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Ing. Vilma Baudišová 
předsedkyně družstva KARKO, v.d.n.
předsedkyně AZZP ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

systém podpory zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, který vznikl po roce 2000, je již zastaralý 
a  nevyhovuje současným potřebám. Stejná pravidla 
i stejná struktura příspěvku platí pro chráněné dílny 
neziskových organizací, pro zaměstnavatele zamě-
řené na výrobu nebo služby, stejně jako pro vyspělé 
podniky závislé na investičním rozvoji.    

Ráda bych reagovala v tomto úvodníku na zdlouha-
vost přípravy a projednávání změn Zákona o zaměst-
nanosti. Přes sociální funkci, kterou jako výrobní 

"družstva invalidů" (na rozdíl od státní administra-
tivy) efektivně plníme, jsme pořád podnikatelé. Bez 
byznysu, podnikatelského a  technického rozvoje 
žádná pracovní místa OZP nevytvoříme ani neudr-
žíme. Pro to, aby bylo možné vše výše uvedené, po-
třebujeme koncepční řešení, které nás bude v našem 
poslání podporovat. Vzhledem k tomu, že řešení sku-
tečně spravedlivého a efektivního systému podpory 
je pro politiky neatraktivní, protože se nedá stihnout 
za jedno volební období a je to zároveň moc práce, na 
kterou vedle ostatních „priorit“ nemají čas.

Vzhledem k nutnosti komplexního řešení přístupu 
k  zaměstnávání zdravotně postižených osob byly 
předány podklady pro řešení na MPSV ČR již v roce 
2014. Po téměř třech letech se podařilo vytvořit 
v rámci pracovní skupiny návrh novely Zákona o za-
městnanosti, která obsahuje dvě pozitivní změny pro 
zaměstnavatele zdravotně postižených osob. 

První změnou je změna ve vymezování chráněných 
pracovních míst, které by mělo být nahrazeno vyme-
zením celé fi rmy tak, aby již nebylo potřeba při každé 
změně žádat o vymezení jednotlivých míst. 

Druhá změna se týká struktury poskytovaného 
příspěvku na zaměstnávání zdravotně postižených 
zaměstnanců dle §78 Zákona o zaměstnanosti. Příspě-
vek by nově neobsahoval dva limity (první pro mzdo-
vé náklady a druhý pro další náklady vynaložené na 
zaměstnávání zdravotně postižených osob), ale pouze 
jeden celkový limit, který by bylo možné vyčerpat v li-
bovolné kombinaci mzdovými a dalšími náklady. 

Návrh této rozsáhlejší novely byl připraven v  prů-
běhu roku 2016 a korespondoval tak s výší příspěvku 
minulého roku. Aktuálně sněmovní tisk č. 1072 byl 
Poslaneckou sněmovnou projednán teprve 25. dubna 

2017 v  prvním čtení po za-
pojení poslanců a senátorů 
účastnících se konferencí 
na toto téma v  září 2016 
a v dubnu 2017. 

Vzhledem k  tomu, že me-
zitím došlo k  opětovnému 
zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017, kterému 
neodpovídá nárůst produktivity práce invalidních 
zaměstnanců, bylo nutné urychleně na začátku roku 
2017 řešit částečnou kompenzaci zvýšením příspěvku 
dle §78 o  700 Kč měsíčně. Po organizaci petice bylo 
nakonec zvýšení schváleno ve zrychleném režimu 
30. března 2017.

Kvůli předpokladu, že dojde opětovně ke zvýšení 
minimální mzdy od 1. ledna 2018, byl připojen pro 
třetí čtení k sněmovnímu tisku č. 1072 pozměňovací 
návrh týkající se navýšení příspěvku. Nešťastnou 
souhrou okolností nebyl tento klíčový pozměňovací 
návrh ve třetím čtení schválen. Tím by v  roce 2018 
paradoxně došlo ke krácení podpory nejen o navrže-
ných 800 Kč, (v případě navýšení minimální mzdy na 
12 200 Kč), ale i o částku 700 Kč, schválenou jako kom-
penzaci zvýšení minimální mzdy v roce 2017, celkem 
o 1 500 Kč měsíčně.  Vzniká tak reálná hrozba pro eko-
nomickou stabilitu většiny zaměstnavatelů zdravot-
ně postižených, včetně přímého ohrožení pracovních 
míst právě kvalifi kačně a  výkonově nejslabší části 
zdravotně postižených zaměstnanců.

Dne 16. srpna 2017 došlo ke schválení pozměňova-
cího návrhu o navýšení příspěvku Senátem. Doufám, 
a  jistě nejsem sama, že projednávání této novely do-
padne dobře i  zpět v  Poslanecké sněmovně a  ubyde 
nám tím alespoň část byrokratických povinností. 
Přesto ani poté nemůžeme dát politikům pokoj, pro-
tože stát přes veškeré proklamace sám nic nevymyslí. 
Dokud se bude státní správa chovat víc jako správce 
veřejných fi nancí než konstruktivní partner, nebude 
to fungovat.
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www.karkoul.cz 

AZZP ČR je sdružení více jak 135 zaměstnavatelů s více 
než 50% OZP, jehož členem je drtivá většina členských 
družstev tohoto typu.  Letos došlo k omlazení výkonné 
rady AZZP ČR především zásluhou družstev, a ač jsou 
družstva v  menšině, stále mají na AZZP ČR, která je 
hlavním partnerem státní správy, velký vliv.
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„Kdo by se jen pokusil ošidit výrobu nábytku ve Vídni v Rakousko-Uhersku, bude o hlavu kratší!“ 
Tohoto pravidla se drží i ve výrobním družstvu Ledenický nábytek, kde se v současné době vyrábí ná-
bytek podle posledních trendů. Tradice výroby předávaná z generace na generaci a poctivost práce 
postavená na kvalitních základech se dochovala v družstvu Ledenický nábytek dodnes.

Ledenický nábytek výrobní družstvo

Výrobní družstvo Ledenický ná-
bytek vzniklo v  roce 1951 a  tehdy 
mělo 60 členů. Od roku 1953 je čle-
nem svazu. Tradice družstva sahá 
až do konce 19. století, kdy v truh-
lářské dílně Ledenický nábytek 
začaly vznikat první výrobky. 
Tovaryši odcházeli na zkušenou 
do Vídně, kde mělo již tehdy truh-
lářství vysokou úroveň. Mnozí 
zůstali ve Vídni a  svou pílí si zde 
získali dobré jméno. Ti, co se do 
Ledenic vrátili, našli bohaté zku-
šenosti a uplatňovali je při výrobě. 
Jednalo se mimo jiné o tzv. dýho-
vání nábytku, které nebylo v  té 
době obvyklé. 

Již před 1. světovou válkou druž-
stvo začalo vyvážet nábytek do 
okolních zemí. Nábytek z  Lede-
nic putoval například do Itálie, 
Španělska, Francie, Německa 
a  Holandska.  Truhláři využívali 
místní zdroje dřeva, které byly 
v  jižních Čechách velké, a  uměli 
tedy dřevo opracovat od základů. 
Tehdy zpracování dřeva předsta-
vovalo zdlouhavý proces a  než se 

dřevo dostalo z lesa na dílnu, uply-
nuly mnohdy i tři roky.

Ve vedení dnešního Ledenického 
nábytku stojí především rodina 
Bauernöplových. Předseda druž-
stva Ledenický nábytek Antonín 
Bauernöpl je ve své funkci od roku 
1994. Do družstva nastoupil jako 
učeň již v roce 1973 a jeho členem 
je 41 let. Za tuto dobu zažil různá 

období vývoje družstva a je rád, že 
i  dnes Ledenický nábytek vyrábí 
působivý nábytek s  příjemným 
pracovním kolektivem šikovných 
truhlářů. Dohlíží na výrobní část 
a za své si vzal především obchod 
se zahraničím. Ve vedení druž-
stva již několik let pomáhají jeho 
synové - zaměstnanci a  členové 
výrobního družstva Ledenický 
nábytek. Syn Jan, který v  truh-
lářských dílnách vyrostl, plánuje 
celou výrobu a stará se o obchodní 
část a prodej. Mladší Milan má na 
starost údržbu strojního zařízení 
a vše, co se týče povrchové úpravy 
nábytku.

