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Radek Chládek 
předseda družstva
VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi v úvodu představit naše oděvní družstvo 
Vývoj, které má již 86 letou tradici. Tato tradice je 
pro nás velmi zavazující a právem jsme hrdi na to, že 
fungujeme do dnešní doby i přes obtížná léta, která 
družstvo provázela. 

Našim sloganem je Tradice, kvalita, elegance a také 
slušnost v  obchodním jednání. Tato slova mohou 
zavádět myšlenky někam do minulosti, ale právě vý-
znam těchto slov stojí za úspěchem našeho družstva 
i dnes. V současnosti zaměstnáváme 180 spolupracov-
níků, tvoříme odpovídající zisk v oděvním oboru, ale 
hlavně se nám daří růst a rozvíjet stabilizační nástro-
je pro další fungování družstva. 

Je také nutno podotknout, že není vše optimální, jak 
se může zdát. Největším problémem je učňovské škol-
ství, které jak víme, nefunguje více než 15 let. I přes 
naše snahy otevřít učňovský obor krejčí, se záměr 
nesetkal s  velkým zájmem dětí jít do učení tohoto 
krásného řemesla. Možná je to také vlivem rodičů, 
kteří chtějí mít doma spíše maturanta z oboru, který 
hledá těžko uplatnění, než vyučeného pracovníka 
s  okamžitou možností nástupu. Dokud se nezmění 
myšlení rodičů a  nebude podpora učňovského škol-
ství ze strany státu, budeme možná více vyrábět 
mimo naše kapacity a  řemeslo bude pomalu mizet, 
tak jak tomu je ve všech ostatních oborech. Pokud má 
svaz možnost apelovat na vládu v  tomto směru, tak 
jsme připraveni nabídnout zázemí pro praxi učňů, 
kteří budou naše jediná budoucnost.  

Naše Krejčovství Vývoj, které jsme otevřeli v Praze 
v roce 2015, dosahuje očekávaného přínosu v oblasti 
šití oděvů na míru. Pokud máte zájem dopřát si kva-
litní servis a oblek na míru, navštivte naše stránky 
www. krejcovství-vyvoj.cz a zarezervujete si termín.

Pokud si chcete odpočinout při cestě po D1 s malou 
zajížďkou, tak vás srdečně zveme do Třeště, kde Vám 
v naší podnikové prodejně nabídneme celý sortiment 
našich výrobku včetně oděvů na míru, více na strán-
kách www.vyvoj.cz.

Nově jsme otevřeli módní dům Vývoj v Brně na Ro-
oseveltové ulici 10. Proč módní dům? Opět se vracíme 
ke kořenům vzniku našeho družstva. Za první repub-
liky byl název módní dům běžně užívaný výraz pro 
obchod s módou stejně, jak je náš dům. Nově máme 

nabídku také pro dámy, které 
u  nás najdou celé patro těch 
nejlepší módních kousků. 

Možná už zase nastal ten 
správný čas být opět hrdý na české značky a produk-
ty, které mají za sebou naše lidi, a do budoucna možná 
jedinou možnost, jak udržet fungování družstev. Pro-
sím, zamysleme se společně, proč nefunguje obcho-
dování mezi jednotlivými družstvy v  takové míře, 
jak bychom si všichni určitě přáli. Vytvoření sku-
tečně sofi stikovaného věrnostního programu, kde 
bude jasné pro každého zaměstnance družstev, jakou 
má výhodu zakoupení produktu z  jiného družstva, 
jasnou motivaci podpořit druhé družstvo a tím si vy-
tvořit velkou zákaznickou skupinu. Tyto platformy 
využíváme u jiných společností a jsme s fungováním 
spokojeni. Sleva už v  této době není ten hlavní pro-
dejní argument, který zákazníci hledají, ale kvalita, 
servis a případně věrnostní platforma může přinést 
lepší prodejnost českých družstevních výrobků. 

Rád bych také poděkoval touto cestou všem pracov-
níkům svazu, kteří jsou pro nás důležitým článkem 
ve fungování družstva.

Přeji Vám všem mnoho pracovních úspěchů a osob-
ní pohody.
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Jedním ze závodů družstva IRISA Vsetín je lisovna plastů. Lisovna plastů je nevíce se rozvíjejícím 
a zároveň stěžejním závodem družstva IRISA. Výrobní program se orientuje na zpracování termo-
plastických hmot vstřikováním a vakuovým tvarováním, úpravu povrchu výlisků potiskem nebo 
vakuovým pokovováním. Vakuové pokovování probíhá v závodě na lisování plastů na jednom 
z nejmodernějších zařízení v Evropě, Arzzufi . Tuto speciální technologii IRISA uplatňuje v rámci 
výrobního programu precizní formou a s pozitivními výsledky.

IRISA, výrobní družstvo, Vsetín

Výroba závodu je zaměřena 
z  větší části na oblast automotive 
(přední i  zadní světlomety a  dal-
ší komponenty do automobilů), 
z  menší části je zde zastoupena 
i produkce pro ostatní odvětví.

Kromě vlastní výroby je důležité 
také dodržování předpisů týka-
jících se ekologie. Stejně tak jako 
lidé je pro fi rmu důležitá i  příro-

da. Obojí se navzájem doplňuje 
a  družstvo chce proto jít cestou 
kvality a současně chránit životní 
prostředí. Za tímto účelem přijalo 
systém environmentálního man-
agementu (EMS), uplatňuje politi-
ku jakosti a  pravidelně obnovuje 
technologický park.

Družstvo Irisa má motto: „Před-
pokladem úspěchu je spokojený 

zákazník i  zaměstnanec“.  Dá se 
říci, že v  dnešní době je to velice 
dobrá cesta k tomu, aby fi rma ob-
stála v tvrdé konkurenci.

Výrobní družstvo IRISA patří 
k  největším zaměstnavatelům 
zdravotně postižených spoluob-
čanů, za což mu bylo letos uděleno 
ocenění Nejlepší zaměstnavatel 
a  Zaměstnavatel roku v  soutěži 
Český patron.
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PETR CHYTIL
manažer kvality
IRISA, výrobní družstvo, Vsetín

Jaké typy výrobků jste schopni 
pro své zákazníky zajistit?
Zajišťujeme výrobu technických 
i pohledových plastových výlisků 
vysoké kvality pro automobilo-
vý průmysl, ale i výlisky pro jiná 
průmyslová odvětví – za zmínku 
stojí např. panely na špičková po-
lohovací zdravotnická lůžka. Dle 
požadavků a potřeb zákazníka na-
bízíme povrchovou úpravu výlis-
ků – vakuové pokovení, kompletní 
montáž světlometů osobních auto-
mobilů, traktorů a vakuové tvaro-
vání. 

Jedná se spíše o technické výrob-
ky nebo například i  pro potravi-
nářský či zdravotnický průmysl? 
Jak již bylo zmíněno, v  převážné 
většině zpracováváme termoplas-
ty pro automotive. Jsou to díly do 
předních a  zadních světlometů, 
blinkry, vnitřní osvětlení, spojky 
hydraulického systému a další.

Jak konkrétně probíhá spoluprá-
ce?
Díky naší fl exibilitě jsme schopni 
reagovat na zákaznické poža-
davky, ať už se jedná o kompletní 
novou výrobu, tedy zákazník zadá 
požadovaný díl a vše ostatní zaří-
díme my od výroby formy až po 
samotný rozjezd do sériové výro-
by. Dále jsme schopni se postarat 
i  o  převzetí zaběhnutých výrob 
k nám dle našich technický a tech-
nologických možností.

Vyrábíte i  pro zahraniční klien-
telu?
Ano, dodáváme slovenským, pol-
ským a německým partnerům.

Je vás možno s  touto nabídkou 
činností vidět na veletrzích?

ROZHOVOR

Veletrhy v  současné době nevyu-
žíváme.
 
Chystáte pro nadcházející rok ně-
jaké novinky, případně nové mož-
nosti ve zpracování technologií? 
V letošním roce jsme se zaměřili na 
optimalizaci výrobních procesů. 
V současné době probíhají staveb-
ní úpravy a stěhování technologií 
pro jejich vzájemnou návaznost 
a zefektivnění výroby.

