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slovo úvodem

Ing. Josef Klíma

předseda výrobního družstva ELAP, Světlá Hora
Vážené kolegyně a kolegové,
většina z nás se ve svých výrobních provozovnách
potýkáme s nedostatkem pracovníků. Chybí lidi jak
na manuálních, tak i technických pozicích. Jedna
z cest jak si pomoci je začít se více zabývat automatizací. Bohužel, současně zavedené technologické
postupy pro ruční manipulaci často neumožňují
přímou náhradu automatizačním prostředkem a je
nutné změnit výrobní postupy. Tyto kroky jsou často
bolestivé a drahé, ale pro budoucnost nezbytné. Stále
se setkáváme s tím, že ekonomická návratnost automatizace je kalkulována jen prostými mzdovými
náklady a časem návratnosti do dvou let. Vezmeme-li
v úvahu, že se v první fázi zavádění automatizace snažíme nahradit pracovníky s nejnižší mzdou a robot
nepatří v ČR mezi nejlacinější zařízení, pak je často
proces automatizace zastaven dříve, než začal. Někdy
ale stačí málo. Říci si pravdu. Vyčíslit náklady na reklamace, nervy, ztrátu času spojenou se zajištěním
provozu pracovního místa, náklady na pracovní pomůcky, sociální potřeby apod. a najednou se investice
zaplatí. Začátek spojený s rozhodnutím je vždy těžký,
ale když se dílo podaří, tak se z takových pracovišť
stává výkladní skříň firmy.
Zdůrazním dvě ze základních chyb, které se opakovaně při zavádění automatizace dějí.
Rozhodneme se zavést automatizaci, ale nejsou lidi,
kteří by novou technologii obsluhovali. Je naivní si
myslet, že pracoviště s robotem může obsluhovat jako
operátor člověk, který k této problematice nemá žádný vztah. Jestli pracoviště s robotem řádně a spolehlivě pracuje, ovlivňuje operátor. Příklad z praxe. Robot
nahradil těžkou manuální práci lidí při skládání 6,5
kg Al housek vysypaných na zem. Tito pracovníci
jsou placeni za kilogram naskládaných housek. Robotizované pracoviště obsluhuje jako operátor jeden
člověk, podle majitele firmy ale nic nedělá a proto má
nárok jen na základní mzdu. Asi tušíte, co tento člověk zakrátko udělal.
Druhá velká chyba je, že není čas vytvořit řádný
projekt proveditelnosti automatizace. Projekt musí
obsahovat nejen údaje, podle kterých lze výrobek
vyrobit, ale i vizi do budoucna a praktické ověření
navržených technologických postupů. Je to někdy až
k nevíře, když se zjistí, že předpis nebo výrobní výkres, který byl předán, je nejen neaktuální, ale i nerealizovatelný. Firma má ISO, technologické postupy,

ale skutečná výroba probíhá jinak. Pokud takovou
výrobu realizují lidé, mají postupy již v sobě a nikdo
nic neřeší. Pak přijde automatizace a najednou se zjistí, že člověk dělá další individuální úkony, které jsou
nezbytné k založení dílu, což robot neumí, pokud to
není „Robot č. 5“ nebo pokud ho my na to nepřipravíme. A jak stačí málo. Vše odzkoušet, zmapovat a zdokumentovat. Místo toho je několik dnů na zpracování
nabídky zařízení, které nikdo nikdy neviděl a to včetně stanovení výrobního taktu a rozměru pracoviště.
Pak jen stačí při realizaci udělat pracoviště o 50 cm
větší, než bylo v projektu a problém je na světě a krátí se dotace. Že je to nesmysl? Ne, opakovaná realita.
Nastupuje zklamání, rozčarování a nedůvěra. Příčina
je pořád stejná. Není na nic čas. Termíny se honí jen
proto, aby si někdo udělal „muří nožku“ ve splnění
úkolu. A co se poslední dobou značně rozmáhá, je to,
že o projektech a realizacích rozhodují lidé s nízkým
nebo žádným technickým vzděláním. Jen jeden příklad za všechny. Jeden vysoko postavený manažer po
nás vyžadoval, ať uchopíme hliníkovou lamelu elektromagnetem. Marné bylo vysvětlování, že hliník
je nemagnetický. Prý hledáme jen problémy, aby to
nešlo. Co k tomu říci? Anomálie? Ne, rozrůstající se
nešvar a arogance.
Na závěr jen zmíním, že přestávám věřit tomu, že
finanční dotace je přínos. Velice často se výsledek realizace upravuje podmínkám dotace, ne skutečným
potřebám uživatele. Zažil jsem kontrolu čerpání, kdy
přijela skupina, provedli kontrolu dokumentace, ale
pracoviště vůbec nechtěli vidět a také neviděli.
Přeji Vám, aby Vaše rozhodnutí ve věci automatizace bylo správné a naplnilo Vaši představu. Aby se Vám
vyhýbaly nejen byrokratické problémy, ale i problémoví lidé. Nebojte se, chce to jen chtít a vytrvat.

www.elap.cz
5/2017
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FOR FURNITURE 2017
Největší jarní přehlídku bydlení, designu a zahrad přivítalo ve dnech 23. – 26. března
výstaviště PVA EXPO PRAHA. V letňanském areálu se mohli návštěvníci veletrhu seznámit
s nabídkou téměř šesti stovek vystavovatelů, kteří na veletrzích FOR HABITAT, FOR GARDEN,
FOR FURNITURE, přehlídce interiérového designu DESIGN SHAKER, výstavě BYDLENÍ, nové
projekty, a letos poprvé i na specializované výstavě SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE představili
nejnovější trendy pro bydlení.
Na veletrhu FOR HABITAT představilo 129 vystavovatelů kromě stabilní nabídky také tradičně novinky. Návštěvníci tak mohli najít inspiraci, jak obnovit
nebo vybrat pevné části interiéru, jakou jsou podlahy,
schodiště, okna, dveře a mnoho dalšího.
Více než 150 výrobců a dovozců nábytku předvedlo
klasický i moderní nábytek na veletrhu FOR FURNITURE. Výrobky od českých truhlářů a čalouníků jsou
vyvíjeny pro české spotřebitele s přihlédnutím na tuzemské požadavky a nepodléhají globálnímu konceptu unifikovaného vkusu.
Specializovaná výstava SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE
patřila především architektům, projektantům a stavebním inženýrům. Zájemci mohli navštívit odborné
přednášky, seznámit se s prací studentů a využít poradenského centra, ve kterém odborníci odpovídali
na otázky týkající se osvětlení.

BYDLENÍ, nové projekty – zde vznikl prostor pro
představení developerských společností, pro aktuální projekty výstavby rodinných a bytových domů
z oblasti Prahy a Středočeského kraje. Výstavu provázel diskusní panel Svazu měst a obcí České republiky
na téma sociální a seniorské bydlení bez bariér či
přednáška zástupců Státního fondu životního prostředí České republiky, která mimo jiné informovala,
jaké dotační programy jsou vhodné pro ty, kteří plánují výstavbu či rekonstrukci.
Veletrhy obsadily hrubou výstavní plochu 32 tisíc
metrů čtverečních a návštěvnost překročila 30 tisíc
lidí. Pořadatelem veletrhů byla společnost ABF. Veletrhu se zúčastnilo 599 firem, z toho 41 zahraničních
vystavovatelů z devíti zemí. Čistá výstavní plocha
zaujímala 15 380 metrů čtverečních, obsazená hrubá
plocha 32 tisíc metrů čtverečních.

Veletrh FOR GARDEN nabídl inspiraci v oblasti zahradní architektury, vybavení zahrady, zahradního
nábytku, techniky, nářadí a další zajímavosti.

Text: Jana Henychová
Zdroj: www.pva.cz

www.forhabitat.cz, www.vystavabydleni.cz, www.for-garden.cz,
www.forfurniture.cz, www.designshaker.cz, www.svetlovarchitekture.cz.

KLASTR českých nábytkářů NA VELETRHU
FOR FURNITURE 2017
Klastr českých nábytkářů pro rok 2017 převzal odbornou gesci nad veletrhem
FOR FURNITURE 2017
SPOLEČNÁ EXPOZICE KČN NA VELETRHU FOR FURITURE 2017:

Klastr českých nábytkářů se ve dnech 23. – 26. března účastnil mezinárodního veletrhu nábytku FOR
FURNITURE 2017 v Praze Letňanech, kde ve společné expozici prezentoval kvalitní a zajímavý design
výrobků svých členů. Návštěvníci se mohli seznámit
s produkty členů KČN, které vznikaly na základě
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výsledků společných projektů KČN. Na stánku vystavovali své exponáty a prezentovali své portfolio
výrobků tito členové KČN:
• DRUPOL, výrobní družstvo
• DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní družstvo
• Dřevotvar družstvo
• JITONA, a.s.

Pro návštěvníky a odbornou veřejnost zde byly
k dispozici informační materiály o KČN a jeho členech
a propagační materiály členů KČN a jejich produktů.

AKTIVITY KČN NA VELETRHU
FOR FURNITURE 2017

V rámci doprovodného programu proběhl seminář
KČN „TRENDY-INSPIRACE-DESIGN 2017“. Seminář
uvedl zástupce KČN - v bloku 1 představil činnost
KČN v rámci dotačních programů OPPIK. Proběhlo
také veřejné zasedání řídícího týmu Klastru. Blok 2
představil trendy v nábytku a bytovém textilu, připomněl světové veletrhy a proběhla také komentovaná prohlídka SCÉNA 2017 za účasti vybraných médií.
Téma čalouněného nábytku patřilo bloku 3. Poslední
blok 4 předvedl nové druhy vizualizací a propagací
návrhů a zefektivnění práce s nimi.
V průběhu celého veletrhu zřídil KČN na svém stánku
(Hala 5 D/012) Poradenské centrum vedené odborníky

5/2017
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z KČN a jeho vystavujících členů, zaměřené na správný
výběr kvalitního nábytku a představení českých výrobců nábytku. Projekt aktivní prezentace nábytkářů,
založený na rozsáhlé komunikaci s veřejností i odbor-

níky navštěvující veletrh FOR FURNITURE 2017, KČN
realizoval ve spolupráci s ABF, a. s.
Text: Ing. Radek Brychta, prokurista KČN
Foto: Mgr. Václav Adamec, Lenka Javůrková,
archiv KČN

www.furniturecluster.cz

Dřevotvar Jablonné na veletrhu FOR FURNITURE
Na letošním veletrhu nábytku FOR FURNITURE
vystavovalo také družstvo Dřevotvar Jablonné. Expozice obsahovala sestavu nábytku PORTE v přírodní
dubové dřevině.