4  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  9/2017

re
p

o
rt

áž
 z

 d
ru

žs
tv

a

VD_09_2017.indd   4 27.09.17   14:50



ANTONÍN BAUERNÖPL
předseda družstva Ledenický 
nábytek

Pane předsedo, historie vašeho 
družstva sahá do předválečných 
let – mohl byste naše čtenáře se-
známit se vznikem družstva?
Výrobní družstvo Ledenický ná-
bytek vzniklo 2. června 1951. Lede-
nický nábytek měl tehdy v prvním 
roce své činnosti v nájmu nejméně 
37 objektů – bývalých živností. Ve 
30 objektech byla umístěna výroba. 
A hned v prvním roce se vyrábělo 
30 tisíc tvarovaných víček na slán-
ky určené k vývozu, dva tisíce etá-
žových postelí a velká zakázka pro 
lidovou armádu – 1,7 tisíce vojen-
ských kufrů a různé vojenské bed-
ny. Začínaly se vyrábět kuchyňské 
příborníky, protože se předvídal 
nedostatek dýh pro výrobu ložnic. 
Není bez zajímavosti, že se Lede-
nický nábytek hodlal specializovat 
na výrobu ložnic a ty také po určitá 
léta úspěšně produkoval.

Tehdy bylo družstvo již známo 
odborné veřejnosti jako výrobce 
kvalitního nábytku. Toho využil 
zahraniční obchod (Podnik zahra-
ničního obchodu Ligna) a uzavřel 
zakázku na výrobu 400 souprav 
ložnic typu MAR vynikající kvali-

ROZHOVOR

ty a  výtvarné hodnoty. Tyto sou-
pravy dýhované jilmovou dýhou 
nevídané jakosti, vysoce leštěné, 
kombinované tmavými leštěnými 
korpusy byly na tu dobu, tedy rok 
1957, špičkovým výrobkem. 

V  polovině roku 1961 byla přene-
sena výroba do nově postaveného 
závodu na pěti hektarech pozem-
ku za obcí Ledenice, i  když v  té 
době ještě nedosahoval rozsahu 
současné doby. Členská základna 
se od raných počátků společného 
podnikání snažila změnit zasta-
ralé způsoby práce a přejít na prů-
myslovou výrobu a  přitom trvat 
na výrobě nábytku vysoké kvality.

Jaká je současná nabídka druž-
stva, respektive na jaký typ ná-
bytku se specializujete?
Poslední léta družstvo vyrábí 
hlavně masivní nábytek – ložnice, 
obývací pokoje, stoly a zakázkovou 

výrobu interiérů. Dále nábytek pro 
školky, schodiště nebo dřevostav-
by. Kuchyňské linky vyrábíme na 
zakázku z různých materiálů a de-
korů podle požadavků zákazníka. 

Design našich výrobků zajišťuje 
syn Ing. Jan Bauernöpl podle přání 
zákazníků nebo čerpá náměty při 
návštěvě zahraničních veletrhů 
a  našich zahraničních zákazníků. 
Např. námi vyráběné postele, sto-
ly a  lavice se líbí a  zákazníci jsou 
ochotni na dodání čekat téměř rok.

Za postel Capri z masivního dubu 
jsme získali ocenění DESIGN VD 
2017. Měsíčně vyrábíme cca 50 
manželských postelí, každá dle 
objednávky zákazníka – různé 
výšky, šířky, délky, různé dřeviny 
a  povrchové úpravy (drásaný, la-
kovaný, voskovaný, olejovaný).
Výroba musí probíhat velmi peč-
livě, aby zákazník dostal přesně 
objednaný kus.

Vystavujete na veletrzích a mimo 
jiné i ve společných družstevních 
expozicích… Jaké hlavní klady 
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spatřujete v této formě prezenta-
ce?
Naposledy jsme vystavovali v roce 
2015 na Zemi Živitelce v  Českých 
Budějovicích. V  letošním roce 
jsme opět přihlášeni. Plánujeme 
i do budoucna tuto výstavu obrok 
absolvovat. Jde nám hlavně o  to 
udržet v podvědomí návštěvníků, 
že Ledenický nábytek výrobní 
družstvo stále existuje a  stále 
vyrábí kvalitní nábytek. Zároveň 
nám návštěvníci sami řeknou, co 
se jim líbí a co na trhu schází.

Kromě nábytku pro české zákaz-
níky také vyvážíte do zahraničí 
– do jakých zemí?

Dnes je nábytek z Ledenic vyvážen 
převážně do Itálie, Rakouska a Ně-
mecka. Sériově vyrábíme pouze na 

export, cca 50 procent naší výroby. 
Vše z masivu – jedná se o manuál-
ně náročnou výrobu s  vysokým 
požadavkem na kvalitu. Zahranič-
ní zákazníci požadují masivní dře-
vo, hlavně dub, javor, jasan a buk. 
Družstvo vlastní kmenovou páso-
vou pilu, která zajišťuje pořez po-

třebného materiálu a rozměrů pro 
co nejlepší výtěžnost dřeva. I suše-
ní dřeva máme vlastní. Sušíme ve 
dvou horkovzdušných sušárnách 
a dvou vakuových. O sušení dřeva 
a  pořez je dnes velký zájem a  po-
ptávka převyšuje naše kapacity.

Družstvo již řadu let nevyrábí pro 
obchodní sítě. Máme špatné zku-
šenosti s cenovou politikou a pla-
tební morálkou prodejců.

Pokud má někdo zájem zakoupit 
si váš nábytek, na koho se může 
obrátit?

Zájemce se může obrátit pří-
mo na mě - předsedu družstva 
Antonína Bauernöpla, e-mail: 
obchod@ledenicky-nabytek.cz, 
tel.: 602  193  206 nebo na 
Ing. Jana Bauernöpla 
honza@ledenicky-naby tek.cz, 
tel: 775 179 076.

Rozhovor připravila Jana Henychová
Text: archiv družstva Ledenický 

nábytek

KONTAKT
Ledenický nábytek výrobní družstvo
Trocnovská 605
373 11  Ledenice
Tel.: +420 387 995 266
E-Mail: obchod@ledenicky-nabytek.cz
www.ledenicky-nabytek.cz
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www.granat.cz     www.granat-shop.cz 

Pozvánka na výstavu 
HODINY A KLENOTY

 
Družstvo umělecké výroby GRANÁT TURNOV si Vás dovoluje pozvat výstavu 
HODINY A KLENOTY, která se koná ve dnech 14. - 16. září  na Výstavišti Praha – Holešovice. 

Družstvo Granát patří mezi 
české společnosti, které ctí a pro-
hlubují tradici ve svém oboru. Ori-
ginální šperk s českými granáty je 
vnímán jako jeden z  výrazných 
symbolů České republiky. Je oblí-
ben  nejen u nás, ale je vyhledáván 
i zahraničními turisty, kteří si jej 
odvážejí jako výjimečný suvenýr. 
Šperky s  českými granáty jsou 
tradičně věnovány při ofi ciálních 
zahraničních návštěvách státní-
kům a významným osobnostem.

V současné době družstvo udává 
směr novému designu granátové-
ho šperku. I přes používané nej-
modernější výrobní technologie 
zůstává na špercích vysoký podíl 
ruční práce turnovských designé-
rů, brusičů a zlatníků. Díky jejich 
dlouholetým zkušenostem a umu 
se kolekce šperků a sortiment 
dárkových předmětů s  českými 
granáty neustále rozšiřuje.

Každým rokem se družstvo zú-
častňuje prestižní výstavy HODI-
NY A KLENOTY v Praze. Také letos 
pro vás má připraveny novinky.  

           
Nechte se překvapit a zároveň 

oslnit nezměrnou krásou českého 
granátu a zavítejte k výstavnímu 
stánku Granátu Turnov.

Text: Iveta Beránková
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Letošní březnové povodně a  sesuvy půdy byly 
nejhoršími za posledních 20 let. Vzaly střechu nad 
hlavou více než šesti tisícům obyvatel. O  humani-
tární pomoci rozhodlo představenstvo výrobního 
družstva Kovobel Domažlice na své schůzi dne 
19. dubna. Kovobel nabídl skladovací kontejnery 
včetně dopravy a příslušné struktury pro transport 
zcela zdarma jako humanitární pomoc po březnové 
přírodní katastrofě. Družstvo tak poskytlo pomoc 
po vlastní linii, mimo mechanizmus klasické bilate-
rální/multilaterální pomoci.

