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slovo úvodem

Ing. Leo Doseděl

předseda oděvního družstva Moděva Konice
místopředseda SČMVD
pro řešení problematiky družstev
sídlících na území Moravy

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
v loni na jaře jsem se v rámci úvodníku a hodnocení situace hospodaření našich družstev zabýval negativními jevy ovlivňujícími ekonomické výsledky.
O to příjemnější je konstatování, že mnoho družstev
dosáhlo v minulém roce výborných hospodářských
výsledků.
Družstva produkující vlastní výrobky s vysokou
přidanou hodnotou v oborech podpořených průmyslovým růstem a automatizací výroby dosáhla nadprůměrných mezd a vykazují ziskové hospodaření.
Na druhou stranu obory s vysokým poměrem ruční práce, kterou nelze nahradit jiným efektivnějším
způsobem, jsou v zákonem stanovených a okolnostmi
nastavených podmínkách silně ekonomicky zasaženy. Současně se u těchto družstev projevují dopady
platnosti zákona o minimální mzdě. Na základě
politického rozhodnutí došlo od 1. 1. 2017 k nárůstu
minimální mzdy, který neodpovídá úrovni a růstu
produktivity práce v České republice. Touto problematikou se SČMVD intenzivně zabýval i ve vztahu
k výrobním družstvům invalidů.
Družstva, která vyrábějí komponenty pro finální
zpracovatele, a družstva s vysokým podílem mzdové
práce musí hledat možnosti vývoje vlastních výrobků
a způsoby ke zvýšení rentability. Velkým rizikem pro
proexportní družstva je očekávané ukončení intervencí ČNB spojené s uvolněním kurzu české koruny.
Za této situace je nezbytné změnit nepříznivý poměr
mezi mzdovou prací a realizací vlastních výrobků.
Pro všechna družstva je důležité, ať už se zabývají
kterýmkoliv oborem, realizovat úspěšně své výrobky na trhu.
SČMVD je iniciátorem aktivity k posílení významu
vlivu malých a středních podniků na celkové tvorbě hospodářských výsledků a obratů všech firem
působících v ČR. Aby tato snaha o zvýšení podílu
malých a středních firem a podniků družstev mohla
být zrealizována, musí mít naše družstva konkurenceschopné výrobky a musí vytvářet nové inovativní
produkty. Důležité je, že si naše vláda důležitost změny podílu a restrukturalizaci českého hospodářství
uvědomuje a chce vytvářet lepší podmínky pro fungování malých a středních firem.
Věřím, že jste reagovali na výzvu předsedy SČMVD
a svými náměty aktivně podpořili iniciativu k pří-

pravě opatření, která by měla pomoci nám družstvům realizovat daný záměr ke změně výrobních
programů a k uplatnění vyrobeného zboží na domácím i zahraničním trhu.
K námětům, které jsem předkládal k přípravě opatření, patří především investice do moderního strojního vybavení a technologie s využitím dotačních
titulů, popř. investičních úvěrů z FDÚ. Je to základ
k vytváření kvalitních a konkurenceschopných výrobků.
Jedním z námětů je zcela určitě společná účast
družstev na tuzemských nebo zahraničních veletrzích. Svaz dlouhodobě podporuje tyto aktivity družstev personálně i finančně. Finanční příspěvky lze
čerpat i na individuální účast. Současně se podílí na
vyhledávání vhodných zahraničních veletrhů a doporučuje některé k zařazení do akcí podporovaných
státem.
Významným mezinárodním veletrhem v oděvní
a kožedělné branži je veletrh STYL, KABO konající se
2x ročně v moravské metropoli v Brně. Tohoto veletrhu se pravidelně zúčastňujeme ve společné expozici
SČMVD a prezentujeme naši novou zimní kolekci
v expozici družstva i na módních přehlídkách. Bylo
tomu tak i v únoru, a to jak to probíhalo a dopadlo, se
dozvíte na dalších stránkách našeho časopisu.
Na závěr bych chtěl popřát našemu družstvu, ať využijete příležitosti a pořídíte si pěkný plášť nebo jiný
výrobek z naší nové kolekce. A vám bych chtěl popřát,
ať vám dobře slouží a jste v něm spokojeni.
P. S. Podpořit se více vzájemně je jednou z dalších
možností uplatnění našich družstevních výrobků
a zvýšení podílu na domácím trhu.
Přeji vám všem mnoho úspěchů a pevné zdraví.

www.modeva.cz
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aktualita

Konec devizových intervencí na obzoru
Už je to více než tři roky,
co ČNB drží korunu nad
hranicí 27 korun za euro.
A jak se zdá, čtvrté výročí
kurzového režimu bychom
už „slavit“ nemuseli. Ekonomika roste slušným
tempem, nezaměstnanost
klesá, zaměstnanost je dokonce nejvyšší v historii
a inflace nabírá na síle.
Postupně tak pominuly
důvody, proč by měla být koruna svázána kurzovým
režimem, respektive proč by měla ČNB masívně
nakupovat na finančním trhu eura, aby koruně nedovolila posílit. Už během první poloviny letošního
roku by proto mohlo dojít k uvolnění koruny, které
bude mít nepochybně dopad jak na české exportéry,
tak nakonec i na importéry.
K devizovým intervencím ČNB sáhla v době, kdy
„hrozil“ propad inflace do záporu, aby se vyhnula tzv.
deflační spirále. Byla to doba, kdy se česká ekonomika teprve začala vzpamatovávat z druhé recese, jež
přišla poměrně krátce po té předchozí, odstartované
americkou hypoteční krizí. Vzhledem k významu devizového kurzu jako zprostředkovatele zahraničních
cen do domácí ekonomiky se tehdy centrální banka
rozhodla korunu uměle oslabit o zhruba 5 %. Vedlejším efektem tohoto kroku měla být podpora domácí
ekonomiky, zejména pak exportérů, vedoucí k vyšší
zaměstnanosti a rychlému růstu mezd.
Zamýšlené záměry ČNB se postupně začaly – především díky cyklickému oživení ekonomiky – naplňovat. Dynamika průmyslu – jako nejsilnějšího
odvětví, které je současně i největším zaměstnavatelem – v průběhu času výrazně za nemalé pomoci
úspěšné výroby osobních automobilů vzrostla. Vedle
toho nezaměstnanost poklesla na osmileté minimum
a tlak na mzdy zesílil s tím, jak firmy stále obtížněji
začaly hledat nové zaměstnance.
V průběhu roku 2015 finanční trhy postupně opustily spekulace na další silné oslabení koruny (začátek
roku 2015) a začaly rozehrávat obrácenou „hru“, tedy
na brzký exit z kurzového režimu. Jestliže až do léta
2015 nemusela ČNB v podstatě pro udržení koruny nad
intervenční hranicí dělat nic, od července toho roku
je na devizovém trhu přítomna téměř permanentně.
Část trhu začala předpokládat, že se centrální banka
pod tlakem přílivu eur vzdá a korunu uvolní, nicméně jak je vidět, ČNB dostála svému závazku a namísto
kapitulace začala masívně „tisknout“ koruny, za něž
nakupovala a vlastně dodnes nakupuje přitékající spekulativní eura. Od začátku intervenčního režimu do
konce roku 2016 tak ČNB nakoupila 35 mld. EUR.
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V lednu 2017 se však obchodování na českém devizovém trhu posunulo do nových dimenzí. Jak naznačují
údaje o devizových rezervách a likviditě finančního
sektoru, jen za leden zřejmě musela ČNB nakoupit
dalších 15 mld. EUR za nově vytištěných 400 mld.
korun. Devizové rezervy se tím dostaly na nové historické maximum 96 mld. UER, respektive 56 % HDP
(viz graf). Zahraniční a možná i někteří tuzemští
investoři totiž rozehráli velkou hru na rychlé posilování koruny po zrušení intervenčního režimu (tzv.
exitu) a hodlají toho maximálně využít. Někteří věří,
že koruna má díky silným fundamentům ekonomiky
na to, aby se vrátila možná až ke kurzu 25 CZK/EUR,
a jsou dokonce ochotni v mezičase nést náklad v podobě záporných úrokových sazeb, za něž si získané
koruny musejí ukládat, nebo záporných výnosů státních dluhopisů, k nimž se část z investorů uchýlila.
Nakolik je tato „hra“ správná, ukáže teprve čas.
Česká ekonomika má nepochybně na to, aby její
měna byla oproti současné úrovni silnější, avšak masívní spekulace na budoucí posílení koruny mohou
tento scénář oddálit. Velká část zmíněných spekulantů totiž nehodlá v ČR investovat dlouhodobě, ale jen
čeká na vhodnou příležitost k návratu do zahraničních měn poté, co koruna posílí. Vyčkávají s korunami v rukou, zatímco jejich eura má ve svých rezervách
ČNB. Otázkou proto je, zda ve chvíli, kdy budou chtít
z českého trhu odejít, bude existovat dostatečná nabídka eur za pro ně sympatický kurz, což vzhledem
k objemu „sázek“ může být docela problém. Může se
proto stát, že v úvodu exitu koruna nebude mít až takovou sílu posilovat, jak někteří předpokládají. Zdá se
totiž stále pravděpodobnější, že s rostoucími sázkami
na posílení, klesá pravděpodobnost, že se tak skutečně ihned v masívním měřítku stane.
Kterým směrem se však kurz koruny vydá, je stále
více zamlžené v důsledku rostoucích korunových pozic zahraničních hráčů. Prozatím jejich „hra“ v podstatě výrazně omezila možnosti českých exportérů se
zajišťovat, protože například roční forwardový kurz
je blízko úrovně 26,60-26,70 za euro. Stejně tak „nakazili“ i trh státních dluhopisů, protože vyšponovali
ceny bondů do takových výšek, že se některé české
státní dluhopisy fakticky staly nejdražšími na světě.
Co z tohoto vývoje nakonec mohou mít ti, kteří do ČR
dováží? Mohou věřit na posílení koruny nebo na rozdíl od exportérů mohou už delší čas prostřednictvím
forwardů realizovat obchod výrazně výhodněji. Nakonec však rok 2017 nejspíše přinese konec kurzové
pohody jak pro dovozce, tak pro vývozce. A postupem
času by mělo skončit i období slabé koruny. Kdy ovšem přesně nadejde, však rozhodnou především zahraniční investoři, kteří si na korunu vsadili.
Petr Dufek, analytik finančních trhů ČSOB

