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Ing. Jiří Daněk 
předseda družstva Druchema Praha

Milé kolegyně a kolegové, vážení členové svazu,

až budeme otevírat toto číslo časopisu Výrobní druž-
stevnictví, možná si povzdechneme, jak ten čas letí. 
Není tomu tak dávno, co jsme strojili vánoční strome-
ček, připravovali štědrovečerní večeři a  rozbalovali 
dárky a najednou, aniž si to člověk pořádně uvědomí, 
jsou tu Velikonoce, největší svátky jara. Jak ten čas letí…

Před třemi roky jsem se v  tomto úvodníku snažil 
alespoň trochu přiblížit tradice a  rituály, kterými 
naši předkové slavili příchod jara a  zmrtvýchvstá-
ní Ježíše Krista, ať již to byla např. duševní i tělesná 
očista ve formě půstu, hledání pokladů, pálení ohňů 
či asi pro nás nejznámější barvení vajíček. Kromě li-
turgického významu ovšem Velikonoce znamenaly 
především oslavu života, upevnění rodinných i  me-
zilidských vztahů a víru v lepší zítřek.

Rád bych na toto dědictví let dávno minulých na-
vázal krátkým zamyšlením, co nám v dnešní moder-
ní, přetechnizované a konzumní době vlastně zbylo 
z tohoto duchovního odkazu, který se formoval celá 
staletí. Jak vlastně vnímáme celý tento nepochybně 
sváteční čas a jsme ještě schopni si uvědomit souvis-
losti, které psaly historii lidstva a které jsou s oslavou 
Velikonoc neoddělitelně spojeny?

Duchovní smysl a poselství Velikonoc se, minimálně 
v  naší zemi, postupně vytrácí, a  to je myslím škoda. 
Toto vůbec není otázka náboženství a víry, zda je člověk 
věřící či ne, ale příběh ukřižování a  zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista se stal jedním ze základů celé křesťan-
ské civilizace, ke které neodmyslitelně patříme. Měl 
jsem možnost před několika lety navštívit Jeruzalém 
a vidět všechna ta místa, kde se psal tento křesťanský 
příběh, který je s oslavou Velikonoc bytostně spojen. 
Ač ateista, musel jsem si přiznat, že atmosféra těchto 
míst i celého města je nesmírně mystická. 

 A bohužel mějme na paměti i to, že příslušnost národů 
k té které civilizaci se zvláště v posledních 20 letech zno-
vu stává záležitostí velmi aktuální, hojně diskutovanou 
a také mnohdy tragicky zneužívanou. I proto bychom na 
duchovní význam Velikonoc neměli nikdy zapomenout.

Nicméně je dobře, že celá řada tradic přetrvala do 
dnešních dnů, i když si možná dnes již málokdo uvědomí 
jejich historii či poselství. Jako přípravu na Velikonoce 
můžeme jmenovat např. masopust, který znamenal 
konec hodování a  začátek půstu před samotnými ve-
likonočními svátky. Tato tradice je stále živá a zvláště 
v posledních letech se masopustní průvody stávají stále 
více neodmyslitelným koloritem končící zimy. 

Přirozeně, že s Velikonocemi máme nejvíce spojeno 
barvení vajíček a pondělní pomlázku. 

Barvení vajíček zaznamenalo v  posledních letech 
opravdový boom, kromě rozdávání koledníkům se 
v dnešní době najde málokterá domácnost, která by 
si svůj příbytek nevyzdobila v čase velikonočním na-
barvenými vajíčky. A jak pozoruji ve svém okolí, barví 
všechny generace – od malých holčiček až po babičky 
opravdu dříve narozené. Ale kdo z nás v dnešní době 
vnímá, že každá barva měla svůj vlastní význam 
a znamenala konkrétní poselství pro obdarovaného?

K  Velikonocům naprosto neodmyslitelně patří po-
mlázka, které by se měly zúčastnit zase celé generace 
mužské populace. Pamatuji z  dob svého dětství, že 
skutečně nebylo chlapce, mládence nebo muže, kte-
rý by nevymrskal nejenom všechny ženy a dívky ve 
své rodině, ale i  v  širokém sousedství. Že se přitom 
mnohdy i něco vypilo, bylo více než samozřejmé.

V  posledních letech mám dojem, že tato tradice po-
někud upadá a  pomlázka se přesouvá spíše na děti, 
v lepším případě na teenagery. Zamysleme se nad sebou 
pánové a nenechejme tento hezký zvyk upadnout. Byla 
by to velká škoda. A nehleďme na hlasy, které k nám 
někdy doléhají z blízké či vzdálenější ciziny, že se jedná 
o  diskriminaci žen, druh domácího násilí atd. Těmto 
názorům se asi celý náš národ může pouze pousmát.

Nicméně ruku na srdce – kdo z nás v oslavě Veliko-
noc spatřuje především to, na co kladli největší důraz 
naši předkové, tj. oslavu života, víru v bližního svého 
a v neposlední řadě i nedotknutelnost rodiny? 

Bohužel žijeme ve zvláštní době. Denně jsme obklo-
peni neustávajícími zmatky kolem různých politic-
kých i ekonomických uskupení, elementární slušnost 
je něco, co se moc nenosí, a projevy nenávisti a násilí, 
které pro nás byly v minulosti něco hodně vzdáleného, 
se nezadržitelně odehrávají téměř v našem sousedství.

Proto, až budeme v rámci velikonočních svátků re-
laxovat a pochvalovat si pár dnů volna navíc, najděme 
si malou chvilku k zamyšlení nad hodnotami, které 
upřednostňovali naši předkové. V porovnání s ostat-
ním světem rozhodně žijeme v té klidnější a výrazně 
bohatší části a  zamysleme se tedy také nad tím, jak 
nejenom přispět k tomu, aby tomu tak zůstalo i v bu-
doucnu, ale i zda můžeme nějakým způsobem pomoci 
lidem, kteří takové štěstí jako my nemají. Protože 
milosrdenství je také jedním ze základních poselství 
velikonočních svátků.
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Nelíbí se vám vybavení z nabídky prodejců nábytku? Máte vlastní představu o designu? 
Vybavujete atypický prostor, kde nábytek z běžné nabídky rozměrově nevyhovuje? Možná, 
že vlastníte firmu, restauraci, hotel či nějaký prostor, který chcete zařídit podle vašich 
představ. Proč ne – stačí mít jen představu a vše ostatní pro vás zrealizují odborníci. 
Výrobní družstvo Dřevodílo Rousínov je výrobcem zařízení atypických interiérů na klíč. 
Stačí se jen dohodnout a sdělit svou vizi nebo nechat vše na odbornících.

MICHAL NAVRÁTIL
předseda družstva DŘEVODÍLO 
Rousínov

Pane předsedo, jaké jsou současné 
cíle družstva?
Udržet tempo našeho růstu a  ex-
pandovat na zahraniční trhy. Za 
poslední rok se nám podařilo zvýšit 
obrat o 60 procent a investovat vý-
znamné částky do nákupu nejmo-
dernějších strojů, profesionálního 
software i rozšíření týmu zaměst-
nanců. Teď máme prostředky i ka-
pacity na to, abychom se etablovali 
v  zahraničí a  ukázali, že českému 
řemeslnému know-how může ve 
světě konkurovat málokdo.

O  vizi expandovat ještě více do 
zahraničí jste se zmiňoval už při 
našem předchozím rozhovoru. Jak 
dalece se tento záměr Dřevodílu 
podařil?
Od té doby se hodně změnilo 
a  vize nabraly konkrétní podobu. 
Navázali jsme zajímavé obchodní 
kontakty a  chceme je dále rozví-
jet, v  současnosti se nejvíc zamě-
řujeme na rakouský a  bavorský 
trh. V  září budeme vystavovat na 
prestižním londýnském veletrhu 
Decorex. Chystáme velké překva-
pení!  A  můžu říct, že nápovědu 
najdete ve 46. týdnu kalendáře 
SČMVD.

Dnes se obchod a  reklama řeší 
hodně také online. Jak velký dů-
raz kladete například na interne-
tové stránky? 
Velký! Tím spíš, že jsem sám 
v  marketingu úspěšně začínal. 
Právě dokončujeme velkou ak-
tualizaci obsahu, chystáme i blog 
a  cizojazyčné mutace našeho 
webu. Nejpozději v  příštím roce 

plánujeme výraznější redesign 
stránek.

Lze prostřednictvím nich napří-
klad zadat podle kritérií konkrét-
ní zakázku? Tedy buď v  e-shopu 
nebo jinou formou formulářového 
typu, kde by klienti mohli zadat 
své požadavky?
Ano, e-shop je v našich očích dů-
ležitým krokem, který nás posu-
ne blíž k zákazníkům. Budeme na 
něm seskupovat vybrané desig-
nové kousky i  dřevěné výrobky, 
vyráběné ve velkých sériích. Za-
kázková výroba je poměrně spe-
cifická a  pro klienta je mnohem 
snazší nám napsat přes jedno-
duchý kontaktní formulář nebo 
nás přímo kontaktovat. Pak už 
se domluvíme na osobní schůzce, 
kde spolu všechno v klidu probe- 
reme.

Fenoménem posledních let ja- 
ko dobrá a bezplatná či nízkoná-
kladová platforma pro mediali-
zaci jsou sociální sítě, zejména 

DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní družstvo

Zrealizujte vaši představu o dokonalém interiéru

ROZHOVOR
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Facebook. Chystáte v  nejbližší 
době zřízení facebookového pro-
filu? 
Právě spouštíme profily na Face-
booku, Google+, LinkedInu a  Pin-
terestu. Je to pro nás možnost, jak 
se přiblížit stávajícím i  potencio-
nálním zákazníkům a zároveň dál 
budovat naši značku.

Zaměřujete se značnou částí na 
atypické vybavení. Jak probíhá 
konkrétní spolupráce se zákazní-
kem?
U  atypického nábytku je ale třeba 
rozlišovat. Atypický zakázkový 
nábytek může být jednoduchá ku-
chyňská linka i devět pater složité-
ho kancelářského vybavení. V  tom 

prvním případě většinou provede-
me zákazníka od návrhu přes výběr 
vhodného materiálu a  provedení 
až po samotnou realizaci a  mon-
táž. V  tom druhém často komuni-
kujeme spíš s  developerem nebo 
architektem a naše role je ve vytvo-
ření výrobní dokumentace, výrobě, 
montáži a následném servisu. 

Jaké zajímavé interiéry jste napří-
klad v poslední době realizovali?
Právě dokončujeme zakázku na 
velmi luxusní vybavení dvou 
funkcionalistických vil nedaleko 
Brna, to je opravdu vrchol našeho 
řemesla. Ze zajímavých zakázek 
loňského roku zmíním např. kan-
celáře firmy Oracle v  komplexu 

Aviatica, vybavení kanceláří fir-
my SAP v  Metronomu nebo třeba 
recepce Twin City v  Bratislavě.  
Aktuálně probíhá i  focení těch 
nejzajímavějších realizací, které 
jsme dělali – postupně se budou 
objevovat na našem webu a sociál-
ních sítích.