INDECI byl příjemcem a  koordinátorem pomoci 
na peruánské straně. Některé kontejnery budou 

Významnou humanitární pomocí přispělo družstvo Kovobel Domažlice obyvatelům Peru postiže-
ným březnovými povodněmi a sesuvy půdy. Dodávka jedenácti skládacích skladovacích kontejnerů 
o velikosti 2,25 metru a 3 metry v námořním kontejneru 20´ v celkové hodnotě 8 378 amerických do-
larů byla uskutečněna ve spolupráci s velvyslanectvím České republiky v Limě. Kontejnery vyrazily 
na humanitární pomoc směrem do postižené oblasti 25. května. Jejich slavnostní předání proběhlo 
dne 21. července v centrálním skladu Národního institutu pro civilní ochranu (INDECI), kterého se 
zúčastnili vedoucí zástupci INDECI a Ministerstva zahraničních věcí Peru. Předání humanitární 
pomoci významně podpořilo užší spolupráci mezi INDECI a Generálním ředitelstvím českého Hasič-
ského záchranného sboru, zároveň došlo k velmi pozitivnímu zviditelnění České republiky.

Kontejnery z Kovobelu 
pomáhají v Peru

8  
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připraveny k  okamžitému použití na centrální le-
tecké a  námořní základně, jiné budou v  závislosti 
na přírodních katastrofách rozmístěny v regionech 

a budou sloužit jako sklady humanitárního materi-
álu včetně potravin, případně provizorní kanceláře 
pro koordinaci nasazení. Peru mohou v  důsledku 
klimatických změn ohrozit další povodně a sesuvy, 
častá je seismická aktivita a horské regiony na jihu 
jsou v období květen – srpen sužovány mrazy.

ZÚ poskytl podporu při realizaci daru, prezentaci 
nabídky kompetentní instituci a přípravě dokumen-
tace. V první fázi byla při zprostředkování nabídky 
nápomocna DEU a tým civilní ochrany ERCC, který 
v té době v teritoriu působil.

Družstvo Kovobel získalo dobře načasovaným da-
rem pozitivní referenci v teritoriu. Zástupci útvaru 
pro rychlé nasazení INDECI si během dřívějšího 
jednání s předsedou družstva Kovobelu Ing. Emilem 
Beberem, kdy peruánská strana dostala praktickou 
instruktáž k poskytnutému daru (červen 2017), i bě-
hem slavnostního předání, pochvalovali technic-
ké přednosti kontejnerů. Ty vynikají svojí nízkou 
váhou, mají univerzální použití, snadno se rozloží 
a přepraví na delší vzdálenosti. INDECI si váží kon-
tejnerů jako významného příspěvku k posílení logi-
stických kapacit v Limě i regionech. ČR tak poskytla 
Peru cennou humanitární pomoc, kdy donorem byl 
soukromý sektor. 

Zdroj: Kovobel 
(-jh-)

9 

9/2017  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

www.kovobel.cz

VD_09_2017.indd   9 27.09.17   14:50



ru
b

ri
ka

 m
an

až
er

ů
 d

ru
žs

te
v

V  letošním roce si družstevní hnutí připomíná 
významné výročí 170 let od založení prvního druž-
stva v českých zemích. Družstevní Asociace ČR při 
této příležitosti připravila ve spolupráci se svými 
členskými svazy mediální kampaň spojenou s  řa-
dou aktivit, s  nimiž se bude veřejnost setkávat po 
zbytek letošního roku a částečně i v roce 2018. Zá-
jemci o historii českého družstevnictví budou moci 
navštívit webové stránky věnované 170.  výročí, 
sociální sítě nebo si přečíst tematické články v mé-
diích a periodikách družstevních svazů. Vrcholem 
kampaně budou vydání speciálního čísla časopisu 
Czech Cooperator a konference.

Rok 1847 je pro české družstevnictví důležitým 
mezníkem, a to nejen v jednom směru. V tomto roce 
bylo založeno první družstvo v českých zemích, Praž-
ský potravní a spořitelní spolek, který propojil drob-
né řemeslníky a  dělníky za účelem svépomoci. Rok 
1847 však nedokládá pouze dlouhou tradici českého 
družstevnictví, ale také dokazuje skutečnost, že vý-
voj družstevnictví v  českých 
zemích, jež byly v  této době 
součástí Rakouského císařství, 
nebyl nikterak pozadu za vý-
vojem ve Velké Británii. Může-
me si samozřejmě povšimnout 
řady významných rozdílů 
mezi Rochdalským družstev spravedlivých průkop-
níků, které bylo založeno v roce 1844 v severní Anglii 
a jež bylo vlastně prvním družstvem moderního typu 
(podrobněji viz článek v časopisu Výrobní družstev-
nictví 9/2015), a  vznikajícími českými družstvy. Lze 
však jednoznačně konstatovat, že se myšlenka druž-
stevnictví v průmyslově silně se rozvíjejících českých 
zemích rychle uchytila.

Jak již bylo naznačeno na předchozích řádcích, od 
40. let 19. století vznikala nejdříve družstva spotřeb-
ní, která členům z  řad dělníků a  drobných řemesl-
níků pomáhala řešit nepříliš dobrou ekonomickou 
situaci. Spotřební družstva za shromážděné členské 
příspěvky nakupovala potraviny a  další potřebné 
zboží od výrobců, které pak prodávala svým členům. 
Z významných družstev, která ve sledovaném období 
vznikla, můžeme jmenovat spolek OUL v obci Tmaň 

Družstevnictví v českých zemích 
slaví 170 let

u  Berouna (1857), spolek Hrádek v  Pálči u  Slaného 
(1858) nebo spolek Včela ve Stašově u Zdic (1861). Zhru-
ba ve stejné době vznikala především ve městech také 
družstva spořitelní a úvěrní.

Vinou řady příčin došlo v  70. letech 19. století 
k útlumu v zakládání nových družstev i v samotné 
činnosti. Podstatné oživení nastalo až na přelomu 
80. a 90. let, kdy začala vznikat první bytová druž-
stva a  významného rozvoje dosáhla hospodářská 
(zemědělská) družstva na venkově. Zbržděný vývoj 
byl v  sektoru výrobního družstevnictví, byť druž-
stva s  přidruženou výrobou existovala již dříve. 
V  roce 1892 bylo založeno První výrobní družstvo 
cvokařské ve Věšíně a  okolí, historicky první vý-
robní družstvo v českých zemích. Do konce dekády 
následují další výrobní družstva, například První 
výrobní družstvo dělníků kloboučnických v Praze, 
Grafi ka, dělnické družstvo tiskařské v  Plzni nebo 
Dělnická pekárna v Praze.

Před rozpoutáním první 
světové války, která zcela 
převrátila politickou mapu 
Evropy, proběhly mnohé po-
kusy o  centralizaci družstev-
ního hnutí. Nejvýznamnějším 
z  nich bylo ustavení Svazu 

českoslovanských konzumních, výrobních a  hospo-
dářských družstev v Praze v roce 1908, u jehož vzniku 
stálo 13 výrobních družstev. V prvních letech 20. sto-
letí vznikala další výrobní družstva, v roce 1909 byla 
založena Moravská ústředna Brno, která je v součas-
nosti nejstarším členským družstvem Svazu českých 
a moravských výrobních družstev.

Období první Československé republiky družstev-
nictví obecně velmi přálo. Po roce 1918 dochází k vý-
znamnému rozvoji výrobního družstevnictví a nově 
zakládaná družstva působí v  mnoha odvětvích, od 
kovozpracujícího průmyslu přes dřevozpracující až 
po oděvnictví. Řada z těchto družstev přečkala složité 
20. století, prosperují a jsou členy SČMVD. Ale o tom 
až v některém z příštích čísel časopisu.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
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V dalším čísle naleznete
Veletrhy STYL a KABO, ZEMĚ ŽIVITELKA
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stŠance pro zdravotně postižené 
– 1.SDZP a projekt KISS
„Myšlenka zaměstnávat osoby se zdravotním posti-
žením přišla na začátku nového tisíciletí, dnes po 17 
letech patříme mezi největší družstva tohoto druhu 
v Severních Čechách,” říká zakladatel 1.SDZP Ing. Jan 
Palička.

U zrodu družstva stála skupina odborníků a lidí se 
zkušenostmi z práce se zdravotně postiženými spolu-
občany a jejich cíl byl jasný - nabídnout a poskytnout 
práci těmto lidem. 