propagace, výstavy a veletrhy

Spielwarenmesse
Zatímco někde nejsou výstavní areály zcela využité, zde staví další novou halu. Výstavní plocha 170 tisíc m2 ve 12 halách nestačí. Řeč je o veletrhu Spielwarenmesse v Norimberku, který se
letos konal v termínu 1. – 6. února. Akce má dlouhou tradici – letošní ročník byl již 68. A daří
se jí i v dnešní době informačních technologií. Výrobcům a obchodníkům poskytuje jedinečnou
možnost se na jednom místě jednou v roce osobně setkat. Osobní kontakt totiž moderní technologie nenahradí.
Veletrh si stále drží svou úroveň, jde o B2B akci, ze
které je veřejnost vyloučena a každý návštěvník je
registrován. Tím je dosaženo toho, že vystavovatelé
nejsou rušeni při svých obchodních jednáních.
Společný stánek výrobních družstev vystavujících
pod hlavičkou SČMVD se opět nacházel na strategickém rohovém místě v hale 12, které se podařilo dobře využít k propagaci. Družstva Tvar Klatovy, Směr
Praha a Kovodružstvo Žebrák, která na něm společně
vystavovala, si nekonkurují, naopak se sortimentně
vhodně doplňují. Řada zákazníků svou návštěvu na
stánku využila k jednání se všemi družstvy. Stánek
díky zajímavé grafice působil prostorným dojmem,
do expozice byla začleněna i velká obrazovka, která
umožňovala promítat záběry z výroby, z konstrukce
výrobků i začlenění družstev do rámce SČMVD.
Tvar Klatovy se zaměřuje na výrobu nábytku pro
mateřské školy. Zástupci družstva byli na veletrhu
Spielwarenmesse se svou účastí velmi spokojeni.
Uskutečnili schůzky téměř se všemi stávajícími odběrateli, získali i nové kontakty, především na zákazníky z Německa, Velké Británie, Malty. O výrobky
Tvaru je stálý zájem, odběratelé oceňují kvalitu, dodací termíny a spolehlivost dodávek. Na veletrhu
byl představen nový dýhovaný materiál splňující

požadavky zákazníků především ze severských zemí
na nábytek z přírodního dřeva. „Zaznamenali jsme
nové zákazníky, kteří odebírali zboží z Polska, ale
nevyhovuje jim kvalita, tak se rozhodli pro změnu“,
svěřil nám obchodní manažer družstva Ing. David
Fürbacher.
Zástupce družstva Směr Praha v posledních letech
přiváží na veletrh Spielwarenmesse vždy nějaké no-
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vinky. Tentokrát šlo o pět nových modelů letadel ve
dvou modelových řadách. Samozřejmě též představil
stávající sortiment modelů, který je u zákazníků oblíben pro dobrý poměr kvality a ceny. Převážná část
modelů je určena pro začínající modeláře, v sortimentu jsou i výrobky, které oslovují modeláře s větším množstvím zkušeností.
Jednáním na veletrhu se podařilo obnovit spolupráci s francouzským výrobcem modelů. Další obchodní

David Elger
(Kovodružstvo Žebrák)

jednání proběhla se záMichal Štrobl
kazníky z Ruska, Polska, (Směr Praha)
Saudské Arábie, Japonska
či Velké Británie, kde má plastikové modelářství
velkou popularitu. Jednalo se převážně o stávající
obchodní partnery, které potěšilo, že Směr do svého
sortimentu modelů zařadil další novinky.
Kovodružstvo Žebrák na veletrhu prezentovalo
svou sedmidílnou stavebnici dětských vozítek Blesk
(Flash). Jedná se o unikátní sestavu, která roste s dítětem. Obsahuje sedm produktů: odrážedlo, malé
kolo 12“, velké kolo 16“, tříkolku, čtyřkolku, chopper
a koloběžku. Poprvé družstvo tuto sadu výrobků přestavilo již loni, to však pouze jako prototyp. Během
roku probíhal další vývoj – byl vytvořen nový design
řídítek, bylo vyřešeno univerzální uložení kol, byly
vybrány barvy – tyrkysová a fialová. Podařilo se získat všechny certifikáty od zkušebny, které platí pro
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užití v rámci EU. Výrobky jsou připraveny do sériové výroby, která by měla v roce 2017 začít. Výrobce
tuto stavebnici nabízí buď jako set všech dílů nebo
lze objednat základní set – tj. odrážedlo a díly na 12“
kolo a k tomuto lze posléze dokupovat díly k dalšímu
kombinování. Zákazníky výrobek zaujal, zajímali se
o certifikaci, místo výroby, podmínky dodávek i cenu
sestavy. Stavebnice vzbudila zájem u obchodníků
především z evropských zemí, zvláště z Holandska
a Velké Británie.
Moravská ústředna Brno ve vedlejším samostatném stánku představila svůj sortiment hraček a dárkového zboží. Prioritou tohoto tradičního českého
výrobce zůstává kvalitní ruční výroba s charakteristickým designem. Letos je tomu 60 let od premiéry
animovaného filmu „Jak krtek ke kalhotkám přišel“.
Od roku 1984 je Moravská ústředna uživatelem licence na výrobu a prodej textilních a plyšových hraček
a motivem Krtečka a jeho kamarádů. Krteček patří po
mnoho generací k nejúspěšnějším dětským pohádkovým motivům jak v ČR, tak v zahraničí. Je nabízen
ve velikosti od 6 cm do 160 cm v klasickém i novém
designu, v kalhotách, v kulichu, s čepicí, s batůžkem.

i s jejich variantami. Družstvo stále rozšiřuje své výrobkové řady především pro nejmenší děti, zmiňme
např. maňásky, které lze prát.
Oblíbeným exportním artiklem jsou kornouty. Ty
mají více funkcí – kromě toho, že se hračka může do
kornoutu schovat a posléze vykukovat ven, může fungovat i jako maňásek na ruku nebo jako kapsička na
sladkosti. Dalším žádaným produktem jsou maňásci.
Řady postaviček jsou stále doplňovány o nové, především o zvířátka, ale i o pohádkové postavy nebo
postavy představující různá povolání.

Motiv Krtečka se objevuje na řadě
dalších produktů, jakými jsou
polštáře, povlečení do postýlky,
trička, dětské nádobí, různé školní potřeby, batůžky, opěrky hlavy
atd. Některá postavička Krtečka
je opatřena magnetem, jiná vydává originální zvuky, dokáže též
sloužit jako návlek na golfovou
hůl, jako nahřívací maňásek nebo
chrastítko pro nejmenší děti.
Dalšími oblíbenými pohádkovými postavičkami
jsou Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Hurvínek, Spejbl a Mánička, Štaflík a Špagetka, Večerníček
a řada dalších. Oblíbený čert Hubert se od letošního
roku dočkal čertice Berty.
Pro obchodní partnery připravila Moravská ústředna nový katalog, který obsahuje všechny produkty

Svaz českých a moravských výrobních družstev patří
na Spielwarenmesse k dlouholetým vystavovatelům.
Letos zde měl svůj stánek již po padesáté. U příležitosti
tohoto kulatého jubilea zástupce SČMVD převzal na
slavnostním večeru diplom od výkonného ředitele
Spielwarenmesse Ernsta Kicka.
Veletrh Spielwarenmesse byl na žádost SČMVD zařazen do projektu NOVUMM, takže na účast je možné
čerpat dotaci podle pravidel tohoto projektu agentury CzechTrade.

Účast na veletrhu Spielwarenmesse přispěla ke
zviditelnění vystavujících družstev a jejich výrobků.
Opět se potvrdilo – ten z hračkářské a modelářské
branže, kdo v Norimberku nevystavuje, jako kdyby
neexistoval.
Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Ing. Lenka Bartoničková, Ing. David Fürbacher
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Výrobní družstva na veletrhu STYL v Brně
Ve dnech 18. – 20. února zaplnily veletrhy STYL a KABO dva pavilóny brněnského výstaviště
módou. Pavilon P patřil veletrhu STYL, veletrh KABO se tentokrát přestěhoval do pavilonu V,
který vystavovatelům obuvi a koženého zboží poskytl větší prostor. Oba veletrhy jsou B2B akcí,
na kterou přijíždí kolem 5 tisíc odborných návštěvníků, obchodníků a nákupčích. Součástí
akce byly módní přehlídky i odborný doprovodný program.
Výrobní družstva Modela Pardubice, Integra Zlín
a Moděva Konice připravila své nové módní kolekce
a vystavovala opět společně pod hlavičkou SČMVD.
Společná expozice zahrnující společné zázemí a jednací prostory přináší družstvům komfort pro jednání
a velmi dobrý servis. Společnou družstevní expozici
navštívili i zástupci nevystavujících družstev, využili
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zdejší prostory pro vzájemnou výměnu zkušeností,
hledání společných postupů a navázání osobních
kontaktů.
Modela Pardubice přestavila na veletrhu STYL
kolekci dámských oděvů pro sezónu jaro/léto 2017.
Zákaznice zaujaly především šaty ušité z kvalitních

Integra Zlín připravila pro sezónu jaro/léto 2017
kolekci dámských oděvů ve velikostech 38 – 62, kterou tvořily úpletové halenky, svetříky, sukně, topy
a šaty v módních barevných odstínech a materiálech.
Kolekce byla doplněna nabídkou předprodeje bund

materiálů z dovozu, které byly svými dezény na veletrhu jedinečné a neobjevily se v kolekcích jiných
vystavovatelů. Tyto šaty se hodí především pro slavnostnější společenské příležitosti. Oblíben je pouzdrový střih šatů, který nositelkám dobře padne a kde
nejlépe vynikne vzor materiálu. V kolekci Modely
byly dále zastoupeny sukně, kalhoty, trička, kabátky
a nově i košilové halenky. Zákaznice oceňují, že zboží
je nabízeno v přijatelných cenových relacích. Nakupovat zboží od Modely přicházely jak stálé zákaznice,
které mají s těmito oděvy dobré zkušenosti, tak i nové
zákaznice z ČR i ze Slovenska, které nabídka Modely
oslovila.