Při jednom z minulých rozhovorů 
se zástupci vašeho družstva padla 
zmínka, že chcete modernizovat 
váš závod. Jak dalece vám tento 
záměr vyšel?
V  letošním roce probíhá plánova-
ná částečná rekonstrukce budov 
a  prostor. Tyto kroky jsou nutné 
nejenom z důvodu potřebné údrž-
by infrastruktury, ale taky k tomu 
abychom mohli být stále silnými 
hráči na trhu. Například i  díky 
tomu budeme také lépe plnit po-
žadavky enviromentální politiky 
a  do budoucna tak být ještě více 
fl exibilnější pro naše zákazníky.

Pracují v závodě vstřikovny plas-
tů také osoby se zdravotním zne-
výhodněním? 
V  celém družstvu IRISA pra-
cuje zhruba 320 zaměstnanců 
a  z  toho u  nás v závodě okolo 
150 zaměstnanců. Nicméně v  ce-
lém družstvu je více jak 50 pro-

cent osob se změněnou pracovní 
schopností (ZPS). Družstvo i nadá-
le pokračuje v  naplňování prvot-
ního cíle, s  jakým bylo založeno 
a  to zaměstnávat i  nadále osoby 
s  postižením a  začlenit je tak do 
pracovního procesu a společnosti. 
V  ČR patří družstvo k  největším 
zaměstnavatelům zdravotně po-
stižených a  udržuje si tak statut 
poskytovatele náhradního plnění.

Pokud by chtěl někdo s  Vaší fi r-
mou spolupracovat, na koho se 
může konkrétně obrátit?
Určitě, ale asi nejlepší bude navští-
vit náš web: http://www.irisa.cz/, 
kde naleznete příslušné kontakty 
na požadované lidi. 

Děkuji za rozhovor.

Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstva IRISA
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V  pondělí 17. července jednala Rada hospodářské 
a sociální dohody ČR – tripartita. Nebudu se zabývat 
jejím širokým programem a dotknu se pouze několika 
bodů, které považuji za velmi důležité. Jedním z nich 
je bezesporu příprava návrhu státního rozpočtu na 
rok 2018. Ministr fi nancí zde správně upozorňuje, že 
rozpočet nese řadu stop ovlivněných politickým vět-
šinovým rozhodováním při jednání vlády a  poprvé 
jsem na této úrovni slyšel velmi dobře uvedený pře-
hled vysokého a možná i ekonomicky neudržitelného 
růstu mezd ve státní správě za uplynulé období.  Ne-
považuji osobně za podstatné, i když to není správný 
trend, zda rozpočet ve svém výsledku, bez ohledu na 
stávající konjunkturu v našem hospodářství, pracuje 
se státním defi citem ve výši 50 mld. korun. Více mě 
straší skutečnost, že řada premis se v rozpočtu více 
opírá o politická rozhodnutí než o fakta, a to zejmé-
na fakta ekonomická, podložená skutečným stavem 
a potřebami našeho hospodářství, například:

–  Finanční krytí neodpovídá struktuře tripartitou 
a  vládou přijatých priorit a  rozvojových akčních 
plánů. Lze uvést například akční plán na podporu 
rozvoje středních a malých fi rem, jehož realizace 
je pro budoucnost našeho hospodářství jedním 
z vážných úkolů. 

–  Rozpočet nepokrývá schválené a  přijaté záměry 
výstavby dopravní infrastruktury.

–  Nedostatečně je zajištěno krytí nejen plánovaných 
a  připravovaných investic, ale ani již zahájených 
akcí.

–  Rozpočet vykazuje vysoký růst mandatorních vý-
dajů, jejichž budoucí fi nanční krytí lze považovat 

JUDr. Rostislav Dvořák: Státní rozpočet 
na rok 2018 se opírá více o politická 
rozhodnutí než o fakta

přinejmenším za ohrožené zejména při zpomalení 
dynamiky průmyslu (RIA).

–  Lze souhlasit s  posilováním rozpočtu bezpeč-
nostních složek státu (armáda, policie, hasiči), ale 
nikoliv s růstem počtu „úředníků“, který rovněž 
výrazně náklady státu zvyšuje (chybí digitalizace 
a i proto roste byrokracie).

–  Pokud je v  době konjunktury plánován defi cit 
50 mld., je nutné jej opřít o  investice nikoli spo-
třebu.

–  Rozpočet neobsahuje položkové porovnání se sku-
tečností předchozích období a tím v něm může být 
řada problémů skryta.

–  Celkově působí rozpočet jako nesystémový mate-
riál, což může být výsledkem nesourodého přístu-
pu koaličních partnerů ve vládě. 

A bylo by možné pokračovat…

Pokud jste v minulých měsících a  letech narazili na 
některé mnou zpracované materiály ke struktuře 
a  efektivitě našeho českého hospodářství nebo četli 
i  projekt nutné restrukturalizace této struktury, tak 
víte, že hovořím o dvou zásadních problémech. Prvním 
je nízká úroveň rentability českého průmyslu (českých 
fi rem) vyvolaná zejména bezprecedentním otevřením 
trhu v  devadesátých letech a  tím doslova řetězovým 
krachem řady českých fi rem a vynuceným přechodem 
velkého počtu fi rem na nerentabilní výrobu ve mzdě 
a výrobu komponent pro zahraniční fi rmy. Tento pro-
blém lze odstranit pouze zaměřením se na podporu 
české výroby tak, aby české fi rmy směrovaly k  tzv. 
vlastnímu produktu s  odpovídající přidanou hodno-
tou. Nynější struktura výroby velkého počtu našich 
fi rem je v současnosti tak málo rentabilní, že v žádném 
případě neumožňuje (a pokud to nezměníme tak nikdy 
neumožní) růst mezd na neustále diskutovanou úroveň 
pracovníků západní Evropy. K tomu se mohou přiblížit 
jen fi rmy s vysokou rentabilitou a to jsou zejména u nás 
podnikající zahraniční fi rmy. S trochou nadsázky mož-
ná i někteří státní úředníci, kteří dosahují průměrné 
mzdy vyšší než náš průmysl už dnes. 

Tím druhým problémem jsou některé regulativní 
ingerence státu do podnikatelského prostředí, zhor-
šující konkurenční podmínky řadě českých fi rem. 
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Tradičně v  první červencovou sobotu proběh-
ly v  pořadí již 95.  Mezinárodní družstevní den 
a 23. Mezinárodní den družstev. Ústředním téma-
tem bylo v letošním roce začleňování ohrožených 
skupin zaměstnanců. Mezinárodní družstevní den 
se slaví pravidelně od roku 1923, počínaje rokem 
1995 pak probíhá souběžně s Mezinárodním dnem 
družstev, který vyhlašuje OSN.

Záměrem Mezinárodního družstevního 
dne je především zvýšit povědomí veřej-
nosti o  družstvech, představit úspěchy 
družstevního hnutí, jeho ekonomickou 
efektivitu, ideály mezinárodní solidari-
ty, rovnosti i myšlenku světového míru. 
Rovněž si klade za cíl posílit a  rozšířit 
spolupráci družstevního hnutí s  míst-
ními samosprávami a  vládami na národní 
i mezinárodní úrovni.

Oslavy Mezinárodního družstevního dne jsou pro 
družstevní hnutí každoročně mimořádnou příle-
žitostí ke zdůraznění významu družstev. Družstva 
podnikající v  průmyslu a  službách jsou významnou 
silou, která zabezpečuje udržitelnou zaměstnanost 
a bojuje proti nejistotě a  izolaci ohrožených skupin. 
Schopnost družstev vytvářet kvalitní pracovní místa 
dlouhodobě uznává také Evropský parlament, který 
vyzývá členské státy, aby podporovaly vznik a rozvoj 
družstevních podniků. Pracovní místa v družstvech 
se vyznačují dlouhodobými smlouvami, vysokou mo-
bilitou uvnitř podniku nebo přístupem zaměstnanců 
k informacím a školením. Na manažerských pozicích 
působí vysoký podíl žen a mladých lidí.

Podle údajů Mezinárodního družstevního svazu je 
v současnosti na světě 2,6 milionu družstev s více jak 

Mezinárodní družstevní den
jednou miliardou členů, která zaměstnávají 250 mi-
lionů lidí. Pouze 300 největších družstev má dohro-
mady roční obrat rovnající se HDP sedmé největší 
ekonomiky světa. Na vzestupu je družstevní hnutí 
především v  rozvíjejících se zemích, jakými jsou 
Brazílie, Čína nebo Indie, ale silné pozice si drží také 
v  Evropě. Podle souhrnných statistických údajů je 
v Evropě přes 176 tisíc družstev ve všech sektorech 
hospodářství, která mají přes 127 milionu členů 

a zaměstnávají 4,5 milionu pracovníků.