1.SDZP se sídlem v Děčíně nabízí široký výběr pra-
covních pozic a uchazeči o zaměstnání mají možnost 
vybrat si pracovní uplatnění tak, aby jim vyhovova-
lo a  nebylo překážkou v  jejich zdravotním omezení. 
Zároveň dává zaměstnancům možnost projít rekvali-
fi kačními kurzy v různých oborech, aby si mohli zvý-
šit své vzdělání, které mohou v budoucnu využít ke 
své práci.  Dnes má fi rma více než 150 zaměstnanců, 
z nichž zdravotně postižených je 98 procent.

Družstvo úzce spolupracuje s  ostatními výrobní-
mi a  dodavatelskými organizacemi, především pak 
s těmi, které také zaměstnávají nebo využívají služeb 
zdravotně postižených. 

Družstvo nabízí řešení pro podnikatelské subjekty 
například prostřednictvím:  

–  bezpečnostních služeb – ostrahy objektů, zajištění 
chodu dispečinků a recepcí,

–  elektroinstalací – projekty, dodávky a  instalace 
ESH, EPS, CCTV, bezpečnostních kamer, GPS zaří-
zení včetně jejich servisu a revize,

–  vzdělávacích a rekvalifi kačních kurzů,
–  zajištěním provozní agendy PO a BOZP,  
–  outsourcingem služeb,
–  organizováním eventů,
–  službami call center   a helpdesku,
–  systémem KISS – Krizový informační a svolávací 

system.
 
Bližší informace najdete nawebu www.1sdzp.cz

POMOCNÍK PRO OSLOVENÍ LIDÍ
SYSTÉM KISS
Krizový informační svolávací systém patří do nejak-
tuálnější nabídky 1. SDZP. Je to software pro hromadné 
oslovení jednotlivců i  týmů.  Najde uplatnění všude 
tam, kde se hraje o  čas – snadno zařídí komunikaci, 
zajistí předání pokynů, počká na odezvu a dle ní dále 
postupuje. Funguje na bázi přednastavených scénářů 
ke konkrétním krizovým i naprosto běžným situacím 
anebo formou oslovení dle aktuálních potřeb.  

Systém KISS najde uplatnění v nemocnicích, ško-
lách, u policie, ve výrobních a obchodních podnicích, 
lázeňství či městech a obcích.

V podnicích ho využijí všechna oddělení fi rmy – od 
oslovení zaměstnanců, zákazníků, pobočkové sítě, 
servisního týmu, k informování o výpadcích energií, 
k řešení krizových situací, předání pokynů k evaku-
aci budovy apod.  

Města o  obce ho mohou využít jako informační 
komunikační prostředek pro spoluobčany a jeho pro-
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jsou to pozvánky na kulturní akce , důležitá oznáme-
ní jako jsou povodně, požáry, výpadky elektrického 
proudu nebo plynu, odvoz odpadu, dopravní infor-
mace, očkování psů apod.

–  Systém využívá několik komunikačních kanálů: 
hlasové volání – SMS – e-mail – push notifi kace

–  Snadné spuštění z PC, tabletu, mobilu, hardwaro-
vým prvkem v areálu fi rmy

Výhodou této služby KISS je především úspora času 
a rychlost komunikace, protože i několik málo ušet-

řených minut může zachránit jak lidské životy, tak 
i majetek a fi nance. 

Pokud budou fi rmy a  lidé předem připraveni na 
jakoukoliv událost, mohou tak předejít daleko závaž-
nějším a nenapravitelným následkům.

Bližší informace najdete na 
http://www.1sdzp.cz/?portfolio=kiss-podnikatele. 

Text: Martin Penc
Foto: archiv 1.SDZP

Pořízením skleničky nebo zážitku z katalogu 
Srdcerváčů podpoříte zaměstnanost lidí OZP
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www.sdzp.cz

www.srdcervaci.cz 

Dobrý tip nejen pro společensky odpovědné fi rmy

Srdcerváči jsou projekt Nadačního fondu pro pod-
poru zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
(NFOZP), který se už více než pět let „rve“ za dob-
rou práci lidí s  handicapem nebo znevýhodněním. 
Fundraisingový a osvětový projekt od roku 2013 ka-
ždoročně představuje silné osobnosti, které uspěly 
v „normálním“ světě či byznysu i přes svůj handi-
cap. Dokazují všem, že i nemoc nebo následky úrazu 
neznamenají konečnou v  osobním ani profesním 
životě.

Podpořit Srdcerváče je snadné díky katalogu jedi-
nečných dárků s zážitků. Za svůj dar si podporovatelé 
mohou vybrat odměnu v podobě krásného výrobku 
nebo neobvyklého zážitku. V katalogu je možné najít 
např. unikátní kolekci sklenic HEART od designer-
ského studia BOA design, které zazářily na Designblo-
ku 2016, víno od českých vinařů speciálně lahvované 
pro Srdcerváče nebo zážitky od plavby po Vltavě po 
návštěvu továrny na horkovzdušné balóny. Projekt 
svojí unikátní TALAMPOU podpořilo i výrobní druž-
stvo DRUPOL Praha.

Finanční prostředky, které tak Srdcerváči zís-
kají, jednou ročně rozdělují v  grantovém řízení 
organizacím, které zaměstnávají více než padesát 
procent zdravotně postižených, nebo jednotlivcům, 
kteří se přes své onemocnění či úraz rozhodli vzít 
osud do svých rukou a  stát se drobnými podnika-
teli.

Více informací i samotný katalog najdete na www.
srdcervaci.cz. Udělejte smysluplným dárkem  či zážit-
kem radost sobě, svým zaměstnancům, obchodním 
partnerům! A podpořte dobrou věc. 

Zdroj: Srdcerváči
(-jh-)
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Rozhodnutí obsažená v  usneseních členské schůze 
Představenstvo je orgánem, který musí mít vedle 
členské schůze a  kontrolní komise každé družstvo. 
Výjimka z uvedeného je možná jen v družstvu, které 
má méně než 50 členů, v  němž pokud tak určí sta-
novy, může místo představenstva působit předseda 
družstva, a kde se kontrolní komise zřídí pouze teh-
dy, vyplývá-li to ze stanov.

Právní předpisy a stanovy určují, jakým způsobem 
a v jakém rozsahu členové orgánů družstva za druž-
stvo rozhodují a nahrazují jeho vůli. Představenstvo 
se od ostatních orgánů odlišuje tím, že je podle záko-
na o  obchodních korporacích statutárním orgánem 
družstva. Statutárnímu orgánu družstva náleží ze 
zákona veškerá rozhodovací působnost, která není 
svěřena vzhledem k úpravě dané právními předpisy 
jinému orgánu družstva.

Představenstvo se ve své činnosti řídí právními 
předpisy a  stanovami. Zákon o  obchodních korpo-
racích nedovoluje ani členské schůzi, přestože je nej-
vyšším orgánem družstva, aby si do své působnosti 
vyhradila rozhodování o některé ze záležitostí svěře-
ných tímto zákonem do působnosti představenstva. 
Obdobně platí, že si členská schůze nemůže vyhradit 
rozhodnout o  jiné otázce, o  níž náleží rozhodovat 
představenstvu jen podle stanov, pokud neschválí 
nejdříve změnu stanov, kterou se v nich, jde-li o tuto 
jinou otázku, rozhodovací působnost představenstva 
omezí.

Význam členské schůze, jako nejvyššího orgánu 
družstva, tím není nijak snížen. Výčet záležitostí 
patřících do působnosti členské schůze je určen zá-
konem a při zachování uvedených pravidel může být 
rozšířen stanovami anebo usnesením členské schůze. 
Je třeba zdůraznit, že  zákon o  obchodních korpora-
cích neobsahuje seznam záležitostí, o  nichž svěřuje 
rozhodovat představenstvu, ale naopak výslovně 
uvádí jen některé z  nich. Je zřejmé, že úplný výčet 
všeho, co připadá do úvahy o  tomto rozhodování, 
není s ohledem na potřeby družstev možné v zákoně 
ani uvést. Uplatňuje se zde zásada, že do rozhodovací 
působnosti představenstva, jako statutárního orgánu 
družstva, patří vše, co nenáleží do působnosti jiného 
jeho orgánu. Z  rozhodovací působnosti představen-
stva je tedy vyloučeno jen to, co je vedle záležitostí 
patřících do rozhodování členské schůze přenechá-
no k rozhodování kontrolní komisi, anebo v mezích 
právní úpravy dané zákonem o obchodních korpora-
cích jinému orgánu, který popřípadě družstvo zřídilo 
svými stanovami.