a plášťů na sezónu podzim/zima 2017/2018. Družstvo
se snaží vyhovět spotřebitelkám, které dávají přednost jednoduchým klasickým liniím a nadčasovým
střihům, ale i zákaznicím, které rády experimentují.
Integra šije v požadovaných malých sériích, svou na-
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bídkou se snaží uspokojit i ty nejnáročnější zákaznice,
které umí ocenit kvalitní materiály a profesionální
zpracování.
Moděva Konice na veletrhu prezentovala novou
kolekci dámských a pánských zimních plášťů, palet,
pelerín a péřových bund. Modely jsou nabízeny v jednoduchém a praktickém provedení pro každodenní
nošení i v luxusnějším pojetí doplněném přírodní
kožešinou barvenou do odstínu vrchního materiálu oděvu. Kolekci Moděvy bylo možno zhlédnout ve
stánku i na módních přehlídkách STYL SHOW. Zcela novou barvou zařazenou do letošní kolekce byla

barva sytě modrá, která u zákaznic uspěla. Líbila se
i samotným modelkám, které na přehlídkovém mole
v modelech v modré barvě zářily. Barva měla úspěch
i v pánském sortimentu - do kolekce byla zařazena
tříčtvrteční vlněná bunda v temně modrém odstínu.
Do přehlídky Moděva zařadila i péřové bundy, které
se setkaly s dobrým ohlasem. Tuto část kolekce družstvo plánuje rozšířit o další modely. Evergreenem
jsou peleríny, o které je stále zájem.
Některé objednávky na zimní sezónu 2017/2018 byly
vystaveny již na tomto veletrhu, kontraktace bude
pokračovat na srpnovém veletrhu STYL. V mezidobí budou pracovnice obchodního oddělení Moděvy
navštěvovat zákazníky, kteří stánek Moděvy během
veletrhu nenavštívili.
Expozici Moděvy doplňovala prezentace čtyř modelů navržených studentkami 3. ročníku oboru Design
oděvu ze Střední školy designu a módy Prostějov, se
kterou Moděva spolupracuje.
Výrobní družstva hodnotí svou účast na veletrhu
STYL pozitivně. Veletržní prezentace významně
přispěla k jejich zviditelnění a zvýšení povědomí
o značce. Družstva zde získala nové kontakty a zakázky.
Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková
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MYJÓMI družstvo invalidů, Brno
MYJÓMI družstvo invalidů je firmou zabývající se ručním mytím
a čištěním interiérů osobních a nákladních automobilů již od roku
2012. Od konce roku 2014 jsou v nabídce družstva montážní a demontážní kooperace. Dnes je již významným spolupracovníkem
řady společností v rámci kooperací a controllingu. Cílem družstva
je poskytnout lidem se zdravotním postižením zázemí, možnost dál se rozvíjet a pomoci jim v komplikované životní situaci. Svým partnerům naopak MYJÓMI dává příležitost podílet se na zaměstnávání postižených v rámci náhradního plnění. Nejen na téma nabídky služeb a vztahu firmy
k zaměstnancům jsme o rozhovor požádali manažerku družstva MYJÓMI Danielu Hanzlíkovou.

ROZHOVOR
DANIELA HANZLÍKOVÁ
manažerka
MYJÓMI družstvo invalidů

Vaše družstvo poskytuje náhradní plnění, což současně představuje práci s osobami se ztíženou
pracovní schopností. Kromě své
práce Public Relations pomáháte
i vašim zaměstnancům – můžete
vaši práci přiblížit?
Do družstva jsem nastoupila před
necelým rokem. Dříve jsem pracovala v sociálních službách, kde jsem
se již také setkala se zdravotně znevýhodněnými osobami a tato práce
je mi velmi blízká. Řešila se tam
problematika lidí, kteří se dostali
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Daniela Hanzlíková (uprostřed – z akce
na Hvězdárně, kde se dražily obrázky
pracovníků družstva MYJÓMI a dětí z
dětského domova pod záštitou Jihomoravského kraje

do nějakých sociálních problémů,
ať to již byli dlouhodobě nezaměstnaní nebo lidé se zdravotními
problémy. S tím souvisely i jejich
sociální potřeby, nedostatek peněz,
nemožnost najít si práci. Pracovali
jsme s klienty specificky a hledali
jsme pro ně práci – samozřejmě
pokud tu práci najít chtěli. Osobně
věřím, že kdo pracovat chce, tak si
práci najde. V rámci toho jsem komunikovala s řadou firem, tedy potenciálních zaměstnavatelů těchto
osob, a jednou z nich bylo i družstvo
invalidů MYJÓMI. V rámci komunikace pak padla nabídka jít pracovat
do družstva – a mě to lákalo, protože jsem mohla vidět v praxi, jak věci
fungují, bylo to jakýmsi logickým
následováním mého předchozího
pracovního snažení. Slovo dalo slovo – a jsem tu.

nou přestávku každé dvě hodiny
– je to na domluvě, operativní potřeby řeší mistr na dílně. Snažíme
se na lidi nedívat pouze jako na
pracovní nástroj – jsou zde nemocní lidé, mají zvláštní potřeby,
je vhodné jim uzpůsobit pracovní
prostředí.
Setkala jste se také někdy s pracovníky, u nichž jste měla pochybnost o tom, že chtějí pracovat?
Naši lidé si práce velmi váží
a dobře se s nimi spolupracuje.
Za každého počasí se pravidelně
dopravují do práce a musí velmi
Jak přesně spolupráce probíhala?
Tato firma má skvělé vedení –
předsedu družstva Petra Horkého a místopředsedu Ing. Michala
Kučeru. Jsou oba mladší a akční,
současně mají velké sociální cítění, dobrého podnikatelského ducha, je za nimi práce vidět. Dobře
se s nimi spolupracuje. Filozofií
firmy je nemít zde jen zaměstnance, co odpracují zadanou práci. Věděla jsem ze své předchozí
práce, že je potřeba lidem pomoci.
Mezi zájmy družstva patří třeba
to, aby byl zaměstnanec v práci
spokojený, je potřeba se přiblížit
jeho potřebám. Protože lidé si

svoje pocity nezanechají v šatně,
ale nesou si je dál na pracoviště.
Pro mě je jednodušší, že předpokládám, co naši zaměstnanci
potřebují. Myslím si, že lidé zde
vycházejí mezi sebou dobře, což
je i výsledek naší práce.

Poskytujete svým zaměstnancům
benefity?
Ano. Například podle zákoníku
práce mají pracovat šestihodinovou směnu a při té není nutností
nárok na přestávku – jedině s napracováním. My zde děláme place-

časně vstávat, mají ke své práci
vztah a dobře plní svoje úkoly.
Pracuje u nás více jak 95 procent
osob zdravotně znevýhodněných
– mají buď invalidní důchod nebo
nějaké zdravotní omezení. Ale
zrovna dnes jsem se setkala se
značně nestandardními požadavky jedné uchazečky o práci
- dostala na nás někde kontakt
a volala, že by měla zájem o práci.
Měla menší zdravotní omezení,
byla déle nezaměstnaná, ale ještě
než jsme ji přijali, měla hrozně
moc požadavků, jako posunutí
pracovní doby, minimálně dvakrát týdně požadovala pracovní
dobu zkrátit, ovšem nevěděla
ani jaké dny, pak požadovala, že
nemůže chodit na dopolední
a odpolední směny – a přitom se
hlásila do zaměstnání se směnným provozem. Neměla zájem ani
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o časové kompenzace, aby si svoje
odchody napracovala, ale navíc
požadovala své přehnané nároky
zabudovat i do pracovní smlouvy.
Problémem bývá vůbec jak na takové informace reagovat – nelze
vyhovět jen jednomu, nelze jim
pak pomoci, neboť je více než jasné, že o tu práci asi ani nestojí.
Stává se u vás práce terapií pro
vaše zaměstnance?
Určitě – například na provozovně
Na Kociánce a ve Svitavách pracují většinou vozíčkáři a mentálně
postižení. Provádějí se tam balící
práce, demontáže, momentálně
demontují součástky z plastových
krabiček, jednotlivé díly třídí
a balí. Další pracovní činností je
například balení podestýlky pro
hlodavce – je to pro ně v podstatě
ergoterapie – musí ručně vyrobit
ze sena určitý tvar, čímž cvičí jemnou motoriku.
Jaké služby vaše družstvo zajišťuje?
V Brně provozujeme myčku aut,
dále již zmiňované kompletační
a demontážní práce. Provozujeme
také šicí dílny v Brně, Břeclavi
a Třebíči, balící práce a podobně.
Před Vánocemi jsme spolupracovali s jednou čokoládovnou, balili
jsme adventní kalendáře i pro
zahraniční trh. Spolupracujeme
také s jednou významnou českou
KONTAKT:
Kancelář a dílny pro montáže:
Křižíkova 70 (v areálu spol. S.M.K.,
bývalý areál VUCHZ), 612 00 Brno Královo Pole
MYČKA: Křižíkova 72 (v areálu
spol. DIS), 612 00 Brno - Královo
Pole
MYJÓMI družstvo invalidů
IČ: 02836823 DIČ: CZ02836823
kancelář: Křižíkova 70
Brno, 612 00
Tel: + 420 737 845 012
mail: dhanzlikova@myjomi.cz

Petr Horký
předseda družstva MYJÓMI

Ing. Michal Kučera
místopředseda družstva MYJÓMI

„Nápad založit MYJÓMI družstvo invalidů vznikl vlastně náhodou.
Začínali jsme se dvěma myčkami aut, a postupně přidávali ruční
práce, demontáže a montáže nebo balení, až jsme vyrostli do dnešní
podoby. Zaměstnáváme lidi, kteří mají zájem pracovat. Stáváme se
takovou adoptivní matkou, která se o ně postará, když mají problém.
Nedáváme lidem jen práci, ale zároveň jim můžeme pomoct i v osobní
sféře. Třeba s finančními problémy díky právnímu a ekonomickému
poradenství, které našim zaměstnancům zdarma nabízíme.“
Petr Horký a Ing. Michal Kučera
kosmetickou firmou, pro kterou
průběžně balíme či jinak připravujeme zboží dle aktuálního období. Kromě provozoven v Brně,
Svitavách a Břeclavi chystáme
pracoviště také přímo u klienta v čokoládovně – jen se musí
upřesnit podmínky ve spolupráci
s úřadem práce. V šicí dílně jsme
například vyráběli dětské kukly
z tričkoviny, hrací kalhoty mikiny s pružnými lemy, dále pro
jednu firmu vyrábíme látkové
pleny včetně kalhotek, o které je
poslední dobou zase zájem.
Co vše děláte či chystáte pro zaměstnance?
Družstvo poskytuje zdarma svým
zaměstnancům sociální, právní
a finanční poradenství. Může tak
pomoci v případech komplikovaných životních situací. Když člověk chce pracovat a práci dostane,
je to fajn, ale pokud nemá napří-

klad kde bydlet, pak se snažíme
také pomáhat. Existují například
lidé, kteří mají důchod, našli si
práci, takže finance mají relativně dostačující, ale potřebovali
by sociální bydlení. Uvažujeme
do budoucna o zřízení sociálních
bytů včetně sociálních služeb. Pro
některé naše zaměstnance může
být problém i například vyplnit
formulář nebo se setkají se spoustou věcí, které nedovedou sami
vyřešit. S těmito věcmi jim nyní
pomáhám já ve spolupráci s dalšími organizacemi či osobami,
ale do budoucna bychom chtěli
tyto věci pro ně ještě více zajistit.
Děkujeme za rozhovor.
Rozhovor připravily
Jana Henychová
a Ing. Lenka Bartoničková.

www.myjomi.cz
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V uplynulých měsících jsme čtenáře průběžně informovali o zásadních problémech českých firem
s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a přípravách a následné realizaci tzv. Režimu Ukrajina,
který by měl nedostatek částečně řešit prostřednictvím zaměstnávání zahraničních pracovníků.
Režim funguje od 1. srpna 2016, systém je však zahlcen množstvím podaných žádostí a doba získání
zaměstnanecké karty pro vybraného pracovníka
se stále prodlužuje, aktuálně trvá až šest měsíců.
Nedostatečná je také kapacita režimu, jehož roční
kvóta činí pouhých 3 800 lidí, třebaže firmy potřebují obsadit zhruba 140 tisíc volných pracovních
míst.

