zjednoduší se zamítnutí nebo přijmutí „cookies“
• Nevyžádané emaily, marketingové telefonáty či SMS nebudou možné bez souhlasu adresáta
• Anonymizován má být nejen obsah komunikace, ale i metadata (např. čas a místo hovoru)
• Pouze se souhlasem uživatele mohou operátoři data využívat, např. k generování tepelných map
nebo při plánování dopravní infrastruktury

Předložená opatření mají zmodernizovat stávající
pravidla a rozšířit jejich oblast působnosti na všechny poskytovatele elektronických komunikací. Jejich
cílem je rovněž vytvořit nové možnosti ke zpracování komunikačních dat a posílit důvěru a bezpečnost
na jednotném digitálním trhu. Naplňují tak hlavní
cíl strategie pro jednotný digitální trh. Návrh zároveň harmonizuje pravidla pro elektronické komunikace s novými standardy světové úrovně, které
EU přijala v obecném nařízení o ochraně osobních
údajů. Dále Komise navrhuje nová pravidla pro
zpracovávání osobních údajů orgány a institucemi
EU, tak aby soukromí osob bylo v těchto případech
chráněno stejně jako v členských státech podle zmíněného obecného nařízení o ochraně údajů. Kromě
toho Komise stanovila strategický přístup k otázkám týkajícím se předávání osobních údajů na mezinárodní úrovni.
První místopředseda Komise Frans Timmermans
v této souvislosti uvedl: „Naše návrhy doplní právní
rámec EU pro ochranu údajů. Díky nim bude soukromí v prostředí elektronických komunikací chráněno
moderními a účinnými pravidly a evropské instituce
budou uplatňovat stejně vysoké standardy, jaké očekáváme od členských států.“
„Naše návrhy plní očekávání občanů, protože přispívají k budování důvěry v jednotný digitální trh,“
doplnil Andrus Ansip, místopředseda Komise pro
jednotný digitální trh. „Mým záměrem je zajistit
důvěrnost elektronických komunikací a ochranu
soukromí. Náš návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (ePrivacy) nastoluje správnou rovnováhu: poskytuje spotřebitelům vysokou

úroveň ochrany a současně umožňuje podnikům
inovovat.“
Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost
žen a mužů Věra Jourová uvedla: „Evropská legislativa na ochranu údajů přijatá v loňském roce zajišťuje vysoký standard ochrany ve prospěch občanů
i podniků v EU. Představujeme také naši strategii
pro usnadnění mezinárodní výměny údajů v globální
digitální ekonomice a prosazování vysoké úrovně
ochrany údajů v celém světě.“

LEPŠÍ OCHRANA ON-LINE
A NOVÉ PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

Navržené nařízení o soukromí a elektronických
komunikacích posílí ochranu soukromého života občanů a otevře nové příležitosti pro podnikání:
• Noví hráči: 92 % Evropanů uvádí, že je důležité, aby
jejich e-maily a internetové zprávy byly důvěrné.
Stávající směrnice o soukromí a elektronických
komunikacích se však vztahuje pouze na tradiční
telekomunikační operátory. Pravidla na ochranu
soukromí se nyní budou vztahovat také na nové
poskytovatele služeb elektronických komunika-
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cí, jako je WhatsApp, Facebook Messenger, Skype,
Gmail, iMessage nebo Viber.
• Přísnější pravidla: Bude-li stávající směrnice aktualizována přímo použitelným nařízením, budou
elektronické komunikace všech občanů a podniků
v EU chráněny stejnou měrou.Pro podniky bude
také výhodnější, že v celé EU bude existovat jednotný soubor pravidel.
• Obsah komunikací a metadata: Ochrana soukromí
bude zaručena nejen u obsahu, ale též u metadat
odvozených z elektronické komunikace (např. čas
a místo hovoru). U obojího hraje soukromý prvek
značnou roli, a pokud uživatel neudělí souhlas,
musí být podle navržených pravidel údaje anonymizovány nebo vymazány. Výjimkou jsou případy,
kdy jsou data potřebná např. pro vyúčtování.
•
Nové podnikatelské příležitosti: Pokud uživatel
udělí souhlas se zpracováním komunikačních
údajů (obsahu a/nebo metadat), tradiční telekomunikační operátoři budou mít více příležitostí
k jejich využití a poskytování doplňkových služeb.
Mohli by například generovat tepelné mapy označující přítomnost fyzických osob, a pomáhat tak
veřejným orgánům a dopravním podnikům při
přípravě nových projektů infrastruktury.
• Jednodušší pravidla týkající se cookies: Tzv. „ustanovení o cookies“, které vedlo k zahlcení uživatelů
internetu žádostmi o souhlas, bude zjednodušeno.
Nová pravidla umožní uživatelům lépe kontrolovat své nastavení a v případě rizika pro soukromí snadno přijmout nebo zamítnout sledování
cookies a další identifikátory. Návrh vyjasňuje, že
souhlas není potřeba pro cookies, která do soukromí nezasahují a zlepšují služby internetu (např.
zapamatování historie nákupního koše). Souhlas
již nebude vyžadován ani pro cookies na navštívených stránkách, které počítají celkový počet
návštěvníků stránek.
• Ochrana proti spamu: Dnešní návrh zakazuje nevyžádané elektronické komunikace libovolnými
prostředky, např. prostřednictvím e-mailů, SMS,
a v zásadě i telefonními hovory, pokud uživatelé
nedali souhlas. Členské státy mohou zvolit také
tu variantu, že spotřebitelům umožní odmítnout
přijímání telefonických marketingových hovorů
například tím, že své telefonní číslo budou moci
zapsat na zvláštní seznam čísel odmítajících tyto
hovory. Marketingové telefonáty budou muset
zobrazit číslo volajícího nebo používat zvláštní
předvolbu, která označuje, že se jedná o telemarketing.