Dřevotvar představil také novinku – sedací soupravu ONTUR UNO, obsahující trojsedák a křeslo. Podrobnosti lze najít na webových stránkách družstva.
Text: Jana Henychová
Foto: Lenka Javůrková + archiv družstva Dřevotvar

www.drevotvar.cz
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Ve dnech 21. – 24. března 2017 se na brněnském výstavišti konal jubilejní
25. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky,
automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení AMPER. Veletrh
AMPER je ideálním prostorem pro navázání nových obchodních vztahů,
posílení image značky, upevnění konkurenční pozice firmy a vztahů se stávajícími zákazníky
a v neposlední řadě i efektivní prezentaci novinek. Efekt samotného veletrhu tak přesahuje
hranice výstaviště i termín jeho konání. Na veletrhu se tentokrát představilo 600 firem
z 22 zemí, mezi nimi i pět výrobních družstev, která se mezi vystavovateli rozhodně neztratila.
Ve společné expozici pod hlavičkou SČMVD vystavovala Kooperativa Uhlířské Janovice, Obzor
Zlín a Otava Písek, v samostatných stáncích Elektro Bečov a Lidokov Boskovice.
KOOPERATIVA Uhlířské Janovice se na veletrhu AMPER prezentovala jako výrobce stožárů.
„Největší zájem návštěvníků
veletrhu vzbudil sklopný stožár,
který je vhodný k užití např. na
železnici nebo na sportovištích,
tedy všude tam, kam je obtížné
dostat se s technikou. Jeho sklopení umožňuje montáž a údržbu

propagace, výstavy a veletrhy

Výrobní družstva se na veletrhu
AMPER neztratila

bez užití vysokozdvižné techniky,“ informoval nás obchodně-technický manažer družstva
Dušan Novák.
Srovnatelný zájem byl o solární
osvětlovací stožáry, které umožňují montáž stožáru v místech,
kde není možnost připojení na
elektrickou energii. Takovými
místy jsou například cyklostezky,
Vpravo předseda
Ing. Miloslav Meloun

Vlevo obchodně-technický
manažer Dušan Novák

ale i řada jiných. Další výhodou
tohoto řešení je i skutečnost, že
baterie jsou umístěny přímo ve
dříku stožáru.
Řada zákazníků se zajímala
o osvětlovací věže. Tyto produkty
vysoké 20 a 25 m se užívají k osvětlení nádraží, ale i překladišť uhlí,
dřevařských závodů a dalších areálů. Největšími odběrateli jsou České dráhy. Modifikovaná věž může
být použita i jako bleskosvod. Věž
má i mnohá další využití – např.
jako anténní stožár. Konkurenční
výhodou Kooperativy oproti jiným
výrobcům je vlastní konstrukční
oddělení, které je schopno nadimenzovat stožár přesně podle
větrové a korozní oblasti, zatížení
a návětrné plochy instalovaných
zařízení. Výrobek je plně certifikován pro použití v EU.

5/2017
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Stožáry na dálnici D8 vyrobené v Kooperativě Uhlířské Janovice

taci jednotlivých řad domovních
vypínačů a vačkových spínačů, ale
i pohodlné zázemí včetně občerstvení.
Novinkou ve výrobkovém portfoliu domovní elektroinstalace,
která byla přihlášena i do soutěže
„Zlatý AMPER“, je kolekce vypínačů a zásuvek RETRO. Představuje
nadčasový design inspirovaný
Všechny katalogové stožáry se
v Kooperativě vyrábějí na novém
robotickém pracovišti, které již
pracuje na plný výkon. Pracovníci
družstva, jejichž práce byla nahrazena roboty, byli zaměstnáni při
atypické a kusové výrobě.
Letošní veletrh AMPER hodnotí
zástupci Kooperativy jako velmi
úspěšný, jak co se týče celkového
množství návštěvníků, tak i podle
velkého zájmu o stánek družstva
a o jeho produkty.
www.kooperativa-vod.cz
OBZOR Zlín hodnotí letošní ročník veletrhu AMPER jako úspěšný,
zejména co se týká návštěvnosti,
která byla vysoká již od prvního
dne veletrhu. Stánek v nové podobě byl zákazníky dobře vnímán.
Návštěvníci ocenili nejen prezen-
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materiálové stránce kolekce RETRO využívá dřevo a keramiku
pro rámečky, kov pro kryty a kličky. Tato produktová řada reaguje
na současné trendy a na požadavky zejména zahraničních zákazníků. Vzhled jednotlivých výrobků
vznikal ve spolupráci s designéry.
Další novinkou prezentovanou
na veletrhu jsou nástěnné audiomoduly Sonelco umožňující
bezdrátový přenos hudby pomocí bluetooth, příjem FM rádia.
Mohou být také opatřeny i AUX
vstupem pro připojení externích
zařízení. Produkt je určen k využití jak v domácnostech, tak i v ko-

prvky minimalismu, původního
baťovského stylu a estetiky třicátých let. Své uplatnění najde
nejen ve vintage interiérech, ale
jednoduchý a nadčasový design
vybízí k použití těchto vypínačů
i v moderních loftech. Řada RETRO na sebe upoutá také tvary
otočných kliček, které jednoduše
a stylově dotvářejí celkový vzhled
vypínače. U kliček lze volit ze tří
barevných provedení (černá, bílá
a patina) a ze tří různých tvarů. Ke
spínání jsou využity velmi kvalitní strojky vačkových spínačů,
které družstvo samo vyrábí. Po

merčních nebo zdravotnických
provozech. Moduly jsou určeny
pro kolekci domovních vypínačů
DECENTE. Rámečky, které jsou
vyrobeny ze skla, dřeva, kovu či
plexi, se hodí do všech typů a stylů
interiérů.
Obzor Zlín na veletrhu zákazníkům prezentoval i nové kryty pro
docházkové a přístupové systémy,
které byly vyvinuty pro elektronické systémy firmy Estelar. Jedná
se o kryty a rámečky oblíbené
řady DECENTE ve všech standardních barevných provedeních.
www.obzor.cz
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Uprostřed vedoucí obchodního
útvaru Josef Habart

produkt, ale zjistí, že Otava jim
je schopna nabídnout mnohem
více. Zákazníci nejvíce oceňují
právě její flexibilitu. O úrovni
organizace práce a její kvalitě
svědčí to, že odběratelé z řad
mezinárodních koncernů hledají
inspiraci v tom, jak to funguje
v Otavě. Mají s družstvem dlouhodobě dobré zkušenosti. Komunikace, výměna názorů i sdílení
informací se zákazníky jsou tu
samozřejmostí.
www.vdiotava.cz
ELEKTRO Bečov se specializuje
na výrobu elektrotechnického
spojovacího materiálu. Na veletr-

OTAVA Písek se na veletrhu AMPER prezentovala jako významný
kooperant pro firmy působící
v elektrotechnickém průmyslu.
„Zájem ze strany návštěvníků veletrhu byl o navíjení cívek. Do této
oblasti družstvo v posledních letech investovalo velké prostředky
na nákup nových strojů,“ sdělil
nám vedoucí obchodního útvaru
Josef Habart. Dobré strojní vybavení má Otava i pro výrobu kabelových svazků. Může se pochlubit
dlouhou tradicí výroby těchto
komponentů pro automobilový
průmysl. Disponuje kapacitou výroby až 30 tisíc kabelových svazků týdně. Návštěvníky zajímala
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také možnost bodového sváření
drobných elektrosoučástek, např.
diod a varistorů. V tomto směru
je Otava schopna vyrobit 300 tisíc
dílů za rok. Dále může družstvo
nabídnout montáže různých polotovarů pro elektrotechnický
průmysl. Montáže však může nabídnout i v dalších oborech, např.
montáže dílů pro nábytkářský
průmysl.
Z uvedeného výčtu je zřejmé,
že se Otava nezaměřuje na jeden
typ výroby, ale je schopna zákazníkovi nabídnout více procesů.
A právě veletrh přispívá k tomu,
aby návštěvníci získali širší rozhled, nemají před očima jen jeden

hu představilo několik novinek,
jmenujme stožárovou výzbroj pro
parkové stožáry, novou zemnící
svorku, koncovou bezšroubovou
svěrku, rozšířen byl i sortiment
v oblasti obchodního zboží.
Stánek Elektra Bečov jsme navštívili a setkali jsme se s předsedou družstva Mgr. Tomášem
Voráčkem a vedoucí obchodního
oddělení Ing. Evou Kodýtkovou.
Družstvo se snaží racionalizovat
výrobu a snižovat náklady. Dozvěděli jsme se, že loni pořídili
montážní automat, který zajistí
100% kvalitu produktů a současně

Předseda družstva
Mgr. Tomáš Voráček
a vedoucí obchodního
oddělení Ing. Eva Kodýtková.

zvyšuje efektivitu výroby. Koupili
taktéž nový stroj na lisování plastů, inovují software pro novou
galvanickou linku. Tím investice
družstva nekončí, v současné době
je připraven projekt na novou halu,
dojde k přemístění některých provozů a skladů. Cílem je i dosažení
úspor energie při vytápění areálu.
Družstvo
provozuje
vlastní
e-shop, kromě češtiny funguje též
v ruštině a v angličtině. Cílem je
mít e-shop v různých jazykových
mutacích, přiblížit se tak co nejvíce zákazníkovi, poskytnout mu co
nejlepší servis. Na objednávky jsou
schopni velmi rychle reagovat, do
48 hodin od objednání je zboží
u zákazníka v ČR. Právě rychlost
a flexibilita je největší výhodou
Elektra Bečov oproti konkurenci.
Družstvo má síť vlastních obchodních zástupců, kteří poskytují technickou prodejní podporu,
zajišťují kontakt s velkoobchody,
jednají i s konečnými zákazníky.
Z toho důvodu je pro družstvo užitečné mít svůj stánek i na veletrhu
AMPER, kam přichází mnoho odborných návštěvníků.
www.elektrobecov.cz
Lidokov Boskovice na veletrhu představil rozšířenou řadu
LED bytových svítidel. Jedná se
o oblast, kde vývoj postupuje velice rychle a družstvo musí držet
krok s technickým pokrokem.

5/2017
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Soustřeďuje se hlavně na výrobu
svítidel se stínidly z opálového
skla. V sortimentu však najdeme
i produkty s plastovými stínidly.
Družstvo samozřejmě nadále pokračuje s výrobou svítidel žárovkových a zářivkových. Svítidla
jako taková jsou v provedení pro
vnitřní i venkovní použití (vyšší
krytí IP). Zákazníky na veletrhu
zaujala především nová řada LED
svítidel s vylepšenými užitnými
vlastnostmi.
Druhou významnou oblastí
výroby je pro Lidokov kovovýroba – vyrábí rozvaděčové zámky,
závěsy, klíče a další příslušenství
k použití například v energetice,
plynárenství, telekomunikacích či
ve vzduchotechnice. V této oblasti
na veletrhu prezentoval svou stan-

dartní nabídku včetně novinek.
Kromě toho pokračuje s výrobou
tradičních výrobků - transformátorových páječek, upínacích kleští
a ručního sudového čerpadla.
Třetím neméně významným
segmentem jsou kooperace pro firmy z regionu s využitím technologií a montážních kapacit družstva.
Lidokov vlastní CNC i klasické
obráběcí stroje, různé druhy lisů,
brusek, nabízí povrchové úpravy
práškovým lakováním a galvanickým zinkováním.
Veletrh AMPER je pro družstvo
stěžejní veletržní akcí, především

z toho důvodu, že se jedná o specializovaný veletrh navštěvovaný
odborníky z praxe.
www.lidokov.cz

Vlevo: Pavel Živný
(obchodní manažer,
Lidokov)

Již nyní můžete příští ročník
veletrhu AMPER zahrnout do
svých plánů, uskuteční se v termínu 20. – 23. března 2018.
Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Ing. Lenka Bartoničková
+ archiv družstva Obzor Zlín,
Otava Písek a Kooperativa
Uhlířské Janovice
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Mezinárodní kosmetický veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA mohli zájemci navštívit na
výstavišti PVA EXPO Praha – Letňany ve dnech 10. – 11. března. Veletrh nabídl inspiraci
v podobě jarních trendů v účesech, líčení, módě, ale také zážitků z přehlídek a soutěží.
nabídla komplexní beauty-wellness péči, vybavení
wellness a fitness center.
Na veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA vystavovalo
také družstvo Vřídlo Karlovy Vary. Ve své expozici byla pro návštěvníky připravena široká nabídka
tradičních výrobků vlastní produkce. Mimo jiné si
zákazníci mohli zakoupit zubní pasty a vody řady
Carlotherm®, dále krémy určené k ošetření pleti, rukou a celého těla. Z koupelnových přípravků Vřídlo
nabídlo například šampon na vlasy ARNIKA® a sprchový gel OZALUR® Fresh breeze. Pro děti mohli zájemci zakoupit tradiční a oblíbenou koupelovou pěnu
Delfín.