Zástupci zaměstnavatelských svazů a organizací se
k problematice zaměstnávání zahraničních pracovníků sešli 6. února na tiskové konferenci Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, aby
shrnuli potřeby českých firem, dosavadní fungování
Režimu Ukrajina a představili své požadavky, které
předložili vládě. Za jednotlivé organizace vystoupili
Jan Wiesner, prezident KZPS, JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD a viceprezident KZPS, Mgr. Jiří
Česal, viceprezident ATOK a KZPS, a zástupci jejich
členských firem. Výrobní družstva zastupoval Jaroslav Procházka, předseda družstva Orlík Kompresory
a člen představenstva SČMVD.
Předložené argumenty zaměstnavatelů jsou jasné
a srozumitelné, firmám schází přibližně 140 tisíc
pracovníků, které český trh práce nenabízí, je tak
třeba hledat náhradu v zahraničí. Firmy mají zájem
zaměstnávat primárně české občany, nabírání zahraničních pracovníků s sebou nese neporovnatelnou
administrativní zátěž a úměrně rostou i náklady.
Opomenout nelze ani existenci jazykových, případně
kulturních bariér. Snaha obstát ve vysoce konku-

rubrika manažerů družstev

Zaměstnavatelé požadují zrychlení
přijímání pracovníků z Ukrajiny

renčním prostředí však české firmy nutí ke krizovému, nestandardnímu a nesystémovému řešení, jímž
zaměstnávání zahraničních pracovníků bezesporu
je. Systémová řešení zdůraznil JUDr. Dvořák, předseda SČMVD, který připomněl stav českého středního
a vysokého školství, jež neodpovídá současným potřebám trhu práce, i neexistující populační politiku
státu.

Odbory zdůrazňují, že české firmy chtějí přijímáním zahraničních pracovníků brzdit růst mezd,
s čímž však zástupci zaměstnavatelů nesouhlasí. Podle JUDr. Dvořáka mají české firmy zájem mzdy svým
zaměstnancům zvyšovat, upozornil však na skutečnost, že zvyšování mezd musí být podepřeno rentabilitou práce a odpovídajícími finančními zdroji.
Rentabilita práce vychází ze struktury hospodářství
České republiky, kdy podstatná část českých firem
vyrábí ve mzdě pro zahraniční firmy, což zvyšování
mezd značně limituje.
Významná potřeba pracovníků na českém trhu
práce se logicky odrazila ve značném zájmu firem
o využití Režimu Ukrajina, který byl spuštěn 1. srp-
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na 2016. Roční kapacita 3 800 osob byla na počátku
roku již vyčerpána a spolu se zahlcením systému se
podstatně prodloužila lhůta na vyřízení žádostí o zaměstnanecké karty. Kapacita konzulátu ve Lvově byla
naplněna až do konce července letošního roku. Firmy
si však z důvodu nasmlouvaných zakázek nemohou
dovolit čekat na vytipovaného zaměstnance v řádech
měsíců. Ztráta zakázek by se odrazila v propouštění,
nemožnost přijmout zahraniční pracovníky by tak
měla důsledky i pro české zaměstnance.

o 100 procent, tj. na 7 600 osob, a požadavek na navýšení počtu zaměstnanců Ministerstva zahraničních
věcí ČR, Ministerstva vnitra ČR a Generálního konzulátu ve Lvově za účelem zrychlení vyřizování zaměstnaneckých karet. V době uzávěrky březnového
čísla časopisu Výrobní družstevnictví rozhodla vláda
o personálním posílení konzulátu ve Lvově a navýšení kapacity režimu, měsíčně by tak mohlo být vyřízeno až 800 žádostí. Zaměstnavatelé by rovněž uvítali
rozšíření režimu i do Vietnamu, které je v jednání.

Zaměstnavatelé na tiskové konferenci předložili vládě požadavek na zvýšení kapacity režimu

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Daniel Smrtka

www.kzps.cz

Češi a reklama 2017:
Postoje české veřejnosti k reklamě
Česká marketingová společnost zveřejnila výsledky 34. výzkumu Češi a reklama, který pravidelně mapuje postoje Čechů k fenoménu reklamy
z různých úhlů pohledu, jako je například její
množství v jednotlivých médiích, ovlivnění reklamou při nákupu i postoje ke kontroverzním
tématům v reklamě, jako je alkohol, erotika či
náboženství.
Zadavateli pravidelného výzkumu jsou společně
s Českou marketingovou společností také Fakulta
podnikohospodářská VŠE, POPAI CE, České sdružení pro značkové výrobky a AČRA-MK. Šetření realizované výzkumnou agenturou ppm factum research
proběhlo v lednu 2017 na vzorku 1040 účastníků
starších 15 let.
Z hlediska přesycení reklamou respondenty z mediálních kanálů nejvíce obtěžuje reklama v televizi,
dále pak na internetu a v podobě letáků do schránek. V posledním roce vykazují růst přesycenosti
reklamou především sociální sítě, internet a TV
stanice, přičemž nejvíce z nich komerční stanice
Nova a Prima. Respondenti naopak nejvíce poptávají
reklamu v místě prodeje. Situace v posledních letech
nevykazuje významné změny trendů.
Za vítaný zdroj informací považuje reklamu cca 40
procent české populace, častěji přiznávají pomoc reklamy ženy a lidé, kteří tráví více času na internetu.
V tomto směru nedošlo oproti předchozím šetřením
k výrazným změnám. Nejpopulárnější formou reklamy zůstávají ochutnávky a prezentace produktů, a to především mezi ženami. Téměř dvě pětiny
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populace by uvítaly více ochutnávek a prezentací
výrobků přímo v místě prodeje. Reklama na místě
prodeje také pomáhá polovině dotázaných při rozhodování o koupi výrobku.
Nákup na základě reklamy, přesněji ochota přiznat
takový nákup se v šetřeních dlouhodobě pohybuje
v průměru mezi 30–40 procenty, v posledních letech
se poměry mírně přiblížily a hodnoty jen jemně oscilují. V roce 2017 přiznalo nákup na základě reklamy 39 procent dotázaných. Podle výsledků výzkumu
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se reklamou v e-shopech nechají ovlivnit spíše lidé
s každodenním využíváním internetu ve věkové
kategorii do 45 let, s vyššími příjmy a se středoškolským vzděláním. V kamenných obchodech reklama
více ovlivňuje ženy, nižší příjmové kategorie a starší
lidi s nižším vzděláním.

Na základě výsledků šetření lze konstatovat, že
postoje k reklamě rozdělují českou populaci na čtyři
segmenty, ve kterých dochází v posledních letech ke
změnám. Zužuje se segment těch, kterým je reklama
lhostejná a nezaujímají k ní žádný postoj, ve prospěch skupiny, která uznává ekonomický význam
reklamy, ale deklaruje názor, že jich se to netýká
a má pocit, že reklama jim osobně nepřináší žádné
výhody, které by ocenili.

rubrika manažerů družstev

34

37

Z pohledu společenské role reklamy zůstávají postoje k reklamě stále ambivalentní, na jedné straně
je reklama označována za manipulátora a je jí připisována podpora zbytečného konzumu, ale na straně
druhé je také považována za nedílnou součást moderního života a je oceňována její ekonomická role.
Mezi citlivá témata patří postoje k reklamě na cigarety, alkohol, nezdravé potraviny a volně prodejné
léky. Obecně jsou k tomuto typu reklam benevolentnější muži a mladší věkové kategorie. Naprosto zakázat by si lidé nejčastěji přáli reklamu na cigarety,
s čímž souhlasí 37 procent dotázaných.

Zdroj: Česká marketingová společnost
(-rs-)

www.cms-cma.cz

Zpráva Mezinárodní organizace práce
„Světová zaměstnanost a sociální outlook
– trendy v roce 2017“
Mezinárodní organizace práce - MOP (International Labour Organisation - ILO) vydala zprávu
„Světová zaměstnanost a sociální outlook – trendy
v roce 2017“. Letošní report obsahuje odhad globální úrovně nezaměstnanosti ve vyspělých, rozvíjejících se a rozvojových ekonomikách s detailními
grafy a čísly. Zpráva se také zaměřuje na kvalitu
pracovních míst, jakož i ohrožené formy zaměstnávání a na možné dopady na sociální nespokojenost a tendenci migrovat.
Dle reportu MOP bude i nadále hospodářský růst
nejistý a bude pokračovat deficit důstojné práce. Globální růst HDP dosáhl v roce 2016 šestiletého minima,
kdy se pohyboval okolo 3,1 %. Očekává se, že celosvětový hospodářský růst se v roce 2017 mírně zvýší (na
3,4 %), taktéž v roce 2018 (na 3,6 %). V roce 2016 byla
poněkud neuspokojivá ekonomická výkonnost, jakož
i výhled pro rok 2017 pokud jde o schopnosti ekono-