Pokud má od vás zákazník zajiště-
no vybavení interiéru, řešíte také 
pozdější požadavky, například na 
jeho přestavbu, doplnění dalších 
částí nábytku ve stejném designu 
a podobně?
Zcela běžně. Dokonce máme po-
žadavky na objednání a  údržbu 
nábytku, který Dřevodílo produ-
kovalo ještě před 20 nebo 30 lety. 
Taková obliba našich výrobků 
u zákazníků samozřejmě vždycky 
potěší.

Co když se zákazník stěhuje do ji-
ných prostor? Zajišťujete také tyto 
služby, tedy stěhování nábytku 
a jeho opětovnou instalaci?
S  takovým požadavkem jsme 
se v  loňském setkali jen jednou. 
Oslovila nás jedna velká brněnská 
společnost, které jsme navrhli a ná-
sledně i zrealizovali proměnu kan-
celáři obchodního oddělení. Zhruba 
60 procent nábytku jsme ponechali 
nebo mírně upravili a  40 procent 
nábytku jsme dodali nově. Výsledek 
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byl pro zákazníka ekonomicky zají-
mavý a vypadal perfektně. Většinou 
ale dodáváme kompletně nové inte- 
riéry.

Vyrábíte pouze atypický nábytek 
na zakázku nebo i  sériový, který 
by mohl být například v  nabídce 
nějakého nábytkového řetězce?
Sériová výroba je významná část 
naší činnosti, ale pro nábytkové 
řetězce nevyrábíme. Objednávky 
přicházejí spíše od jednotlivých 
firem či partnerů, takže sériová 
výroba v  našem pojetí znamená 
například několik tisíc kusů dře-
věných plážových lehátek, luxus-
ních masívních stojánků na menu 
do restaurací nebo prodejní stoja-
ny do sítě obchodů.

Naše čtenáře budou jistě zajímat 
aktuální trendy v oblasti materiá-
lů a barev. Co byste mohl doporu-
čit jako novinku a případně i jako 
praktický materiál na údržbu 
a podobně?
Sortiment se neustále mění a  no-
vinek je velká řada. Mohl bych Vám 
o tom povídat dlouhé hodiny a pro 
nezasvěcené by to byla jen ztráta 
času. Všeobecně se dá říct, že je 
dnes vše možné. Můžete vybírat 
z  velmi odolných materiálů jako 
je kompakt nebo HPL. Můžete mít 

nábytek v  dekoru kamene, dřeva 
nebo třeba se svou vlastní grafi-
kou. Pracujeme s materiály, které 
jsou doslova navěky, ale i s běžnou 
laminovanou dřevotřískou, která 
je tou nejdostupnější variantou. 
Nejčastěji se ale stále setkáváme 
s dýhovaným a lakovaným nábyt-
kem.

V  současné době je hodně těž-
ké najít zkušeného řemeslníka. 
Jak se s  tímto problémem potý- 
káte?

Velmi těžko. Je paradoxem, že se 
v minulosti pro Dřevodílo vyučilo 
více jak 90 učňů ročně. Dnes už ani 
v  Rousínově učňovský obor není 
a například v loňském roce úspěš-
ně složilo zkoušky devět stolařů. 
Čtyři z  nich pokračovali dále ve 
studiu jako automechanici. K nám 
se nedostal ani jeden.
I  proto dnes spolupracujeme se 
základními školami. Snažíme se 
děti zaujmout a  vysvětlit jim, že 
truhlářské řemeslo je příjemná, 
zajímavá a dobře ohodnocená prá-
ce. Alespoň u nás.
S  touto problematikou je totiž 
spojená i  nová mzdová politika, 
kterou jsme zavedli. Je založena 
na silné motivaci na výsledek za-
kázky a umožňuje našim stolařům 
dosáhnout zajímavého platového 
ohodnocení.

Momentálně je dost aktuální zá-
měr zaměstnávání zahraničních 
pracovníků, hlavně z  Ukrajiny. 
Vidíte i  v  tomto směru efektivní 
řešení případného nedostatku 
zaměstnanců? Jaké jsou případ-
ně vaše zkušenosti při jednání 
s kompetentními úřady?
Sami služby agenturních pracov-
níků z Ukrajiny využíváme a jsme 
s nimi velice spokojeni – jsou zruč-
ní a  svoji práci dělají rádi, baví je 
to. 95 procent našich zaměstnanců 
jsou ale pořád Češi.
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Spolupracujete s  nějakým výrob-
ním družstvem?
Ano a  moc rádi. Aktuálně jsme 
v  kontaktu s  družstvem Granát 
Turnov. Máme za sebou několik 
zajímavých jednání a  musím říct, 
že tomuto „českému pokladu“ moc 
fandím.

Kdybyste měl definovat zákaz-
níka, kdo si vybírá vaše služby? 
Orientujete se více na firemní 
nábytek nebo na soukromé osoby, 
tedy rodinné domy, byty a podob-
ně?
80 procent našich zakázek gene-
rují firmy, často spolupracujeme 
s  developery a  architekty. To 
neznamená, že bychom neměli 
zákazníky, kteří si od nás nechali 
udělat novou kuchyň, obývací po-
koj, pracovnu nebo celý interiér 
pro své bydlení. Není jich málo, ale 
v  celkovém objemu firmy jedno-
duše převažují.

Máte pro pozici Public Relations 
vyhrazené zaměstnance nebo tuto 
činnost zajišťuje někdo ze stávají-
cího personálu?
Komunikace a  PR, stejně jako ex-
panze na zahraniční trhy, spadá 

pod našeho marketingového ma-
nažera Václava Adamce.

Pokud někoho zaujaly informace 
o vašem družstvu a měl by zájem 
o zařízení interiéru, na koho kon-
krétně se lze ve vašem družstvu 
obrátit?
Nejsnadnější je použít kon-
taktní formulář na webu  
www.drevodilo-rousinov.cz nebo 
rovnou zavolat na číslo 513 033 036. 
Často se může stát, že zastihnete 
přímo mě. Jsem pořád v  pohybu 
a snažím se neustále věnovat všem 
oddělením naší firmy.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravila  
Jana Henychová

Foto: archiv družstva
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Pro značku ŠKODA se den 22. 2. 2017 zapsal 
do historie vstupem do segmentu SUV vozů. 
Představení nového modelu KODIAQ proběhlo 
také ve Znojmě v  AUTODRUŽSTVU ZNOJMO.  
Ve znamení velkého zájmu nejen potencionál-
ních zákazníků se nesl celý den a  stejně tak 
i  několik následujících. Příchozí návštěvníci 
si mohli Kodiaqa vyzkoušet jak na autosaloně, 
tak přímo v  terénu předváděcí jízdou. AUTO-
DRUŽSTVO ZNOJMO však šlo ještě dál! Nejen 
příchozím, ale i okolo jdoucím či projíždějícím 
neunikl pozornosti Kodiaq po náročné testova-
cí jízdě, který potvrzuje, že vozy ŠKODA obstojí 
ve velké konkurenci automobilového průmyslu. 
A  jak je na tom AUTODRUŽSTSVO ZNOJMO? 
Na to jsme se zeptali ředitele AUTODRUŽSTVA 
Antonína Havlíka.

AUTODRUŽSTVO ZNOJMO
 S námi dojedete dál!

„Hlavním mottem se v roce 1992, kdy jsem začal za-
stávat funkci předsedy družstva, pro mě stalo zvyšo-
vání konkurenceschopnosti. Pod mým vedením došlo 
k  rozšíření činnosti družstva o  prodej nových vozů 
ŠKODA, následované prodejem ojetých vozidel a  od 
roku 2013, kdy jsem byl jmenován do pozice ředitele 
družstva, k  rozšíření provozu o  autorizovaný pro-
dej a  servis vozů RENAULT a  DACIA,“ uvedl ředitel 
Havlík. Jak dále řekl, tyto kroky umožnily družstvu 

udržet si stálou produkci a  výkony a  být úspěšným 
i  ve vysoce konkurenčním prostředí jak v  prodeji 
vozů, tak v autoopravárenství.

„AUTODRUŽSTVO ZNOJMO je výhradně závislé 
především na zákaznících ze svého regionu a  jeho 
okolí. Z  tohoto důvodu se metody práce družstva, 
reklama a celkový vývoj plně podřídily tomuto fak-
tu a  my jsme se zaměřili především na ty činnosti, 
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které jsou v našem oboru v regionu nejvíce zapotřebí. 
Svým zákazníků poskytujeme širokou škálu služeb 
spojených s prodejem, provozem a údržbou vozidel,“ 
upřesnil.

Automobilový průmysl s  sebou přináší stále nové 
technologie a inovace. „Je zapotřebí neustále sledovat 
rozvojové trendy a  technický vývoj, abychom tyto 

nejnovější technologie mohli využívat. Naší primární 
činností je prodej a servis vozidel ŠKODA, RENAULT 
a  DACIA, tudíž veškeré technologie máme převzaty 
na základě doporučení ŠKODA AUTO a RENAULT ČR,“  
uvedl dále.

„K dlouhodobému růstu a zvyšování hodnoty firmy 
je zapotřebí osobní podíl na strategickém myšlení. Za 
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hlavní cíle AUTODRUŽSTVA ZNOJMO proto považuji 
dlouhodobé zlepšování poskytovaných služeb a kon-
kurenceschopnost,“ řekl ředitel Havlík. Podle jeho 
slov ruku v ruce s tím je pak také stěžejním faktorem 
poskytování služeb v komplexním rozsahu za přija-
telnou cenovou úroveň. Správnost zvolené strategie 
potvrzují výsledy hospodaření družstva, jež jsou ně-
kolik let dobré.

K  tomu, aby jakákoliv společnost mohla fungovat, 
musí mít samozřejmě také tým pracovníků. Vysoká 
migrace zaměstnanců je jedním z  možných důvodů 
nestability družstva. Tomuto negativu se AUTO-
DRUŽSTVO ZNOJMO chce vyvarovat. „Mé dlouhodo-
bé zkušenosti v oboru a snad také cit pro výběr svých 
spolupracovníků zajišťují nízkou migraci zaměst-

nanců. Tento fakt také dokazuje, že sociální klima 
a  pracovní prostředí v  AUTODRUŽSTVU ZNOJMO 
jsou na velmi solidní úrovni,“ zmínil ředitel Havlík.