Letošní 23. ročník veletrhu přivítal téměř na 400
firem, které ve svých expozicích nabídly nejnovější
produkty včetně jejich předvedení. Návštěvníci si odnášeli návody a inspirace pro zlepšení kvality pleti,
mladistvější vzhled, nový účes, make-up i celkový
outfit. Veletrh představil nové jarní trendy v líčení,
účesech i módě. Na veletrhu je prezentovali přední
vizážisté, stylisté i kadeřníci. Kromě kvalifikovaných
ukázek a nabídek školení relaxačních a rekondičních
masáží i fyzioterapie řada nových vystavovatelů

propagace, výstavy a veletrhy

WORLD OF BEAUTY & SPA

Vřídlo na veletrh přivezlo také novinky – z oblasti karlovarských koupelových solí prezentovalo
znovuobjevenou „retro novinku“ – Karlovarskou
koupelovou sůl ORIGINAL. Tato nejlepší koupelová
sůl z produkce Vřídla je plněna do porcelánové dózy
vyrobené z karlovarského porcelánu a je balena
v dárkové kazetě, kterou pro Vřídlo vyrábí výrobní
družstvo INVA Kadaň. Tento luxusní výrobek může
být vhodným dárkem pro vaše blízké.
„Návštěvnost veletrhu byla hojná, lidé se velmi zajímali o naše výrobky a považujeme tuto akci za velmi
úspěšnou,“ zhodnotil účast na akci vedoucí obchodního úseku Vít Panocha.
Text: Jana Henychová
Foto: Vít Panocha

www.worldofbeauty.cz
5/2017
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MANAŽER ROKU 2016

Výrobní družstevnictví zaznamenalo ve 24. ročníku nejprestižnější manažerské soutěže České
republiky MANAŽER ROKU 2016 vynikající úspěch. Absolutním vítězem soutěže a nositelem
titulu Manažer roku se stal ve finálové konkurenci 71 předních českých manažerských osobností
Ing. Emil Beber, předseda družstva Kovobel Domažlice a člen Kontrolní komise SČMVD. Výsledky
MANAŽERA ROKU byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 20. dubna v pražském Paláci Žofín za
přítomnosti předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky, členů vlády a řady významných hostů.

Mezi 71 finalistů letošního ročníku MANAŽERA
ROKU, které vybrala Hodnotitelská komise soutěže,
bylo zařazeno celkem 8 zástupců výrobních družstev.
Ocenění za rok 2016 dosáhli:
• Ing. Emil Beber – předseda KOVOBEL, výrobní
družstvo
• Ing. Martin Beran – předseda Dřevotvar družstvo
• Ing. Zdenka Děcká – předsedkyně Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek
• Antonín Havlík – ředitel AUTODRUŽSTVO ZNOJMO
• Ing. Petr Kostohryz – předseda OTAVA, výrobní
družstvo
• Jana Malá – předsedkyně Moravská ústředna
Brno, družstvo umělecké výroby
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• Ing.

Lenka Svačinová – předsedkyně Družstvo
TEXman
• Ing. Jindřich Zdráhal - předseda Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
Soutěž MANAŽER ROKU má precizní systém objektivního hodnocení kandidátů, kteří musí odpovídat
přísným kritériím. Soutěžící jsou hodnoceni dvoukolově a to dvěma nezávislými komisemi. Samotné
umístění mezi finalisty tak představuje významný
úspěch a ocenění kvalitní manažerské práce.

Mgr. Kateřina Valachová, ministr průmyslu a obchodu Ing. Jiří Havlíček, ministr dopravy Ing. Dan
Ťok, JUDr. Rostislav Dvořák, předseda Svazu českých
a moravských výrobních družstev a předseda Řídícího výboru soutěže, a zástupci vyhlašovatelů soutěže
Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Ing. Pavel
Kafka, prezident České manažerské asociace.

Z uvedených finalistů z řad výrobních družstev
obdrželi titul Manažer odvětví za vítězství ve svých
oborech:
• Ing. Emil Beber v odvětví Kovo a elektro výrobky
• Ing. Martin Beran v odvětví Výroba nábytku
• Jana Malá v odvětví Výrobky z textilu
• Ing. Jindřich Zdráhal v odvětví Prodej a servis automobilů.

„Jsem za toto ocenění velice rád. Řekl bych, že je to
ocenění nejen mé, ale zejména mých spolupracovníků, bez kterých by k němu samozřejmě nemohlo

Manažerem odvětví Energetika – obnovitelné zdroje byl zvolen Ing. Radek Brychta za společnost Resolar,
s.r.o., který je zároveň předsedou členského družstva
brychta.org.
Národní komise vyhodnotila z finalistů soutěže
žebříček TOP 10, který reprezentuje 10 nejlepších českých manažerů za rok 2016. Do žebříčku TOP 10 byl
zařazen Ing. Emil Beber, který se stal zároveň absolutním vítězem soutěže a nositelem titulu Manažer
roku 2016. Ocenění Ing. Beberovi předali předseda
vlády Mgr. Bohuslav Sobotka, ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová, ministryně školství

dojít. Ocenění nám pravděpodobně přinese trochu
publicity, kterou potřebujeme k prosazování našich
výrobků jak na našem trhu, tak i na trzích zahraničních, protože více než polovinu produkce vyvážíme
do celého světa,“ uvedl k vítězství v soutěži Ing. Beber.
Předseda svazu JUDr. Rostislav Dvořák s ministryní
pro místní rozvoj Ing. Karlou Šlechtovou

Zleva: Mgr. Kateřina Valachová (ministryně školství),
Ing. Jaroslav Hanák (prezident SP ČR), Mgr. Bohuslav Sobotka
(premiér), Jan Wiesner (prezident KZPS), Ing. Dan Ťok
(ministr dopravy) a Ing. Jiří Havlíček (ministr průmyslu
a obchodu)

5/2017
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Součástí MANAŽERA ROKU byly také vedlejší kategorie: Mladý manažerský talent, Vynikající manažer
malé firmy, Vynikající manažer střední firmy, v níž
byl oceněn Ing. Emil Beber, a cena Za inovace pro
udržitelný rozvoj. Zvláštní kategorií je Síň slávy, do
které byl uveden Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR za dlouhodobé prosazování
zájmů byznysu i manažerské řízení.

Vedle titulu Manažer roku získal Ing. Emil Beber také titul
Manažer odvětví, ocenění Vynikající manažer střední firmy
a byl zařazen do TOP 10.

Uvedení Ing. Jaroslava Hanáka
(SP ČR) do Síně slávy

Předávání hlavního titulu bylo stvrzeno přípitkem
organizátorů s oceněnými a členy vlády.
Manažerka roku a Manažer roku
se stali terčem všech přítomných
novinářů včetně kamer televizních
štábů.

Vedle premiéra gratulovali
vítězi všichni ministři.

Ocenění manažeři
Ing. Emil Beber

Ing. Martin Beran

Kovobel Domažlice má stabilizovaný výrobní program
založený na diverzifikované
výrobě technologií pro chov
drůbeže a skládacích skladovacích kontejnerů. Významným stabilizujícím prvkem
jsou nejen dva rozdílné produkty, ale i velmi široký teritoriální záběr. Dvě třetiny
produkce družstva směřují na
export, průběžně se zvyšuje vývoz do třetích zemí.
Kovobel se stále rozvíjí, využívá nejmodernějších výrobních technologií a neustále inovuje základní řadu
svých výrobků.

Výrobní družstvo Dřevotvar Jablonné nad Orlicí bylo
založeno v roce 1951. Zabývá
se výrobou nábytku, nábytkových dílců z MDF desek,
povrchově upravených pigmentovým lakem, a současně
je jedním z největších výrobců dřevěného kuchyňského
náčiní v Evropě. Dřevotvar
je prosperující firmou, která
exportuje své výrobky do celého světa. Prioritami
družstva jsou profesionální přístup a důraz na kvalitu provedení.

předseda KOVOBEL, výrobní družstvo
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předseda Dřevotvar družstvo

Ing. Zdenka Děcká

předsedkyně Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek
Výrobní družstvo VKUS
Frýdek-Místek bylo založeno
v roce 1951 jako výrobní družstvo invalidů. V současnosti je
výrobcem firemního, pracovního a sportovního oblečení,
ložního prádla a doplňků pro
použití v řemeslné, průmyslové a zemědělské výrobě, ve
stavebnictví,
potravinářství
a v obchodních zařízeních
a službách. Družstvo zaměstnává 130 pracovníků ve
třech provozovnách – šicí dílny Frýdek-Místek, Havířov
a Třinec a je významným zaměstnavatelem zdravotně
postižených osob na území Moravskoslezského kraje.

Antonín Havlík

ředitel AUTODRUŽSTVO ZNOJMO
Autodružstvo Znojmo nabízí
autorizovaný prodej a servis
vozů ŠKODA, RENAULT a DACIA a poskytuje komplexní
servisní služby na vysoké
profesionální úrovni. Dále
nabízí vyzkoušené ojeté vozy
a zapůjčení osobních a užitkových aut. Součástí autodružstva jsou karosárna, lakovna,
pneuservis i špičkově vybavená část pro měření emisí. Prioritou družstva jsou především kvalita poskytovaných služeb a individuální přístup k zákazníkovi.

Ing. Petr Kostohryz

předseda OTAVA, výrobní družstvo
Otava Písek je družstvem
s dlouholetou tradicí a širokou výrobní škálou zahrnující
výrobu induktivních prvků,
bovdenů, kabelových svazků
pro automobilový průmysl,
textilní výrobu, balící činnosti, montážní a kompletační práce. Otava patří mezi
největší družstva v České
republice s vysokým podílem zaměstnanosti zdravotně postižených. V současnosti má řádově 500 zaměstnanců, z nichž 70 procent tvoří zaměstnanci se
zdravotním postižením, umožňuje tak využití tzv.
náhradního plnění.

Jana Malá

předsedkyně Moravská ústředna Brno,
družstvo umělecké výroby
Moravská ústředna Brno
je předním výrobcem textilních a plyšových hraček
v České republice. Rovněž se
věnuje šití lehké konfekce
a navrhuje a realizuje firemní
maskoty a reklamní kostýmy.
V současné době je Moravská
ústředna nejstarším českým
výrobním družstvem s nepřetržitou tradicí od roku 1909.

Ing. Lenka Svačinová

předsedkyně Družstvo TEXman
TEXman Liberec je výrobce
ložního textilu. Vyrábí polštáře, přikrývky, deky, chrániče matrací a nepropustné
podložky. Předností výrobků
je unikátní komorová konstrukce polštářů a přikrývek.
Výrobky svojí konstrukcí
a kvalitou odpovídají vysokým nárokům zákazníků na
kvalitu, dlouhodobou životnost a snadnou údržbu.
Výrobky řady TEXman jsou vhodné pro alergiky.
Materiály použité při jejich výrobě mají certifikaci
Oeko-tex Standard® 100 prokazující zdravotní nezávadnost.