miky vytvářet dostatečný počet pracovních míst,
zlepšovat kvalitu zaměstnání pro ty, kteří práci mají
a pokud jde o zajištění sdílení zisků komplexním způsobem. Země po celém světě čelí dvojí výzvě: jednak
k nápravám škod způsobených krizí a jednak k vytváření kvalitních pracovních příležitostí pro nové
subjekty vstupující na trh práce.
Globální míra nezaměstnanosti by měla zůstat
v krátkodobém horizontu vysoká, protože stále ve
světě roste počet pracovních sil. Zejména se očekává,
že celková míra nezaměstnanosti bude v roce 2017
mírně stoupat (na 5,8 % z 5,7 %), což představuje o 3,4
mil. nezaměstnaných lidí na celém světě více. Zvýšení míry globální nezaměstnanosti v roce 2017 bude
dáno zhoršujícím se pracovním trhem a podmínkami
v rozvíjejících se zemích (i dopady několika hlubokých recesí v roce 2016, které budou i nadále ovlivňovat pracovní trhy v roce 2017).
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Oproti tomu míra nezaměstnanosti by měla klesat
v roce 2017 ve vyspělých zemích (na 6,2 % z 6,3 %).
Zejména v severní, jižní a západní Evropě se očekává, že míra nezaměstnanosti bude i nadále klesat, ale
existují náznaky, že strukturální nezaměstnanost se
bude zhoršovat. Stejný příklad se vztahuje na Kanadu
a Spojené státy. Například v Evropě a Severní Americe dlouhodobá nezaměstnanost zůstává zvýšená
ve srovnání s úrovní před krizí, v případě Evropy se
v poslední době zvýšila, a to navzdory snížení míry
nezaměstnanosti. Ve skutečnosti, v zemích osmadvacítky EU podíl nezaměstnaných, kteří hledají
zaměstnání po dobu 12 měsíců nebo déle, dosáhl
47,8 % ve druhém čtvrtletí roku 2016, oproti 44,5 % ve
stejném čtvrtletí roku 2012. Kromě toho, ve druhém
čtvrtletí roku 2016 více než dvě třetiny této skupiny
- celkem 6 milionů lidí – byli nezaměstnaní déle než
dva roky.
V roce 2017 se očekává zvýšení hladiny nezaměstnanosti také v rozvojových zemích, kde se míra nezaměstnanosti bude pohybovat okolo 5,5 %. Pro mnohé
rozvojové a rozvíjející se země se stává chronickým
jevem tzv. nekvalitní zaměstnanost, zastoupená vysokým podílem osob samostatně výdělečně činných
a pomáhajících rodinných příslušníků (klasifikovaných jako pracovníci v ohrožené formě zaměstnání).
Ohrožená forma zaměstnání se týká 1,4 miliardy lidí
na světě, zaměstnanci v ohrožené formě zaměstnání
obvykle podléhají vysokému stupni nejistoty, např.
často mají omezený přístup k příspěvkovým systémům sociální ochrany.

Politické úsilí se musí zaměřit na to, jak překonat
strukturální překážky růstu, včetně nerovností.
Mnohé z nedávných dynamik trhu práce odrážejí
jak cyklické faktory, tak i strukturální faktory např. nízký růst produktivity a rostoucí nerovnost
v příjmech, což může vést k dlouhotrvající stagnaci.
Mezinárodní organizace práce odhaduje, že v případě scénáře dlouhodobé stagnace by globální nezaměstnanost v průběhu příštích dvou let mohla vzrůst
o další milión osob. Rozvinuté ekonomiky by mohly
být nejvíce postiženy, zatímco rozvíjející se a rozvojové země by zpočátku těžily z vyššího přílivu kapitálu,
ale následně by také trpěly negativními efekty v důsledku snížení obchodu a investic.
Dosažení správné kombinace politik je zásadní. Politiky, které řeší jak základní příčiny dlouhotrvající
stagnace, tak strukturální překážky růstu je třeba
začlenit do makroekonomických politik a do priorit
politických programů. MOP odhaduje, že koordinované úsilí poskytnout fiskální stimul - zvýšení veřejných investic, který by vzala v úvahu každá země ve
svém fiskálním prostoru, by umožnil okamžitý start
do globální ekonomiky. Dlouhodobé trendy vztahující se k technologickému rozvoji a doprovodným
strukturálním změnám také ovlivní povahu ekonomického růstu a budoucnosti práce.
Celý obsah zprávy MOP je možné stáhnout na webové stránce MOP www.ilo.org.
Zdroj: Mezinárodní organizace práce – MOP
(-vr-)

www.ilo.org
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Termíny regionálních porad SČMVD 2017
☛ 11. 4. (úterý)

10:00 hod. – BRNO, budova SČMVD, Kozí 4, velká zasedací místnost ve 3. patře

☛ 12. 4. (středa)

9:00 hod. - ÚSTÍ NAD LABEM, zasedací místnost VD Karko, Lesní cesta 5

☛ 13. 4. (čtvrtek)

9:00 hod. – PRAHA, budova SČMVD, zasedací místnost C, 4. patro, Václavské nám. 21, Praha 1

☛ 18. 4. (úterý)

13:00 hod. – OSTRAVA, Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, Výškovická 38, Ostrava - Zábřeh

☛ 19. 4. (středa)

9:00 hod. – PLZEŇ, zasedací místnost VD Obzor, Hřbitovní 19
14:00 hod. – ČESKÉ BUDĚJOVICE, zasedací místnost VD Služba, Fráni Šrámka 2

☛ 21. 4. (pátek)

10:00 hod. – HRADEC KRÁLOVÉ, hotel Černigov, sál Harmonie, Riegrovo nám. 1494/4
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právní okénko

Svolání členské schůze družstva
Členská schůze se v družstvu koná podle potřeby
tak, aby jeho členové mohli projednat záležitosti patřící do její působnosti. Zákon o obchodních korporacích předpokládá, že lhůty, v nichž se členská schůze
svolává, určují stanovy družstva s tím, že k jejímu
svolání dochází nejméně jednou za každé účetní období. Zákon vyžaduje, aby se členská schůze, na níž
se má projednat účetní závěrka, konala nejpozději do
šesti měsíců po skončení účetního období, za které je
závěrka sestavena. Zákon rovněž stanoví, kdy je třeba členskou schůzi svolat i mimo uvedenou obvyklou
dobu.
Místo, dobu zahájení a program jednání členské
schůze určuje vždy ten, kdo ji v souladu se svým
oprávněním svolává, a to v pozvánce na členskou
schůzi. Pokud jde o místo a dobu zahájení členské
schůze, stanoví zákon o obchodních korporacích
zásadu, že se určí tak, aby co nejméně omezovaly
možnost člena se jí zúčastnit. Do programu členské
schůze obsaženého v pozvánce musí být zařazeny
všechny záležitosti, které mají být na členské schůzi projednány. Vzhledem k právní úpravě v zákoně
lze záležitosti neuvedené v pozvánce projednat na
členské schůzi jen za účasti a se souhlasem všech
členů družstva. Splnění těchto podmínek, za nichž
je možné program členské schůze doplnit, zpravidla nelze očekávat. Pravidelným důsledkem neuvedení některé záležitosti v pozvánce na členskou
schůzi je proto nemožnost ji na této členské schůzi
projednat.
V pozvánce musí být také údaj o místě, kde se člen
může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou k pozvánce přiloženy. Přiložit k pozvánce podklad pro
jednání členské schůze ukládá zákon však jen tehdy,
kdy je do programu jejího jednání zařazen návrh
týkající se změny stanov družstva. V tomto případě
musí být připojen k pozvánce na členskou schůzi buď
návrh na tuto změnu anebo návrh usnesení, v jehož
důsledku má ke změně stanov dojít.
Podle právní úpravy obsažené v zákoně o obchodních korporacích musí být pozvánka uveřejněna na
internetových stránkách družstva nejméně 15 dnů
přede dnem konání členské schůze a musí zde být
přístupná až do okamžiku jejího konání. Význam
tohoto uveřejnění spočívá v tom, že podle uvedené právní úpravy se tímto uveřejněním považuje
pozvánka za doručenou. Zákon vedle toho ukládá
zaslat pozvánku současně s uveřejněním každému
členu na adresu uvedenou v seznamu členů, který
družstvo vede.
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Členskou schůzi svolává především představenstvo,
anebo předseda družstva, jde-li o družstvo, v němž se
představenstvo nezřizuje. Zákon stanoví, kdy tento
orgán družstva musí členskou schůzi svolat a současně pro případ, že tak neučiní určuje, kdy a komu
dalšímu tato povinnost vznikne, a kdo jiný může
členskou schůzi svolat také.
Obecně platí, že představenstvo, popřípadě předseda družstva, jestliže se představenstvo v družstvu
nezřizuje, svolá členskou schůzi nezávisle na lhůtách
daných k tomu stanovami vždy, kdy je to v důležitém
zájmu družstva. Tímto svoláním se nemění nic na povinnosti svolat členskou schůzi rovněž ve lhůtě podle
stanov družstva.
Uvedený orgán družstva má povinnost svolat členskou schůzi také na žádost kontrolní komise nebo na
žádost členů družstva oprávněných požadovat svolání
členské schůze. Členy družstva oprávněnými požadovat svolání členské schůze se podle zákona o obchodních korporacích rozumí alespoň 10 % členů družstva,
kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. Stanovy
mohou na základě úpravy v zákoně určit k uplatnění
tohoto práva nižší počet oprávněných členů nebo nižší
počet potřebných hlasů, popřípadě nižší počet oprávněných členů i nižší počet potřebných hlasů.
Členové, kteří jsou oprávněni podle uvedené právní
úpravy žádat o svolání členské schůze, mohou také určit záležitost, kterou má členská schůze projednat, a to
i tehdy, když k jejímu svolání nedochází na jejich žádost.
Pokud o zařazení záležitosti do programu požádají až po
odeslání pozvánky, kterou se členská schůze svolává,
musí o tom představenstvo, anebo předseda družstva,
jde-li o družstvo, v němž se představenstvo nezřizuje,
členy družstva přítomné na členské schůzi informovat.
Není-li splněna podmínka, že jsou na členské schůzi
přítomni osobně nebo v zastoupení všichni členové
družstva, i podmínka, že všichni z nich s doplněním
programu o tuto záležitost souhlasí, nelze na této členské schůzi záležitost projednat a je dána povinnost svolat k jejímu projednání novou členskou schůzi.
Dalším důvodem ke svolání členské schůze podle zákona o obchodních korporacích je, že ztráta
družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení
ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla
výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na
všechny okolnosti předpokládat. Stejně tak je podle
tohoto zákona důvodem ke svolání členské schůze
skutečnost, že se družstvo dostalo do úpadku anebo
hrozícího úpadku ve smyslu právních předpisů. Jestliže je k tomu dán některý z uvedených důvodů, má

představenstvo anebo předseda družstva v družstvu,
v němž se představenstvo nezřizuje, vedle povinnosti
svolat členskou schůzi bez zbytečného odkladu poté,
co skutečnost zakládající tento důvod zjistí, zároveň
povinnost navrhnout členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.
Jestliže vznikne potřeba svolat členskou schůzi
v důležitém zájmu družstva mimo dobu, v níž musí
být svolána podle stanov, případně o svolání požádá
kontrolní komise či členové družstva oprávnění její
svolání požadovat, musí být členská schůze svolána bez zbytečného odkladu. Představenstvo, anebo
předseda družstva, jde-li o družstvo, v němž se představenstvo nezřizuje, tedy musí rozhodnout o místě,
době a programu jednání členské schůze, a pozvánku
na ni uveřejnit na internetových stránkách družstva
a zaslat také všem členům.
Není-li tato povinnost splněna bez zbytečného odkladu, může na základě zákona členskou schůzi svolat
i jeden člen představenstva nebo jen někteří členové
představenstva, jde-li o družstvo, které má představenstvo. V družstvu, v němž je zřízena kontrolní
komise, může v tomto případě svolat členskou schůzi
rovněž tato komise, a jde-li o družstvo, jež je v likvidaci, i likvidátor.