Aktivity Mezinárodního družstevního 
svazu zaměřené na propagaci družstev-
nictví jsou pro další rozvoj hnutí velice 
důležité. Družstevní forma podnikání 
se v  průběhu světové ekonomické kri-

ze ukázala jako odolná a  schopná čelit 
výkyvům globální ekonomiky. Výrobní 

podniky družstev jsou silné a  stabilní fi rmy, 
které ve svých regionech dokázaly udržet zaměstna-
nost v tradičních oborech hospodářství. Družstevní 
forma podnikání se však osvědčuje i  tváří v   tvář 
aktuálním výzvám. Mezinárodní družstevní svaz 
vyzdvihuje skutečnost, že družstva dokáží současně 
vytvářet kvalitní a udržitelná pracovní místa i inte-
grovat uprchlíky. Například v Itálii úspěšně fungují 
sociální družstva, která jsou tvořena uprchlíky až 
z 20 procent.

Mezinárodní družstevní den je v různých formách 
slaven po celém světě, připomenut byl také v rámci 
jednání Politického fóra na vysoké úrovni k  udrži-
telnému rozvoji OSN, které se uskutečnilo v červenci 
v New Yorku.

Text: Mgr. Rodan Svoboda 

 

y
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a

Patří sem například opožděné a  státem společně 
s  odbory omezené možnosti nahradit nedostatek 
pracovníků kvalifi kovanou pracovní silou ze zemí, 
které jsou nám kulturně blízké. Odboroví předáci to 
spojili s vytváření tlaku na růst mezd bez ohledu na 
ekonomické možnosti, produktivitu práce a zejména 
úroveň rentability výroby. Zmínit mohu i  takovou 
„maličkost“, jakou je neuvážené zvyšování hranice 
minimální mzdy bez skutečně odborné a  věci znalé 
analýzy. Argumenty typu, že některé země mají vyš-
ší minimální mzdu než ČR, jsou pravdivé, ale copak 
mohu zvyšovat mzdy, když na to nemám vytvořeny 
podmínky a zdroje? Mohu dát mým zaměstnancům, 
kteří vyrábí oděvy, mzdu jako výrobce automobi-
lů, když na to prostě nevyděláme? Růst minimální 

mzdy už začíná negativně dopadat na řadu malých 
podnikatelů zejména na venkově, kde udržet některé 
služby, prodejny, poštu a pohostinství začíná být vel-
kým problémem a jediná velká fi rma s venkovskými 
prodejnami COOP už signalizuje záměr 800 prodejen 
zrušit. Udrží se na venkově skutečně jenom ti, kteří 
neplatí řádně daně?

Nemám z  toho dobrý pocit, i když jde zatím „pou-
ze“ o návrh státního rozpočtu. Chci věřit, že zdravý 
rozum zvítězí nad hloupostí a politickými proklama-
cemi.

Text: JUDr. Rostislav Dvořák
Foto: archiv
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V rámci projektu „Rozvoj Klastru českých ná-
bytkářů“ se konala členská schůze klastru, která 
byla již tradičně doplněna seminářem a letos také 
novinkou - teambuildingovou akci Hospodářský 
sedmiboj, s cílem vytvořit neformální atmosféru 
pro navázání další spolupráce členů KČN.
Projekt „Rozvoj Klastru českých nábytkářů“ je 
zaměřen na aktivity vedoucí k marketingu a pro-
pagaci klastru, jeho činností, výstupů a služeb na 
pořádání vzájemných setkání a odborných akcí 
orientovaných na zlepšení vzájemné spoluprá-
ce členů klastru a intenzivnější sdílení znalostí, 
prezentace KČN na veletrzích, v tisku i on-line 
prostředí a networking s dalšími specializovaný-
mi organizacemi.

Celý program probíhal v  Bukovanském mlýně. 
Cílem akce bylo navodit atmosféru pravého ven-
kovského prostředí, která je pro tento kraj typická. 
Program řídili a soutěží prováděli zkušení animá-
toři ve věrohodném „jezeďáckém“ oděvu. Účastníci 
akce v týmech zdolávali jednotlivé disciplíny:

– hod vidlemi do dálky,
– slalom v traktoru,
– slalom mezi balíky slámy,
– štafeta trakařů,

Klastr českých nábytkářů uspořádal 
teambuilding Hospodářský sedmiboj

– jízda na koni,
– hod mlynářským pytlem na cíl,
– natahování do koštýře.

Nejlepší žena, muž i  team byli oceněni krásný-
mi cenami, které korespondovaly s  hospodářskou 
tematikou. Za účast v  soutěži si každý zúčastněný 
odnesl malý dárek a diplom.

Celá akce vzbudila mezi členy klastru zájem a po-
zitivní ohlasy. Závěr akce patřil degustaci vín ve 
vinotéce Rotunda s výkladem sklepmistra.

ŘEKLI O AKCI…

Václav Adamec - DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní 
družstvo
„Děkuji za skvělou organizaci členské schůze KČN. 
Vedle zajímavého odborného programu to pro mne 
byla především příležitost v  klidu a  beze spěchu 
formálně i  neformálně prodiskutovat řadu témat 
s ostatními členy klastru. Byla to příležitost, na kte-
rou by si za jiných okolností kdokoli z  nás jen stěží 
udělal čas - a navíc to byla díky doprovodnému pro-
gramu i zvolenému prostředí opravdu skvělá zábava. 
Víc takových schůzí, prosím!“ 
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 Jaroslav Tomka - FMP-Lignum, výrobní družstvo

"Myslím, že to bylo super, a nic bych na tom neměnil."

Daniela Boučková - ABF, a.s.
„Moc děkujeme za výborné zorganizování   členské 
schůze a přidruženého programu. Co se týče semináře, 
byly zde  zajímavé a podnětné příspěvky, myslím si, že 
i časově to bylo dobře naplánováno. Teambuilding  byl 
výborný a  zábavný a  myslím si, že každého z  nás to 
moc bavilo. Animátoři byli skvělí.   Prostředí, ve kte-
rém se vše odehrávalo, bylo také super, víno výborné, 
takže moc rády na tuto akci vzpomínáme. Diplom za 
Hospodářský sedmiboj mi visí na nástěnce.“

Jiří Valeš - A-Z Risk Service spol. s r. o.
„Za mne byla celá akce dokonale zorganizována. Úžas-
ný byl rozhodně výběr místa Bukovanského mlýna, 
který vtiskl celé akci jakousi pohodovou atmosféru, 
kde měli členové KČN i hosté důvod k úsměvu a niko-
liv k nervozitě. To se projevilo určitě jak na semináři, 
tak hlavně na hospodářském sedmiboji, jenž stmelil 
lidi jak v  týmech, tak i  celkově... A  odtud je již jen 
kousek k vzájemným obchodům, spolupráci, služební 
komunikaci. Škoda jen, že se nesešlo více členů.“ 

Maria Wohlrabová - ABF, a.s.
„Pravidelně se účastníme členských schůzí klastru, 
protože je třeba vědět a být při tom! Ale letos nás se-
tkání v Bukovanském mlýnu přímo nadchlo. Krásné 
prostředí, skvělé ubytování a  jídlo, dynamicky pro-
bíhající   členská schůze a  zajímavý seminář, který 
nám pomohl získat kontakty, které jsme ihned vyu-
žili. Vtipný a tmelící zábavný program nám umožnil 
lépe se poznat a  skutečně navázat osobní kontakty. 
Hospodářský sedmiboj byl skvělý, uvolňující  a neza-
pomenutelný!  Ochutnávka ve sklípku a společenský 
večer již jen doladily příjemně strávený den. Chceme 
poděkovat vedení klastru za perfektní přípravu akce, 
počínaje přípravou formulářů a kupónů, až po osobní 
nasazení a boj v montérkách!“

Martina Procházková - NADOP - VÝROBA NÁBYT-
KU, a.s.
„Akce na Bukovanském mlýně byla velice zdařilá. 
Výběr prostředí perfektní. Organizace byla zvlád-
nuta na jedničku, vše plynule navazovalo, na nic se 
nečekalo. Jednání proběhlo stručně, jasně a věcně, vč. 
hlasování.“