Výsledky AUTODRUŽSTVA ZNOJMO jasně vypoví-
dají o  skutečnosti, že se družstvo vydalo správným 
směrem! Především jsou důležité správné podnika-
telské záměry a rozhodnutí z hlediska činnosti druž-
stva. „Dobrá rozhodnutí přináší zisk, a  proto toto 
hledisko považujeme za klíčové,“ zdůraznil ředitel 
AUTODRUŽSTVA.

A  jaké podnikatelské záměry za poslední tři roky 
rozvíjí AUTODRUŽSTVO ZNOJMO? Jsou to především 
významné investiční akce. Největší a  nejrozsáhlejší 
byla rekonstrukce autosalonu ŠKODA. „Pokud jsme 
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chtěli i nadále prodávat vozy ŠKODA, nebyla jiná ces-
ta, která se ovšem vyplatila. Re-branding autosalonu 
překračuje doporučený standard. Naši zákazníci si jej 
opravdu pochvalují – vše na jednom místě, příjemné 
prostředí a  také kavárna, která zkrátí případné če-
kání, to je certifikovaný prodej a servis vozů ŠKODA. 
Další, pro AUTODRUŽSTVO ZNOJMO, významnou 

investicí byla výstavba nového 
autosalonu RENAULT a DACIA. 
I  toto se nám potvrdilo jako 
krok správnou cestou – nyní 
také nabízíme svým zákaz-
níkům certifikované služby 
v  oblasti prodeje a  servisu 
pro značky RENAULT a  DA-
CIA. Tím však naše investiční 
akce nekončí. Zrekonstruovali 
jsme také suterén pro nového 
nájemce, upravili a  zvětšili 
parkovací plochy včetně vy-
dláždění pro větší počet parku-
jících vozidel. A  v  neposlední 
řadě právě probíhající rekon-
strukce pro využití programu 
na prodej ročních a  referenč-

ních zánovních vozu nazvaný ŠKODA PLUS. Od zmí-
něného prodeje očekáváme širší nabídku kvalitních 
a velmi žádaných málo ojetých vozů ŠKODA a samo-
zřejmě i  vyšší počet prodejů těchto vozidel,“ dodal 
ředitel Havlík.

(-jh-)
Foto: Autodružstvo

11 

4/2017  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

www.autodruzstvo-znojmo.cz



ru
b

ri
ka

 m
an

až
er

ů
 d

ru
žs

te
v Manažer roku – blíží se ocenění nejlepších

Na 400 podnikatelů a zástupců organizací a insti-
tucí se i  letos sejde v  pražském paláci Žofín, aby 
byli svědky ocenění nejlepších manažerů a mana-
žerek České republiky v rámci 24. ročníku soutě-
že Manažer roku. Novinkou letošního ročníku je 
udělení zvláštní ceny „Za inovace pro udržitelný 
rozvoj“. Jejím cílem je podpořit inovativní pro-
jekty manažerů, které mají ekonomické, sociální 
i environmentální přínosy pro všechny.

Vítěz minulého ročníku Miroslav Dvo-
řák, předseda představenstva a  gene-
rální ředitel společnosti MOTOR JIKOV 
GROUP, k  soutěži uvedl: „Je to vítaná 
příležitost porovnání lidí v  branži. Pro 
ty, kteří uspějí, je to odměna a potvrzení 
toho, že jejich práce a to, co dokázali, sne-
se nejvyšší republikové srovnání“. K pří-
nosům soutěže se vyjádřila i Manažerka 
roku 2015 Radka Prokopová, výkonná 
ředitelka a  jednatelka společnosti ALCA 
PLAST: „Díky ocenění jsem mohla rozší-
řit povědomí o naší společnosti i mimo oblast, v níž 

působíme. Ráda bych také nadále pomáhala při roz-
hodování všem, kteří stojí před zásadním osobním 
rozhodnutím, zda podnikat či nikoliv.“ 

Slavnostní galavečer proběhne 20. dubna za pří-
tomnosti prezidenta republiky Miloše Zemana, který 
předá cenu vítězům.

Vyhlašovateli soutěže MANAŽER ROKU jsou Svaz 
průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz), Konfederace za-
městnavatelských a podnikatelských svazů ČR (http://

kzps.cz) a  Česká manažerská asociace  
(www.cma.cz). Jejím posláním je upozor-
nit na nejschopnější manažerské osobnos-
ti v ČR a inspirovat jejich příběhem. Soutěž 
je platformou předávání zkušeností, ná-
zorů a  námětů kultivující podnikatelské 
prostředí a pomáhající nalézat cesty k lep-
ší komunikaci mezi soukromým a státním 
sektorem. Další informace najdete na  
www.manazerroku.cz.

Text: Ing. Kateřina Pavlíková
tisková mluvčí soutěže Manažer roku

Foto: Jiří Vacek

Z minulého ročníku soutěže
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Ocenění získali mimo jiné předsedové družstev Ing. Václav Valter 
(Kovodružstvo Strážov), Bc. René Skrášek (Kovoplast Hluk)  
a Ing. Miloslav Meloun (Kooperativa Uhlířské Janovice).

Zleva: Jaroslav Hanák (prezident SP ČR),  
Radka Prokopová (MR 2015), prezident Miloš Zeman ,  

Miroslav Dvořák (MR 2015) a Zuzana Ceralová  
Petrofová (MR 2014, Petrof)

Vítězové souteže  
Manažer roku 2015
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Dlouhá léta spolupracuji na úrovni tripartity, ale 
i firem a závodů s odboráři. Je to dobrá spolupráce 
a  sociální dialog s  nimi pomáhá ve velké většině 
otázek nejen zaměstnancům, ale i  zaměstnava-
telům. Jednoduše řečeno nás stmeluje společný 
zájem o prosperitu našich firem a posilování čes-
kého hospodářství. Je to zájem, který nás vede 
ke hledání společných východisek. S tím, co slyším 
v posledním období od odborářských bossů k růs-
tu mezd a nedostatku zaměstnanců, však konsen-
zus najít nelze. Centrální odborové organizace 
zaměstnávají mimo jiné některé špičkové ekono-
my a  odborníky. Udivuje mě, proč odborářským 
bossům v  otázce požadavků na růst mezd nedají 
alespoň základní ekonomické rady a  informace, 
aby nedělali chyby, které mohou v  dlouhodoběj-
ším časovém horizontu poškodit i  jejich členskou 
základnu. Vypadá to, že zdravý selský rozum byl 
v tomto případě poražen politickými ambicemi.

PRVNÍ CHYBA ODBORÁŘSKÝCH BOSSŮ:
Česká republika má nejnižší nezaměstnanost v Evropě 
a argumenty odborářů, že mají zaměstnavatelé zvýšit 
mzdy, aby se chtělo do práce i  těm 380 tisícům neza-
městnaných, jsou zcela mimo realitu. Z oněch 380 tisíc 
lidí je podle informací z  pracovních úřadů 200 tisíc 
těch, kteří nikdy pracovat nebudou a  mají svůj život 
postaven na sociálních dávkách. Dalších 100 tisíc jsou 
lidé, kteří čerpají sociální dávky, občas „načerno“ pra-
cují a tato pozice jim vyhovuje, a zbývajících 80 tisíc lidí 
by rádo pracovalo, ale v místě bydliště je problém za-
městnat jejich profesi a Češi nejsou zvyklí migrovat za 
prací. Pro svou argumentaci, že nezaměstnaní nemají 
zájem o práci z důvodu nízkých mezd, vybrali odborá-
ři několik extrémních firem s  nejnižšími nabídkami 
mzdy. Účelově však nehovoří o nabídkách, ve kterých 
naše firmy doslova shánějí zaměstnance za mzdy nad 
20 tis. Kč a celé měsíce se jim žádní zájemci nehlásí.

DRUHÁ CHYBA  
ODBORÁŘSKÝCH BOSSŮ:
Odbory nám předhazují požadavek na zvýšení mezd 
bez ohledu na základní ekonomické kategorie, a  to 
produktivitu práce, rentabilitu a  finanční zdroje. 
Zhlédly se ve mzdách v  západní Evropě a  v  práci 
svých odborových organizací v automobilovém prů-
myslu a  v  zahraničních a  velkých firmách, kde se 
daří docilovat mzdy, na které velká většina českých 
firem prostě nedosáhne. Vedení českých firem nesedí 
na žoku peněz, jak si to představují někteří odboráři, 
a řada zaměstnavatelů by ráda svým zaměstnancům 
mzdy zvýšila. Je třeba si však uvědomit, že většina 
těchto firem vyrábí pro zahraniční firmy komponen-
ty nebo pracuje ve mzdě s  tak nízkou rentabilitou, 
že nemají často prostředky ani na přirozenou repro-

dukci. To představuje významný limit pro růst mezd 
v  českých firmách. Pokud tuto rizikovou strukturu 
našeho českého hospodářství nezměníme a vládami 
nebude realizována cílená podpora výroby vlastního 
produktu v českém hospodářství a zejména u střed-
ních firem, tak nikoli dlouhá léta, ale nikdy nebudou 
mít české firmy šanci přiblížit se západoevropským 
mzdám. Naši čeští pracovníci a celé české hospodář-
ství se tak postupně stávají více a více závislými na 
zahraničním kapitálu.

„Objem ekonomiky v  českém domácím vlastnictví 
nezaznamenal v  reálných hodnotách od roku 1995 
žádný růst. Ve stejném období vzrostl objem aktivit 
zahraničních firem v ČR sedminásobně!!!“
Analýza odlivu zisků z ČR. Listopad 2016. Úřad vlády 
ČR, oddělení strategií a trendů.