Jestliže není členská schůze svolána představenstvem, anebo v družstvu, v němž se představenstvo
nezřizuje, předsedou družstva, ani tak, aby se konala
do 30 dnů od doručení žádosti o její svolání, vzniká
povinnost ji svolat kontrolní komisi, je-li v družstvu
zřízena, a likvidátorovi, jde-li o družstvo, které je
v likvidaci. Stejná povinnost vzniká také každému
jednotlivému členu představenstva, má-li družstvo
představenstvo. Zda je členská schůze svolána tak, aby
se konala do 30 dnů od doručení žádosti o její svolání
je zřejmé po uplynutí lhůty 15 dnů od doručení této žádosti, neboť ke svolání členské schůze musí dojít uveřejněním a odesláním pozvánky nejméně 15 dnů přede
dnem jejího konání. Nedošlo-li k takovému svolání
členské schůze, vzniká naposled uvedená povinnost ji
svolat, uplynutím této lhůty. Pokud tak nikdo z těch,
kterým je to uloženo, do 10 dnů
od uplynutí této lhůty neučiní,
může členskou schůzi svolat a činit všechny úkony s tím spojené
osoba, kterou k tomu písemně
zmocnili všichni členové družstva, kteří požádali o svolání
členské schůze.
Text: JUDr. Miroslav Machala

V dalším čísle naleznete

Tipy na Velikonoce
3/2017
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z Bruselu

Evropský parlament vyzývá k podpoře
družstev
Nová rezoluce uvádí, že sociální ekonomika, včetně družstev, je dobrým příkladem pro vytváření kvalitních pracovních míst, podporu sociálního začleňování a prosazování participační ekonomiky.
ti trhu práce. Také Evropská konfederace CECOP
k tomu vždy vyzývala.

ÚSPORNÁ OPATŘENÍ

I když text rezoluce poukazuje na to, že EU musí
reagovat na rostoucí frustraci a obavy vyjádřené
mnoha lidmi týkající se nejisté životní perspektivy,
nezaměstnanosti, rostoucí nerovnosti a nedostatku příležitostí, zejména pro mladé lidi, litujeme, že
Evropský parlament neklade větší důraz na nutnost
ukončit probíhající přísná úsporná opatření v EU. Evropská konfederace CECOP trvala již dříve na svém
postoji, že nemá smysl zakládat pilíř, pokud by se
nezaměřil na rostoucí míru nerovnosti v rámci EU
a pokud by důrazně nepodporoval ukončení přísných
úsporných opatření, která nerovnosti prohlubují
a velmi omezují sociální politiku, kterou by naopak
měl pilíř posilovat.
Evropská konfederace výrobních a sociálních družstev CECOP vítá usnesení Evropského parlamentu ze
dne 19. ledna 2017 o Evropském pilíři sociálních práv
uznávající, že družstva jsou nedílnou součástí sociální ekonomiky a vyzývá k podpoře sociální ekonomiky.
Text uvádí, že družstva spolu s dalšími podniky
sociální ekonomiky, „poskytují dobrý příklad, pokud
jde o vytváření kvalitních pracovních míst, podporu
sociálního začleňování a prosazování participační
ekonomiky“. Tato pozice dokonale odpovídá tomu, co
Giuseppe Guerini, prezident CECOP, již předtím uvedl: „Evropský sociální pilíř by měl podporovat start-up a scale-up iniciativy v družstvech a širší sociální
ekonomice v logice místního a regionálního rozvoje
a měly by tedy být klíčovými prioritami pilíře.“
Evropský parlament rovněž vyzývá k přijetí příslušných opatření k zajištění dostupnosti a přístupu
všech ke kvalitním a cenově dostupným sociálním
službám obecného zájmu, jakož i dalším službám
obecného zájmu a také poukazuje na důležitou roli,
kterou hrají sociální podniky při poskytování těchto služeb, které rovněž napomáhají větší vstřícnos-

PRACOVNÍ PODMÍNKY

Měli bychom také zdůraznit, že rezoluce vyzývá
k podpoře obchodních modelů sociální ekonomiky
v oddíle o pracovních podmínkách v EU. To odpovídá
slovům prezidenta CECOP Gueriniho, která již dříve
zazněla: „Družstva mohou být považována za vzor
reference: flexibilita znamená přizpůsobení se situaci na straně poptávky, ale aniž by se změnily mzdové
podmínky, s cílem, aby sociální práva pracovníků byla
nadále zaručena, bez propouštění a se zapojením osob,
které tvoří družstvo. Na základě těchto zkušeností se
domníváme, že flexibilní práce, v podobě, v jaké ji známe, může přispět k posílení sociální Evropy.“
Kromě toho rezoluce jasně neříká, že pilíř by měl
být rozšířen na celou EU a navrhuje, že by měl být
dobrovolný. Družstva působící v oblasti průmyslu
a služeb zdůraznila svoje stanovisko, že pilíř by měl
být rozšířen na celou EU, prohlášením: „my nerozumíme důvodům, pro které by pilíř měl být omezen na
Eurozónu se zaměřením na měnovou unii“.
Zdroj: Evropská konfederace výrobních a sociálních
družstev CECOP
(-vr-)

www.cecop.coop
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Evropané budou moci díky nové dohodě brzy využívat své předplacené online služby i na
cestách po Evropě a sledovat tak filmy, sportovní přenosy, číst e-knihy, hrát videohry nebo
poslouchat hudbu.
Nová pravidla přenosu zábavního obsahu za hranice odráží, jakým způsobem jej lidé využívají:
– V roce 2016 používalo 64 procent Evropanů internet k přehrávání nebo stahování her, obrázků,
filmů nebo hudby.
– V průzkumu provedeném v roce 2015 si přál přeshraniční přenositelnost jeden ze tří Evropanů.
Pro mladé lidi je tato možnost ještě důležitější.
– Polovina osob ve věku mezi 15 a 39 lety byla toho
názoru, že přenositelnost předplacených služeb
a přístup k nim jsou při cestování v Evropě důležité.
Schválený text dohody nyní musí formálně potvrdit
Rada EU a Evropský parlament. Jakmile budou pravidla přijata, začnou platit ve všech členských státech
EU od začátku roku 2018.

z Bruselu

Evropané budou při cestách po EU
plně využívat předplacené on-line služby

V prosinci 2015 předložila Evropská komise návrh
nařízení týkajícího se lepšího přístupu občanů cestujících po EU k on-line obsahu. Jednalo se o první
návrh právního předpisu v rámci strategie pro jednotný digitální trh. V září 2016 jej doplnila moderní
pravidla EU v oblasti autorského práva, jejichž cílem
bylo zvýšit v Evropě kulturní rozmanitost a dostupnost on-line obsahu a zároveň ujasnit pravidla pro
všechny zúčastněné. Nařízení se zaměřuje na ty služby poskytující on-line obsah, u nichž je uplatňování
autorského práva nejdůležitější.
Možnost mít na cestách přístup ke službám poskytujícím on-line obsah bude ještě důležitější od
15. června, kdy vstoupí v platnost nová pravidla pro
roaming. Od tohoto dne budou ti, kdo pravidelně
cestují, platit za mobilní internet ceny platné na domácím trhu, s výhradou přiměřeného využívání, bez
ohledu na to, kam v EU cestují.
Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz
3/2017
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zajímavost

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

Módní přehlídka Made in Jablonec 2017
Již 8. ročník jedinečné módní přehlídky
„Made in Jablonec“, s podtitulem „Glamorous Day“, kterou pořádá Svaz výrobců
skla a bižuterie, se uskutečnil 12. ledna
v jabloneckém Eurocentru. Na jeho přípravě se podílelo 23 šperkařských a bižuterních firem společně s odbornými školami
a 15 módních salonů. Podtitul Glamorous
Day, který udával směr celému letošnímu
večeru, provedl diváky garderobou ženy
v průběhu dne, končícího krásným snem
o jejích svatebních šatech. Mezi účastníky
akce bylo i družstvo umělecké výroby Granát Turnov.
Pro Granát Turnov se stala účast na této přehlídce
již tradicí. Samotné módní přehlídce předchází dlouhá příprava. V podstatě jakmile se prezentuje daný
ročník, již začíná být aktuální další. Domlouvá se
spolupráce s návrháři oděvů, kteří navrhnou střih,
barvu šatů a naši designéři načrtnou představu
o jednotlivých modelech šperků. To vše pouze na papíře. Následuje realizace schválených návrhů šperků,
kde zlatníci vyrábějí jednotlivé části granátových
souprav. Výsledkem jsou jedinečné designové šperky
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s českými granáty realizované přímo na míru k jednotlivým modelům šatů.
V letošním roce dostalo družstvo Granát Turnov
šanci představit granátové šperky na celkem šesti
modelech. První tři modely byly určené na „Velkou
večerní“. Šperky s českými granáty a „Velká večerní“ patří bezesporu k sobě. Ve spojitosti s kolekcí oděvů Krejčovského ateliéru STYL IVA Ivany Brabcové
z Liberce vznikla nádherná podívaná. Šaty ve světle
béžové a zlatavé barvě designéři družstva doplnili
kolekcí zlacených granátových šperků. Motivem jed-

notlivých kolekcí granátových šperků byl obrys květu, vločky a půlměsíce. Přehlídce předcházelo focení
těchto modelů v interiérech libereckého Grandhotelu
Zlatý lev.
Pro zbylé tři modely vznikly tři designové kolekce
šperků s českými granáty, ke kterým firma Werso
ušila luxusní spodní prádlo. Dvě kolekce jsou v rhodiovaném stříbře v moderním designu a třetí je zlacená klasická souprava s českými granáty.
Obě zadání byla pro družstvo výzvou a výsledek
předčil očekávání. Posuďte sami na fotografiích.
Krásný večer, který připravil Svaz výrobců skla
a bižuterie a na kterém se Granát Turnov podílel, je
impulsem pro vznik dalšího ročníku módní show.
Text: Iveta Beránková
Foto: archiv družstva Granát

www.granat.cz
3/2017
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sociální odpovědnost