Radim Tichý - Veletrhy Brno, a.s.
„Klastr českých nábytkářů potvrdil svoji pozici 
v  rámci nábytkářského průmyslu, kdy je schopen 
sdružit hlavní lídry trhu a svojí prací a aktivním pří-
stupem přinést maximální efekt. Kromě ofi ciálních 
činností umí svým členům zajistit originální neofi -
ciální atmosféru během neformálních setkání. Tato 

příjemná atmosféra pomáhá posílit vzájemně výhod-
nou spolupráci všech členů a partnerů.“

Text a foto: KČN
(-jh-)
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(pokračování z VD č. 5/2017)

TEST 
PROPORCIONALITY 
Přiznejme si, že všechny udá-
losti hodnotíte podle toho, jaký 
dopad mají či budou mít na vás. 
Jak se rozhodovat na zákla-
dě informací i  desinformací, 
podstatných či nepodstatných 
informací v dnešní postfaktové 
(popravdivé) době, jak elimino-
vat lidské nedokonalosti není 

dnes vůbec jednoduché. Už jen rozlišovat, co jsou ově-
řená fakta a co je jen účelový názor někoho, je problém. 
Například při srovnání rádia a internetu je předpoklad 
vyšší informovanosti prostřednictvím internetu, ale 
ten je mylný. Dnes je řada zpráv, co jsou zprávami do 
doby, než se prokáže, že to jsou lži. Informovanost tedy 
jde dolů, to je ono, to politik potřebuje. Hodně témat, 
žádná hloubka, je tam i zábava atd. 
 

Co byste řekli, že je výsada velkých lidí, ne těch co 
si na to jen hrají? Je to zejména to, že umí přiznat zá-
sluhy druhých (to dnes umí málokdo). Člověk tohoto 
formátu používá například slova díky vám, jsem vám 
zavázán, díky vašemu tipu atd., umí používat kouzel-
ná slůvka jako prosím, děkuji. Slušnost není slabost! 
Rozpoznali jste lidské nuly kolem sebe? Za slušností 
není strach, jak si dnes řada nedozrálých šéfů myslí, 
ale naopak síla. Je dnes hodně těch, kteří nepřijímají 
zodpovědnost za své činy, neumí se poučit z  neú-
spěchu, vysílají tím jasný signál o  svém charakteru 
a  zralosti. To je varování pro každou fi rmu - jejich 
ego neumí přijmout prohru, nejsou schopni poučit se 
z neúspěchu, nevyhnou se stejnému omylu. 

VÝMĚNNÝ OBCHOD
V  manažerských příručkách najdete hlavně success 
stories, tedy jakási desatera úspěchu. To co vede 
k  neúspěchu, o  těchto krocích se moc nepublikuje, 
a  narozdíl od rad, jak být úspěšný, fungují bohužel 
většinou spolehlivě. Je to i  zkušenost za 24 ročníků 
soutěže Manažer roku. Bohužel stále platí, že na-
příklad někomu byla propůjčena funkce a  on místo 
toho, aby sloužil těm, co mu dali důvěru, svůj úřad 
zneužívá…  V politice se dodnes obsazují místa podle 
stranického klíče či jako výměnný obchod, kdy nej-
cennější mincí není loajalita k zemi, fi rmě atd. a jejím 
hodnotám, ale k člověku, který o obsazení pozice roz-
hoduje či k ní významně přispěl. 

Na druhou stranu, například pokud se přes změť 
politiků dostane k  vysokým funkcím někdo, kdo je 
ochoten pracovat pro tuto zemi, rozjíždí se stroj, jenž 

ho má skandalizovat a  koneckonců zničit. Pak díky 
neschopnosti celého justičního systému (možná zko-
rumpovanosti) stát není schopen postihovat zásadní 
delikty, ale tím více trestá drobné přestupky jednot-
livců. Dnešní politici, i  když si budují jinou image, 
nejsou na tom lépe. Někdy hůře, a věřte, že časem to 
bude vypadat zřetelněji. 

 OUTSOURCING 
Když už je vše v negativním pohybu, tak změny hospo-
dářské politiky jsou pouhá slova. Po vládě hlupců jsme 
dnes neautonomní, tedy odvozená ekonomika, navíc 
monokulturní a  na outsourcingu závislá. Protože 
jsme svůj kapitál prodali a pod vedením jedné strany 
následně rozkradli. Celá kuponová privatizace byla ze-
jména nástrojem k rozkradení pro vyvolené. Ale podle 
teorie digitální demence dnes berou počítače již lidem 
vůli, empatii a paměť. To je dnes žádoucí stav, jinak by 
to mohlo přivodit další kumulativní negativní emoce 
národa. Je načase pochopit, že česká ekonomika není 
malá, proexportní a otevřená, ale prostě jen v zásadě 
outsourcovaná, tj. neautonomní, závislá, odvozená 
a hostitelská pro zahraničně vlastněné podniky.
 

Jak říká profesor Milan Zelený, musíme znát příčiny, 
bez diagnózy příčin nelze předepsat léčbu. V minulos-
ti Česko ztratilo svoji identitu, stalo se díky spolčení 
hlupců ekonomickým, politických a  kulturním pří-
věskem. V 90. letech došlo k nezákonnému rozprodání 
českého kapitálu náhradou za prosté peníze, které byly 
rozkradeny a  projedeny. Pod vedením nedouků v  90. 
letech jsme se doslova zbavili odkazu našich velikánů 
jako např. Komenský, Borovský, Čapek, Baťové, Perout-
ka atd. a  nahradili umělou imitací toho nejhoršího. 
Myslím, že historický soud, v hodnocení likvidace toho 
nejcennějšího, co náš národ měl, bude nemilosrdný. 
 
ZNALOSTNÍ MANAGEMENT
V  globální soutěži je nesporně zdrojem konku-
renčních výhod účelné a efektivní využití znalostí. 
Znalost je nehmotné aktivum přispívající k hodno-
tě organizace, dnes již větším dílem než její aktiva 
hmotná. Znalostní management představuje po-
měrně mladou disciplínu, která dává dohromady 
koncepty z  různých oblastí lidské činnosti. Otázka 
je, jde-li za a) o  módní manažerský trend či za b) 
o  významný zdroj rozvoje. Jednoznačně za b) je 
správně. Znalostní organizace má sedm charak-
teristik. Organizace znalosti nejen akumulují, ale 
i vytváří. Znalosti se stávají potenciální silou a jsou 
dnes strategickým zdrojem. Znalosti zajišťují stabil-
ní tempo růstu, dále konkurenční výhodu a tedy ve 
svých důsledcích výkonnost. 
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 Spravovat znalosti se ukazuje pro fi rmy jako zásadní. 
Sice nerozumíme tomu, jak emoce ovlivňují aktuální 
úsudek, tedy jak se lidé odchýlí od toho, co by pro ně 
bylo výhodné, protože teorie racionální nepozornosti 
se zatím nevztahuje na intuitivní rychlá rozhodnutí. 
Ale opravdový ekonom (ne ten knižní, co čerpá z po-
uček) si většinou nemyslí, jako experti z 90. let, že se 
lidé chovají podle učebnic. Nevíme sice, jak rozhod-
nutí konkrétního poslance nebo manažera ovlivňuje 
počasí, ale určitě víme, jak jej ovlivňují peníze a jeho 
zájem jen o soukromý vzestup. Na zákonech je to stále 
vidět. 
 
TRENDY
Dnes značná část uživatelů internetu na sebe sama 
prozrazuje spoustu na sebe spoustu cenných věcí. Na-
víc lidé, co trpí osamělostí a nejen oni, obecně ti, co jim 
schází přirozená mezilidská komunikace, jsou schopni 
o sobě říci spoustu osobních věcí, aniž vědí, co činí. Pak 
lze snadno (digitální stopa je prakticky nesmazatelná) 
zpětně vysledovat spotřebitelské chování, fi nanční 
situaci, odhadnout okruh přátel atd. Počítačový a in-
ternetový svět se dnes stává velikým bitevním polem 
psychologické a informační války. Některé manipula-
tivní systémy jsou schopny zkreslovat informace tak, 
že v hromadném rozsahu posouvají hranici mezi prav-
divou a lživou presentací reality. 
 