TŘETÍ CHYBA ODBORÁŘSKÝCH BOSSŮ:
Nedostatek pracovníků a  umělé brzdění zajišťování 
zaměstnanců v zahraničí (Ukrajina, Bělorusko), které 
odbory ve vládě významně podporují s cílem donutit 
zaměstnavatele zvýšit mzdy, je zatím účinné a může 
být pro českou ekonomiku sebezničující, krátkozra-
kou politikou. Některé firmy začaly z důvodu nedo-
statku pracovních sil přesouvat výrobu do jiných 
zemí a jiné pod tímto tlakem odborů a neschopností 
vlády věc flexibilně řešit začínají na nedostatkovém 
trhu práce přeplácet pracovníky nad úroveň svých 
ekonomických možností, aby je získaly nebo stabi-
lizovaly. Často jsou na zvýšení mezd použity peníze, 
které měly být využity na rozvoj technologií a inves-
tic. Odboráři se za zvýšení mezd v roce 2016 a 2017 ješ-
tě chvilku budou navzájem chválit, protože negativní 
dopady a  realitu zatím odmítají dostatečně vnímat. 
Takovýto základ pro růst mezd má však v ekonomice 
své zákonité limity.
Je třeba také zdůraznit, že pro české firmy je český 
zaměstnanec výrazně lepším řešením než cizinec, 
kterému musí firma zajistit ubytování, zaškolení, ře-
šit jazykové bariéry apod.
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kapitálově silnějším a  vládními pobídkami posíle-
ným zahraničním firmám, které s jejich rentabilitou 
a  zahraničními vazbami mohou nabídnout výrazně 
vyšší mzdy (dělají finální produkt a nikoliv nevýhod-
nou práci ve mzdě nebo komponenty a mzdy v ČR jsou 
pro ně výrazně nákladově výhodnější než jejich výše 
v  domovských zemích). Zahraniční firmy tak „pře-
tahují“ na vyšší mzdy českým firmám pracovníky 
a většina českých firem nemá dostatek prostředků na 
to, aby takový tlak ustála. Vzniká paradoxní situace, 
kdy odbory a vláda omezením využití zahraničních 
pracovníků a pokračující podporou přílivu zahranič-

ního kapitálu do ČR doslova ohrožují a likvidují vlast-
ní český průmysl. Takovýto růst mezd není v souladu 
s  ekonomickými relacemi a  není podložen růstem 
produktivity práce a  finančními zdroji. Jako tečku, 
chcete-li vykřičník, na konec zdůrazňuji, že přes vy-
volaný růst mezd v ČR v roce 2016 produktivita práce 
v tomto roce poklesla.

    JUDr. Rostislav Dvořák
viceprezident Konfederace zaměstnavatelských  

a podnikatelských svazů ČR
předseda Svazu českých a moravských výrobních 

družstev

Průmyslníci a vědci dohodli další kroky 
vzájemné spolupráce

Zástupci Svazu průmyslu a  dopravy ČR (SP ČR) 
jednali o  prohloubení dosavadní spolupráce 
s  představiteli Akademie věd ČR (AVČR). Chtějí 
zintenzivnit spolupráci výzkumu a  byznysu v  ČR 
a společně řešit i tržní uplatnění výsledků výzku-
mu. Inspirovat se budou u úspěšných zahraničních 
projektů. Dohodli se například, že vytvoří vzorové 
smlouvy pro nakládání s  duševním vlastnictvím 
a transferem technologií, nebo budou zveřejňovat 
úspěšné příklady spolupráce firem s ústavy AVČR.

„Základní výzkum vytváří významné podněty 
pro aplikovaný výzkum a nakonec pro firemní praxi. 
Chybí zde však článek, který by je výrazněji provázal 
a zjednodušoval. Pro zlepšení situace se můžeme in-
spirovat v zahraničí na příklad v Rakousku nebo Iz-
raeli,“ uvedl Eduard Palíšek, člen představenstva SP 
ČR pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

SP ČR a AVČR budou dlouhodobě spolupracovat na 
následujících prioritách, které zahrnou do svého ak-
tualizovaného memoranda o spolupráci:

Příprava vzorových smluv mezi firmami a  ústavy 
AVČR inspirovanými německým a britským vzorem, 
které by podle stupně spolupráce nastavily systém 
a vyvážený smluvní vztah pro nakládání s duševním 
vlastnictvím a transferem technologií. 

Prezentace úspěšných příkladů spolupráce firem 
a ústavů AVČR a jejich zveřejňování a propagace.

Podpora implementace modelů spolupráce po vzoru 
uznávaných výzkumných institutů rakouské společ-
nosti Christiana Dopplera a  německého Fraunhofe-
rova institutu.

Obě organizace budou vzájemně koordinovat při-
pomínky k návrhu paragrafovaného zákona o VaVaI.

SP ČR a  AV ČR budou dlouhodobě hledat seniorní 
experty a vychovávat budoucí odborníky z praxe pro 

vyhodnocování tržního uplatnění výsledků výzku-
mu.

Společného jednání se za AVČR zúčastnila nastupu-
jící předsedkyně Eva Zažímalová, dosluhující před-
seda Jiří Drahoš a člen Akademické rady odpovědný 
za koordinaci rozvoje inovací a transferu technologií 
do aplikační a podnikatelské sféry Josef Lazar. SP ČR 
zastupoval člen představenstva zodpovědný za ob-
last vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) Eduard Palíšek, 
generální ředitelka Dagmar Kuchtová, ředitel Sekce 
hospodářské politiky Bohuslav Čížek a  manažer 
pro VaVaI Jan Proksch.

Příkladem zlepšující se spolupráce výzkumné a apli-
kační sféry je realizace řady úspěšných výzkumných 
programů v rámci Strategie Akademie věd AV21i.

Cílem Strategie AV21 je mj. převést do reálného ži-
vota více výsledků vědecké práce a lépe využít apli-
kační potenciál pracovišť AV ČR. 

(-jh-)
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Členská schůze družstva rozhoduje vždy usnesením 
přijímaným hlasováním členů družstva. Právo hlaso-
vat na členské schůzi mají jen členové družstva. Ne-
může-li se člen účastnit členské schůze osobně, může 
se nechat zastupovat zmocněncem, kterému udělí pl-
nou moc, aby se jeho jménem členské schůze účastnil, 
a aby zde za něj hlasoval. Plná moc musí být písemná 
a musí z ní být patrné, zda je udělena pro zastupování 
na jedné nebo na více členských schůzích. Při udělení 
plné moci musí být také dodrženo pravidlo, že stejný 
zmocněnec nemůže zastupovat na téže členské schůzi 
více než jednu třetinu všech členů družstva. 

Kdy je členská schůze schopna se usnášet stanoví 
zákon o  obchodních korporacích. Schopnost členské 
schůze se usnášet se posuzuje v  závislosti na záleži-
tosti, jež je zařazena na program jejího jednání podle 
pozvánky, kterou se tato členská schůze svolává.

Zákon o obchodních korporacích určuje záležitosti, 
o nichž se může členská schůze usnášet jen za přítom-
nosti alespoň dvou třetin všech členů. Současně podle 
něj platí, že při rozhodování o těchto záležitostech má 
každý člen nezávisle na stanovách družstva pouze je-
den hlas. Schopnost členské schůze se usnášet je tedy 
v těchto případech podle zákona dána, jsou-li přítom-
ny nejméně dvě třetiny všech členů, což představuje 
současně nejméně dvě třetiny všech hlasů členů. 
Schopnost členské schůze usnášet se o  těchto záleži-
tostech však může být podmíněna podle úpravy ve 
stanovách přítomností vyššího počtu než dvou třetin 
členů, neboť zákon umožňuje vyžadovat ve stanovách 
účast členů majících vyšší počet hlasů.

Při rozhodování o jiných záležitostech podle tohoto 
zákona platí, že členská schůze je schopna se usnášet, 
pokud je přítomna většina všech členů družstva. Spl-
nění této podmínky ale nepostačuje, jestliže jednotliví 
členové družstva mají podle stanov při hlasování na 
členské schůzi rozdílné počty hlasů. V  takovém pří-
padě je členská schůze schopna se podle zákona usná-
šet, pokud je přítomna většina členů a  hlasy těchto 
přítomných členů představují zároveň většinu všech 
hlasů členů družstva. Rovněž pro schopnost členské 
schůze usnášet se o těchto záležitostech mohou stano-
vy na základě zákona vyžadovat účast členů majících 
vyšší počet hlasů. Ze stanov proto může vyplývat po-
žadavek, aby na členské schůzi byl přítomen také vyšší 
počet členů, než určuje zákon, a to zejména v případě 
družstva, v němž i při rozhodování o těchto záležitos-
tech má každý člen jen jeden hlas.

Při zjišťování, zda je členská schůze schopna se usná-
šet, se nepřihlíží k  přítomnosti, ani k  hlasům členů 

družstva, kteří nemohou podle zákona o obchodních 
korporacích vykonávat na členské schůzi hlasovací 
právo. Jedná se především o členy, kteří jsou v prodlení 
s plněním své vkladové povinnosti k členskému vkla-
du. Tito členové se na členské schůzi nemohou účastnit 
žádného hlasovaní. Člen nemůže vykonávat hlasovací 
právo také při rozhodování členské schůze o jím uplat-
něných námitkách proti rozhodnutí, které se týká jeho 
vyloučení z družstva, dále když členská schůze rozho-
duje o  jeho odvolání z funkce člena voleného orgánu 
družstva, a také v případě, kdy členská schůze rozho-
duje, zda ve vztahu k němu schválí poskytnutí finanč-
ní asistence. Stejně je omezen ve výkonu hlasovacího 
práva i  jiný člen družstva, který ve smyslu zákona 
o obchodních korporacích jedná ve shodě se členem, 
který v uvedených případech nemůže na členské schů-
zi vykonávat hlasovací právo.

Není-li členská schůze schopna se usnášet, spoju-
je s  tím zákon o  obchodních korporacích povinnost 
svolat náhradní členskou schůzi, pokud je to stále po-
třebné. Jestliže však není schopna se usnášet členská 
schůze, která byla svolána na žádost kontrolní komi-
se anebo členů oprávněných požadovat její svolání, 
a žádost nebyla vzata zpět, musí být náhradní členská 
schůze svolána vždy. Povinnost svolat náhradní člen-
skou schůzi má ten, kdo v souladu se svým oprávněním 
svolal členskou schůzi, která není schopna se usnášet. 
Náhradní členská schůze se svolává bez zbytečného 
odkladu samostatnou pozvánkou, stejným způsobem 
a se stejným programem jako členská schůze původ-
ně svolaná. V pozvánce musí být uvedeno, že se jedná 
o náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze 
je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných 
členů, pokud stanovy družstva neurčují něco jiného. 
V  ostatním platí pro rozhodování náhradní členské 
schůze totéž, co pro členskou schůzi.

Členská schůze jedná o záležitostech zařazených do 
programu uvedeného v pozvánce, kterou byla svolána. 
Navrhne-li někdo doplnění jejího programu, může se 
členská schůze usnést, že navrženou záležitost neuve-
denou v pozvánce projedná, jen pokud jsou přítomni 
všichni členové družstva a všichni z nich s tím souhlasí. 
Stejně je tomu, jestliže členská schůze přijme usnese-
ní, kterým si vyhradí rozhodování o určité záležitosti 
nově do své působnosti. Rozhodovat o této záležitosti 
na téže členské schůzi, na které bylo uvedené usnesení 
o vyhrazení rozhodování do její působnosti přijato, je 
možné rovněž jen za přítomnosti všech členů družstva 
a se souhlasem všech z nich.

Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou 
hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon o  ob-

Rozhodování členské schůze družstva
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chodních korporacích podle toho, o jaké záležitosti je 
rozhodováno, k přijetí usnesení souhlas alespoň dvou 
třetin hlasů přítomných členů anebo souhlas vyššího 
počtu hlasů členů družstva. Stanovy mohou určit, 
že se usnesení členské schůze, anebo některá z  nich 
přijímají vyšším počtem hlasů členů, než je uvedeno 
v tomto zákoně.