Srdcerváče můžete pomoci vytvářet i vy!
Katalog unikátních dárků a zážitků v rámci projektu Srdcerváči je otevřen celoročně
všem, kdo mají zájem udělat něco pro dobrou věc a pomoci společně zlepšit možnosti pro
invalidní občany, kteří – i v rámci terapie – mají zájem nadále v rámci svých omezených
možností pracovat. Zúčastnit se může prakticky kdokoliv, v rámci svých možností. Projekt organizuje Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
(NFOZP).
Do katalogu se mohou zapojit firmy, ale i řadoví lidé,
kterým není život osob tělesně postižených lhostejný.
Zjednodušeně řečeno – firmy či jednotlivci mohou
po konzultaci s organizátory věnovat do katalogu
unikátní dárek či zážitek. Tím může být například
hudební nosič s podpisem interpreta, vstupenka na
akci s podepsanou fotografií či setkání s oblíbeným
zpěvákem či hercem. Firmy mohou věnovat třeba
prohlídku svých výrobních prostor či nějaký speciálně vyrobený výrobek pro tuto akci, ale také
i vstup na nějakou jimi provozující atrakci. Vše to,
co se nedá běžně koupit. Pokud si nejsou jisti, lze se
předem poradit s pracovníky NFOZP. Tyto dary jsou
poté zařazeny do katalogu zážitků, spolu s uvedením
dárce. Ti, kdo nechtějí či nemohou darovat zážitek či
věcný dar, mohou přispět pořízením tohoto výrobku
z katalogu. Další možností, kdy chce dárce přispět,
ale nemusí za to mít pořízenou věc nebo zážitek, je
certifikát „Dobrý pocit“, kdy je možno zaslat na účet
organizátora libovolnou částku od 100 korun výše.

Na tomto projektu má možnost ten dobrý pocit
získat v podstatě každý, kdo se do něj zapojí – ten
kdo věnoval zážitek či dar, ať již věcný či finanční,
má skutečně dobrý pocit z toho, že udělal správnou
věc. V další fázi má dárce, který si výrobek či zážitek zakoupil, dobrý pocit, že svým nákupem pomohl
druhému. V poslední fázi pak získá firma peníze, aby
mohla pomoci zájemcům o práci, a invalidní občané,
kteří mohou díky tomuto projektu najít práci, mají
kromě získané mzdy především pocit, že jsou ještě
někomu prospěšní, že někdo jejich práci potřebuje,
neboť zaměstnání je pro invalidy především terapií,
jak pohybovou, tak psychickou.

A co se stane s utrženými penězi? Finanční prostředky, které díky e-katalogu unikátních zážitků
a dárků Srdcerváči získají, jsou pak jednou ročně
v plné výši rozděleny v grantovém řízení organizacím, které zaměstnávají více jak 50 procent zdravotně postižených, nebo jednotlivcům, kteří se přes své
onemocnění či úraz rozhodli vzít osud do svých rukou a stát se drobnými podnikateli. Příspěvek může
být použit na zřízení nového pracovního místa či na
nákup pracovního zařízení pro zdravotně znevýhodněného pracovníka.

Pozor – Hledá se 56 kandidátů/tek z řad osob se
zdravotním znevýhodněním/postižením. Pracovní příležitost pro ty z vás, kteří vrcholově sportujete, pracujete a jste zdravotně postižení nebo
znevýhodnění!

Pojďte pomoci i vy – na www.srdcervaci.cz naleznete podrobné informace o projektu a katalog unikátních dárků a zážitků. Věříme, že i vy se stanete
těmi správnými Srdcerváči a budete se celým srdcem rvát za dobrou věc, za pomoc těm, kdo ji nejvíce
potřebují.

http://www.srdcervaci.cz/stante-se-srdcervacem-srdcervackou-2017
Text: Jana Henychová

www.srdcervaci.cz
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www.nfozp.cz

Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční český výrobce, od jehož založení uběhlo již více než
65 let. Těžiště jeho výroby spočívá v sortimentu velmi kvalitních kuchyňských a řeznických nožů i náčiní.
Výrobní program KDS je ale mnohem širší a vybere si v něm skutečně každý. Kompletní sortiment si můžete
prohlédnout i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz .

družstevní výrobky

KDS Sedlčany
Sedlecká 570
264 01 Sedlčany
Tel: 318 841 911
E-mail: obchod@kds.cz
www.kds.cz

JEDNOSEČNÉ ZAHRADNICKÉ NŮŽKY (4530)
Praktické, desetiletími prověřené zahradnické nůžky určené pro běžné práce
na zahradě.
Lze s nimi stříhat větve a výhonky do průměru 12 mm. Čepel nůžek je vyrobena z kvalitní nerezové oceli a rukojeti z anatomicky tvarovaných lehkých
slitin. Díky nízké hmotnosti těchto nůžek se s nimi dá bez námahy pracovat
i delší dobu.

KUCHAŘSKÝ NŮŽ 3,5“ KING´S ROW (1810)

Vysoce kvalitní kovaný kuchařský nůž z prestižní řady King´s Row. Svými vlastnostmi
a dlouhou životností ostří vyhoví nejnáročnějším požadavkům všech kuchařů včetně profesionálů. Nůž je díky krátké čepeli vhodný především ke zpracování zeleniny a ovoce, ale
díky svým kompaktním rozměrům najde v kuchyni uplatnění i při řadě dalších úkonů.
Délka ostří 90 mm.

www.kds.cz
3/2017
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Jak se rodí vinařský šampión?
V jedné z nejprestižnějších a nejpřísněji hodnocených soutěží u nás Salon vín České republiky,
v konkurenci 2020 moravských a českých vín od
157 vinařů a vinařských firem, získala trojice vín
z produkce Templářských sklepů Čejkovice zlatou
medaili. Oceněná vína jsou z TOP řady Sanctus Victoria - odrůdy Chardonnay 2013 Sur lie, Sauvignon
2015 a Hibernal 2015. Nejlepších sto moravských
a českých vín včetně zlaté templářské triády je
možné od 4. února až do konce roku 2017 ochutnat
ve stejnojmenné degustační expozici v historickém
sklepení valtického zámku.

nicích, šetrně se školí
a finalizuje. U tak povedených vín jakým je
Chardonnay 2013 trvá
příprava vína ještě déle
než je obvyklé. Víno leželo 12 měsíců v sudech
a poté ještě dalších 12
měsíců v nerezových
nádobách.
Milovníci skvostných vín by si rozhodně neměli nechat ujít možnost ochutnat Chardonnay 2013 Sur lie,
Sauvignon 2015 a Hibernal 2015, tři zlaté medailisty
v pozdním sběru a z jedné řady, kteří mohou na láhvi
hrdě nosit zlatou známku „Salon vín České republiky
2017“. Nejlepších sto moravských a českých vín včetně zlaté templářské triády je možné od 4. února až do
konce roku 2017 ochutnat ve stejnojmenné degustační expozici v historickém sklepení valtického zámku.
Vinařský gastronomický zážitek lze rozšířit
o ochutnávku dalších templářských medailistů - stříbrných Chardonnay 2015 a Ryzlinku rýnského 2015.

Zlatá medaile – to je výsledek, který potěší, zasloužená odměna za dlouhou cestu, kterou bylo třeba
projít. Jak se tedy zrodí takový vinařský šampión? To
nám prozradil muž nad míru povolaný - sklepmistr
Templářských sklepů Čejkovice Pavel Koutný.
Základním předpokladem pro vyrobení špičkového
vína jsou zdravé, kvalitní hrozny, optimálně vyzrálé,
nejlépe ze starší vinice s nízkým zatížením 1 – 1,5 kg
hroznů na keř. Během vegetačního období musí být
révové keře pečlivě ošetřovány, správně prostříhané,
prosvětlené. Hrozny potřebují dostatek světla a slunce pro vybarvení a vyzrání. I sebelepšímu vinaři musí
přát trocha štěstí a to v podobě příznivých klimatických podmínek daného ročníku, dostatek vláhy, slunečních dnů během vegetace a hlavně suchý a teplý
podzim, kdy hrozny dozrávají.
Když přijde čas vinobraní, je třeba se pak ve sklepě postarat o to, aby hrozny byly zpracovány s příkladnou pečlivostí. Dobrý vinař klade důraz hlavně
na přirozenost vína a čistý odrůdový charakter se
snahou víno co nejméně ovlivňovat. To proto, aby se
projevil přirozený charakter vína z dané lokality.
Technologické zásahy se provádí postupně, nikam
se nespěchá. Mladé víno se nechá déle ležet na kvas-
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Mgr. Lukáš Lukáš, marketingový a obchodní ředitel
Templářských sklepů Čejkovice, úspěch vysvětluje
takto: „V naší nejvyšší řadě Sanctus Victoria klademe důraz na mimořádnou kvalitu vín od pěstování
hroznů a sběru, přes zpracování až po uložení ve
sklepě. Pečlivost a trpělivost se nám vyplácí, o čemž
svědčí vysoká oblíbenost u zákazníků a mnohá česká
i zahraniční ocenění vín řady Sanctus Victoria, která
dlouhodobě potvrzují, že kvalita u nás není náhodná.“
Řada Sanctus Victoria je pozoruhodná i tím, že na
etiketách z ručně vytrhávaného papíru jsou doslovná
usnesení císaře Karla IV. vydaná k pěstování vinné
révy u nás. Milovníci vína se tak mohou seznámit
nejen s vynikajícími víny této řady, ale dozvědět se
i zajímavá historická fakta. Navíc zakoupením láhve
z edice Karel IV. každý tímto přispívá na obnovu hradu Karlštejn.
Oceněná vína v soutěži Salón vín 2017 můžete ochutnat také přímo u výrobce, v originálním historickém
prostředí templářských sklepů.
Aktuální informace lze sledovat na Facebooku Templářských sklepů Čejkovice a na webových stránkách
www.templarske-sklepy.cz, kde je možné vína i objednat.