Cílem je manipulativně ovlivnit emoce, motivy 
a celkové uvažování lidí. To se dnes již běžně děje. Ma-
nipulátor říká, to je realita. Tomuto jevu se říká doba 
postfaktová, pro některé politiky dar z nebes. Zákony 
vznikají sice v parlamentu, ale na poslance mají neza-
nedbatelný vliv lobbisté prosazující zájmy své či jiných. 
Lobbingu by se měla i v ČR týkat srozumitelnost a tedy 
nějaká pravidla. Ve vyspělé Evropě sice běžné, ale u nás 
to politické strany více jak 20 let odmítají. Protože čím 
je zákon složitější a  fragmentovanější, tím dává větší 
prostor pro lobistické tlaky. Komplikovanost právní 
normy může mít podobu velkého počtu případů, které 
pak vedou k velkému počtu výjimek, což vyhovuje úz-
kým skupinám a tedy též „lobistům“. 

 PŘEZNAČOVÁNÍ
Pokud se člověk chová stádově (ve smyslu jak ten 
druhý), je řada jevů předvídatelná. Ale racionální ne-
pozornost říká, že si vybíráme, co je pro nás osobně 
důležité. Vnímáme jen malou část reality, proto nás 
reklama snadno svede nějakou fi ntou. Dnes lze lehce 
obalamutit člověka - pokud má politik dost peněz, 
má svou kamarilu expertů, která koná permanentní 
průzkumy, tak ti ho vedou k  vítězství. Poradci shr-
nou informace a nálady, doporučí mu, co je pro jeho 
popularitu (ne pro ČR) důležité. Ten se pak chová 
populisticky, jako ‚loutka‘ v  rukách profesionálních 
agentur. Klidně pak během krátké doby změní názor 
několikrát, jsme toho průběžně svědky. Kdo to sledu-
je, musí být z toho depresivní. 
 

Klasické politické strany prohospodařily značnou 
část kapitálu a  proto „stranický brand“ má dnes 
omezenou hodnotu. Na tom staví úspěch řada no-
vých seskupení. Vládní strany a  hnutí si pomáhají 
různě, klasickým chvatem je zvýšení mezd státních 
zaměstnanců v předstihu s podprahovým sdělením, 
volte nás. Zde poradci na kampaně evidentně zapra-
covali. Můžete se smát, že slogany jsou prostoduché 
(„prostě to vyřešíme“), ale každý člověk aspoň trochu 
seznámený s rozhodováním v podmínkách nezpraco-
vatelného informačního šumu, bude pravděpodobně 
souhlasit s  tím, že kampaň za účelem vítězství byla 
postavena v zásadě jediným možným způsobem. Sice 
falešná, ale úspěšná. Tak to dnes je. 
 
KOLIZNÍ DRÁHA 
Máme představu či aspoň tušení, jaké chceme mít ze-
mědělství? Nebo je nám to jedno? Pravicovým kom-
somolcům to jedno bylo, mnohé nasvědčuje tomu, že 
prioritně řešili své osobní zájmy, vzestup nejbližších 
atd. Jejich výroky se sice zcela míjely s  realitou, ale 
opravit je, znamená vždy 10 x větší úsilí k eliminaci 
než jejich vznik. Škody způsobené diletanty (v země-
dělství pravicoví komsomolci) jsou značné. Tím spíš 
je třeba poukazovat na, u nás dlouhá léta ignorova-
nou, moudrost předků, že bez funkčního zemědělství 
se z nás stane země druhého řádu. Rada pro politiky, 
i takto by měla být pro 21. století defi nována národní 
identita této země.

Je to o  to důležitější dnes, v době postfaktové (po-
pravdové), krize hodnot, environmentální krize, 
fi nanční krize, migrační krize, klimatické změny 
aj. a  totality peněz k  tomu. Klimatická změna bude 
největší silou 21. století, proto půjde též o to zastavit 
degradaci a  udržet produkční potenciál zemědělské 
půdy. Jak o tom opakovaně píšeme, tempo změn bylo 
dříve pomalé, takže bylo snadné se přizpůsobit. Dnes 
už je ale relativně rychlé a  všichni jsou za vývojem 
pozadu. Všichni začínají říkat, že je něco překvapilo, 
že o něčem nevěděli. Naše síla ale může vyrůstat jen 
z toho, že umíme předvídat to, co nás čeká. 
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Vpravo: autor článku PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt a Ing. Martin 
Pýcha (úřadující předseda představenstva Družstevní Asocia-
ce ČR)
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 ZÁVĚR 
K zásadním trendům bude patřit zvyšování vlivu ta-
citních znalostí (mj. jde o sdílené vize a hodnoty), pro-
tože se globálně zvyšuje konkurence, enturbulence, 
narůstá význam zvládání emocí, v nichž je ohromná 
energie lidí (to bude základní manažerská doved-
nost). Dlouhodobou konkurenční výhodou již nebude 
strategie, produkt a provozní excelence, jak si spous-
ta osobnostně nevyzrálých lidí stále myslí, ale bude 
to kvalitní management sám. To je dnes již zásadní 
- manažer má dělat vše pro úspěch druhých a vytváří 
k  tomu podmínky. Běžné jsou dnes případy, kdy šéf 
dělá v zásadě vše jen pro svůj vlastní vzestup, (i když 
tvrdí opak), pro cestu do politiky atd. Zamysleme se 
nad tím a zjistěte, proč to tak může být? Malá nápo-
věda - někde je tomu tak, že nekvalita managementu 
je substituována právě výše zmíněným důrazem na 
strategii, produkt a provozní excelenci. 
 

Dnes se snižuje uspořádanost procesů a tedy jejich 
předvídatelnost atd. Když zmíním manažery s nízkou 
sociální inteligencí, je jich mezi námi hodně, protože 
jsou nepochopitelně zvýhodňováni, ale oni by měli 

být naopak ve prospěch fi rmy postupně eliminováni. 
O tom více v nějakém dalším pokračování. 

Způsobů ničení fi rem je mnoho. Ale není nic horšího 
než dokonale a důsledně dělat špatné věci s dobrým 
úmyslem. Historie neúspěšných fi rem je plná tako-
výchto případů. 

 Na závěr jedna rada: „čím je šéf sebejistější, trvá 
urputně na svých postojích, rozhodnutích atd., tím 
je jeho pocit vlastní nedostatečné hodnoty, vyšší“. 
Toto musí časem fi rmu znevýhodnit, zejména v dneš-
ní době turbulence, superkonkurence atd. Lidé pak 
budou častěji trpět syndromem vyhoření a to jen pro 
osobní nedostačivost šéfa a ukojení jeho sociální pa-
tologie. Jejich styl řízení vede k  ovládání lidí kolem 
sebe, jejich způsob patologického používání moci vy-
ústí v poslušnost bez vlastního názoru a koneckonců 
traumatizaci podřízených. Z rozsáhlých průzkumů je 
zřejmé, že pak až 70 procent lidí nevyužívá své schop-
nosti zcela. Takto to chceme? 

Text: PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt, fi remní sociolog

Výrobní družstva se představí 
na agrosalonu Země živitelka 2017

Svaz českých a  moravských 
výrobních družstev vás zve 
k  návštěvě společné expozice 
členských výrobních druž-
stev na Mezinárodní výstavě 
družstevnictví doprovázející 
44. ročník mezinárodního agro-
salonu Země živitelka, který se 
koná ve dnech 24. 8. – 29. 8. 2017 
na výstavišti v  Českých Budě-
jovicích. Společná expozice vý-
robních družstev s  podtitulem 
„Český výrobek na českém 
trhu“ se jako tradičně nachází 
v pavilonu E1, družstvo Kovo-
bel Domažlice vystavuje v pa-
vilonu T2.

Výrobní družstva na výstavě 
představí široký sortiment své 
produkce zahrnující kovovýro-
bu, technologická zařízení pro 
zemědělství, nožířské zboží, 
zahradní nářadí, nábytek, plas-
tové zboží pro domácnost, textil 

a  oděvní výrobu, koženou ga-
lanterii, kosmetické výrobky, 
nátěrové hmoty, ale i  morav-
ské víno. 

VYSTAVUJÍCÍ 
ČLENSKÁ VÝROBNÍ 
DRUŽSTVA:
pavilon E1 – Detecha Nové 
Město nad Metují, DUP Pel-
hřimov, KDS Sedlčany, Kovo 
Družstvo Olomouc, Ledenický 
nábytek Ledenice, STYL Plzeň, 
Templářské sklepy Čejkovice, 
Tvar Pardubice, Vřídlo Karlovy 
Vary

pavilon T2 – Kovobel Domaž-
lice

Stánek Svazu českých a  mo-
ravských výrobních družstev 
naleznete v pavilonu E1.