Průběh jednání ani způsob hlasování členů na 
členské schůzi právní předpisy neupravují. Zákon 
o  obchodních korporacích to přenechává stanovám. 
Vyžaduje, aby stanovy obsahovaly také pravidla roz-
hodování členské schůze. Výjimku z toho představuje 
jen výslovný zákaz tajného hlasování o změně stanov, 
obsažený v tomto zákoně.

Počet hlasů člena při hlasování na členské schůzi 
se řídí stanovami s tím, že se nelze nijak odchýlit od 
ustanovení zákona o  obchodních korporacích, která 
určují, kdy má člen při hlasování na členské schůzi jen 
jeden hlas, a kdy člen nemůže na členské schůzi vyko-
návat hlasovací právo.

Zákon o obchodních korporacích vymezuje usnese-
ní členské schůze, jejichž přijetí musí být osvědčeno 
notářským zápisem a je proto nutné je přijímat za pří-
tomnosti notáře. Jedná se o usnesení, kterým členská 

schůze rozhoduje o změně stanov, o zrušení družstva 
s  likvidací, nebo o  přeměně družstva, a  dále také 
o usnesení o schválení převodu nebo zastavení závodu 
nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou 
změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou 
změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva.

O  průběhu jednání členské schůze musí být vždy 
pořízen zápis obsahující alespoň údaj o  datu, místě 
a  programu jejího jednání, o  přijatých usneseních, 
výsledcích hlasování a o případných námitkách členů. 
Zákon o obchodních korporacích ukládá pořídit tento 
zápis tomu, kdo členskou schůzi svolal, do 15 dnů ode 
dne jejího konání. Stanoví také, že zápis podepíše ten, 
kdo členskou schůzi svolal, a pokud zápis sepsala jiná 
osoba, pak jej podepíše také ona. K  právům každého 
člena plynoucím z  uvedeného 
zákona patří, aby mu byla na 
jeho žádost vydána kopie zápisu 
z  členské schůze. Určují-li tak 
stanovy, člen účelně vynalože-
né náklady spojené s pořízením 
této kopie zápisu z členské schů-
ze družstvu uhradí.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Orgány a organizace na ochranu spotřebitelů v EU dostávají stále více stížností od spo-
třebitelů, kteří byli při používání internetových stránek sociálních médií podvedeni nebo 
oklamáni, případně se setkali s některými podmínkami poskytování služeb, jež nesplňují 
právní předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitelů.

Evropská komise a orgány na ochranu spotřebitelů 
v členských státech žádají společnosti provozující sociální 
sítě, aby dodržovaly spotřebitelská pravidla EU

Proto orgány na ochranu spotřebitelů v  EU v  čele 
s  francouzským orgánem na ochranu spotřebitelů 
a za podpory Evropské komise v listopadu 2016 zasla-
ly společnostem Facebook, Twitter a  Google+ dopis, 
v němž požádaly, aby se uvedené společnosti zabýva-
ly řešením těchto dvou problémů.

V  březnu 2017 se zástupci orgánů na ochranu spo-
třebitelů v EU spolu se zástupci Evropské komise sešli 
s  představiteli uvedených společností, aby vyslechli 
navržená řešení a diskutovali o nich. Tyto společnosti 
mají nyní jeden měsíc na to, aby připravily konečnou 
podobu podrobných opatření, která by zajišťovala 
soulad s regulačním rámcem EU. Komise a orgány na 

ochranu spotřebitelů tyto konečné návrhy přezkou-
mají. Pokud nebudou uspokojivé, mohou se příslušné 
orgány v krajním případě uchýlit k vymáhání soula-
du právní cestou.

Komisařka Jourová u této příležitosti uvedla: „Soci-
ální média se stala každodenní součástí našeho života 
a většina Evropanů je používá pravidelně. S ohledem 
na rostoucí význam internetových sociálních sítí 
je nyní nezbytné zaručit, aby naše přísná evropská 
pravidla, která chrání spotřebitele před nekalými 
praktikami, byla v  tomto odvětví dodržována. Není 
přípustné, aby se spotřebitelé v  EU mohli v  případě 
řešení sporu obracet pouze na soud v Kalifornii. Ne-



   
 

V dalším čísle naleznete
AMPER 2017
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smíme akceptovat ani to, aby byli uživatelé zbaveni 
svého práva odstoupit od online nákupu. Společnosti 
provozující sociální média také musí převzít větší 
odpovědnost za řešení podvodů nebo klamavého jed-
nání, k nimž dochází na jejich internetových platfor-
mách. Chtěla bych poděkovat orgánům na ochranu 
spotřebitelů v EU za to, že v uplynulých měsících na 
vyřešení tohoto závažného problému s  Komisí neú-
navně spolupracovaly. Počínaje dneškem mají společ-
nosti provozující sociální média přesně jeden měsíc 
na to, aby našly řešení splňující pravidla EU.“

Dotčené společnosti souhlasily, že navrhnou změny 
ve dvou oblastech:

•  nespravedlivé smluvní podmínky,
•  řešení podvodů a klamavého jednání, které spotře-

bitele při používání sociálních sítí uvádějí v omyl.

VYJASNĚNÍ PODMÍNEK NEBO 
ODSTRANĚNÍ NEZÁKONNÝCH 
PODMÍNEK
Podmínky poskytování služeb na platformách soci-
álních médií by měly být uvedeny do souladu s  ev-
ropskými předpisy v  oblasti ochrany spotřebitelů. 
Například směrnice o  nepřiměřených podmínkách 
ve spotřebitelských smlouvách vyžaduje, aby stan-
dardní podmínky způsobující významnou nerovno-
váhu v  právech a  povinnostech stran v  neprospěch 
spotřebitele byly považovány za nepřiměřené, a tedy 
neplatné. Uvedená směrnice rovněž vyžaduje, aby 
byly smluvní podmínky sepsány jasným a srozumi-
telným jazykem a spotřebitelé tak byli o svých prá-
vech vyrozuměni jednoznačným a  pochopitelným 
způsobem.

To v praxi mimo jiné znamená:
•  sociální sítě nesmí spotřebitele připravit o  právo 

obrátit se na soud ve členském státě, v němž spo-
třebitelé trvale pobývají,

•  sociální sítě nesmí od spotřebitelů vyžadovat, aby 
se zřekli svých zaručených práv, jako je právo od-
stoupit od online nákupu,

•  smluvní podmínky nesmí omezovat či zcela vylu-
čovat odpovědnost sociálních sítí související s po-
skytováním služeb,

•  sponzorovaný obsah nesmí být skrytý, ale musí 
být možné ho jako takový rozpoznat,

•  sociální sítě nesmí jednostranně změnit smluvní 
podmínky, aniž by spotřebitele jasně informovaly 

o příslušných důvodech a aniž by jim daly možnost 
od smlouvy odstoupit, a to při poskytnutí přimě-
řené lhůty,

•  smluvní podmínky nesmí provozovatelům soci-
álních médií propůjčovat neomezené rozhodovací 
pravomoci, pokud jde o odstraňování obsahu,

•  ukončení smlouvy ze strany provozovatelů so-
ciálních médií by se mělo řídit jasnými pravidly 
a nemělo by o něm být rozhodnuto jednostranně 
a bezdůvodně.

ODSTRAŇOVÁNÍ PODVODŮ 
A KLAMAVÉHO JEDNÁNÍ UVÁDĚJÍCÍCH 
SPOTŘEBITELE V OMYL
Společnosti provozující sociální média musí odstra-
nit veškeré podvody a  klamavé jednání, které se 
objeví na jejich internetových stránkách a  mohou 
uvést spotřebitele v  omyl, jakmile se o  takovýchto 
praktikách dozví. V souvislosti s tím by měly národ-
ní orgány na ochranu spotřebitelů mít k  dispozici 
přímý a  standardizovaný komunikační kanál, jehož 
prostřednictvím by mohly takovéto přestupky hlásit 
provozovatelům sociálních médií (například jednání 
v rozporu se směrnicí o nekalých obchodních prakti-
kách nebo směrnicí o právech spotřebitelů) a docílit 
odstranění obsahu. Také by měly získávat informa-
ce o obchodnících, kteří jsou za příslušné přestupky 
odpovědni. To je v  souladu s  právními předpisy EU 
na ochranu spotřebitelů a směrnicí o elektronickém 
obchodu, které členskému státu umožňují zavést po-
stupy, jimiž se řídí odstraňování ilegálních informací 
a zamezení přístupu k nim.

Zde je několik příkladů odhalených praktik:
•  klamavé jednání, jehož součástí je přijetí platby od 

spotřebitelů,
•  předplatitelské pasti, kdy je spotřebitelům nabíd-

nuta bezplatná zkušební registrace, avšak nejsou 
jim poskytnuty jasné a dostatečné informace,

•  prodej padělaných výrobků,
•  sociálními médii se šířící falešné propagační akce 

typu „vyhraj chytrý telefon za 1 euro“, které sku-
tečně splňují definici soutěže, nicméně obsahují 
skryté dlouhodobé předplatné ve výši několika set 
eur ročně.

Zdroj: Evropská komise 

(-vr-)
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Jak předeslal předseda Juncker v roce 2016 v projevu o stavu Unie, Evropská komise nedávno 
předložila bílou knihu o budoucnosti Evropy. Tato bílá kniha byla zahrnuta do příspěvků 
Komise k summitu, který se konal 25. března v Římě. Když se před 60. výročím EU ohlížíme 
zpět, vidíme sedm desetiletí života v míru a rozšířenou Unii s 500 miliony občanů, kteří žijí 
svobodně v jedné z nejbohatších ekonomik na světě. Zároveň se však musíme dívat dopředu, 
na to jak budeme utvářet vizi budoucnosti EU s 27 členskými státy. Bílá kniha popisuje 
hlavní výzvy a příležitosti pro Evropu v nadcházejícím desetiletí. Obsahuje pět scénářů, jak 
by se do roku 2025 mohla Unie vyvíjet v závislosti na tom, jak se rozhodne reagovat.

Komise předkládá bílou knihu o budoucnosti Evropy: 
Cesty jednoty pro EU s 27 členy

Předseda Evropské komise Jean-
-Claude Juncker uvedl: „Zaklada-
telé Evropské unie se před 60  lety 
rozhodli, že kontinent nespojí 
zbraněmi, ale silou práva. Může-
me být hrdí na to, čeho jsme od té 
doby dosáhli. Ani náš nejtemnější 
den v roce 2017 nebude zdaleka tak 
temný, jako byly dny našich předků 
na bojišti. Při příležitosti 60. výro-
čí Římských smluv nastal čas, aby 
si sjednocená Evropa 27 členských 
států vytvořila vizi pro budoucnost. 
Nastal čas převzít vedení, sjednotit 
se a  jednat společně a  odhodlaně. 