Ing. Jindřich Zdráhal

předseda Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
Mechanika Prostějov vznikla v roce 1953 a v současnosti je
hlavním oborem její činnosti
stavebnictví. Věnuje se především výrobě oken, dveří
a fasád z hliníku, plastu, dřeva a oceli. Dále realizuje provětrávané fasády a kontaktně
zateplovací systémy. Družstvo
patří mezi nejvýznamnější
dodavatele hliníkových konstrukcí v České republice
a realizuje velké projekty komerčních a administrativních budov.
Text a foto: Mgr. Rodan Svoboda

www.manazerroku.cz
5/2017
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Společné jednání tripartit
České a Slovenské republiky
Ve čtvrtek 30. března se na vládním zámku Štiřín sešli představitelé české a slovenské vlády,
zaměstnavatelů a odborů, aby si na historicky
2. společném zasedání české a slovenské tripartity
vyměnili zkušenosti a projednali aktuální zásadní otázky. Při jednání došlo k dohodě o vzájemné
podpoře v aktuálních bodech projednávaných
se zástupci Evropské unie, zejména v otázkách
kohézní politiky, zaměstnanosti a nepřijatelných
mzdových diferencí.
Zasedání tripartit se ze strany české vlády zúčastnili premiér Mgr. Bohuslav Sobotka, který zároveň
Radě hospodářské a sociální dohody ČR předsedá,
ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela
Marksová a ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla
Šlechtová.
Mezi zástupci zaměstnavatelských svazů se zúčastnili předseda Svazu českých a moravských
výrobních družstev JUDr. Rostislav Dvořák a prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslav Hanák, odborové hnutí reprezentoval Josef Středula,
předseda Českomoravské konfederace odborových
svazů.
Slovenskou vládu na jednání zastupovali ministr
práce, sociálních věcí a rodiny Ján Richter, místopředseda vlády pro investice a informatizaci Peter
Pellegrini a ministr dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Mezi hlavní témata společného jednání patřila
budoucnost práce v souvislosti s nástupem digitální
ekonomiky, úroveň mezd českých a slovenských zaměstnanců ve srovnání se mzdami v Evropě, návrh
směrnice EU o vysílání pracovníků nebo Evropský
pilíř sociálních práv. Slovenská strana vnímala velmi
pozitivně skutečnost, že má tripartita ČR významnou
podporu předsedy vlády Bohuslava Sobotky, která se
mimo jiné projevila i uvolněním prostředků na projekty spolupráce mezi sociálními partnery.
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Archiv SČMVD
Rada hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) je od roku 1990 platformou pro vedení
sociálního dialogu mezi vládou, zaměstnavateli
a odbory. Cílem tripartity je dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního
rozvoje a v dlouhodobém výhledu udržet sociální
smír. Nejvyšším orgánem tripartity je Plenární
schůze RHSD, kterou tvoří předseda vlády a shodně sedm zástupců vlády, zaměstnavatelů a odborů.
Na straně zaměstnavatelů jsou v současnosti členy
tripartity Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a Svaz průmyslu
a dopravy ČR (SP ČR).

www.vlada.cz
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Dvanáctý ročník soutěží Vodafone Firma roku
a Česká spořitelna Živnostník roku odstartoval.
Světový výrobce a distributor nemocničních
a pečovatelských lůžek Linet, společnost Avast
vyrábějící bezpečnostní software nebo tvůrce oblíbeného účetního programu POHODA společnost
Stormware. To jsou jen některé ze známých firem,
které se v historii soutěže objevily na prvních
příčkách. Bezvadná příležitost přidat se k těm nejúspěšnějším a ukázat svůj potenciál je opět tady.
Krajská kola budou skvělou příležitostí přilákat regionální klientelu. Nejlepší z každého kraje
postoupí do celorepublikového finále a ještě více
podpoří své podnikání zájmem médií, který ho vynese do výšin a třeba i z malého projektu pomůže
vytvořit úspěšný byznys. Příkladů je víc než dost.
Registrace letos začaly 18. dubna, takže neváhejte,
šanci uspět má každý. On-line se zaregistrujte na
www.firmaroku.cz.
V loňském roce příležitosti využil a Živnostníkem
roku se stal David Lomos, který vyrábí originální
šperky přesně podle představ zákazníků o jejich
konečné podobě. Jeho velká touha po podnikání se
mu vyplnila. Zákazníci za ním jezdí z celé republiky,
a dokonce i ze zahraničí. „Mým krédem je otevřený
a přátelský přístup k mým klientům, založený hlavně
na komunikaci, spojený s nekompromisním tlakem
na profesionalitu a následně na kvalitu mých šperků,“ popsal loňský vítěz. Hlavním odlišujícím faktorem jeho šperků je čas, který nad nimi společně se
zákazníky stráví. „Jde o vzájemnou spolupráci, o to,
aby přesně věděli, co se za jejich šperkem skrývá, pro-

tože pro většinu z nich to není pouze věc, ale osobní
příběh,“ dodal Lomos po loňském vyhlášení vítězů.
Titul Firma roku získala vloni na slavnostním galavečeru na pražském Žofíně liberecká společnost
HOKAMI CZ, která vyrábí elektroniku používanou
v satelitech, letadlech, automobilech, medicínských
přístrojích, průmyslových strojích, vojenské technice i domácích spotřebičích. Její jednatel Josef
Suska kromě výroby dává velký důraz to, jak se
podnikání odráží v okolním prostředí, a šel v tomto
ohledu vlastní cestou. „Moc mě mrzí, že když se koukám okolo sebe, vidím jen zaneřáděná pole a louky,
betonové novostavby a nevkusné industriální krabice. Všem jde jen o to montovat a není tam žádná
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Firmy a živnostníci mají opět jedinečnou
šanci, jak na sebe upozornit

přidaná hodnota, o ničem to nevypovídá a našemu
okolí to vůbec neprospívá. Nemá smysl stavět další
fabriky, je potřeba zkrášlovat ty stávající,“ vysvětlil
hlavní myšlenku Suska.
Rozšiřte příběhy úspěšných o ten svůj. Registrace
potrvají do 30. června.
Text a foto: Communa

www.firmaroku.cz

Regionální porady SČMVD
dubna uskutečnily Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Ústí
nad Labem, Hradci Králové a Českých Budějovicích.
V rámci následných diskuzí byl vyhrazen prostor pro
podněty a připomínky zástupců výrobních družstev
jak k předneseným informacím, tak k činnosti svazu.
V pořadí již 26. valné shromáždění SČMVD se uskuteční ve dnech 18.–19. června v NymRegionální porada Praha
burku.

Zástupci členských výrobních družstev měli jako
každoročně možnost se ještě před konáním valného
shromáždění SČMVD seznámit s aktuálními informacemi týkajícími se činnosti jednotlivých odborů
svazu a službami, které svaz svým členským družstvům poskytuje. Regionální porady se v průběhu
Regionální porada Brno

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Mgr. Rodan Svoboda,
Ing. Miloslav Janíček

www.scmvd.cz
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Klub manažerek ČMA uspořádal
V. konferenci INSPIROMAT
„Konference s muži jsou úplně jiného ražení než
se ženami. Člověk musí u mužů informace neustále filtrovat a cedit, kdežto ženy jdou ve svých
projevech na dřeň, mluví o svých zkušenostech
bez obalu,“ zahájil konferenci Inspiromat popisem
své zkušenosti moderátor Luděk Pfeifer, partner
poradenské společnosti M.C.Triton. Inspiromat se
poprvé uskutečnil před dvěma lety, od té doby už
stihl Klub manažerek ČMA realizovat pět setkání.
To poslední se uskutečnilo 23. března 2017 v pojišťovně Kooperativa pod patronací Miluše Horské,
místopředsedkyně Senátu ČR.
Zasít trochu inspirativních myšlenek přišly Lenka
Hochmanová (ředitelka společnosti VULKAN – Medical), Dana Jurásková (ředitelka Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze), Eva Matoušková (majitelka rodinné firmy MATCOM, Monika Nebeská (ředitelka
Zemědělského družstva Všestary) a Simona Sokolová
(členka představenstva Agrofert).
Žen ve vedení firem a státu je ve srovnání s počtem
mužů stále jako šafránu, avšak vystupující na Inspiromatu opakovaně dokazují, že ženy českého managementu jsou silné, rozhodné, extrémně pracovité
a zároveň vyrovnané, pokorné a podporující. Každá
z nich má za sebou velký osobní příběh. Jak trefně
vyjádřila Lenka Tomešová prostřednictvím citátu:

„Znáš mé jméno, ale ne můj příběh. Slyšel jsi, co jsem
udělala, ale ne čím jsem prošla.“ Konference Inspiromat je přesně o tom, podívat se „za fasádu“. A na pátém Inspiromatu se to rozhodně povedlo.

Ač mnozí předpokládají, že pracovně vytížené ženy
věnují kariéře více času na úkor rodiny, z vystoupení
pozvaných vrcholových manažerek vyplynul pravý
opak. Jednomyslně se shodly na tom, že rodina je tou
nejvyšší hodnotou, která tvoří pilíř jejich života. Z úst
Simony Sokolové dokonce zazněla výzva pro mladé
ženy sedící v publiku: „Nelíbí se mi, když chce někdo
pro kariéru odsunout rodinu. Někdy mi ženy v tomhle připadají bláznivé. Prosím, nedělejte to, abyste
si to nemusely vyčítat.“
Co dalšího vystoupení žen manažerek spojovalo?
Kvalitní tým jako nejdůležitější prvek fungování
firmy, zodpovědnost za své zaměstnance a empatie
k nim, potřeba naslouchání lidem okolo. A také schopnost filtrovat ty opravdu kvalitní, kteří často nejsou
vidět. Lidé, které žene uhnaný chtíč po úspěchu, jsou
jím často zaslepeni a přestávají vnímat zásadní lidské
hodnoty. Tím v konečném důsledku selhávají.
Text: Veronika Žurovcová
Foto: archiv klub manažerek ČMA

www.mujinspiromat.cz
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Jsme v situaci, kdy hospodářská politika státu se
musí měnit podle předvídání věcí a budoucích
trendů a to zejména, aby se předcházelo úpadku
země. Pokud zásadní problémy vyvstanou, jsou
takřka neřešitelné, proto je třeba věci řešit včas
a promyšleně. Podle teorie racionální nepozornosti člověk vnímá jenom to, co považuje momentálně
osobně za důležité. Platí to pro každou lidskou činnost, ekonomiku, bohužel i pro naše politiky, dnes
možná více než dříve.

RACIONÁLNÍ NEPOZORNOST

Co hlásí zdravý rozum a co se formálně pěstuje,
v tom je dnes veliký rozdíl. Lidé to cítí, protože smysl
pro spravedlnost je vrozený. Je, na základě přírodních
zákonů, co se tvořily tisíce a tisíce let, již hluboko
v genech. Nicméně dnešní svět je mimo jiné charakteristický tím, že rozdíl mezi spravedlností a tím co
dnešní společnost formálně pěstuje a koneckonců
preferuje, se výrazně zvětšuje. Navíc dříve platilo, že
šlo celkem snadno na první pohled rozlišit nějakou
novinářskou „kachnu“, a to i pokud nebyl apríl. Dnes,
v době mravního rozkladu společnosti již nejsme
mnohdy schopni rozlišit solidní zprávu, konspirativní teorii a vyloženou divokou „kachnu“, protože lidé
nerozlišují v dnešní hypertrofované mediální době
společenskou závažnost, váhu, relevanci informací,
neberou v úvahu kontext atd.
Bohužel v dnešních sociálních médiích převládají
ty zprávy, co mají nejblíže k drůbeži, v tomto případě
ke kachně. Již jsme o tom psali, navíc opravit jednu
přijatou zavádějící vědomost znamená 10krát větší
úsilí než když byla vytvořena. Racionální nepozornost vychází z předpokladu, že lidé věnují pozornost
jen něčemu, protože vnímání lidí je omezené. Na tom
se mnohdy buduje politická kampaň. Jde o to voličům
vsugerovat, že politické uskupení je kompetentní,
i když to nemusí být pravda. Politická formace dělá
vše pro to, aby se na nekompetentnost přišlo až později. Žijeme v době, že ten který o tom ví nejméně, má
nejpevnější postoje – viz závěr. A pokud má nějakou
funkci, tak rozvrátí i to co fungovalo – viz desatero.
Zda nebudou ti, co ho do funkce zvolili, později litovat, když na tuhle fintu skočí, je úplně jiná věc.