•
Účinnější prosazování: Vymáhání dodržování
pravidel důvěrnosti podle navrženého nařízení
budou mít na starosti vnitrostátní orgány pro
ochranu údajů.

PRAVIDLA OCHRANY ÚDAJŮ
PRO ORGÁNY A INSTITUCE EU

Účelem návrhu nařízení o ochraně osobních údajů
orgány a institucemi EU je sjednotit stávající pravidla, která platí od roku 2001, s novějšími a přísnějšími
pravidly stanovenými obecným nařízením o ochraně údajů z roku 2016. Pro veškeré osobní údaje, které
evropské orgány nebo agentury zpracovávají, bude
nyní platit vyšší míra ochrany.

OCHRANA ÚDAJŮ NA MEZINÁRODNÍ
ÚROVNI

V navrženém sdělení je stanoven strategický přístup k otázce mezinárodního předávání osobních
údajů, který usnadní obchodní výměnu a podpoří lepší spolupráci v oblasti vymáhání práva při
současném zajištění vysoké úrovně ochrany dat.
Komise bude aktivně vést diskuse o případném
konstatování rovnocennosti (které umožní volný pohyb osobních údajů do zemí, jejichž pravidla
ochrany údajů jsou „v podstatě rovnocenná“ pravidlům EU) s klíčovými obchodními partnery ve
východní a jihovýchodní Asii, ale také se zainteresovanými zeměmi Latinské Ameriky a zeměmi evropského sousedství. V roce 2017 zahájí rozhovory
s Japonskem a Koreou.
S cílem usnadnit výměnu osobních údajů s třetími
zeměmi, u nichž nelze přijmout rozhodnutí o rovnocennosti, bude Komise plně využívat dalších, alternativních mechanismů, které nová unijní pravidla
pro ochranu údajů – obecné nařízení o ochraně údajů
a policejní směrnice – nabízejí.
Sdělení rovněž opakuje, že Komise bude nadále podporovat vývoj vysokých standardů ochrany údajů
v mezinárodním prostředí, a to jak na dvoustranné,
tak na mnohostranné úrovni.
Současně s představením návrhů Komise vyzývá
Evropský parlament a Radu, aby postupovaly bez
zbytečných průtahů a zajistily jejich hladké přijetí do 25. května 2018, kdy vstoupí v platnost obecné
nařízení o ochraně údajů. Záměrem je do tohoto data
poskytnout evropským občanům a podnikům komplexní a úplný právní rámec pro ochranu soukromí
a dat. Spolu s návrhy Komise předložila také sdělení
s cílem stimulovat ekonomiku založenou na datech.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
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Ohlédnutí na Designblokem