CHARAKTERISTIKY VÍN

Chardonnay 2013 Sur lie

bílé víno s přívlastkem pozdní sběr, suché
Salón vín 2107 - zlatá medaile
Charakteristika vína
Barva vína je slámová až zlatavá.
Vůně je výrazná, tvořená tóny kandovaného ovoce, vanilky a žlutého
zahradního ovoce. Chuť je krémová
až smetanová s typickou burgundovou chlebovinou a lehkým dotekem
dubového dřeva.
K vínu doporučujeme výrazné úpravy vepřového masa a hutné omáčky.
Technologie výroby
Víno bylo vyrobeno šetrnými
enologickými postupy. Lisování
proběhlo po tříhodinové chladné
maceraci na slupce, ostře odkalený
mošt byl zakvašen cistou kulturou
vinných kvasinek a fermentován
při teplotě 16 °C. Po ukončení alkoholového kvašení následovalo
čtyřiadvacetiměsíční ležení vína na
jemných kalech spojené s malolaktickou fermentací
a pravidelným promícháváním. Následně bylo víno
harmonizováno ve velkém nevypalovaném dubovém
sudu.
Vlastnosti vína
řada
edice
odrůda
ročník
jakost
barva
teplota podávání
objem
obsah zbytkového cukru
obsah kyselin
obsah alkoholu
datum sklizně hroznů
cukernatost hroznů při sklizni

Sanctus Victoria
700. let výročí Karla IV.
Chardonnay
2013
Pozdní sběr
Bílé víno
10 - 12 °C
0,75l
2,7 g/l
5,6 g/l
12,5 %
15. 10. 2013 / 21. 10. 2013
23 °NM / 21,2 °NM

Sauvignon 2015

bílé víno s přívlastkem pozdní sběr, polosuché
Salón vín 2107 - zlatá medaile
Charakteristika vína
Víno s barvou žlutého melounu s citronovými odlesky nás zaujme svěží vůní zralého angreštu a zelené
broskve s příjemnou kořenitostí. Ve vydatné chuti
nejvíce vystupuje zralý, žlutý meloun, podpořený

pobízející šťavnatostí, jemnou mineralitou a zemitostí zaprášené polní
cesty.
K vínu doporučujeme kozí sýry,
jehněčí kotlety a tvarohový koláč
s ovocem.
Technologie výroby
Víno bylo vyrobeno šetrnými enologickými postupy. Lisování proběhlo
po čtyřhodinové chladné maceraci
na slupce, ostře odkalený mošt byl
zakvašen čistou kulturou vinných
kvasinek a fermentován při teplotě 15 °C. Po ukončení alkoholového
kvašení následovalo třiceti denní
ležení vína na jemných kalech.
Vlastnosti vína
řada
Sanctus Victoria
edice
odrůda
ročník
jakost
barva
teplota podávání
objem
obsah zbytkového cukru
obsah kyselin
obsah alkoholu
datum sklizně hroznů
cukernatost hroznů při sklizni

700. let výročí Karla IV.
Sauvignon
2015
Pozdní sběr
Bílé víno
10 - 12 °C
0,75l
9,8 g/l
6,9 g/l
13 %
08. 10. 2015
21,2 °NM

Hibernal 2015

bílé víno s přívlastkem pozdní
sběr, polosuché
Salón vín 2107 - zlatá medaile
Charakteristika vína
Barva vína je jasně zelenožlutá
až zelenkavá. Vůně je intenzivně
ovocná, rozpoznáme černý rybíz,
zralý angrešt a kvetoucí bez. Ve
šťavnaté a pobízivé chuti dominuje zralá nektarinka, kompotovaná
broskev, doplněná pikantností zeleného kiwi a žlutého melounu.
Doporučujeme ke chřestu s holandskou omáčkou a špenátovou
krůtí kapsou.
Technologie výroby
Víno bylo vyrobeno šetrnými enologickými postupy. Lisování proběhlo po čtyřhodinové chladné
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maceraci na slupce, ostře odkalený mošt byl zakvašen
čistou kulturou vinných kvasinek a fermentován při
teplotě 18 °C. Po ukončení alkoholového kvašení následovalo dvacetiosmidenní ležení vína na jemných
kalech.
Vlastnosti vína
řada
Sanctus Victoria
edice
700. let výročí Karla IV.
odrůda
Hibernal
ročník
2015
jakost
Pozdní sběr
barva
Bílé víno
teplota podávání
10 - 12 °C
objem
0,75l
obsah zbytkového cukru
7,1 g/l
obsah kyselin
6,2 g/l
obsah alkoholu
13 %
datum sklizně hroznů
09. 10. 2015
cukernatost hroznů při sklizni
23 °NM

Chardonnay 2015

bílé víno s přívlastkem pozdní sběr, suché
Salón vín 2107 - stříbrná medaile
Charakteristika vína
Barva vína je světle zelená se slámovými odlesky.
Vůně vína nás přivede na louku plnou květů a žlutého
zahradního ovoce. Ve svěží a čisté chuti poté objevíme zelenou limetku, kiwi a lískový oříšek s dlouhou
dochutí zakončenou pikantní kyselinou. K vínu doporučujeme ovocné saláty a kuřecí steak s broskví.
Technologie výroby
Víno bylo vyrobeno šetrnými enologickými postupy.
Lisování proběhlo po tři hodinové chladné maceraci
na slupce, ostře odkalený mošt byl zakvašen čistou
kulturou vinných kvasinek a fermentován při teplotě
16 °C. Po ukončení alkoholového kvašení následovalo
čtrnáctidenní ležení vína na jemných kalech.
Vlastnosti vína
řada
edice
odrůda
ročník
jakost
barva
teplota podávání
objem
obsah zbytkového cukru
obsah kyselin
obsah alkoholu
datum sklizně hroznů
cukernatost hroznů při sklizni
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Sanctus Victoria
700. let výročí Karla IV.
Chardonnay
2015
Pozdní sběr
Bílé víno
10 - 12 °C
0,75l
6,7 g/l
6,3 g/l
13 %
13. 10. 2015
21,2 °NM
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Ryzlink rýnský 2015

bílé víno s přívlastkem pozdní sběr, polosuché
Salón vín 2107 - stříbrná medaile
Charakteristika vína
Víno s dobrou viskozitou a žlutozelenou barvou zaujme výraznou vůní, v níž nalezneme zralý grep,
májový šeřík a letní meruňku. Chuť je šťavnatá, vrstevnatá, podpořená zřetelnou mineralitou a dlouhou
dochutí. Závěr chuti tvoří nastupující tóny medu
s křupavou kyselinou.
K vínu doporučujeme tučné předkrmy, vídeňský řízek a tvrdé sýry.
Technologie výroby
Víno bylo vyrobeno šetrnými enologickými postupy.
Lisování proběhlo po tříhodinové chladné maceraci
na slupce, ostře odkalený mošt byl zakvašen čistou
kulturou vinných kvasinek a fermentován při teplotě
17 °C. Po ukončení alkoholového kvašení následovalo
čtrnáctidenní ležení vína na jemných kalech.
Vlastnosti vína
řada
edice
odrůda
ročník
jakost
barva
teplota podávání
objem
obsah zbytkového cukru
obsah kyselin
obsah alkoholu
datum sklizně hroznů
cukernatost hroznů při sklizni

Sanctus Victoria
700. let výročí Karla IV.
Ryzlink rýnský
2015
Pozdní sběr
Bílé víno
10 - 12 °C
0,75l
9,7 g/l
7,3 g/l
12,5 %
23. 10. 2015
23 °NM

SALÓN VÍN
O SOUTĚŽI A SALONU VÍN ČR

V úvodních kolech soutěže, hodnotících vína ve
vinařských podoblastech velkopavlovické, mikulovské, slovácké a znojemské a z vinařské oblasti
Čechy, bylo z 2 020 vzorků vybráno 1116 nejlepších
vín, která postoupila do prvního celostátního kola
soutěže. Nejlepších 202 se následně probojovalo do
2. kola, ze kterého vzešlo 100 nejlepších vín oceněných zlatou medailí Salonu vín České republiky, absolutní Šampion, vítězové kategorií a nejlepší kolekce
Salonu vín – národní soutěže vín 2017. Ostatní vína,
která se probojovala do finální dvoustovky a nezískala zlatou medaili, byla oceněna stříbrnou medailí za
podmínky, že ve finálním kole získala min. 83 bodů
ve stobodové stupnici.

KOMISE

V komisích soutěže každý rok zasedají naši nejlepší
degustátoři – držitelé mezinárodních degustačních
zkoušek dle standardů EU, kteří jsou spolu s moderním počítačovým systémem, více kolovým hodnocením a garancí Svazu vinařů ČR zárukou objektivity
a výběru skutečně nejlepších vín z Moravy a Čech.
Důležitým a zcela zásadním atributem soutěže je
požadavek na předchozí nalahvováni přihlašované
partie vína a odběr soutěžních vzorků přímo u výrobce vína organizátorem soutěže, který má právo na
výběr libovolných 6 lahví z přihlašované partie.
Salon vín – národní soutěž vín je také jedna z mála
soutěží, které systémově provádí kontrolní chemickou analýzu souladu deklarovaných a skutečných parametrů vína. Zároveň je Salon vín – národní soutěž
vín suverénně nejpřísnější soutěž v České republice.

ZÁŠTITA

Ing. Miloš Zeman a ministr zemědělství Ing. Marian
Jurečka.

STRUČNÁ STATISTIKA KOLEKCE
SALONU VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2017

Nejvyšší ocenění mezi bílými suchými a polosuchými víny bylo uděleno vínu Ryzlink vlašský 2015,
pozdní sběr, řady Collection 1508 Reservé ze Zámeckého vinařství Bzenec. Víno se zároveň stalo absolutním Šampionem letošního ročníku Salonu vín.
Kromě absolutního Šampiona a nejlepší stovky našich vín rozhodly hodnocení také o vítězích jednotlivých kategorií:
V kategorii červených suchých a polosuchých vín
uspělo Rulandské modré barrique 2013, výběr z hroznů z vinařství Štěpán Maňák.
V kategorii bílých polosladkých vín porota nejvýše
ohodnotila Ryzlink vlašský botrytický sběr 2015, výběr z hroznů ze společnosti Kamil Prokeš s.r.o.
V kategorii růžových vín a klaretů uspěl Cabernet
Sauvignon rosé 2015, pozdní sběr z vinařství Víno Botur – Ing. Luděk Botur.
Jako nejlepší v kategorii bílých sladkých vín porota
ocenila Veltlínské zelené 2013, výběr z cibéb ze Střední vinařské školy Valtice.
V kategorii jakostních šumivých vín si nejvyšší
ocenění zasloužilo víno Chateau Bzenec brut 2013,
jakostní šumivé víno ze společnosti BOHEMIA SEKT
s.r.o.
Cenu za nejlepší kolekci vín si stejně jako v loňském
roce odnesla společnost VINSELEKT MICHLOVSKÝ,
a.s.

Záštitu nad Salonem vín – národní soutěží vín 2017
převzal, stejně jako loni, prezident České republiky

Zdroj: Promoplanet
(-jh-)

www.templarske-sklepy.cz
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Hotel Kriváň v Mariánských Lázních
je čtyřhvězdičkový hotel rodinného typu
s nejmodernějším útulným wellness centrem.
Přijeďte si odpočinout do krásného prostředí.

www.hotelkrivan.cz
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