POPULISMUS

Oblíbená politická disciplína je populismus, dále
odklonění pozornosti částečně smyšlenou událostí
či vhodně upravenou, navození debaty o nějakém
zástupném problému atd. Populismus je vyvolávání
iluzí, kdy se slibuje to, co chtějí posluchači slyšet. Je to
bezobsažná politika zaměřená k získání vlivu na masy
a využívající často sociální demagogii. Slouží k získání,
tak i udržení moci. K tomu současný marketing /poli-

tický marketing – ten prodává
politika stejně jako produkt,
např. housku, koblihu na krámě, v podání expertů stojí na
tom, že nám doslova podsunou ‚produkt‘, i když je to šunt,
po kterém máme toužit, vytváří tedy jakési umělé chtění.
Divná doba, ale na tom stojí
úspěch politiky, konjunktura
ekonomiky atd. - volit populisty, kupovat věci, které vůbec nepotřebujeme atd.
Teorie racionální nepozornosti propojuje dlouhodobě
ověřené přístupy ekonomie založené na racionálním
chování s poznatky psychologie.
Pokud se používají manipulativní techniky (politici
jsou v tom mistři, bez nich jsou poloviční), lidé jsou
záměrně vedeni předem promyšleným koridorem
a pak mnohdy nevědí, co činí. Politik v zásadě prodává
jen iluze, navíc nás vede k tomu, abychom tvrdou práci vyměňovaly za bezcenné zboží (viz dále Outsourcing). Poznatky se netýkají jenom porozumění, proč
např. ekonomika funguje tak, jak funguje, ale co s tím
lze dělat. Pokud vládne spolčení hlupců jako v 90. letech, pak dochází k tomu, že ztratíme to nejcennější,
co tento národ měl. Teď je na řadě zemědělství jako
základ každého státu. Bez funkčního zemědělství se
z nás definitivně stane země 2. řádu.

rubrika manažerů družstev

Strategie – racionální nepozornost

DESATERO K LIKVIDACI

V knihách se většinou prezentují různá desatera úspěchu, která ale v praxi příliš nefungují. Kroky vedoucí
k neúspěchu fungují většinou znamenitě, i když žádný
manažer nepřichází do firmy ji likvidovat, přesto tak
mnohdy nevědomky činí. Bohužel váha moci a nezodpovědnosti, k tomu servilita podřízených a ztráta
zpětné vazby jim dává činit rozhodnutí, která mají
veliké dopady na tuto zem, na firmy, stavovské organizace atd., ale žádné důsledky pro ně samotné.
Zde je desatero, které k tomu vede:
1. Vytvořit dokonalou vizi, strategii a poslání firmy
– i když vize je předpokládaná budoucnost, tak je to
tím, že používají obrácený Paretův princip (80 : 20),
mezi napsáním a realizací strategie je většinou „hustá mlha“, již dříve jsme psali, že jakákoli změna musí
být napájena emocemi, tedy motivací, chtěním atd.
2. Vést manažery k tomu, aby svou pozornost zásadně
zaměřovali na výsledky – to nemůže stačit, výsledky
jsou jen následkem využití nebo nevyužití potenciálu, který podnik má. Vedoucí musí být odborným
(např. nemůže tvrdit, že skot je monogastr) i lidským
vzorem (nemůže tolerovat šlendrián, nespravedlnost
atd.). Manažeři se musí věnovat zejména rozvoji lid-
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6. Řídit se výhradně heslem „náš zákazník, náš pán“,
a plnit bez diskuze jejich požadavky – dělat přesně
to, co chce zákazník, může být nejrychlejší cestou ke
zničení firmy. Někdy může jít o nepodstatné požadavky, které je možné nebrat vážně. Vědět, co potřebuje
zákazník (člen) a slepě kopírovat, co nám říká (momentálně chce), jsou dvě různé cesty.

PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt s předsedkyní ZD Všestary
Ing. Monikou Nebeskou, členkou elitní TOP 10
v soutěži Manažer roku

ského kapitálu - zlepšujte lidi kolem sebe a oni budou
zlepšovat procesy.
3. Vysílat pracovníky na školení proto, aby co nejrychleji zavedli postupy pro zvyšování výkonnosti
podniku – ne, že by byly tyto poznatky škodlivé, ale
je třeba je umět správně dávkovat, každý sedlák ví, že
nelze na jedno pole zasít příliš mnoho semen, navíc
zde platí, použijeme-li zemědělskou terminologii,
„zákon farmy“, který říká, že všechno má svůj čas.
4. Snažit se o to, aby všichni pracovníci byli produktivní a udělali v daném časovém rozmezí co nejvíce
– produktivita neznamená běhat po poli rychle, ale
kráčet promyšleně po správné cestě správným směrem – zopakujte si „Čtyři kvadranty činností“ – viz
Zemědělský týdeník například v č. 37/2016, 1/2017.
5. Investovat do dokonalého informačního systému,
abyste měli co nejvíce informací a zpráv z podnikových procesů – firma nepotřebuje informační systém, který přesně a rychle sčítá nepřesné údaje, ale
relevantní informace. Klíčovým problémem tedy je
technologie a sběr údajů a ne samotný informační
systém.

7. Nedůvěřovat lidem a snažit se mít všechno pod
osobní kontrolou – nedůvěra je velmi drahá, vyžaduje kontrolu, čas a energii, ale umět rozestavět lidi
ve firmě podle jejich schopností umí dnes málokdo
(správní lidé na správná místa). Tam kde je zaseta nedůvěra, se razantně snižuje vnitřní motivace, k tomu,
kde se ještě nehraje fér, se nedůvěra v neprospěch
firmy zvyšuje.
8. Nekompromisně a radikálně snižovat náklady –
často zaznívá heslo „je třeba šetřit, ať to stojí, co to
stojí“, výsledkem je nepromyšlený oursourcing, který
na papíře ukázal nižší náklady na produkt, ale v konečném důsledku vedl ke zvýšení celkových nákladů.
Externí poradci, konzultanti, mentoři, koučové atd.,
možná prvoplánově dosáhnou nějakých ‚efektů‘, ale
časem způsobí mj. i škody na dobrém jménu firmy.
9. Neustále měnit lidi a věci kolem sebe – úlohou manažera není měnit všechno okolo sebe, lidé pro svou
práci potřebují určitou stabilitu, upokojení, ticho atd.
Nemá smysl znepokojovat pracovníky změnami, pro
které ještě nedozrál čas.
10. Klíčové manažerské pozice zásadně obsazovat
manažery z jiných firem – vytváření silného tlaku
na výkony pracovníků, udržování nejistoty a konkurence není dobrou motivací, strach a nejistotu je
třeba nahradit důvěrou a stabilitou. Lidé z externího
prostředí jsou vhodní v zásadě jen tam, kde chceme
narušit lokální vazby, které poškozují firmu a k překonání podnikové slepoty.
Text: PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, firemní sociolog

SP ČR představil 14 klíčových oblastí
pro rozvoj české ekonomiky
Dalšímu růstu pomůže digitál, infrastruktura
a lidé. Zodpovědnost ponese i budoucí vláda. Svaz
průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) nadefinoval 14 klíčových oblastí pro rozvoj české ekonomiky.
Do voleb chce s těmito prioritami seznámit všechny
politické strany, které v průzkumech dosáhly mini-
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málně 4 % volebních preferencí. Priority definují požadavky českého byznysu na budoucí vládu, od které
SP ČR chce například nový stavební zákon, přijetí
eura či podporu spolupráce vědy a podniků. Na definování priorit spolupracovalo přes 400 odborníků
z firem pracujících v expertních týmech SP ČR, odráží také zkušenosti svazu z tripartity a dlouhodobého
připomínkování české legislativy.

Vstup do ERM2 a euro vnímá Svaz jako politické rozhodnutí, přičemž přijetí eura podporuje. „Nebojím
se, že čeští exportéři budou tratit kvůli přijetí eura.
Dlouhodobá konkurenceschopnost českých firem
není o koruně a euru,“ řekl Hanák.
„Je důležité si uvědomit, že za růstem ekonomiky
a zvýšení konkurenceschopnosti stojí podnikatelé,
ale významně ho ovlivňuje i kvalita podnikatelského prostředí, které svou legislativou utváří vláda,“
upozorňuje prezident SP ČR Ing. Jaroslav Hanák.
Reprezentanti největšího zaměstnavatelského svazu
proto letos stejně jako před čtyřmi lety osloví politické strany a seznámí je s ekonomickými prioritami.
Mezi ty klíčové SP ČR řadí nový stavební zákon, podporu exportu a přijetí eura, digitalizaci či snížení byrokracie. Mezi priority patří také podpora výzkumu
vývoje a inovací, Průmysl 4.0, trh práce a vzdělávání.
Dále svaz řeší daně, energetiku, životní prostředí či
zdravotnictví a přehlednost a předvídatelnost legislativy. „Firmám se velmi těžce podniká, pokud jim
někdo neustále mění pravidla hry. Preferoval bych
přístup – jestli chceš jeden nový zákon, zruš stávající
dva,“ upozorňuje na administrativní zátěž pro podnikatele Ing. Hanák.
Úprava povolovacích předpisů byla před čtyřmi lety
stejně jako dnes jedním z hlavních faktorů ekonomického růstu. V České republice však nefunguje
dálniční síť s kvalitním propojením na sousední
země, jen těžce se staví nové továrny a limitován je
i rozvoj chytrých sítí. To vše kvůli legislativě, která
tuto výstavbu blokuje. „Co se stavebního zákona
týká, vracíme se na začátek. Je potřeba připravit nový
zákon a zajistit princip jednoho úřadu, jednoho řízení
a jednoho rozhodnutí. V této oblasti se vláda za čtyři
roky téměř neposunula,“ upozorňuje Hanák na fakt,
že stávající legislativa je nedostatečná.
Diverzifikace exportu a podpora exportérů zůstává
prioritou a Svaz věří, že se nová vláda aktivně zapojí
do jeho podpory. Svaz pravidelně spolu s podnikateli doprovází do zahraničí prezidenta ČR, premiéra
a ministry. V loňském roce uspořádal celkem 13 podnikatelských misí. Letos umožnil českým firmám
vyjet v doprovodu politické reprezentace do Kanady,
Chorvatska a na Kubu, do dalších tří zemí plánuje
Svaz mise do začátku léta.
„Od příští vlády očekáváme, že bude bojovat i za další
liberalizaci vnitřního trhu EU, na kterém jsou naši
exportéři existenčně závislí. Potřebujeme, aby vláda
jasně vystupovala proti protekcionářským tendencím jakýchkoliv členských států, i kdyby mělo jít o ty

Digitalizace přináší jasné výhody pro podniky i občany. „Chceme vládu, která bude chápat význam digitálních technologií pro rozvoj našeho hospodářství
a využije je k tomu, aby si občané i podniky mohli vyřídit vše potřebné jednoduše, nejlépe z pohodlí vlastního domova či kanceláře,“ uvedla Milena Jabůrková,
členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy
ČR, další z priorit. Zároveň upozorňuje na náročná
pravidla ochrany osobních údajů, která začnou platit
od května 2018 a vyžádají si značné finanční, lidské
i technické zdroje. „Svaz i vláda musí firmám s přípravou na evropské nařízení pomoci,“ upřesnila.

rubrika manažerů družstev

nejvýznamnější,“ uvedl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Mezi své priority SP ČR zařadil i vzdělávání. České
hospodářství stojí a padá s dostatkem kvalifikované a vzdělané pracovní síly. „Budeme se i nadále
zasazovat o to, aby naše školství vzdělávalo žáky
v kvalitních přírodovědných a technických oborech
a připravovalo je na změny přicházející s postupující
digitalizací našeho průmyslu i celé společnosti,“ dodala Jabůrková.
„Důležité je, abychom dokázali reagovat na změny
na trhu práce. Ubývá těch nejméně kvalifikovaných
dělnických prací, mění se struktura pozic, častěji se
zavádí automatizovaný provoz. Firmy také potřebují,
aby vláda zajistila podmínky pro zaměstnávání cizinců či nastavila jasná, nepolitická kritéria pro stanovení minimální mzdy,“ vyjádřil se první viceprezident
Jan Rafaj na byznysové priority z oblasti trhu práce.