OBZOR Zlín - domovní vypínače ve stylu retro
Retro je v současné době žádané – a to bylo
možné vidět také na letos již 18. ročníku
Designbloku. O této prestižní výstavě
jsme již psali v čísle 12/2016 v souvislosti
s expozicí družstva Dřevojas Svitavy.
Pojďme si připomenout také expozici
významného zlínského výrobce – družstva
OBZOR Zlín, jehož prezentace byla umístěna
v Superstudiu na ploše P26 v Průmyslovém
paláci na pražském Výstavišti. Nová
nadčasová kolekce domovních vypínačů
kombinujících retro styl s prvky moderního
minimalismu využívá přírodní materiály keramiku, dřevo a sklo. Expozice pracovala
s motivem času na úrovni moderního
versus retro pojetí a formou interaktivních
domovních vypínačů (DECENTE x RETRO)
oba designy vhodně propojila.
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Nadčasová produktová řada RETRO je určena
do starobylých, prvorepublikových, rustikálních
a vintage interiérů. Keramické a dřevěné provedení
rámečků je praktické a zároveň má reprezentativní
vzhled. U keramických rámečků a pokliček lze volit
mezi barvou černou a bílou. Řada RETRO na sebe
upoutá také tvary otočných kliček, které jednoduše
a stylově dotvářejí celkový vzhled vypínače, u kliček
lze volit ze tří barevných provedení (černá, bílá a patina) a ze tří různých tvarů. Ke spínání jsou využity
velmi kvalitní strojky vačkových spínačů z produkce
družstva OBZOR. Produktová řada RETRO reaguje na
současné trendy a na požadavky zejména zahraničních zákazníků. Vzhled jednotlivých výrobků vznikal ve spolupráci s designéry.

spělých i dětí. Potvrdil se tak rostoucí zájem o design
a tvorbu českých i zahraničních designérů a módních
návrhářů. Zúčastnilo se jej rekordních 197 designérů.
Největší pražská přehlídka designu a módy nabídla 76
výstav módy a šperků a přivezla vystavovatele a hosty z 20 zemí. Designblok nabídl instalace a výstavy
celkem na 32 místech po celé Praze a speciální instalace ve veřejném prostoru.
Text: Mgr. Miroslav Herold, Martina Obadalová,
Jana Henychová
Foto: Mgr. Miroslav Herold

Připomínáme, že v pořadí 18. ročník Designbloku se uskutečnil ve dnech 27. - 31. října 2016 a vsadil
zejména na bohatý doprovodný program, diskusní
platformu i rekordní počet účastníků. Na Designblok,
největší přehlídku designu a módy ve střední Evropě,
zavítalo více než 52 tisíc návštěvníků, a to z řad do-

www.obzor.cz

V dalším čísle naleznete

Reportáž z družstva: MYJÓMI družstvo invalidů, Brno
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SKIVO PARAFÍN – UNIVERZÁLNÍ VODOODPUDIVÝ
VOSK PRO LYŽE I SNOWBOARDY
Novinka Skivo parafín od českého družstevního výrobce Druchema
by se měla stát společníkem každého profesionálního i rekreačního
lyžaře. Skivo parafín je univerzální lyžařský vosk s fluorem, který
odpuzuje vodu a zajistí tak i ochranu skluznic lyží a snowboardů.
Univerzální lyžařský vosk se zároveň postará o výborný skluz na jakémkoli sněhu a při jakékoli teplotě a lyžaři dopřeje rychlý a snadný
pohyb na sněhu. Využijí jej milovníci sjezdového lyžování, běžek
i vyznavači snowboardů a hodí se i pro profesionální lyžaře, jak na
tréningy, tak na samotné závody. Aplikovaný vosk je vhodné, pro
vyšší trvanlivost, do skluznice zažehlit, ideálně žehličkou rozehřátou na 120° – 140° C. Přebytečný vosk je možné odstranit Skivo plexi
škrabkou a následně skluznici lyže nebo snowboardu překartáčovat
měkkým lešticím kartáčem. Skivo parafín je k dostání ve sportovních potřebách a řetězcích Intersport a Sportisimo.

družstevní výrobky

NOVINKA

Cena: 145 Kč / 40 g

www.druchema.cz
2/2017
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Nabízíme:
– zakázková kovovýroba
– laboratorní topná hnízda
– montážní práce
– potahovaná kartonáž
– vysekávané obaly z kartonu
– svařované obaly z PVC

KONTAKT:
Brněnská Drutěva výrobní družstvo
Bohunická 81
619 00 Brno
Tel.: +420 511 129 111
Fax: +420 547 212 807
Email: druteva@druteva.cz
www.druteva.cz
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SČMVD připravil pro bývalé zaměstnance
vánoční setkání

dovala volná zábava, při které
přítomní měli možnost vzájemně
zavzpomínat na období, kdy se
aktivně podíleli na činnosti svazu
pro členská družstva.

Předvánoční setkání bývalých
pracovníků SČMVD se konalo
19. prosince 2016. Organizovalo ho
stejně jako v minulých letech vedení svazu ve spolupráci s OS UNIOS.

Předseda SČMVD JUDr. Rostislav
Dvořák přivítal přítomné a seznámil je s aktuální činnosti svazu.
Poté popřál všem zúčastněným
příjemné vánoční svátky. Násle-

Akce je každoročně bývalými
pracovníky svazu pozitivně vnímána jako prostor pro zavzpomínání na bývalé kolegy a pro
vytvoření vánoční atmosféry.
Text a foto: Jana Henychová
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