Usnesení členské schůze jsou pro představenstvo 
závazná. Zákon o obchodních korporacích stanoví, že 
představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li 
v rozporu s právními předpisy.

Členové představenstva jsou ze zákona oprávněni 
družstvo zastupovat, a  to ve všech záležitostech. 
Způsob, jakým členové představenstva družstvo 
zastupují, určují stanovy. Mohou určit, že při za-
stupování družstva jednají dva nebo více členů 
představenstva společně, anebo umožnit, aby člen 
představenstva jednal za družstvo samostatně. 
Údaj, jak při tomto zastupování členové předsta-
venstva za družstvo jednají, se zapisuje do obchod-
ního rejstříku a je zde spolu s dalšími skutečnostmi, 
jež se týkají družstva a zapisují do tohoto rejstříku, 
každému přístupný.

Představenstvo má podle zákona o obchodních kor-
poracích tři členy, neurčují-li stanovy družstva vyšší 
počet členů. Představenstvo má svého předsedu a ur-
čí-li tak stanovy, popřípadě také jednoho nebo více 
místopředsedů. Rozdělení členů představenstva po-
dle těchto funkcí a s tím spojené působnosti nezbavu-
je členy představenstva dohlížet, jak jsou záležitosti 
družstva spravovány.

Zákon stanoví, že představenstvo rozhoduje o zále-
žitostech patřících do jeho působnosti většinou hlasů 
všech svých členů, ledaže stanovy určí vyšší počet 
potřebných hlasů. Současně platí, že každý z  členů 
tohoto orgánu má jeden hlas. Od uvedeného se nelze 
nijak odchýlit. Má-li v družstvu představenstvo více 
než tři členy, je tedy vyloučeno přijímat rozhodnutí 

Představenstvo družstva
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představenstva většinou hlasů přítomných členů při 
jeho jednání, nejde-li zároveň o většinu hlasů všech 
členů představenstva, stejně tak jako není možné 
žádnému z členů představenstva přiznat při hlasová-
ní více než jeden hlas.

Zákon o  obchodních korporacích ukládá pořídit 
o  průběhu jednání představenstva tomu, kdo ho 
svolal, zápis obsahující údaj o  datu, místě a  progra-
mu jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování 
a  námitky členů. V  zápisu se musí jmenovitě uvést 
členové představenstva, kteří hlasovali proti jednot-
livým usnesením nebo se zdrželi hlasování. V  této 
souvislosti zákon výslovně uvádí, že u neuvedených 
členů představenstva se má za to, hlasovali pro při-
jetí usnesení. Z  těchto ustanovení zákona je zřejmé, 
že tajné hlasování při přijímání usnesení předsta-
venstva se nepřipouští. Zápis podepisuje předsedající 
a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných 
osob. Na vydání kopie zápisu má právo každý člen 
představenstva.

Při výkonu svých funkcí se členové představenstva 
musí řídit pravidly jednání členů orgánu obchodní 
korporace a dodržovat pravidla o střetu zájmů. Jedná 
se o  pravidla daná zákonem o  obchodních korpora-
cích, která se vztahují nejen na výkon funkcí členů 
volených orgánů v družstvu, ale i na osoby v obdob-
ných funkcích v obchodních společnostech. K povin-
nostem člena představenstva patří dodržovat také 
zákaz konkurence vymezený tímto zákonem, popří-
padě další omezení určená stanovami anebo usnese-
ním členské schůze.

Práva a  povinnosti mezi družstvem a  členem 
představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními 
občanského zákoníku o  příkazu, pokud ze smlouvy 
o  výkonu funkce, došlo-li k  jejímu uzavření, anebo 
ze zákona o obchodních korporacích nevyplývá něco 
jiného. Uzavřít smlouvu o  výkonu funkce s  členem 
představenstva právní předpisy nevyžadují. K  pří-
padnému uzavření této smlouvy je vždy nezbytné 
její schválení členskou schůzí. Členská schůze určuje 
také výši odměny představenstva. Podle zákona o ob-
chodních korporacích současně platí, že ve prospěch 
člena představenstva nemůže být družstvem poskyt-
nuto bez souhlasu členské schůze a  bez vyjádření 
kontrolní komise jiné plnění než to, na které plyne 
právo z právního předpisu, nebo ze smlouvy o výko-
nu funkce, anebo z  vnitřního předpisu schváleného 
členskou schůzí.

Členy představenstva volí členská schůze na funkč-
ní období určené stanovami, které nesmí být delší než 
pět let, a které končí všem jeho členům stejně. Před-
sedu, popřípadě i  jednoho nebo více místopředsedů 
si představenstvo volí ze svých 
členů, pokud stanovy neurčují, 
že jsou voleni členskou schůzí. 
Do působnosti členské schůze 
patří také členy představenstva 
odvolávat a  projednávat jejich 
odstoupení z funkce.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Ze Srovnávacího přehledu podmínek pro spotřebitele z roku 2017 vyplývá, že stále více spo-
třebitelů v EU nakupuje online a že vzrostla jejich důvěra v elektronické obchodování, ze-
jména v nákupy zboží z jiných zemí EU přes internet.

Spotřebitelé v EU mají stále větší zájem 
o přeshraniční nákupy přes internet 

Maloobchodní prodejci však stále nejsou příliš 
ochotni rozšířit své činnosti na internetu a nadále se 
obávají prodávat své zboží online spotřebitelům v ji-
ných zemích EU. Tyto obavy pramení hlavně z  vyš-
šího rizika podvodů a  neplacení při  přeshraničním 
prodeji, z  odlišných daňových předpisů a  rozdílů 
mezi vnitrostátními úpravami smluvního práva 
a pravidly pro ochranu spotřebitelů.

Od  posledního vydání tohoto přehledu se sice 
podmínky pro spotřebitele obecně zlepšily, ale míra 
důvěryhodnosti, znalostí a ochrany se mezi jednotli-
vými zeměmi stále ještě značně liší.

Komisařka Jourová uvedla: „Mojí prioritou je zvy-
šovat důvěru zákazníků a menších prodejců na  jed-
notném digitálním trhu. Spotřebitelé nyní nákupům 
přes internet důvěřují více. A my jsme pro ně zajistili 
rychlý postup, jak získat své peníze zpět, pokud na-
stanou potíže, a to i při nákupech z  jiné země. Nyní 
jen potřebujeme motivovat více podniků, aby na tuto 
rostoucí poptávku zareagovaly.“

DŮVĚRA V ELEKTRONICKÝ OBCHOD SE 
ZVYŠUJE, ALE PŘETRVÁVAJÍ PŘEKÁŽKY 
PRO MALOOBCHODNÍKY

Ze srovnávacího přehledu vyplývá, že důvěra spo-
třebitelů v  obchodování po internetu dramaticky 
vzrostla. V posledních deseti letech se podíl Evropa-
nů, kteří nakupují online, téměř zdvojnásobil (z 29,7 % 
v roce 2007 na 55 % v roce 2017). Od posledního vydání 
tohoto přehledu vzrostla o 12 procentních bodů míra 
důvěry spotřebitelů v nákupy od maloobchodníků se 
sídlem ve stejné zemi a o 21 procentních bodů v přípa-
dě nákupů z jiných členských států EU.

Přestože bylo dosaženo značného pokroku, srovná-
vací přehled ukazuje, že spotřebitelé se stále potýkají 
s překážkami, když se snaží nakupovat od interneto-
vých prodejců se sídlem v jiné zemi EU. Například 13 % 
respondentů uvedlo, že  jejich platba byla zamítnuta, 
a 10 % zákazníků bylo zamítnuto dodání do jejich země.

Pokud jde o maloobchodníky, pouze 4 z 10 obchod-
níků, kteří v  současnosti prodávají své výrobky 

online, uvedli, že v příštím roce zvažují prodej na do-
mácím trhu i přes hranice. Z prodeje online v jiných 
zemích mají stále obavy, konkrétně z těchto důvodů: 
vyšší riziko podvodů, rozdíly ve  vnitrostátních da-
ňových předpisech nebo ve vnitrostátních úpravách 
smluvního práva a rozdíly v pravidlech pro ochranu 
spotřebitelů.

Z  tohoto důvodu Komise předložila návrh na  mo-
derní digitální smluvní pravidla k  harmonizaci 
smluvních pravidel pro prodej zboží online, která 
zjednoduší přístup k digitálnímu obsahu a interneto-
vý prodej zboží v celé EU.