(-rs-, -lb-)
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Rozhodnutí obsažená v  usneseních členské schůze 
mají pro činnost družstva zásadní význam. Zákon 
o obchodních korporacích stanoví, že tato rozhodnutí 
působí vůči družstvu okamžikem přijetí a všem čle-
nům družstva ukládá je dodržovat. Usnesení členské 
schůze, jako nejvyššího orgánu družstva, jsou proto 
pro činnost družstva i výkon působnosti jiných jeho 
orgánů určující. 

 Vedle požadavku, aby usnesení členské schůze 
nebylo v  rozporu s  právními předpisy, vyplývá ze 
zákona o obchodních korporacích také, že toto usne-
sení nesmí být v rozporu ani se stanovami družstva 
anebo s dobrými mravy. Je zřejmé, že z hlediska této 
právní úpravy v zákoně je přikládán obsahu stanov, 
který představuje ujednání členů o právních pomě-
rech jejich družstva včetně s tím spojených práv a po-
vinností těchto členů, stejný význam, jako právnímu 
předpisu. Obdobně je tomu, pokud jde o dobré mra-
vy. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je 
podle zákona o obchodních korporacích jeho rozpor 
s  právními předpisy nebo se stanovami družstva 
anebo také rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy. 

 Soulad usnesení členské schůze s  požadavky da-
nými uvedenou právní úpravou je zvlášť významný 
pro členy družstva vykonávající funkci ve voleném 
orgánu družstva, a to vzhledem k jejich povinnostem 
vyplývajícím z  toho, že přijali funkci člena takové-
ho orgánu. Tito členové jsou při výkonu 
svých funkcí povinni jednat s  péčí 
řádného hospodáře a  pokud tak ne-
činí, nemohou se dovolávat toho, že 
plnili usnesení členské schůze. 
V  případě družstva, které je 
v  likvidaci, má v  tomto směru 
obdobné postavení i  likvidá-
tor družstva.

 Od uvedených důvodů 
neplatnosti usnesení 
členské schůze je třeba 
odlišovat důvody urče-
né právními předpisy, 
pro které se pohlíží na 
usnesení členské schů-
ze, jako by nebylo 
přijato. Tím se rozumí 
usnesení členské schůze, 
které nevyvolává žádné 
právní účinky, a které pro-
to nemá žádný vliv na vznik 
jakýchkoliv práv či povinností. 

V  jakých případech se hledí na rozhodnutí orgánu 
obchodní korporace, a tedy i usnesení členské schůze 
družstva, jako by nebylo přijato, se na základě zákona 
o obchodních korporacích posoudí podle ustanovení 
občanského zákoníku upravujícího spolky. Zákon 
o  obchodních korporacích současně stanoví, že na 
rozhodnutí orgánu obchodní korporace se hledí, jako 
by nebylo přijato, také tehdy, je-li jeho obsah neurčitý 
nebo nesrozumitelný anebo zavazuje-li k  nemožné-
mu plnění.

 Pro případ, že je dán některý z důvodů neplatnosti 
usnesení členské schůze spočívající v  rozporu to-
hoto usnesení s  právními předpisy nebo stanovami 
družstva anebo s  dobrými mravy, vymezuje zákon 
o  obchodních korporacích podmínky, za nichž je 
možné se dovolávat neplatnosti takového usnesení 
u soudu. Přitom tento zákon odkazuje na ustanovení 
občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské 
schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo 
stanovami a současně určuje některé z těchto podmí-
nek sám.

 Z uvedené právní úpravy vyplývá, že osobou opráv-
něnou obrátit se v této věci na soud je především člen 

Neplatnost usnesení členské schůze

13 

8/2017  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

VD_08_2017.indd   13 27.09.17   14:44



p
rá

vn
í o

ké
n

ko

družstva, když vedle člena družstva zákon výslovně 
uvádí jako osobou k  tomu oprávněnou také člena 
představenstva nebo kontrolní komise, tedy osoby, 
které mohou být členy uvedených volených orgánů 
družstva, jen jsou-li členy tohoto družstva. V případě 
družstva, které je v likvidaci, má právo dovolávat se 
neplatnosti usnesení členské schůze u soudu také lik-
vidátor, a to i tehdy, když není členem družstva.

 Podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení 
členské schůze rozhodnutím soudu nemusí předchá-
zet vznesení námitky na členské schůzi anebo u jiné-
ho orgánu družstva. Musí být však dodržena zákonná 
lhůta pro uplatnění práva dovolat se neplatnosti 
usnesení členské schůze u  soudu. Není-li návrh na 
vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze soudu 
podán v zákonné lhůtě, právo dovolat se neplatnosti 
tohoto usnesení členské schůze zanikne.

 Lhůta pro uplatnění uvedeného práva činí tři mě-
síce a počítá se ode dne, kdy se ten, kdo je oprávněn 
soudu návrh podat, o přijetí usnesení členské schůze 
dozvěděl anebo mohl dozvědět. 

Současně platí, že tato lhůta uplyne nejpozději do 
jednoho roku ode dne, kdy bylo usnesení členské 
schůze přijato. 

 Jestliže došlo k přijetí usnesení patřícího do působ-
nosti členské schůze při rozhodování per rollam, po-
číná uvedená lhůta pro uplatnění práva u soudu běžet 
stejně tak ode dne, kdy se ten, kdo je k jeho uplatnění 
oprávněn, dozvěděl nebo mohl dozvědět, že usnesení 
bylo tímto způsobem přijato. Uvedené platí obdobně 
i  při rozhodování na členské schůzi konané formou 

dílčích členských schůzí s tím, že lhůta pro uplatnění 
práva podat návrh na vyslovení neplatnosti usnese-
ní členské schůze běží ode dne konání poslední dílčí 
členské schůze.

 Přezkoumává-li soud usnesení členské schůze, činí 
tak na základě právní úpravy dané občanským záko-
níkem v  širších souvislostech a  samotný rozpor to-
hoto usnesení s právními předpisy nebo stanovami, 
popřípadě rozpor přezkoumávaného usnesení s dob-
rými mravy, nevede vždy k  vyslovení neplatnosti 
tohoto usnesení rozhodnutím soudu. Soud vzhledem 
ke zmíněné právní úpravě neplatnost usnesení člen-
ské schůze nevysloví, pokud došlo k porušení zákona 
nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, 
a  je v  zájmu družstva hodném právní ochrany ne-
platnost tohoto usnesení nevyslovit. Soud neplatnost 
usnesení nevysloví ani tehdy, jestliže by tím bylo 
podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého 
v dobré víře.

 Jestliže právo dovolat se neplatnosti usnesení 
členské schůze nebylo uplatněno v  zákonné lhůtě, 
anebo soud návrhu na vyslove-
ní neplatnosti usnesení členské 
schůze nevyhověl, nelze plat-
nost tohoto usnesení členské 
schůze již přezkoumávat, ledaže 
jiný právní předpis než zákon 
o  obchodních korporacích, sta-
noví jinak.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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V  reakci na apel některých českých politiků 

upozornil Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident 
Hospodářské komory ČR, že by v tuto chvíli bylo ne-
zodpovědné, kdyby Česká republika vystoupila z Ev-
ropské unie. Nový silniční balíček Evropské komise, 
který mj. stanovuje výjimku z pravidel pro vysílání 
pracovníků v silniční dopravě ve výši tří dnů v obdo-
bí jednoho měsíce, označil za naprostý výsměch. Na 
tom se shodl s Ing. Jaroslavem Hanákem, preziden-
tem Svazu průmyslu a dopravy ČR a Janem Wiesne-
rem, prezidentem Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů ČR. Prezidenti upozornili, 
že je nyní akutně nutné odstranit národní opatření 
v silniční dopravě přijímaná členskými státy s cílem 
ochránit vlastní trh pod nálepkou ochrany sociál-
ních jistot a usilovat o snížení administrativní zátě-
že, kterou vysílání pracovníků představuje.
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„Chceme lepší fungování vnitřního trhu bez ochranářských opatření a větší energetickou 
nezávislost“, apelovali nejvyšší představitelé zaměstnavatelských a podnikatelských or-
ganizací v ČR na poslance Evropského parlamentu. Na pravidelném setkání zakladatelů 
CEBRE – Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Konfederace zaměstna-
vatelských a podnikatelských svazů ČR s poslanci Evropského parlamentu bylo 16. června 
diskutováno vysílání pracovníků na vnitřním trhu EU, balíček pro čistou energii a o ob-
chodní dohody EU s třetími zeměmi.