Bílá kniha Komise představuje různé cesty, kterými 
se může jednotná EU s 27 členy rozhodnout vydat. Je 
začátkem procesu, nikoli jeho koncem, a  já doufám, 
že nyní proběhnou otevřené a rozsáhlé diskuse. For-
ma bude pak následovat funkci. Budoucnost Evropy 
máme ve svých rukou.“

Bílá kniha zkoumá, jak se Evropa změní v  příštím 
desetiletí. Zabývá se řadou témat od vlivu nových 
technologií na společnost a pracovní místa až po po-
chybnosti spojené s  globalizací, bezpečnostní obavy 
a  vzestup populismu. Objasňuje volbu, před kterou 
stojíme: buď se necháme těmito tendencemi smést, 
nebo je akceptujeme a využijeme nových příležitostí, 
které s  sebou přinášejí. Obyvatelstvo a  ekonomic-
ká síla Evropy se zmenšují, zatímco jiné části světa 
rostou. Do roku 2060 nebude obyvatelstvo žádného 
členského státu představovat ani 1 procento světové 
populace, a  to je pádný důvod, proč zůstat jednotní, 
abychom tak mohli více dosáhnout. Prosperita Evro-
py jako pozitivní globální síly bude nadále záviset na 
její otevřenosti a silných vazbách s jejími partnery.

Bílá kniha obsahuje pět scénářů, přičemž každý 
z  nich stručně popisuje, jak by mohla vypadat Unie 
v roce 2025 v závislosti na tom, jaká rozhodnutí Evro-

pa přijme (viz příloha). Tyto scénáře vycházejí z řady 
možností a jsou ilustrativní. Vzájemně se nevylučují, 
ani nejsou vyčerpávající.

SCÉNÁŘ 1: 
Pokračování v dosavadní praxi – EU27 se soustředí 

na plnění svého pozitivního reformního programu 
v duchu programu Komise Nový začátek pro Evropu 
z roku 2014 a Bratislavské deklarace schválené všemi 
27 členskými státy v  roce 2016. Do roku 2025 by to 
mohlo znamenat: 

Evropané mohou jezdit automatizovanými a síťově 
propojenými auty, ale při překročení hranic mohou 
narážet na problémy z  důvodu nevyřešených práv-
ních a technických překážek.

Evropané většinou cestují přes hranice, aniž by mu-
seli zastavovat kvůli kontrolám. Zesílené bezpečnost-
ní kontroly znamenají, že na letiště nebo na nádraží je 
nutno se dostavit ve značném časovém předstihu.

SCÉNÁŘ 2: 
Pouze jednotný trh – EU27 je postupně přeorien-

tována na jednotný trh, protože 27 členských států 
nedokáže ve stále více oblastech politiky najít společ-
nou řeč. Do roku 2025 by to mohlo znamenat: 

•  Překračování hranic v  rámci služebních cest či 
cestovního ruchu se kvůli pravidelným kontro-
lám ztíží. Nalezení zaměstnání v zahraničí je těžší 
a  není zaručen převod nároků na důchod do jiné 
země. Lidé, kteří onemocní v zahraničí, platí vyso-
ké poplatky za zdravotní péči.

•  Evropané se zdráhají používat automatizovaná 
a síťově propojená auta, jelikož v této oblasti chy-
bějí celoevropská pravidla a technické normy.

SCÉNÁŘ 3: 
Státy, které chtějí, dělají více – EU27 pokračuje jako 

dnes, ale umožňuje členským státům, které mají 
zájem, aby v  konkrétních oblastech, jako je obrana, 
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vnitřní bezpečnost nebo sociální záležitosti, dělaly 
společně více. Vytvoří se jedna nebo více „koalicí 
ochotných“. Do roku 2025 by to mohlo znamenat: 

•  15 členských států vytvoří sbor policistů a žalob-
ců pro boj proti přeshraniční trestné činnosti. 
Bezpečnostní informace se vyměňují okamžitě, 
protože vnitrostátní databáze jsou plně propojeny.

•  Automatizovaná a síťově propojená auta se běžně 
používají ve dvanácti členských státech, které se 
dohodly na harmonizaci pravidel týkajících se od-
povědnosti a technických norem.

SCÉNÁŘ 4: 
Dělat méně, zato efektivněji – EU27 se zaměřuje na 

vybrané oblasti politiky, jimiž se zabývá intenzivněji 
a  jedná v  nich rychleji, zatímco v  oblastech, kde se 
řešení na úrovni EU nepovažuje za přínosné, je méně 
aktivní. Pozornost a  omezené zdroje se soustřeďují 
na vybrané oblasti politiky. Do roku 2025 by to mohlo 
znamenat: 

•  Evropský telekomunikační úřad bude mít pra-
vomoc uvolňovat frekvence pro přeshraniční 
komunikační služby, např. pro potřeby automati-
zovaných a  síťově propojených aut. Bude rovněž 
chránit práva uživatelů mobilních a  interneto-
vých služeb všude v EU.

•  Nová evropská agentura pro boj proti terorismu 
napomáhá předcházet a bránit závažným útokům 
pomocí systematického sledování a  označování 
podezřelých osob.

SCÉNÁŘ 5: 
Dělat mnohem více společně – Členské státy se 

rozhodnou, že budou sdílet více kompetencí, zdrojů 
a rozhodovacích pravomocí ve všech oblastech. Roz-
hodnutí jsou na evropské úrovni rychleji přijímána 
a  neprodleně vymáhána. Do roku 2025 by to mohlo 
znamenat: 

•  Evropané, kteří chtějí podat stížnost proti navrho-
vanému projektu větrných turbín financovanému 
z prostředků EU a plánovanému v  jejich regionu, 
se nemohou dovolat odpovědných orgánů, neboť 
je jim řečeno, ať se obrátí na příslušné evropské 
orgány.

•  Automatizovaná a síťově propojená auta jezdí bez 
problémů po celé Evropě, protože existují jasná ce-
loevropská pravidla. Řidiči se mohou spolehnout 
na agenturu EU, že bude dodržování těchto pravi-
del vymáhat.

CESTA KUPŘEDU
Bílá kniha je příspěvkem Evropské komise k  řím-

skému summitu, kde EU diskutovala o svých úspě-
ších za uplynulých 60 let, ale také o své budoucnosti 
s 27 členy. Představuje počátek procesu, v jehož rámci 
27 členských států EU rozhodne o  budoucnosti své 

Unie. Na podporu tohoto procesu bude Evropská 
komise společně s  Evropským parlamentem a  zain-
teresovanými členskými státy pořádat v evropských 
městech a  regionech řadu diskusí nazvaných „Bu-
doucnost Evropy“.

Evropská komise k této diskusi přispěje v následu-
jících měsících řadou diskusních dokumentů týkají-
cích se:

•  rozvíjení sociálního rozměru Evropy,
•  prohlubování hospodářské a  měnové unie na zá-

kladě zprávy pěti předsedů z června 2015,
•  využití potenciálu globalizace,
•  budoucnosti evropské obrany,
•  budoucnosti financí EU.

Stejně jako bílá kniha nabídnou tyto diskusní doku-
menty různé názory, návrhy, možnosti nebo scénáře 
pro Evropu v roce 2025, aniž by v této fázi představo-
valy konečná rozhodnutí.

Ještě než v prosinci 2017 na zasedání Evropské rady 
bude možné vyvodit první závěry, předseda Juncker 
tyto myšlenky dále rozvine ve svém projevu o stavu 
Unie v září 2017. Pomůže to rozhodnout o dalším po-
stupu, který by měl být realizován před volbami do 
Evropského parlamentu v červnu 2019.

Před šedesáti lety se zakládající členové EU inspi-
rovali snem o mírové společné budoucnosti a pod-
pisem Římských smluv se vydali na ambiciózní 
cestu evropské integrace. Dohodli se, že budou své 
spory řešit u  jednacího stolu, nikoli na bojišti. Ev-
ropa tak opustila svou bouřlivou minulost. Násle-
dovalo sedm desetiletí míru vedoucích ke vzniku 
Unie s  500  miliony občanů, kteří mají příležitosti 
a žijí svobodně v jedné z nejlépe prosperujících eko-
nomik světa.

Šedesáté výročí Římských smluv 25.  března před-
stavilo významnou příležitost, kdy se mohou vedou-
cí představitelé 27  členských států EU zamyslet nad 
současným stavem našeho evropského projektu, 
popřemýšlet o jeho úspěších a silných stránkách, ale 
i oblastech, kde jsou možná další zlepšení, a prokázat 
společné odhodlání utvářet společně v Unii s 27 členy 
lepší budoucnost.

Jak oznámil předseda Juncker ve svém projevu 
o  stavu Unie 14.  září 2016, který přivítali vedoucí 
představitelé EU27 na bratislavském summitu dne 
16. září 2016, Komise nyní s cílem zahájit diskusi před 
římským summitem předložila bílou knihu o  bu-
doucnosti EU.

Bílá kniha pomohla nasměrovat debatu 27 hlav států 
a předsedů vlád a dát strukturu diskusi na římském 
summitu i  dlouho po něm. Komise ji bude rovněž 
používat jako výchozí bod pro širší veřejnou diskusi 
o budoucnosti našeho kontinentu.

(-jh-)
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ŠKAREDÁ STŘEDA – TRHANCE A BÍLÉ 
SUCHÉ

Na škaredou středu má jídlo vypadat nevzhledně, 
na první pohled nepovedeně. Proto připravujeme 
placky nebo bramboráky, které při obracení záměrně 
trochu potrháme nebo přeložíme.

Pokud se rozhodnete dělat trhance, otevřete si k nim 
bílé suché víno, dobře vychlazené. Svěží kyselinka 
a  výrazná mineralita dá vyniknout chutím zdánli-
vě na chutě chudého jídla. Pokud jste 
vyznavači česnekem či jiným koře-
ním nasáklého bramboráku, raději 
sáhněte po červeném suchém vínu 
s vyššími kyselinkami, třeba po Sva-
tovavřineckém ročník 2015 v pozdním 
sběru z produkce Templářských skle-
pů Čejkovice. Výrazně vám to usnadní 

strávit sytý bramborák.

ZELENÝ ČTVRTEK – JARNÍ ZELEŇ ČI 
LUŠTĚNINY A PLETENCE NEBO PLACKY

Tento den je ve znamení luštěnin a  jarní zeleně. 
Kromě petržele se vařilo hlavně 
z  mladých kopřiv. Nejčastěji se při-
pravovala zapékaná směs z  čočky, 
někde fazolí a  krup ochucená čes-
nekem, majoránkou a  osmaženou 
cibulkou. Tradičním jídlem byl také 
vyklíčený hrách zprudka opečený 
na másle, osolený a opepřený či na-
opak slazený s rozinkami. K  jarním 
polévkám se pekly preclíky, pletence 
nebo škvarkové placky.