INFORMOVANOST O PRÁVECH 
SPOTŘEBITELŮ V EU SE ZLEPŠUJE, 
ALE STÁLE JE NEDOSTATEČNÁ 
A NEVYROVNANÁ

Ve  srovnání s  vydáním srovnávacího přehledu 
z  roku 2015 jsou spotřebitelé nyní o  svých právech 
lépe informováni. V průměru zná dobře svá základní 
práva 13 % spotřebitelů (což představuje nárůst o 3,6 
procentního bodu od roku 2014).

Nicméně podmínky pro spotřebitele jsou obecně 
lepší v zemích na severu a západě EU než na východě 
a jihu.
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Stížnost v případě problému například podá 94,5 % 
Finů, ale jen 55,6 % Bulharů. Rozdíly v oblasti rizika 
nekalých obchodních praktik jsou rovněž značné: 
setkalo se s  nimi 40,9  % Chorvatů, ale pouze  3,4  % 
Rakušanů.

K řešení těchto problémů Komise v současnosti vy-
pracovává návrh aktualizace pravidel pro ochranu 
spotřebitelů. Cílem je zajistit, aby každý evropský 
spotřebitel znal svá práva a aby tato práva byla správ-
ně prosazována v celé EU.

MALOOBCHODNÍCI NEJSOU 
DOSTATEČNĚ OBEZNÁMENI S PRÁVY 
SPOTŘEBITELŮ

Srovnávací přehled z roku 2017 ukazuje, že se obe-
známenost maloobchodníků s  pravidly pro ochra-
nu spotřebitelů od  předchozího vydání nezlepšila. 
Správně odpověděli pouze na 53,5 % otázek týkajících 
se základních práv spotřebitelů. Úroveň těchto zna-
lostí se opět mezi jednotlivými zeměmi liší: tato prá-
va zná pouze 36,2 % chorvatských maloobchodníků 
a naopak 62,3 % maloobchodníků v Německu.

RYCHLOST ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ – 
PROSTOR PRO ZLEPŠENÍ

Spotřebitelé sice nyní mají méně důvodů stěžovat si, 
ale ti, kteří tak přesto učinili, jsou s vyřizováním své 
stížnosti spokojenější.

Avšak téměř jedna třetina spotřebitelů se rozhodla 
stížnost nepodat, jelikož se podle jejich názoru jedna-
lo o příliš nízké částky (34,6 %) nebo by řízení trvalo 
příliš dlouho (32,5 %).

Z tohoto důvodu Komise zdokonalila řízení o drob-
ných nárocích (s platností od 14. července 2017), které 
nyní umožňuje spotřebitelům využít zrychlený po-

stup vyřizování stížnosti online pro nároky do výše 
5 000  EUR. Komise rovněž podporuje mimosoudní 
vyrovnání pomocí platformy pro řešení sporů on-
line, která nabízí snadný přístup přes internet k sub-
jektům pro alternativní řešení sporů v  souvislosti 
s transakcemi prováděnými online.

Spotřebitelské srovnávací přehledy ukazují, jak 
jednotný trh funguje z hlediska spotřebitelů v EU. 
Zveřejňují se od roku 2008 a jejich cílem je zajistit 
lepší sledování výsledků v  této oblasti a  poskyt-
nout podklady pro informovanou tvorbu politiky.

Existují dva typy těchto srovnávacích přehledů, 
které se zveřejňují střídavě jednou za rok a zaklá-
dají se na rozsáhlých průzkumech:

–  Srovnávací přehled podmínek pro spotřebitele 
sleduje podmínky pro spotřebitele v  jednotli-
vých členských státech v těchto třech oblastech: 
1. znalosti a důvěra, 2. dodržování a prosazová-
ní předpisů a 3. stížnosti a řešení sporů. Zkou-
má rovněž pokrok v integraci maloobchodního 
trhu EU a v elektronickém obchodu.

–  Srovnávací přehled situace na spotřebitelských 
trzích sleduje výkonnost více než 40 spotřebi-
telských trhů na  základě klíčových ukazatelů, 
jako je důvěra v  to, že prodejci dodržují před-
pisy na  ochranu spotřebitele, srovnatelnost 
nabídek, dostupný výběr na trhu, míra, do jaké 
jsou splněna očekávání spotřebitelů, a  újma 
způsobená problémy, se kterými se spotřebitelé 
setkávají. Sledují a analyzují se i další ukazatele, 
jako je přecházení k jiným výrobkům a službám 
a ceny (vydání z roku 2016).

www.evropska-unie.cz

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)
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OPTIMISMUS OHLEDNĚ BUDOUCNOSTI 
EVROPSKÉ UNIE A STAVU NÁRODNÍCH 
EKONOMIK 

Většina Evropanů (56 %) se staví k budoucnosti EU 
optimisticky – to představuje nárůst o šest procent-
ních bodů ve srovnání s  podzimem 2016. Největší 
nárůst byl zaznamenán ve Francii (55 %, +14 bodů od 
loňského podzimu), Dánsku (70 %, +13 bodů) a Portu-
galsku (64 %, +10 bodů).

Důvěra v EU je i nadále na vzestupu a nyní ji pro-
jevuje v průměru 42 % respondentů (oproti 36 % na 
podzim roku 2016 a 32 % na podzim 2015). Zvýšila se 
nejvíce ve Francii (41 %, +15 bodů), v Dánsku (56 %, +11 
bodů) a v Estonsku (55 %, +11 bodů). O 10 procentních 
bodů vzrostla důvěra i v Německu, kde dosáhla cel-
kově 47 %.

Podobně jako v  předchozích dvou průzkumech 
provedených na jaře a na podzim roku 2016 se míra 
důvěry v  národní parlamenty a  vlády také zvýšila, 
a sice na 36 %, resp. 37 %, ale zůstává nižší než míra 
důvěry v EU.

Celkem 40 % Evropanů vnímá EU pozitivně (+5 
procentních bodů od podzimu roku 2016), přičemž 
počet respondentů s  pozitivním názorem se zvýšil 
v 24 členských státech, zejména ve Francii (40 %, +11 
procentních bodů), Dánsku (42 %, +10 bodů) a Lucem-
bursku (57 %, +10 bodů).

Kromě toho se 68 % Evropanů cítí být občany EU, 
což je nejvyšší hodnota, která kdy byla u tohoto uka-
zatele dosažena. 

EKONOMIKA: POZITIVNĚJŠÍ POCITY 
A SILNÁ PODPORA PRO EURO

Téměř polovina Evropanů se domnívá, že současná 
hospodářská situace v jejich zemi je „dobrá“ (46 %, +5 
procentních bodů od podzimu roku 2016). Tento podíl 

se v posledních letech značně zvýšil (+20 procentních 
bodů od jara 2013, +26 procentních bodů od jara 2009).

I když nadále přetrvávají velké rozdíly mezi jednot-
livými členskými státy, stav národní ekonomiky je 
čím dál pozitivněji hodnocen v 22 členských státech, 
zejména ve Finsku (59 %, +19 procentních bodů), Por-
tugalsku (33 %, +18 bodů), Belgii (60 %, +11 bodů) a Ma-
ďarsku (41 %, +11 bodů).

V  eurozóně podporují euro téměř tři čtvrtiny re-
spondentů (73 %, +3 procentní body), což je nejvyšší 
hodnota od podzimu 2004. V  šesti zemích – na Slo-
vensku, v Německu, Estonsku, Irsku, Slovinsku a Lu-
cembursku – podporuje euro 80 % respondentů nebo 
více.

TERORISMUS JE POPRVÉ POVAŽOVÁN 
ZA NEJVĚTŠÍ Z PROBLÉMŮ, KTERÝM EU 
ČELÍ

Terorismus je nyní nejvýznamnějším tématem, kte-
ré občané zmiňují, když je řeč o problémech, jimž EU 
v současnosti čelí (44 %, +12 procentních bodů od pod-
zimu roku 2016). Přistěhovalectví, které bylo jednou 
z hlavních obav od jara 2015, je nyní druhým nejčastěji 
uváděným problémem (38 %, –7 procentních bodů). Se 
značným odstupem následuje hospodářská situace (18 
%, –2 body), stav veřejných fi nancí v členských státech 
(17 %, žádná změna) a  nezaměstnanost (15 %,-1 bod). 
Terorismus je nyní jako hlavní problém vnímán ve 21 
členských státech EU, zatímco na podzim roku 2016 
tomu tak bylo pouze v  jedné zemi. Terorismus a při-
stěhovalectví jsou uváděny jako hlavní problémy ve 
všech zemích s výjimkou Portugalska a Švédska.