ZPŮSOB DEFINOVÁNÍ PRIORIT SP ČR

Na definování priorit se podílelo 15 expertních
týmů Svazu průmyslu a dopravy ČR, ve kterých
celkem působí přes 400 odborníků z tuzemských
firem. Dále priority zohledňují vývoj a stav legislativy v ČR, kterou SP ČR jakožto povinné
připomínkové místo monitoruje. Průměrně
ročně okomentuje cca 140 legislativních návrhů.
V neposlední řadě priority promítají také zkušenosti z jednání tripartity, kde SP ČR reprezentuje
podniky v sociálním dialogu s vládou a odbory.
Na finální podobě priorit SP ČR spolupracoval
prezident svazu Jaroslav Hanák s viceprezidenty
a 14. března 2017 ji schválilo představenstvo SP ČR.
Zdroj: SP ČR
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sociální odpovědnost

Seminář k novému pohledu
na rozvoj zaměstnávání OZP
Jako součást aktivit SČMVD v rámci sociálního
dialogu se ve školícím centru ERGOEDUKA v Proseči u Skutče uskutečnil seminář-kulatý stůl, jehož
se zúčastnilo 15 vedoucích představitelů z 11 družstev, zaměstnavatelů převážně osob se zdravotním
postižením. Kromě organizátorů a lektorů byli
přítomni i zástupci odborných garantů (MPSV ČR
a GŘ ÚP ČR) a vedoucí pracovníci družstva Ergotep.
V úvodním bloku prezentoval Bc. Petr Herynek
(předseda ERGOTEP Proseč) nové přístupy k integračnímu sociálnímu podnikání, zabýval se tématem
integrační personalistiky, kterou konkrétně družstvo propracovalo do praktického života a využívá
ji v kombinaci se specifickými obchodními nástroji
ke svému příkladnému rozvoji. Diskuse se týkala
nejen konkrétní aplikace nástrojů a postupů k optimálnímu využití pracovního potenciálu a osobního
rozvoje zaměstnanců, ale i obecnějších témat zasahujících do využití společenské odpovědnosti podnikání, sociální přidané hodnoty a do legislativy.
Mimo jiné došlo ke shodě na tom, že stát dosud nedokázal jasně formulovat koncepci – směr podpory
integrace OZP do skutečného zaměstnání. Veřejnost
stále vnímá tyto zaměstnavatele jako kombinaci
charity a sociální služby, nikoli jako „podporované“
podnikatele se všemi pozitivy i negativy a riziky.
Partnery, kteří „na své jméno a účet nabízejí službu
státu a společnosti“. Předmětem diskuse byl i kritický pohled na stávající podobu návrhu zákona o sociálním podniku, který se neúspěšně snaží definovat

statická kritéria jako podmínku uznání a podpory
namísto posuzování a ocenění procesů, které se
v podniku odehrávají.
V úvodu dalšího bloku prezentoval přehled vývoje
legislativy Mgr. Karel Machotka, bývalý náměstek
MPSV ČR a dnes spolupracující expert. Předmětem
diskuse byla nejen rekapitulace vývoje legislativy
a metodických postupů v oblasti podpory zaměstnávání OZP, ale i obsah, sporné části a rizika změn,
které jsou v současnosti v legislativním procesu.
Došlo ke shodě na nezbytnosti pokračovat v reformě
a využít získaných dat a zkušeností k spravedlivějšímu a objektivnějšímu nastavení parametrů systému.
Účastníci podpořili trend k využití administrativně
a finančně výhodnějších nástrojů (slevy pojistného,
daně a odvody) namísto stávajících dotací. Diskuse
se týkala i dalších oblastí jako je využití společensky
odpovědného zadávání veřejných zakázek a příkladu,
kterým by měl jít ostatním zaměstnavatelům státní
a veřejný sektor. Nezbytnosti „pozitivní“ diagnostiky
zbytkového pracovního potenciálu. Možností vytvoření „CSR svépomocného“ nástroje na podporu rozvojových záměrů integračních sociálních podniků
a dalšími náměty.
Součástí programu byla vedle prohlídky pracovišť
družstva také večerní neformální diskuse u číše vína
spojená s výměnou zkušeností účastníků.
Většina účastníků podpořila pokračování podobných diskusí, resp. prohloubení ve specializovaných
seminářích nebo školeních.
Text a foto: Ing. Karel Rychtář

www.scmvd.cz
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O zvolení člena družstva do funkce člena představenstva nebo člena kontrolní komise rozhoduje
členská schůze usnesením. To platí i v případě volby
předsedy družstva, jestliže se vzhledem k počtu členů představenstvo v družstvu nezřizuje. Shodně se
postupuje také, určují-li stanovy, že se volí náhradníci, kteří nastupují podle stanoveného pořadí na
uvolněné místo člena představenstva nebo kontrolní komise, popřípadě na místo předsedy družstva,
jde-li o družstvo, v němž se nezřizuje představenstvo.

Zákon o obchodních korporacích určuje, že stanovy každého družstva musí obsahovat také pravidla
rozhodování členské schůze. Je proto právě na stanovách, aby postup při provádění voleb do orgánu
družstva v rámci těchto pravidel blíže podle potřeb
družstva upravily. Jedná se zde především o řešení
takových otázek jako jsou ty, zda se členská schůze
usnáší o volbě veřejným nebo tajným hlasováním,
a jak se při přípravě hlasování, v jeho průběhu i při
zjišťování výsledků, pokud jde o odevzdané hlasy,
postupuje.

K tomu, aby byla členská schůze schopna se usnášet, musí být stejně jako při přijímání jiných jejích
rozhodnutí, přítomna alespoň nadpoloviční většina
všech členů družstva a současně musí být splněna
podmínka, že přítomní členové mají většinu všech
hlasů v družstvu. Tato podmínka má význam v družstvu, v němž podle stanov platí, že při hlasování,
kterým členská schůze rozhoduje o zvolení člena
družstva do některé z těchto funkcí, má člen více
než jeden hlas. Ke zvolení do funkce dochází přijetím
usnesení většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují-li stanovy počet hlasů vyšší.

Délku funkčního období určují na základě zákona
o obchodních korporacích rovněž stanovy s tím, že
nesmí být delší než pět let. Současně podle tohoto zákona platí, že funkční období členů voleného orgánu
končí všem jeho členům stejně. S ohledem na uvedené
jde v případě volby členů představenstva nebo kontrolní komise na členské schůzi vždy buď o to zvolit
současně všechny členy příslušného orgánu, anebo se
jedná o volbu na uvolněné místo za chybějícího člena
některého z těchto orgánu pouze na dobu do skončení
funkčního období jeho dosavadních členů. Uskuteční-li se volba na nové funkční období za trvání výkonu funkce dosavadních členů některého z těchto
orgánů, zvolením nových členů funkce dosavadních
členů v tomto orgánu zanikají, pokud nevyplývá
z rozhodnutí členské schůze v tomto směru něco jiného.

Stejně tak jako při jiném rozhodování členské
schůze se i při volbě nepřihlíží, pokud jde o schopnost členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení, k přítomnosti a k hlasům členů, kteří nemohou
vykonávat hlasovací právo. Jde-li o volbu členskou
schůzí, nemůže podle zákona o obchodních korporacích vykonávat hlasovací právo jen člen, který
je v prodlení se splněním své vkladové povinnosti
k členskému vkladu a člen družstva, který s ním
jedná ve smyslu tohoto zákona ve shodě. Z jiného
důvodu nelze výkon hlasovacího práva člena při
volbě na členské schůzi stanovami omezit, stejně
tak jako jimi nelze členu přiznat naopak možnost
vykonávat hlasovací právo v rozporu s uvedeným
zákonem. Hlasování při volbě na členské schůzi se
tedy může účastnit každý člen, u něhož není z některého z uvedených důvodů výkon hlasovacího práva
omezen, alespoň jedním hlasem, neurčují-li stanovy
družstva, že má vyšší počet hlasů.
O zvolení na stejné místo člena voleného orgánu se
může ucházet současně více členů družstva, anebo
také jen jeden z nich. Nevyžadují-li stanovy ke zvolení do funkce více hlasů, musí ten, který se o funkci
uchází, získat při hlasování o volbě jeho osoby vždy
alespoň nadpoloviční většinu hlasů přítomných
členů, jinak zvolen není, a to ani když při hlasování
obdržel ze všech uchazečů o stejnou funkci nejvíce
hlasů.

právní okénko

Volby členů orgánu družstva na členské schůzi

Do funkce člena orgánu družstva může být volen
jen člen družstva, který je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u něhož nenastala
skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti,
a který současně splňuje podmínku, že u něj není
dána ani jiná překážka výkonu funkce. Jde-li o člena
družstva, jenž je fyzickou osobou, musí být také plně
svéprávný. Člen družstva, který se o zvolení do funkce uchází, musí předem sdělit, zda ohledně jeho majetku nebo majetku jiné obchodní korporace, ve které
případně působí nebo působil v posledních třech letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení
nebo řízení o jeho vyloučení z výkonu funkce podle
zákona o obchodních korporacích, a zda u něj není
dána jiná překážka funkce.
Vzhledem k tomu, že zákon o obchodních korporacích určuje, které činnosti člen představenstva anebo
člen kontrolní komise nesmí z důvodu tímto zákonem vymezeného zákazu konkurence vykonávat, je
zákonem každému, kdo se o některou z těchto funkcí
uchází, anebo do ní byl již zvolen rovněž uloženo, informovat písemně členskou schůzi o okolnostech týkajících se jeho osoby a vztahujících se k činnostem,
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jež jsou mu touto právní úpravou zakázány. Pokud
člen družstva uvedenou povinnost splní a členská
schůze s činností, na kterou jím byla v okamžiku zvolení do funkce výslovně upozorněna, nevysloví svým
usnesením do jednoho měsíce ode dne tohoto upozornění nesouhlas, má se podle zákona za to, že člen
tuto činnost zakázánu nemá. Výčet činností, kterých
se zákonem o obchodních korporacích stanovený zákaz konkurence člena představenstva týká, mohou
stanovy jen rozšířit, nikoliv však zúžit či vyloučit.
Stejné platí rovněž o zákazu konkurence vztahujícím
se na předsedu družstva, jestliže se představenstvo
v družstvu nezřizuje. Pro členy kontrolní komise
nebo některé z nich mohou stanovy naopak určit, že
zákonem stanovený zákaz konkurence neplatí, popřípadě mohou zákaz konkurence vymezit jinak.
Jestliže je do funkce člena orgánu družstva zvolena
právnická osoba, musí zmocnit fyzickou osobu, aby
ji při výkonu její funkce zastupovala. Zmocněná fyzická osoba musí splňovat požadavky a předpoklady
pro výkon funkce stanovené právními předpisy pro
samotného člena voleného orgánu družstva. Její výběr však přísluší výlučně právnické osobě, kterou do
funkce členská schůze zvolila.
Stanovy družstva mohou určit, že členská schůze
volí člena představenstva, který bude jeho předsedou,

V dalším čísle naleznete

Prodejní akce SČMVD
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popřípadě jednoho nebo více členů představenstva,
kteří budou mít v představenstvu funkci místopředsedy. Totéž platí o možnosti upravit ve stanovách
volbu předsedy kontrolní komise, anebo také jednoho či více místopředsedů kontrolní komise členskou
schůzí. Není-li taková úprava ve stanovách, platí
podle zákona o obchodních korporacích, že si představenstvo i kontrolní komise volí svého předsedu,
popřípadě jednoho nebo více místopředsedů samo ze
svých členů.
Přijetí usnesení, kterým došlo ke zvolení do funkce v orgánu družstva, musí být uvedeno v zápisu
z členské schůze pořízeném a podepsaném tím, kdo
členskou schůzi svolal, a pokud zápis sepsala jiná
osoba, podepsané také touto jinou osobou. Zápis musí
vedle údajů o datu, místě konání a programu členské schůze obsahovat výsledky
hlasování i případně uplatněné
námitky členů. Usnesení o volbě
člena orgánu družstva nepatří
k usnesením, jejichž přijetí je
nutné osvědčit notářským zápisem.