K  jarním salátům doporučujeme 
lehká mladá bílá vína, k luštěninám 
se hodí ovocnější červená vína se 
svěží kyselinkou, ideální je Fran-
kovka 2015 pozdní sběr opět od templářů.

VELKÝ PÁTEK – RYBA ČI HUSTÁ 
POLÉVKA „CO DŮM DAL“

Na Velký pátek se obvykle držel půst. Ten, kdo vě-
děl, že páteční půst nevydrží, směl si k  jídlu připra-
vit rybu, pokud si ji mohl dovolit. Kdo nemohl, tak 
pekl z bramborového těsta náhražky ve tvaru ryby. 
V některých krajích se připravovalo jediné jídlo dne 
- hustá polévka z toho, co dům dal. Obvykle obsaho-
vala kysané zelí, špenát, brambory a luštěniny.

K rybám volíme víno podle způsobu přípravy. Nej-
častěji jsou to bílá suchá vína s příjemnou kyselinkou 
a  svěžestí typu Sauvignon, Chardonnay či Ryzlink 
vlašský. K uzené rybě doporučujeme vybrat bílá vína 
pozdních sběrů jako je Rulandské šedé. Pokud rybu 

vaříme či dusíme, sáhněte po bílém pří-
vlastkovém vínu, třeba Veltlínském 

zeleném. V  případě, že podáváme 
mořské ryby, podávejte výrazná 

aromatičtější bílá vína, jako je tře-
ba Müller Thurgau nebo Muškát 

Nejvýznamnější křesťanský svátek, ale také pohanské slavnosti jara anebo pro 
mnohé z nás skvělé čtyři dny volna – to vše obsahují Velikonoce. V každém případě je 
symbolika těchto dní spojena s oslavou života. A má-li oslava za něco stát, nemělo by 
chybět víno. Napadlo vás někdy, jaká vína se hodí k velikonočním pokrmům? Jelikož 
černí poslové zimy zmizeli spolu se sněhem z polí, připravili jsme pro vás malý námět 
na výběr vhodných vín k tradičním velikonočním pokrmům.
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moravský. Zde můžeme volit ze široké škály jakost-
ních templářských vín, která jsou běžně k  dostání 
v supermarketech.

BÍLÁ SOBOTA – NÁDIVKA A MAZANEC
Co jedlíci nestihli předešlého dne, 

vynahradili si v  tento den. Hlavním 
jídlem totiž byla velikonoční nádiv-
ka, místy zvaná jako hlavička, veli-
konoční buchta, velikonoční snítek, 
sekanice či sekanina. Na stole nesmí 
chybět dozlatova pečený mazanec, 
jeden z  nejznámějších velikonočních 
pokrmů. Dřív se nesladil cukrem, ale 
sladkou smetanou a  někde se plnil 
tvarohem, jinde se namáčel do vína. 
Tam, kde nebyl mazanec, pekly se „Ji-
dáše“, kynuté sladké houstičky sypa-
né mandlemi podávané polité medem.

S  těmito sladkostmi se výborně 
snoubí polosuchá bílá vína pozdních sběrů nebo vý-
běru z hroznů: Tramín pozdní sběr a Pálava ve výběru 
z hroznů, obě vína ročník 2015, obě z Templářských 
sklepů.

NEDĚLNÍ BOŽÍ HOD – BUCHTY, 
MAZANCE A PEČENÝ BERÁNEK

Božím hodem velikonoční svátky vrcholily. Slav-
nostně se prostřel stůl, pekly se buchty, mazance 
a  masa všeho druhu. Nejprve se podával masový 
vývar, většinou kůzlečí. Jinak ovšem hostina sestá-

vala z drůbeže, skopového, jehněčího, 
králičího a  z  vepřového masa. Vše 
záleželo na tom, jak bohatá a početná 
rodina byla. Nikdy však nesměl chybět 
pečený beránek, symbol nevinnosti. 
Pravé jehněčí maso si ale mohl dovolit 
jen málokdo, proto se pekl beránek ze 
sladkého těsta. Tato tradice oslav jara 
přetrvala dodnes.

Základním pravidlem je, že ke svět-
lým a lehkým masům se podávají bílá 
vína. K  tmavým masům se lépe hodí 
červené. I zde můžeme volit ze široké 
škály jakostních templářských vín. 
K  lehčímu drůbežímu masu doporu-
čujeme Müller Thurgau. Při volbě telecího a hovězího 
masa záleží na úpravě. Při lehčí úpravě masa podá-
váme Rulandské bílé nebo růžové Zweigeltrebe. Při 
hutnější úpravě (třeba s  omáčkou) podáváme vína 
červená – Merlot nebo Cabernet Sauvignon. Ke sko-
povému se hodí vína červená s  jemnou tříslovinou. 
Přímo božská kombinace je s  Rulandským modrým 
pozdní sběr z ročníku 2014 z přívlastkové řady.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Všichni to známe – pomlázka 

a  všude samá vejce. Vejce jako 
symbol nového života a  zno-
vuzrození jsou součástí mnoha 
velikonočních jídel. Vejce se 
dělala plněná, smažená, přidá-
vala se do omáček. K  vajíčkům 
a pokrmům z nich se víno špat-
ně kombinuje, protože tuk ze 
žloutku doslova zalepí chuťové 
buňky. Jediné víno, které se 
s  tím dokáže vyrovnat, je šu-
mivé, takže sekt či champagne. 
Ideálně se hodí templářský 
Saint Croix Sekt Brut  – Methode 
classique. 

Snad vás malá připomínka 
tradičních velikonočních jídel 
a  jejich kombinací s  vínem in-
spirovala. Nuže, zbývá už jen 

popřát vskutku příjemné prožití Velikonoc a svátků 
jara.

Vína z  produkce Templářských sklepů Čejkovice 
jsou běžně k  dostání v  prodejnách, supermarketech 
a také na e-shopu www.templarske-sklepy.cz.

Text: Alice Vykydalová
Foto: archiv Templářské sklepy
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DRUCHEMA Praha přichází s novinkami

Oblíbená řada velikonočních barev, obtisků a  košilek OVO 
přichází s novinkou, kreativní sadou pro jarní tvoření v de-
signu kvítků. OVO sada obsahuje 4 klasické práškové barvy 
na vejce – modrou, červenou, zelenou a žlutou, ale především 
barevné papírové polotovary - 8 okvětních lístků a  4 pod-
stavců určené k dalšímu tvoření. Papírové dekorace stačí jen 
vystřihnout a  následně dle návodu slepit, například pomocí 
lepidla Herkules. Vzniknou tak 4 kreativní stojánky na vejce 
v  designu různobarevných květináčů s  okvětními lístky, do 
kterých lze obarvená vejce jednoduše zasadit a o velikonoční 
stylovou a  elegantní výzdobu je postaráno.  Práškové barvy 
na vejce stačí jednoduše rozpustit v 1/3 litru vody s přidáním 
několika lžic octu a vejce barvit v roztoku o teplotě okolo 70°C. 
Vyššího lesku obarvených vajec lze docílit přetření tukem. Jeden sáček barvy vystačí na obarvení 10 – 15 vajec. 
K dostání v domácích potřebách, hobby marketech a potravinách.

Cena: 45 Kč /1 set (4 práškové barvy OVO, 4 papírové podstavy, 8 papírových okvětních lístků)    

Tradiční velikonoční řada OVO od družstvaDruchema momentálně přichází na trh s  novinkou OVO Ob-
tisky na vejce s  říkadly. Obtisky obsahují 7 klasických velikonočních českých motivů, které jsou doplněny 

verši známých dětských říkadel nebo částí písniček. Velikonoční vejce je tak možné snadno a rychle 
ozdobit či dozdobit například obtiskem zajíčka s  veršem „Zajíček ve své jamce sedí sám“, šneč-

ka s  veršem „Šnečku, šnečku, vystrč růžky“ nebo chlapce 
s  ovečkami s  veršem „Ovčáci čtveráci“. OVO Obtisky 

říkadla navíc zejména předškoláky dokonale rozvíjí 
a podporují jejich vývoj a vzdělávání. Obtisky se na 
vejce jednoduše aplikují, kdy je třeba je nejdříve na 

několik vteřin ponořit do vody, poté přitisknout 
na vejce a opatrně odstranit ochranný papír pod 

obtiskem. K dostání v domácích potřebách, ho-
bby marketech a potravinách.

Cena: 16 Kč / 1 aršík – 7 motivů obtisků

OVO KVÍTKY
Jarní sada pro kreativní velikonoční tvoření

OVO OBTISKY NA VEJCE S ŘÍKADLY
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Známá řada velikonočních barev a dekorací OVO přichází letos s no-
vinkou pro snadné a  rychlé zdobení velikonoční vajec, jakou je OVO 
smršťovací košilka patchwork. Novinka disponuje různými záplatova-
nými motivy všech barev, ze kterých si vybere skutečně každý. Navíc 
smršťovací košilky OVO ušetří čas a  zajistí dokonalou dekoraci, bez 
nutnosti přípravy barev a následného zašpinění rukou. Košilky ocení 
především ti, kteří chtějí mít krásně dekorované vejce snadno a rychle, 
nebo osoby hledající neokoukané způsoby dekorace vajec. Košilky s ob-
líbenými patchwork neboli záplatovanými motivy všech barev stačí jen 
jednoduše navléknout na vejce a následně ponořit do horké vody. Ide-
ální je ponoření cca na 3 sekundy do vody o teplotě 85° - 90°C. Košilka 
se na základě působení horké vody na vejci sama smrští, přilne k jeho 
obvodu a o bezchybnou a originální dekoraci je postaráno. K dostání 
v drogeriích a papírnictvích. 

Cena: 16 Kč 

Před obarvení umyjte vajíčka v roztoku jedlé sody.

• Do 1/2 litru vody přidejte 2 plné lžíce jedlé sody sody (bikarbony).
• Vložte vajíčka do roztoku a omyjte.
• Po vyjmutí osušte v ubrousku a můžete barvit.

OVO SMRŠŤOVACÍ KOŠILKY PATCHWORK  
NA VELIKONOČNÍ VEJCE

VYCHYTÁVKA PRO KRÁSNÁ VELIKONOČNÍ VAJÍČKA
Získáte při obarvení krásně čisté a syté barvy.

Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv Druchema
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VÝROBNÍ PROGRAM
Vyrábíme jednak své vlastní výrobky a  v  rámci 

zakázkové výroby zhotovujeme produkty z  těchto 
kategorií:
Nábytek a bytové doplňky – např. kovové stolky, za-

hradní sestavy a díly pro firmy vyrábějící nábytek.
Díly pro automobilový průmysl – např. pro Škodu 

Fabia a  Roomster, rámy zadních sedáků pro vozy 
KIA Sportage a Hyundai ix35, páky ovládání polohy 
sedáku u modelu KIA Venga a další.