Na úrovni jednotlivých států zůstává hlavní obavou 
nezaměstnanost (29 %, –2 body) a přistěhovalectví (22 
%, –4 body), i když hodnoty u obou těchto témat kle-
sají. Zdravotní péče a sociální zabezpečení jsou nyní 
na třetím místě (20 %, +2 body), po nichž následuje 
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Rok po referendu ve Spojeném království vidí stále více lidí v EU budoucnost Evropské unie 
nadějně. Téměř většina Evropanů je nyní optimistická, i pokud jde o hospodářskou situaci 
v  jejich zemích. Důvěra v Evropskou unii roste: nyní dosáhla nejvyšší míry od roku 2010 
a podpora eura je nejvyšší od roku 2004. Kromě toho většina respondentů z jedenácti zemí 
mimo EU, kteří byli dotazováni poprvé, tvrdí, že mají o EU pozitivní mínění. To jsou ně-
které hlavní výsledky nejnovějšího standardního průzkumu Eurobarometr, který byl dnes 
zveřejněn spolu s bleskovým průzkumem Eurobarometr pod názvem „Budoucnost Evropy 

– názory ze zemí mimo EU“.

Nejnovější pravidelný Eurobarometr 
svědčí o vzrůstajícím optimismu
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+5 bodů). Hospodářská situace, která představovala 
největší problém na vnitrostátní úrovni na podzim 
roku 2011, je nyní na pátém místě (16 %, –3 body).

BUDOUCNOST EVROPY – NÁZORY ZE 
ZEMÍ MIMO EU

Průzkum Eurobarometr posuzoval vůbec poprvé 
vnímání Evropské unie v  jedenácti zemích mimo 
EU[1]. Tyto země představují 49 % světové populace 
a  61 % celosvětového HDP. Ve třech nejlidnatějších 
z  dotazovaných zemí (Čína, Indie a  USA) zaujímají 
nejméně tři čtvrtiny respondentů k EU kladný postoj.

Respondenti ve většině zemí zařazených do prů-
zkumu zaujímají k EU kladný postoj: 94 % v Brazílii, 
84 % v Číně, 83 % v Indii, 76 % v Japonsku, 79 % v Ka-
nadě, 75 % v USA, 67 % v Austrálii a 54 % v Turecku. 
Zároveň platí, že respondenti v zemích nacházejících 
se ve větší blízkosti EU (Rusko, Norsko a Švýcarsko) 
mají spíše smíšené pocity (na EU má pozitivní názor 
43 % až 46 % z nich).

Průzkum v dotazovaných zemích rovněž ukázal, že 
EU je v  celosvětovém měřítku vnímána jako „místo 

stability v neklidném světě“. Výsledky jsou však vel-
mi rozdílné: v  Indii takto smýšlí 82 % respondentů, 
v Turecku 49 %, avšak v Rusku tento názor sdílí pouze 
33 % a 61 % je přesvědčeno o opaku.

Zdroj: Evropská komise
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https://osha.europa.eu/cs

Podpora evropského pilíře sociálních práv 
prostřednictvím projektu „Bezpečnější 
a zdravější práce v každém věku“

Ochrana zájmů všech pracovníků, a to bez ohledu 
na věk, je zvláště důležitá v kontextu evropského 
pilíře sociálních práv, jehož cílem je naplňovat tako-
vá práva, jako jsou rovné příležitosti a spravedlivé 
pracovní podmínky. Například podle jedné z dvaceti 
zásad tohoto pilíře „pracovníci mají právo na pracov-
ní prostředí, které je uzpůsobené jejich profesním 
potřebám a které jim umožní prodloužit jejich účast 
na trhu práce.“

Cílem projektu také bylo posoudit předpoklady sys-
témů BOZP, které jsou potřeba, aby bylo zohledněno 
stárnutí pracovní síly a zajištěna lepší prevence pro 
všechny po celý pracovní život.

Na žádost Evropského parlamentu provedla in-
formační agentura Evropské unie pro bezpečnost 
a  ochranu zdraví při práci EU-OSHA tříleté šetření 
zaměřené na způsoby zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, přičemž zohlednila problémy 
spojené se stárnoucí pracovní silou. Vydala zprávu, 
která shrnuje zjištění projektu a  obsahuje politické 

ukazatele a  doporučení zaměřené na různé úrovně 
a typy adresátů.

Zjištění vycházejí z přehledů týkajících se stárnutí 
a BOZP a rehabilitace a návratu do práce, ze zkoumá-
ní stávajících politik, programů a iniciativ usilujících 
o udržitelnou práci včetně těch, které se týkají reha-
bilitace a návratu do práce ve 28 členských státech EU 
a 4 zemích ESVO a z analýzy určujících faktorů pro 
provádění preventivních opatření a  postupů týkají-
cích se podpory zdraví pro stárnoucí pracovní sílu na 
pracovišti.

V rámci projektu byla také vypracována  celá řada 
publikací a uživatelsky přívětivý nástroj pro vizuali-
zaci dat, který naleznete na odkazu: 
https://osha.europa.eu/cs

Zdroj informací: agentura Evropské unie pro bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci EU-OSHA 

(-vr-)

www.evropska-unie.cz

Standardní průzkum Eurobarometr z  jara 2017 
(EB 87) byl proveden prostřednictvím osobních 
rozhovorů ve dnech 20. až 30. května 2017. V člen-
ských státech EU a  kandidátských zemích bylo 
osloveno celkem 33 180 osob[2].

Bleskový průzkum Eurobarometr 450 „Budouc-
nost Evropy – názory ze zemí mimo EU“ se usku-
tečnil prostřednictvím telefonických rozhovorů 
od 20. do 25. února 2017. V 11 zemích mimo EU bylo 
dotazováno celkem 11 035 osob.

Aktuální zveřejněná zpráva o prvních výsledcích 
standardního průzkumu Eurobarometr přehledně 
přibližuje postoje Evropanů k  EU a  také největší 
obavy občanů a  jejich vnímání hospodářské situ-
ace.
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Odhady dopadů automatizace na pracovní místa se 
liší, ale existují určité výmluvné trendy. Stroje jsou 
již schopny odpovědět na e-maily a zpracovávat sou-
hrny sportovních her. Brzy uvidíme vozy bez řidiče 
na semaforech, drony dodávající zboží a algoritmy 
nahrazující účetní, pracovníky bank a právní pomoc.

Mezi odvětví, která jsou nejvíce ohrožena v budou-
cím světě práce, jsou ta, která se ve velké míře opírají 
o rutinní úkoly, většinou jde o pracovní místa s níz-
kou kvalifi kací, ale také některá řemeslná povolání. 
Tam, kde jsou úkoly rutinní, je automatizace velmi 
pravděpodobná.  Vzhledem k tomu, že trend směrem 
k  ekonomikám více orientovaným na služby bude 
pravděpodobně pokračovat, očekává se, že růst pra-
covních míst v budoucnu bude právě v odvětví služeb, 
a zejména v oblasti služeb osobní péče.

Automatizace není v  žádném případě synonymem 
pro zánik práce. Některé odhady předpokládají, že 
automatizace povede k čisté ztrátě více než 5,1 mili-
onu pracovních míst v 15 hlavních rozvinutých eko-
nomikách. 

Digitální revoluce zároveň vyvolala nárůst po-
ptávky po nových pracovních místech a  profesních 
kategoriích, které ještě před deseti lety neexistovaly. 
Mezi ně patří lidé s vysokým technologickým kvoci-
entem, jako jsou například odborníci pro oblast dat, 
manažeři sociálních médií, inženýři kognitivních 
výpočetních technik, architekti internetu a vývojáři 
blokových řetězců.

Transformační trendy digitální revoluce také zdů-
raznily, že některé pracovní pozice budou prostě 
vždy prováděny lidmi, buď kvůli potřebným lidským 
dovednostem, nebo jednoduše  kvůli našim preferen-
cím. Například péče o  děti, péče o  seniory, sociální 
práce, péče o  duševní zdraví představují pracovní 
místa s nízkým rizikem automatizace.