HK ČR: Vystoupit z EU by v tuto chvíli 
bylo nezodpovědné

Setkání s poslanci Evropského parlamentu

Zleva: Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (prezident HK ČR), 
Ing. Jaroslav Hanák (prezident SP ČR), Jan Wiesner 

(prezident KZPS), Ing. Mgr. Alena Mastantuono (ředitelka CEBRE)

VD_08_2017.indd   15 27.09.17   14:44



z 
B

ru
se

lu

Zimní energetický balíček může být pro evropský 
a český průmysl přínosem, ale i prokletím. „Předpisy 
musí být proto přijaty ve formě, která neohrozí prů-
mysl a  zaměstnanost a  nezvýší náklady pro spotře-
bitele“, uvedl na jednání prezident Svazu průmyslu 
a  dopravy ČR Jaroslav Hanák. V  oblasti energetiky 
zdůraznili prezidenti potřebu větší energetické nezá-
vislosti ČR. Shodli se, že nechtějí doplácet na špatně 
nastavené mechanismy v okolních zemích. 

Zakladatelé CEBRE opětovně vyjádřili svou podpo-
ru obchodním dohodám, zejména pak dohodě s  USA 
a  Japonskem. Nyní záleží na americké straně, zda je 
ochotna o  obchodě opět jednat. Jaroslav Hanák také 
zdůraznil potřebu uzavření obchodní dohody EU 
s  Vietnamem a  vyzval poslance ke spolupráci na její 
ratifi kaci. 

Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnava-
telských a podnikatelských svazů ČR, která zasedání 
hostila, pozitivně zhodnotil spolupráci se členy Ev-
ropského parlamentu a  vyzval k  další diskusi o  ak-
tuálních tématech. Zakladatelé CEBRE se s  poslanci 
Evropského parlamentu shodli, že je třeba intenziv-
ně diskutovat o směřování České republiky v rámci 
Evropské unie s cílem defi novat naši roli v EU. Kon-
krétně to znamená, zda se zapojit do spolku zemí usi-
lujících o  větší integraci či nikoliv. Poslanci rovněž 
požádali o hlubší diskusi v oblasti energetiky. 

Zdroj: KZPS, CEBRE
Foto: Jana Henychová

www.kzps.cz www.cebre.cz
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Skupina nezávislých odborníků v oblasti politiky soudržnosti představila svou fi nální zprá-
vu o zjednodušeném rámci pro fondy EU po roce 2020. Přestože má politika soudržnosti 
EU nepopiratelně dobré výsledky, při současném objemu pravidel není pro místní úřady 
vždy snadné fondy EU řídit a pro podnikatele je složité podat žádost o fi nancování z EU. 
Zjednodušení má proto zásadní význam a Evropská komise by měla prozkoumat, jak v roz-
počtovém rámci na období po roce 2020 přístup k fondům EU dále zjednodušit.

Pracovní skupina představuje návrhy na 
zjednodušení přístupu k evropským fondům

To je hlavní sdělení, s  nímž skupina na vysoké 
úrovni pro otázky zjednodušení přichází do diskuse 
o budoucnosti fi nancí EU, kterou Komise 28. června 
zahájila tematickým diskusním dokumentem, po-
sledním z  pěti diskusních dokumentů zveřejněných 
v návaznosti na její bílou knihu o budoucnosti Evro-
py, publikovanou 1. března.

Komisař pro rozpočet a  lidské zdroje Günther 
H. Oettinger uvedl: „Občané od EU očekávají, že 
bude dělat více, ale její rozpočet se snižuje. Toto 
dilema musíme vyřešit tím, že stoprocentně vy-
užijeme každé vynaložené euro. A  jednoduchá 
pravidla umožňují lepší vynakládání prostřed-
ků.“

VD_08_2017.indd   16 27.09.17   14:44
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„Menší počet jednodušších pravidel znamená lepší 
výsledky a  méně chyb. Zaměřme se tedy na to, na 
čem záleží: zlepšit život občanů v celé Evropě,“uvedla 
komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová.

Jak dale řekla komisařka pro zaměstnanost, soci-
ální věci, dovednosti a  pracovní mobilitu Marianne 
Thyssenová, využití potenciálu zjednodušení nám 
ušetří peníze a čas, které můžeme místo toho použít 
k posílení sociální konvergence v Evropě.

„Zjednodušení přístupu k  fondům soudržnosti EU 
i využití jejich prostředků zcela jistě pomůže přiblížit 
EU občanům,” vyjádřil se předseda pracovní skupiny 
Siim Kallas.

Skupina dospěla k závěru, že současná pravidla mají 
efektivní strukturu, potřebují ale tzv. „pročistit“. 
Sdílené řízení by mělo být zachováno, aby byla zajiš-
těna vzájemná důvěra a společné cíle v oblasti růstu 
a pracovních míst. Jednoduchost je nicméně svázána 
s malým počtem pravidel. Skupina označila ta, která 
by měla být zrušena nebo radikálně zredukována.

Pravidla u  různých fondů a  nástrojů EU by měla 
být harmonizována, aby vznikly synergie a  aby 
příjemci mohli pro tentýž projekt žádat o fi nanco-
vání EU z různých zdrojů (jde o pravidla pro státní 
podporu, zadávání veřejných zakázek a  metody 
úhrady nákladů). Například pokud se v oblasti po-
litiky soudržnosti budou uplatňovat stejná pravidla 
jako u  Evropského fondu pro strategické investice 
(EFSI), budou mít malé a střední podniky snadnější 
přístup k podpoře.

Ještě jednodušší rámec by měl být k  dispozici pro 
všechny členské státy a regiony, pokud by splnily ně-
kolik kritérií - spolehlivé systémy řízení a kontroly, 
významné spolufi nancování na vnitrostátní úrovni 
v zájmu motivace k rozumným výdajům, identifi ko-
vání klíčových strukturálních reforem, jež mají být 
provedeny, a  zaměření na několik málo prioritních 
oblastí v zájmu realizovatelnosti.

Skupina navrhuje, aby se pravidla EU potom omezo-
vala pouze na strategické investiční priority a výda-
jové zásady. Prostředky z fondů EU by se distribuovaly 
prostřednictvím stávajících vnitrostátních adminis-
trativních mechanismů a audit prováděný Komisí by 
měl omezený záběr. Každý členský stát by se s Komisí 
dohodl na strukturálních reformách, jichž má být 

dosaženo, a konkrétních výstupech, na nichž budou 
záviset úhrady.

Zjednodušení už přineslo své ovoce - komisař 
Oettinger představil tři zprávy o  plnění rozpočtu 
EU na rok 2016. Vyplývá z  nich mimo jiné, že díky 
zjednodušeným pravidlům EU je pro místní úřady, 
zemědělce a  podniky snadnější využívat fondy EU 
efektivně a správně. Ve stejném duchu Komise v září 
2016 navrhla zjednodušit pravidla, podle nichž získá-
vají prostředky z EU členské státy a jiní příjemci.

Evropská komise v  roce 2015 vytvořila skupi-
nu na vysoké úrovni, jež měla najít způsob, jak 
pravidla politiky soudržnosti zbavit nadměrné 
složitosti. To vše v kontextu přezkumu víceletého 
fi nančního rámce na roky 2014–2020 v  jeho po-
lovině, do něhož se skupina významně zapojila, 
i diskuse o rozpočtovém rámci na období po roce 
2020.

Předseda této pracovní skupiny Siim Kallas je 
bývalý místopředseda Evropské komise odpověd-
ný za administrativní záležitosti, audit a boj proti 
podvodům a  dopravu. Je to také bývalý premiér 
a ministr fi nancí Estonska. Díky tomu, vedle zku-
šeností s fondy EU v rámci evropských struktur, 
získal jedinečný přehled o  tom, jak lze fi nanční 
podporu z  EU nejlépe zkombinovat s  domácími 
reformami v zájmu hospodářského růstu.

Dvanáct členů skupiny na vysoké úrovni zastu-
puje orgány na státní a regionální úrovni a sou-
kromý sektor. Všichni mají osobní zkušenost 
s  fondy EU a  také originální nápady, jak systém 
zreformovat.

(-jh-)
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https://ec.europa.eu/eipp/desktop/cs/index.html

Evropský portál investičních projektů (EIPP) patří k iniciativám, které Evropská komise 
v roce 2016 zavedla s cílem oživit investování v EU (tvoří součást tzv. investičního plánu pro 
Evropu).