Text: JUDr. Miroslav Machala

Zastoupení Evropské komise v ČR zveřejnilo národní zprávu k nejnovějšímu standardnímu
Eurobarometru – průzkumu veřejného mínění mapujícímu aktuální postoje Čechů v klíčových otázkách evropské integrace. Průzkum s pořadovým číslem 86 probíhal od 3. do
16. listopadu 2016. Výzkum se zaměřil na to, co považují Češi a obyvatelé jiných zemí EU za
největší současné problémy, jak hodnotí priority Evropské komise a jaká jsou jejich očekáVeřejné mínění v zemích Evropské Unie
vání do budoucnosti.

z Bruselu

Evropská komise zveřejnila aktuální Eurobarometr

Standardní Eurobarometr 86

Podzim 2016
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ším vzděláním a vyšším socioekonomickým statusem. V celoevropském průměru je poměr hodnocení
50 % : 44 % ve prospěch pozitivních očekávání.

NEJVĚTŠÍ EVROPSKÉ PROBLÉMY
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Přistěhovalectví
Důchody, penze

20%

27%

6%

Problémy EU

Plýtvání penězi

24%

Byrokracie

25%

Nedostat. kontrola hranic

Na osobní úrovni jmenují Češi jako jeden z nejvýznamnějších problémů rostoucí ceny a životní náklady (41 %) a finanční situaci v domácnosti
(19 %). Unikátní jsou Češi ve vnímání nezaměstnanosti, která je pro ně spíše zanedbatelný problém.
V tom se lišíme zejména od jižních států EU s vysokou
nezaměstnaností.
Také nárůst jmenování problému terorismu sledujeme především mezi roky 2013 a 2016, kdy došlo

k útokům v Paříži, Bruselu, Nice a dalších místech, takže se vzápětí vynořil na předním místě. Na
rozdíl od problému přistěhovalectví, který je v současné době na ústupu (v ČR o 13 p. b., v rámci
evropského průměru všech zemí pak také o 13 p. b. oproti roku 2015), se vnímaná
problematičnost terorismu v čase dále zvyšuje (v ČR o 15 p. b., v EU28 pak o 7 p. b. oproti
roku 2015).

V hodnocení výhledu evropské ekonomiky jsou
Češi spíše skeptičtí. Zlepšení předpokládá 13 % osob,
zatímco
zhoršení
podle
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50
%
pak
neočekává
žádné
větší
změny.
a přistěhovalectví vzhledem k Evropské unii se Čechů samotných příliš nedotýká. Jako
problém pro Českou republiku hodnotí terorismus jen 6 % osob. U přistěhovalectví existuje sice

BUDOUCNOST EVROPSKÉ UNIE
A CHARAKTERISTIKY EU
2

Přibližně polovina obyvatel České republiky (49 %)
vidí obecně budoucnost Evropské unie pozitivně
a druhá polovina (47 %) ji vidí negativně. Pozitivněji
vidí budoucnost EU mladí lidé, studenti, lidé s vyš-

41%
40%

24%
31%
28%

Mír
Větší kriminalita

15%

28%

23%
22%

Silnější slovo ve světě
Šetření Eurobarometr potvrdilo trend, který začal v roce 2014, kdy se ve vnímání lidí dostala do
popředí migrace a obavy z terorismu. Celkem 63 % Čechů si myslí, že jedním z hlavních
problémů současné Evropské unie je právě přistěhovalectví, zatímco např. v roce 2013 to
bylo pouhých 13 %. Obdobná je i situace u vnímání hrozby terorismu – jako jeden
z hlavních problémů současné Evropské unie jej uvádí téměř polovina (47 %) české
veřejnosti, přičemž v roce 2013 to bylo pouhých 8 %. Zvyšování vnímání problému přistěhovalectví
(které bylo dříve jmenováno spíše obyvateli zemí západní Evropy, ač nijak výrazně) souvisí se
vznikem a silným mediálním pokrytím tzv. „migrační krize“, která Evropu zasáhla již v roce 2014, ale
naplno v létě 2015. V současnosti se již v médiích téma migrační krize neobjevuje tak často, což se
okamžitě projevuje na míře vnímání tohoto problému. V současné vlně označuje
přistěhovalectví jako problém méně Čechů než v roce 2015 (o 13 procentních bodů).
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MIGRACE

Češi mají vůči migrantům nejvíce
negativní postoje
6
z celé Evropské unie. Pouze 12 % se domnívá, že přistěhovalci jsou přínosem (průměr EU je 44 %).
Češi se staví odmítavě vůči migraci ze zemí mimo EU.
Pouze 14 % vidí tento jev pozitivně. Jen 23 % si myslí, že by ČR měla uprchlíkům pomáhat, což je druhý
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z Bruselu

nejnižší podíl v celé EU. Celoevropský průměr je 66 %,
přičemž v zemích EU15, kam uprchlíci často směřují, je
podíl ještě vyšší (72 %). K přijímání občanů jiných států
EU má 45 % české populace pozitivnější postoj.

Společnou zahraniční politiku podporuje 56 % české
veřejnosti. Nízká je v ČR podpora hlubší a spravedlivější hospodářské a měnové unie (25 %), což zrcadlí
skutečnost, že země není členem eurozóny.

Nijak zásadně se Češi neliší od evropského průměru
v hodnocení nutnosti opatření proti nelegální migraci. 95 % se domnívá, že by měla být podniknuta další
opatření, přičemž evropský průměr je 90 %.

Tato národní zpráva je součástí tzv. standardního
Eurobarometru – celoevropského průzkumu, který
od roku 1973 pravidelně analyzuje názorové klima
v členských a kandidátských zemích EU.

PRIORITY EVROPSKÉ KOMISE

Autorem národní zprávy pro Českou republiku je
Vojtěch Hündl.

Češi kladou důraz především na společnou obrannou
a bezpečností politiku (74 %). Společná migrační politika má u Čechů naopak podporu nízkou (41 %), což je
nejméně ze všech zemí EU. Zavedení jednotného digitálního trhu podporuje 52 % české populace (nárůst ze
43 % v roce 2015) a energetickou unii podporuje 55 %.

Celoevropské výsledky výzkumu veřejného mínění Eurobarometr č. 86 a národní zprávy z ostatních
členských států EU naleznete na ec.europa.eu.
(-jh-)

www.evropska-unie.cz

Budoucností Evropy je starat se o reálnou ekonomiku,
udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost
V souvislosti s tím, že Evropská unie oslavila 60 let, družstva působící v průmyslu a službách
vyzývají k potřebě nové Evropy, která se opět bude starat o reálnou ekonomiku, udržitelný
rozvoj a sociální spravedlnost. V průběhu let družstva prokázala svou schopnost překonat
krize a zachránit pracovní místa, zatímco současně byla jednou z mála forem společností,
které byly stále schopny nabízet investiční příležitosti a zajišťovat růst mladých lidí.
„Družstva jsou nejvhodnější způsob organizace ekonomické činnosti a pracovních míst, která umožňují
redistribuovat bohatství a současně ho produkovat;
jinými slovy, představují podniky, které omezují růst
nerovností a podporují sociální soudržnost,“ říká
Giuseppe Guerini, prezident Evropské konfederace
výrobních a sociálních družstev CECOP.
V kontextu, kdy stále více konkurenční a globalizovaný trh utváří životnost všech podniků, je složité, aby se podniky spoléhaly na reálnou ekonomiku
a intenzivní práci. Výzvy, kterým čelí evropská
ekonomika se stávají ještě složitější v převládajících politických a kulturních souvislostech, v nichž
ekonomika a politika jsou stále více podmiňovány
odosobněnou finanční kulturou. Práce a výroba
zboží se stále více podřizují horečnému hledání
příjmů a zisků, zatímco ekonomický kapitál podniku, místo toho, aby se stal výrobním faktorem
„zkapalněl“ a změnil se v kontinuální tok, takže
potřebuje generovat další peníze, i když nevytváří
zboží.

Družstva představují záruku principu ekonomické
demokracie: jsou platformami pro reálnou ekonomiku. Mohla by být považována za formu ochrany, která
umožňuje zachránit tržní ekonomiku před finanční
intoxikací, která generuje sérii krizí, zejména v odvětví služeb, výroby a řemeslné práce,“ říká předseda
CECOP Giuseppe Guerini. „Je důležité zdůraznit, že by
bez družstev zůstaly programové cíle EU do roku 2020
týkající se udržitelného, inteligentního a inkluzívního
růstu i nadále do značné míry neúplné.“
CECOP chce soustředit velkou pozornost na problematiku práce a pokud jde o výrobu, přemýšlet
o reindustrializaci výrobní ekonomiky v souvislosti
se seskupováním družstevních podniků. Vyvstává
také nutnost vytvoření ekologického a sociálního
podnikatelského plánu, který obnoví podmínky pro
budoucnost práce a najde pro družstevní podniky
pevné místo v evropském programu.
Zdroj: Evropská konfederace výrobních
a sociálních družstev CECOP.
(-vr-)

www.cecop.coop
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Podle nové zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) záruka EU pro mladé lidi, jejímž cílem
je pomáhat mladým lidem bez práce, odborné přípravy či vzdělání, dosáhla omezeného pokroku a její výsledky nenaplňují původní očekávání. Členské státy by v rámci této záruky
měly zajistit, aby každý mladý člověk do 25 let obdržel do čtyř měsíců po ukončení školy
nebo poté, co se stal nezaměstnaným, kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovského programu či stáže. Evropská rada navíc ustavila Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí, aby navýšila podporu pro ty regiony a jednotlivce, kteří se potýkají
s největšími obtížemi, s rozpočtem 6,4 miliardy eur.
„Auditoři navštívili Irsko, Španělsko, Francii, Chorvatsko, Itálii, Portugalsko a Slovensko. Tyto členské
státy dosáhly při provádění záruky pro mladé lidi
určitého pokroku a výsledků. Ani jednomu z nich se
však nepodařilo zajistit, aby všichni ti, kteří nepracují, nevzdělávají se ani se neúčastní odborné přípravy,
měli možnost přijmout nabídku ve lhůtě čtyř měsíců.
Evropská komise ve své bílé knize o budoucnosti
Evropy přiznává, že panuje nesoulad mezi očekáváními na jedné straně a schopnostmi EU je naplňovat
na straně druhé.
Důležitým ovlivňujícím faktorem je podle auditorů
i skutečnost, že není možné podchytit celou populaci těchto mladých lidí, pokud jsou k dispozici pouze
zdroje z rozpočtu EU. V případě záruky pro mladé lidi
auditoři zjistili, že neexistují strategie s jasnými milníky a cíli, jak dosáhnout na všechny ty, kteří nabídku
práce, vzdělávání nebo odborné přípravy potřebují.
Celkové náklady a dostupné financování
členské státy neposuzovaly a hodnocení
výsledků komplikovala nedostatečná
kvalita dostupných údajů.
Při prověrce Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí bylo zjištěno,
že posouzení její cílové skupiny nebylo
dostatečné, že existovalo riziko, že financování EU prostě nahradí financování
z národních zdrojů, místo aby přidávalo
další hodnotu, a že nízká kvalita údajů
komplikuje měření vykázaných výsledků, které nedostály očekáváním. Auditoři
dospěli k závěru, že příspěvek Iniciativy
na podporu zaměstnanosti mladých lidí
je v navštívených členských státech zatím
omezený.