Výrobky pro zdravotnictví – dětské nemocniční po-
stýlky, vážicí židle a různé svařované díly ke kon-
strukci nemocničních lůžek.

Ostatní zakázková výroba – např. speciální řídítka 
k jízdním kolům, stojánky na prodlužovací kabely, 
rámy motorových zahradních koleček, madla k za-
hradním strojům.

V  rámci vlastního výrobního programu bychom 
chtěli prezentovat níže uvedené výrobky.

Vypletená kola a ráfky
Vypletená kola jsou určena pro cestovní jízdní kola.
Ráfky jsou vyrobeny z ocelových pásů.
Povrchová úprava je provedena práškovou barvou 
v odstínech bílé, černé a šedé. Můžeme dodat i samo-
statné ráfky.

nastříkaný práško-
vou barvou. Konce 
blatníků mají
bezpečnostní lemy. 
Jako příslušenství 
dodáváme k  blatní-
kům vzpěry a  při-
pevňovací prvky.

Koupelnová souprava
Koupelnová souprava 
VELOS je určena do 
sanitárních zařízení 
rodinných domků, 
bytových a  hospodář-
ských jednotek. Všech-
ny doplňky jsou řešeny 
tak, že umožňují pře-
hledné a estetické roz-
místění jednotlivých prvků osobní hygieny (žínka, 
ručník, osuška, toaletní papír a jiné) a jejich hygienic-
ké udržování. Jednotlivé díly jsou vyrobeny z ocelo-
vých trubek s povrchovou úpravou práškovou barvou 
v  odstínech bílé, červené, hnědé a  černé. Všechny 
prvky koupelnové soupravy je možno zakoupit jed-
notlivě. Do naší nabídky patří také obdobná souprava 
v provedení VELOS LUX.

Skládací věšák „Cactus “
Věšák je vhodný do domácností, restau-
račních a  rekreačních zařízení nebo do 
kanceláří. Lze jej snadno rozložit na jed-
notlivé části včetně hlavní trubky.
Povrchová úprava je provedena práško-
vou barvou v odstínech bílé, červené, čer-
né a hnědé.
Rozměry věšáku:
základna 500 x 500 mm,  
výška 1730 mm

www.velosnh.cz

Firma Velos se specializuje na kovovýrobu a povrchovou úpra-
vu práškovou barvou. Mezi naše stěžejní výrobky patří kovové 
bytové doplňky, díly pro automobilový průmysl a zdravotnictví. 
Výroba je umístěna ve dvou provozovnách Nový Hrádek – Doly 
a Nový Hrádek. Zabýváme se velkosériovou výrobou i drobnější-
mi zakázkami, našim zákazníkům nabízíme i kompletní montáž 
výrobků.
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Blatníky jízdních kol
Blatníky jsou určeny pro jízdní kola. Vyrobeny jsou 
z hliníkových pásů. Povrch blatníků je leštěný nebo 

KONTAKT:
VELOS, výrobní družstvo
Doly 272, 549 22 Nový Hrádek

Tel.: +420 491 478 101 • Fax: +420 491 478 102
Email: info@velosnh.cz

www.velosnh.cz



DRUTĚVA,  
výrobní družstvo, Praha

Drutěva Praha je družstvo s dlouholetou 
výrobní tradicí. Bylo založeno již  
1. ledna 1950 jako první družstvo, které 
umožnilo pracovní zařazení osobám 
s různým typem zdravotního postižení. 

Zaměstnáváme více než 80 procent 
pracovníků se zdravotním postižením 
a proto na všechny naše výrobky 
a služby vystavujeme potvrzení 
o náhradním plnění dle zákona 
o zaměstnanosti § 81.

Nabízíme:

  drobná kartonáž
  výseky na příklopových lisech
  zatavování výrobků do smršťovací folie
  kompletace a etiketování výrobků
  vkládání zboží do samouzavíracích sáčků apod.
  kooperační, kompletační a jednoduché montážní 

práce
  propagační akce – vkládání katalogů, letáčků  

a dopisů do obálek
  přelepování výrobku, přebaly
  práce pro tiskárny
  jednoduché montáže

Kompletní nabídku najdete na internetových 
 stránkách www.drutevapraha.cz.

KONTAKT:
DRUTĚVA, výrobní družstvo
Dělnická 1020/54
Praha 7
Radana Rollo Klingerová 
tel.: +420 602 363 723
e-mail: rollo.klingerova@drutevapraha.cz 
www.drutevapraha.cz
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REVONA
regenerační pracovní krém na ruce

REVONA S GLYCERINEM  
VYSOCE TOLERANTNÍ  
K POKOŽCE
–  Krém k  dennímu ošetření pokožky, 

především popraskané a vysušené 
pokožky rukou po práci v  provozech  
i domácnosti, po ručním praní.

–  Obsahuje glycerin, který pokožku 
zjemňuje a zvlhčuje.

REVONA SE VČELÍM VOSKEM
–  Ochranný krém k dennímu ošetření rukou po práci 

v dílnách, provozech a domácnostech.
–  Obsahuje včelí vosk, který pokožku chrání před ne-

gativními vlivy.

REVONA S MĚSÍČKEM LÉKAŘSKÝM  
A KONTRYHELEM
–  Ochranný krém je určen pro denní ošetření rukou 

po práci v dílnách, zemědělství a domácnostech.
–  Obsahuje extrakty z  kontryhelu a měsíčku lékař-

ského, které účinně regenerují rozpraskané a vy-
sušené ruce. Obsahuje i včelí vosk a glycerin, které 
pokožku chrání, zjemňují a zvlhčují.

NOVINKA
REVONA S OLIVOVÝM OLEJEM  
A HYDRATAČNÍM ÚČINKEM
–  Regenerace a hydratace pro optimálně vyváženou 

krásu.
–  Krém, ve kterém se vzájemně spojují účinky olivo-

vého oleje a aktivní látky, které zajišťují optimální 
hydrataci pokožky. Vytváří na pokožce okamžitě 
ochranný film. Pokožka si zachovává svoje základ-
ní vlastnosti, jako jsou ochrana, elasticita, ohebnost  
a plasticita.

–  Napomáhá zachovávat pokožku krásně hedvábnou, 
což zdůrazňuje pocit komfortu a jemnosti.

–  Olivový olej zlepšuje elasticitu kůže, má regenerač-
ní i hydratační vlastnosti.

Osobní zkušenosti: nezanechává pocit mastných ru-
kou, příjemně a svěže voní po heřmánku.

Pro všechny krémy Revona platí, že deklarované 
složky jsou v produktech skutečně obsaženy v neza-
nedbatelném množství.

Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková

Výrobky je možné nakoupit v podnikové prodejně :
Masarykovo náměstí 104
766 33 Valašské Klobouky
tel.: 577 320 647

Zájemci si mohou objednat zboží též na fakturu 
nebo na dobírku:
Výrobky přímo od výrobce:
Důbrava chemické výrobní družstvo
Hřbitovní 97,
766 01 Valašské Klobouky
obchodní oddělení: Fritschková Sylva
tel.: 577 320 641-3
email: fritschkova.sylva@dubrava.cz

Důbrava chemické výrobní družstvo Valašské Klobouky

– s glycerinem
– se včelím voskem
–  s bylinnými extrakty (měsíček  

lékařský a kontryhel) 
–  s olivovým olejem a hydratačním  

účinkem



www.prozahradu.cz

DRUPOL, výrobní družstvo, T.G. Masaryka 81/833, 277 19 Kostelec nad Labem 
Tel.: 326 981 228, e-mail: zahradnitechnika@drupol.cz, www.facebook.com/drupol.zahradni.technika

E-SHOP     KAMENNÁ PRODEJNA     SERVIS

Pohon sekačky na trávu, nůžek 
na živý plot, křovinořezu, pily, vyžínače, 
vertikutátoru, foukače a vysavače listí 
zajistí jedna 48voltová Li-ion baterie 
o kapacitě 2,0 nebo 4,0 Ah. Stroje mají 
dostatečný výkon a dlouhou pracovní 
výdrž na jedno nabití, které trvá 2 resp. 
3,5 hodiny. Práce s bateriovými stroji 
je komfortní, tichá a pracovně efektivní.

AKU PROGRAM 

ALPINA 48 V

Určeny pro 48 V Aku zahradní techniku ALPINA. 
Li-ion baterie o kapacitě 2,0 a 4,0 Ah, napětí 
48 V a hmotnosti 0,99 a 1,53 kg. LED indikátory 
stavu baterie. Nabíjí se 2 a 3,5 hodiny.

Baterie 

BT 2048 Li/BT 4048 Li

Originální nabíječka ALPINA pro akumulátory 
s kapacitou 2 až 5 Ah. Indikátory LED stavu 
nabíjení.

Nabíječka 

CG 48 Li

Nůžky na živý plot pracují s baterií 2,0 Ah 
přibližně 25 min. Pracovní délka nože je 61 cm, 
rukojeť je otočná o 180° ve třech pozicích. 
Hmotnost bez baterie 2,7 Kg. Neobsahuje baterii.

Plotové nůžky 
H 5648 Li

Akumulátorová pila s motorem o výkonu 1200 W 
má délku lišty 40 cm, s dělením řetězu 3/8” 
hobby. Vydrží řezat 60 řezů dřeva na 20x20 cm
s baterií 4 Ah. Neobsahuje baterii. Hmotnost 
bez baterie 3,7 kg.

Řetězová pila 

C 1648 Li

Akumulátorový vysavač a foukač s motorem 
o výkonu 750 W. Vydrží pracovat přibližně 
20 min. s baterií 4 Ah. Je vybaven výfukovou 
a sací trubkou a 40 l vakem na listí. Neobsahuje 
baterii. Hmotnost bez baterie 2,4 kg.

Vysavač a foukač 

BLV 648 Li

Křovinořez je rozložitelný pro snazší transport, 
má strunovou hlavu, čtyřzubý sekací kotouč 
a jednoduchý nosný popruh. Na jedno nabití 
s baterií 4 Ah pracuje přibližně 25 min. Hmotnost 
bez baterie 4,7 kg. Neobsahuje baterii.

Křovinořez 

B 3548 Li

Akumulátorová sekačka se záběrem 40 cm, 
motor má 48 V a Li-ion baterií 4 Ah. Nabíječka 
je v ceně. Má centrální nastavení výšky sečení, 
sběrací koš 40 l a velká zadní kola 250 mm. 
Doporučená plocha 400m. Hmotnost 18 Kg.

Akumulátorová sekačka 

AL 138 Li
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