Byly spuštěny nové funkce Evropského 
portálu investičních projektů (EIPP)

Cílem online platformy EIPP, který „propojuje“ 
evropské navrhovatele projektů a  investory z  EU 
i mimo ni, je mít na jednom místě přehled připrave-
ných projektů pro fi nanční investory. EIPP je dobrou 
příležitostí ke zviditelnění projektů po celé Evropě, 
což může vést ke snížení nákladů fi nancování, a  to 
nejen pro vysoce rizikové investice.

Za první rok fungování EIPP bylo na portálu zveřej-
něno již více než 160 projektů veřejného i soukromého 
sektoru. Žádný projekt z České republiky na portálu 

EIPP však zatím v této vytvořené platformě nefi guru-
je. EIPP přitom nabízí předkladatelům projektů v EU 
pohodlný způsob, jak jejich investiční projekty zvidi-
telnit – stačí jen vyplnit a odeslat formulář. EIPP tyto 
projekty následně ve strukturované a  uživatelsky 
přívětivé podobě prezentuje na webových stránkách.

Na základě uživatelských zkušeností byly nyní po 
roce fungování EIPP spuštěny nové funkce, které 
mají za cíl zvýšit počet investičních příležitostí nabí-
zených na portále:

Minimální velikost projektu je nyní jeden milion 
eur, což dává nově šanci ke zviditelnění i  menším 
projektům, které realizují například obce, regiony 
nebo začínající podniky.

Publikování projektů je zdarma pro všechny navr-
hovatele, ať už veřejné nebo soukromé.

MyEIPP: Zadavatelé projektů nyní mohou registro-
vat projekt on-line.

Zaregistrovat se mohou také investoři, kteří se brzy 
budou moci přihlásit k  odběru informací o  projek-
tech a  aktualizací podle vlastních preferencí (např. 
podle rozsahu projektu, odvětví a zemí).

Zdroj: Evropská komise 
(-vr-)
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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 .

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

UNIVERZÁLNÍ KUCHYŇSKÝ NŮŽ TREND ROYAL 5“ (1115)

Praktický kuchyňský nůž středních rozměrů, který se výborně hodí pro vět-
šinu činností při zpracování potravin a vaření. Nože z řady Trend Royal jsou 
vyrobeny z  vysoce kvalitní oceli, která zaručuje výborné řezné vlastnosti 
a dlouhou trvanlivost ostří. Díky rukojeti z odolného ergonomicky tvarova-
ného plastu je práce s tímto nožem snadná a bezpečná. Délka čepele 13cm.

RYBÁŘSKÝ NŮŽ (8187)

Praktický pomocník každého rybáře i  všech aktivních lidí pohybujících se v  přírodě, je 
vyroben z  kvalitní nerezové oceli s  odolnou rukojetí z  barevně  výrazného plastu. Vlnité 
ostří je určeno ke škrábání šupin a hladké ostří k porcování. Využití tohoto nože je ale mno-
hem širší, protože se stejně dobře hodí k přípravě svačiny pod širým nebem, krájení chleba, 
uzenin a zeleniny. Stejně snadno s ním připravíte pruty na opékání u táboráku. Dodává se 
s praktickým koženým pouzdrem.

ŮŽ (8187)
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výroba a prodej betonových prvků

  kanalizační šachty a studny
   betonové dlaždice  

a zámková dlažba
   zatravňovací a žlabové  
tvárnice

  obrubníky a krajníky
   štípané plotové tvárnice  
a stříšky

   betonové zdící tvárnice  
a cihly

  květníky a zahradní vázy

Novákových 24, 180 00 Praha 8
www.dcpraha.cz / obchod@dcpraha.cz

, družstvo
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Klinika Aesthevita vítá klienty 
v nových prostorách
Světlé, vzdušné a moderně vybavené pro maximál-
ní komfort pacientů – takové jsou prostory kliniky 
plastické a  estetické chirurgie Aesthevita, která se 
letos na jaře přestěhovala do objektu SČMVD na ad-
rese Bolzanova 3 v centru Prahy. Klinika si zakládá 
především na umu svých plastických chirurgů a také 
na pohodlí a bezpečném prostředí pro klienty.

V Aesthevitě nejde pouze o vydařený výsledek ope-
race, ale také o  celkově pozitivní zážitek klientů. 
Cílem personálu kliniky je zajistit jim maximální 
komfort před, během i po zákroku, aby se spíše než 
ve zdravotnickém zařízení cítili jako v  luxusním 
hotelu. Důkazem toho, že nejde o  plané sliby, jsou 
vyhřívaná operační lůžka, aby pacient v  průběhu 
operace neprochladl, antitrombotické návleky pro 
zvýšení bezpečnosti při výkonu zákroku či centrálně 
monitorovaná lůžka od českého výrobce Linet, jehož 
zdravotnické vybavení se řadí k nejkvalitnějšímu na 
světové úrovni.

„Paradoxní je, že česká značka Linet montuje své 
produkty především v  zahraničí. Když k  nim prý 
přijde někdo z  české kliniky, chce to nejlevnější. Já 
vybírám naopak to nejkvalitnější, protože bezpeč-
nost pacienta je pro mě na prvním místě,“ vysvětluje 
MUDr. Ján Pilka, zakladatel kliniky Aesthevita.

ZDOKONALENÍ OD HLAVY AŽ K PATĚ
Od letošního jara se klinika Aesthevita, založená v roce 
2014, zabydlela v krásných prostorách domu v Bolza-
nově ulici na Praze 1. Právě tam nabízí své služby v ob-
lasti plastické a estetické chirurgie i dermatologie.

Klienti zde nacházejí pomoc v boji s prvními vrás-
kami díky „elixíru mládí“ v podobě PRP plazma lif-
tingu či aplikace kyseliny hyaluronové, stejně jako 
s těmi hlubšími, na které je účinnější zbraní botuloto-
xin, vyplnění vlastním tukem, celkový facelift nebo 
velmi oblíbený endoskopický browlift.

Klinika Aesthevita se zaměřuje také na zdokonalo-
vání postavy. Nedostatky tedy mizí nejen z tváře, ale 
i z dalších částí těla. V nabídce má od zvětšení a mo-
delace prsou přes liposukce a liftingy až po estetickou 
úpravu intimních partií.

Protože si zdejší chirurgové zakládají na precizním 
provedení každého zákroku, využívají nejmoderněj-
ších technologií, které k dokonalému výsledku zkrát-
ka patří. V  případě odsátí a  přenosu vlastního tuku 
využívaného ke zmíněnému vyplnění vrásek, ale 
také ke zvětšení prsou či modelaci hýždí a dalších tě-
lesných partií, se jedná o šetrnou metodu Pure Graft. 
Jelikož k odsátí a čištění tuku při ní dochází v uzavře-

ném okruhu, předchází tato metoda znehodnocování 
kvality tuku, se kterým pak operatér snadněji docílí 
optimálního výsledku modelace.

Jedním z  dalších benefi tů, které Aesthevita svým 
klientům nabízí, je nezávazná předoperační konzul-
tace přímo s plastickým chirurgem. Na té se zájemce 
dozví doporučení lékaře, přesnější cenu zákroku a má 
možnost se na cokoliv zeptat toho nejpovolanějšího. 
Výběr operační techniky závisí mimo jiné na kvalitě 
kůže klienta a dalších faktorech, které chirurg může 
vyhodnotit jedině při osobním setkání. A právě indi-
viduální přístup a preciznost při každém úkonu je to, 
co klienti na klinice Aesthevita nejvíce oceňují.

Členům Svazu českých a  moravských výrobních 
družstev a  rodinným příslušníkům nabízí klinika 
plastické a estetické chirurgie Aesthevita slevu 30 % 
na aplikaci botulotoxinu. Je možné zvolit vyplnění 
vrásek kolem očí, mezi obočím, nebo vrásek na čele. 
Sleva 30 % platí také na aplikaci botulotoxinu do ob-
lasti podpaží, kde účinně zabraňuje pocení. Využít 
můžete i slevy 30 % na aplikaci kyseliny hyaluronové, 
a to na pozvednutí svěšených koutků rtů, výplň rtů či 
na vyhlazení nosoretní vrásky. Nabídka je platná do 
prosince 2017.

Zdroj: Aesthevita
(-jh-)

www.aesthevita.cz
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