z Bruselu

Záruka EU pro mladé lidi nenaplňuje
původní očekávání

EÚD předkládá řadu doporučení určených jak Evropské komisi, tak členským státům.
Kromě jiných zásadních skutečností, na něž bylo
upozorněno, by členské státy a Komise měly:
• řídit očekávání stanovením realistických a dosažitelných cílů;
• před ustavením systémů provádět rozdílové analýzy a analýzy trhu;
• zlepšit své systémy pro monitorování a podávání
zpráv.
Členské státy by měly:
• vypracovat úplný přehled nákladů na provedení
záruky pro mladé lidi a systémy přizpůsobit dostupnému financování;
• zajistit, aby nabídky práce, vzdělání a odborné přípravy odpovídaly profilům účastníků a požadavkům
pracovního trhu, a vedly tak k udržitelné zaměstnanosti.
Komise by také měla:
• zajistit, aby členské státy odůvodňovaly, jak jejich opatření v oblasti
zaměstnanosti mládeže financované
EU budou vhodným způsobem řešit
jejich potřeby.
Zvláštní zpráva č. 5/ 2017: „Nezaměstnanost mladých
lidí – vedla opatření EU ke změnám? Posouzení záruky pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí“ je k dispozici ve 23 jazycích EU na
internetových stránkách EÚD eca.europa.eu.
Zdroj: EÚD – www. eca.europa.eu.
(-vr-)

www. eca.europa.eu
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Automatizace výrobních procesů
Nabízíme řešení a realizaci automatizace Vašich výrobních procesů, včetně
• prvotní analýzy problému
• návrhu technického řešení
• řídicího systému technologických linek
• sběru a vyhodnocení procesních parametrů
• školení operátorů robotů firmy ABB v našem výukovém středisku.
Poskytneme Vám naše bohaté zkušenosti získané 25 let realizací desítek automatizačních projektů.
Při prezentaci našich výrobků a služeb Vám předvedeme příklady z realizací projektů. Naše řešení Vám, mimo
jiné, zajistí
• zvýšení efektivity výroby
• snížení zmetkovitosti a nákladů na případné reklamace
• snížení nároků na lidské zdroje a odstranění stereotypní práce.

Kontakt
ELAP v. d., Světlá 321, 793 31 Světlá Hora, elap@elap.eu, www.elap.eu
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Návštěvníků Templářských sklepů
přibývá, mýty opředený zlatý poklad
ale zatím nikdo nenašel
Templářské sklepy Čejkovice v loňském roce navštívilo 26 tisíc lidí. Dobrých důvodů, proč si
vybrat za turistický cíl právě toto místo, je hned několik. V legendárních historických sklepech
na vás dýchne středověk. Ve spletitých chodbách, kde nedohlédnete na druhý konec, vinaři
uskladňují své tekuté poklady. A právě tam se možná před zraky smrtelníků ukrývá i mýtický
poklad templářů.
sudy, které od založení vinařského družstva vyrábí
již v páté generaci rodina místních bednářů. V knize rekordů ČR z roku 2013 je zapsaná největší vinná
láhev u nás o objemu 200 litrů a s největší vinnou
etiketou, obdivovat můžete i největší vinný korek
a to určitě není z rekordů vše. Templáři pro vás připravují na letošek i jednu novinku - interaktivní
hru s hledáním templářského pokladu. Bude možné
zahrát si ji zadarmo, postačí k tomu jediné, mít sebou chytrý telefon.

VÝSTAVA MAPUJE 80 LET VINAŘSKÉHO
DRUŽSTVA V ČEJKOVICÍCH

Historie Čejkovic sahá až do období středověku, od
13. století v oblasti působil řád templářských rytířů. Ti
zde založili vinohrady a vtiskli tak krajině současný
charakter vinařského kraje. Vystavěli rozsáhlé vinné
sklepy, jenž nemají na našem území obdoby. Dnes patří ke třem nejstarším na Moravě, které si s více než
350 tisíci litry vína v dubových sudech udržely svou
původní funkci a význam.
Novodobí Templáři jsou na tuto vinařskou tradici
náležitě hrdí. Svou pracovitostí a poctivým přístupem ji stále udržují. Dokladem jsou mnohá prestižní
vinařská ocenění. Tyto soudobé templářské poklady
mohou dnes návštěvníci ochutnat v rámci komentované prohlídky.

UNIKÁTNÍ KÓJE, REKORDNÍ VINNÁ
LÁHEV I HLEDÁNÍ POKLADU

Kromě vína je v originálním historickém sklepení
mimo jiné k vidění také unikátní kóje pro rozsáhlý archív lahvově zralých vín postavená za druhé
světové války. Bylo zde uloženo například i víno,
které se podávalo při inauguraci prezidenta Václava
Havla v roce 2003. K dalšímu z pokladů patří největší sud v České republice stále používaný na víno,
který pojme 20 250 litrů moku. Jsou zde i výroční
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Zážitek z pobytu na tak výjimečném místě umocněný ochutnávkou vynikajících a originálních vín je
pro všechny návštěvníky nezapomenutelný. A letos
dostanou ještě jeden bonus. Do konce roku 2017 si
lidé mohou prohlédnout unikátní obrazovou výstavu, která na 63 velkoplošných panelech zasazených
do dubových sudů oslavuje 80 let existence vinařského družstva v Čejkovicích. Expozice prezentuje
sbírku předmětů, strojů, dokumentace a fotografií
vztahujících se k práci místních vinařů od roku 1936.
Se sklenkou v ruce se tak můžete dovědět, že v roce
1936 stál jeden litr červeného vína 5 korun a jeden
litr bílého vína 6 korun. Zdokumentováno je i to, že
v roce 1945 tisíc archivních lahví odvezli ze sklepa
ustupující Němci, před nimiž, stejně jako před Rusy,
se podařilo z celého družstva zachránit pouze 150 hl
destilátů – Čejkovičtí je zakopali vedle sklepa v sýpce pod káděmi. Návštěvníci výstavy si také mohou
přečíst zajímavosti z tehdejšího tisku nebo si prohlédnout dobové listiny, či sbírku historických etiket s vyobrazením čejkovických sklepů, uvidí vývoj
a proměny loga vinařského družstva v čase a mnohé
další zajímavosti. Na své si během výstavy přijdou
také nejmenší návštěvníci, pro které je přichystáno
14 panelů se zábavným historickým kvízem.

MASARYK, BYLINKOVÝ RÁJ I VINAŘI

V Čejkovicích nejsou jen templářské sklepy a výstava. Turisty láká i původní templářská tvrz nebo

domek, ve kterém v chlapeckém věku vyrůstal první
československý prezident T. G. Masaryk, a také si mohou očichat zdejší bylinkový ráj.
Milovníci seriálů zde najdou místo, kde se natáčeli
populární Vinaři, na jejichž koprodukci se podílely
právě Templářské sklepy Čejkovice.
To vše dělá z Čejkovic jedinečný vinařský cíl.

NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍ ZNAČKA 2016

Potvrdit to může na 26 tisíc spokojených návštěvníků, kteří navštívili v loňském roce Čejkovické his-
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torické podzemí. Nárůst je to úctyhodný, oproti roku
2014, kdy do sklepů přišlo na 14,5 tisíce lidí, je to skok
o 80 %. Ještě žádnému z nich se však nepodařilo najít
legendární zlatý templářský poklad, který se někde
v Čejkovicích údajně skrývá. Třeba se to podaří právě
vám. Pro samotné Templáře je však zajisté nejhodnotnějším současným pokladem zisk ocenění Nejdůvěryhodnější značka 2016, kterou společnosti udělilo
4000 nezávislých spotřebitelů v rámci hodnotitelského průzkumu.
Zažijte snoubení vína, jídla, bylinek a středověké i novodobé historie. Přijeďte navštívit „Největší
vinařskou rodinu“ do Čejkovic, což je také označení
čejkovických družstevníků, kterých je 360 a společně tak tvoří jednoho z největších moravských
producentů vína. Rádi vás uvidí na dni otevřených
sklepů, nebo v rámci Vinné stezky, Vinných trhů,
Svatomartinských vín či dětských Peklohrátek ve
sklepení, nebo jen tak kdykoli chcete. Provedou vás
komentovanou prohlídkou s degustací historickým
sklepením ze 13. století. Prohlídky jsou možné na
objednání v průběhu celého roku a v letních měsících od pondělí do neděle i v pravidelných časech.
Stačí zavolat na tel. čísle 518 309 011 nebo napsat na
e-mailovu adresu info@templarske-sklepy.cz.
Tož na zdraví a na viděnou.
Text: Luděk Tvrdý, Promoplanet
Foto: archiv družstva Templářské sklepy

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

NŮŽ NA STEAKY 5“ KING´S ROW (1820)
Oblíbený kovaný kuchařský nůž z prestižní řady King´s Row. Svými vlastnostmi a dlouhou životností ostří vyhoví nejnáročnějším požadavkům všech
kuchařů včetně profesionálů. Nůž je určený především ke snadnému krájení
masa, díky kompaktním rozměrům ale v kuchyni najde uplatnění i při řadě
dalších úkonů. Délka ostří 125 mm.

SOUPRAVA TREND DELUXE (2738)
Pokud upřednostňujete kvalitní vybavení kuchyně nebo například hledáte exkluzivní dárek, je tato souprava určena přesně vám. V robustní zásuvce z kvalitního bukového dřeva,
kterou lze zároveň používat jako krájecí desku, je bezpečně uloženo 5 špičkových kuchyňských nožů z řady Trend. Tyto nože se vyznačují použitím špičkové oceli a pevnými nýtovanými střenkami.

www.kds.cz
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SKLADOVÉ
HALY
PŘÍSTŘEŠKY
PRO TECHNIKU
OCELOVÉ
KONSTRUKCE
telefon: +420 608 500 658

SYSTÉM
SYSTÉMUNIMONT
UNIMONT 8x3,5m
8x3,5m

email: ikva@ikva.cz
email: ikva@ikva.cz

mobil: 608 500 658
mobil: 608 500 658

www.ikva.cz
www.ikva.cz

Malá Andulka nosí ráda čepičku značky
LittleAngel®. Fotografii nám zaslala
její maminka Jana.
Máte také doma miminko nebo batole
a obléká se do této značky od českého
výrobce Dita Tábor? Pošlete nám
fotografie na mail redakce@scmvd.cz.
Rádi je s vaším svolením zveřejníme.

příspěvky čtenářů

www.ikva.cz

LEHKÉ
KŮLNY
LEHKÉMONTOVANÉ
MONTOVANÉ HALY
HALY –– PŘÍSTŘEŠKY
PŘÍSTŘEŠKY –
– KŮLNY

(-jh-)
Foto: Adéla Černovská

www.littleangel.cz

35061a.indd 1
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