Skutečnost, že některé úkoly mohou být prováděny 
technologií, znamená, že nastal čas pro „uvolnění“ 
pracovníků, aby vykonávali jiné úkoly a  vytvářeli 
jiné hodnoty. Jelikož automatizace a umělá inteligence 
nastartují do nových oblastí, partnerství mezi lidmi 
a roboty přetransformuje povahu práce. Až dosud byla 
výzvou pro pracovníky naučit se provozovat stroje. 
Při pohledu do budoucna se interakce změní: ovládá-
ní strojů nahradí tvůrčí defi nování toho, co je třeba 
udělat a jak a poté pomocí robotů dosáhnout přesného 
výsledku. Výzkum ukázal, že povolání, která vyžadují 
silné sociální, interpersonální dovednosti a nerutinní 
analytické dovednosti, se od roku 1980 dynamicky 
rozvíjejí s  konzistentním růstem mezd. I  v  techno-

logickém průmyslu se jedná o  pracovní místa, která 
vyžadují jak technické, tak i mezilidské dovednosti.

Probíhající hluboké změny jsou také doprovázeny 
zásadními změnami v pracovním životě lidí. Až done-
dávna se v přechodu od vzdělávání a odborné přípravy 
k práci a odchodu do důchodu uplatňoval spíše lineární 
model. Tato linearita je z velké části již minulostí. Vzhle-
dem ke změnám na pracovišti se lidé budou muset stále 
více naučit nové dovednosti, aby zůstali zaměstnatelní 
po celou dobu svého pracovního života. Častěji a rych-
leji než kdykoliv předtím bude stále větší pravděpodob-
nost, že změní zaměstnavatele, zaměstnání, a povolání. 
A vzhledem k faktu, že lidé žijí déle, budou s největší 
pravděpodobností muset pracovat déle, ať už je to volba 
nebo nutnost. Zatímco někteří mají nástroje a nápady, 
aby se fl exibilně zapojili, nejsou všichni vybaveni do-
vednostmi, kompetencemi a  systémem podpory, aby 
byli schopni reagovat na tyto změny.

V současné době na evropských trzích práce koexis-
tují rozmanité a  odlišné skutečnosti. Ženy obtížně 
znovu vstupují na trh práce poté, co strávily čas na 
výchovu dětí. Mladí absolventi, kteří strávili mnoho 
let denním vysokoškolským studiem, mají velké pro-
blémy získat své první zaměstnání a často mají nedo-
statek dovedností, které jsou nezbytné i přes formální 
kvalifi kaci. Podobná situace je u 45letých osob, které 
byly propuštěny kvůli odvětvové restrukturalizaci, 
je pro ně obtížné získat nové zaměstnání, protože 
jsou často považovány za "příliš drahé" nebo dokonce 
"příliš staré", aby se rekvalifi kovaly. Stručně řečeno, 
mnoho lidí je vyloučeno z výdělečné činnosti, natož 
aby měli příležitost vykonávat kvalitní práci. 

Z  těchto důvodů bude školení a  rekvalifi kace mít 
stále větší vliv na pracovní život lidí. Vzdělání zís-
kané před profesionálním životem bude muset být 
pravidelně doplňováno. Přechody budou častější 
a složitější, zejména pokud jde o povinnosti týkající se 
rodiny a péče na jedné straně a zaměstnání a odbor-
nou přípravu na straně druhé. Ty budou muset být 
lépe podporovány, než jsou dnes.

Iniciativa Evropské komise na vytvoření Evropské-
ho pilíře sociálních práv má za cíl identifi kovat trans-
formační trendy v systémech práce, měnící se potřeby 
v oblasti zaměstnanosti a sociálních politik a osvědče-
né postupy při řešení těchto výzev a příležitostí. 

Zdroj: Zdroj: Evropské středisko pro politickou 
strategii EPSC

 
(-vr-)

http://ec.europa.eu/epsc
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Budoucnost práce – změny ve světě práce 
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Novým kolekcím DITY vévodí bezpečnost a šedá 
a mentolová barva

Dita vlastní licenci na použití termoregulačního 
materiálu Outlast®, který využívá a nabízí ve všech 
svých kolekcích. Outlast® je termoregulační materiál 
původně vyvinutý pro NASA. Umí hřát i chladit, pra-
cuje dle teploty těla. Omezuje pocení až o 40 procent 
a na rozdíl od jiných funkčních materiálu je vázaný 
na bavlnu, takže je vhodný také pro ekzematickou 
a svědivou pokožku. V kolekcích družstva DITA na-
jdete Outlast® v kolekcích oblečení pro děti i dospělé 
a v kolekci bytového textilu pro nejmenší.

KOLEKCE BYTOVÉ TEXTILU PRO NEJ-
MENŠÍ

Celou kolekcí bytového textilu se prolíná myšlen-
ka bezpečnosti, která v určitých prvcích prostupuje 
také do kolekce dětského oblečení. Fusaky, zavino-
vačky a rukavice – tedy výrobky patřící do kočárku 
mají bezpečností prvky. Ovšem myšlenka refl exních 

pásků a aplikací jde ještě dále u výrobku Svítící set, 
který obsahuje jediný svítící fusak/rukavice na ko-
čár na trhu. 

Svítící fusak i  rukavice mají zabudovaný refl exní 
pás, který lze rozsvítit a svícení regulovat pomocí ba-
terie, která je součástí setu. Tento set je vhodný do deš-
tě, mlhy, sněžení nebo pro maminky, které s kočárkem 
překonávají nepřehledné, nebezpečně či neosvětlené 
úseky. Je součástí bezpečností akce BESIP „Buďte vidět, 
přežijete“ a získal ocenění v soutěži Inovace výrobních 
družstev 2017. DITA ho nabízí ve dvou barvách a svítící 
rukavice lze zakoupit také samostatně.

Kromě myšlenky bezpečnosti prolíná celou kolekci 
módní a žádaná mentolová barva. Zákazníci ji najdou 
na dekách, fusacích, rukavicích, podložce do kočárku 
i zavinovačce.

KOLEKCE DĚTSKÉHO OBLEČENÍ NA 
SEZONU PODZIM/ZIMA

Mentolová barva se promítla také do kolekce funkč-
ního dětského oblečení na podzim a zimu. Mentolový 
proužek je společně s šedým malírem barvou, která 
kolekci letošní zimy oživuje. Zvláště šedý melír na-
jdete snad na všech výrobcích a  sluší malým i  vel-
kým, holčičkám i klukům. 

Nechybí oblíbená „mazlíková“ kolekce pro nej-
menší. Vrchní příjemný mazlivý welsoft je podšitý 
materiálem Outlast®, některé výrobky jako rukavice 

Nové výrobky. Nové barvy. Táborské družstvo invalidů DITA právě na trhu představila tři 
nové kolekce svých značek Little Angel® a Dita for men a women®.

VD_09_2017.indd   20 27.09.17   14:50



   
  

21 

9/2017  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

nebo overal mají nášivku medvídka, který slouží jako 
refl exní aplikace. 

Little Angel® nabízí funkční body a polodupačky už od 
velikosti 50 pro předčasně narozené děti, širší nabídka 
je až do velikosti 128, omezená pak do velikosti 164.

Hitem každé zimní sezóny Little Angel® jsou pletené 
čepice podšité termoregulačním materiálem Outlast®, 
které jsou letos nově doplněné i o pletené nákrčníky. 
Velikostně navíc sedí i maminkám či tatínkům, takže 
si můžete na zimu s dětmi pořídit stejné. 

KOLEKCE FUNKČNÍHO OBLEČENÍ PRO 
DOSPĚLÉ

Kolekce pro dospělé vstupuje pod svou vlastní znač-
kou Dita for men a women® do druhé sezóny. Je reakcí 
na žádosti spokojených rodičů, kteří chtěli vyzkoušet 

komfort materiálu Outlast® také na sobě. Tradiční 
barvy bílou a  černou, se kterými značka začínala, 
rozšiřuje nová kolekce o  šedou, azurově modrou 
a khaki.  

Oblečení z termoregulačního materiálu Outlast® se 
hodí opravdu na všechny příležitosti. Dá se nosit jako 
spodní vrstva v  chladných dnech, ale i  jako vrchní 
vrstva v horkých dnech – v těch potěší obzvláště ty, 
kteří mají rádi jednoduché věci bez potisku. Outlast® 
oblečení ocení manažeři, kteří mohou trička nebo 

nátělníky nosit pod košili, jako spodní vrstvu osloví 
i rybáře nebo myslivce či rekreační sportovce. Vhod-
né je Outlast® oblečení na volnočasové aktivity. 

Kolekce je zaměřena také na těhotné ženy. Výrobky 
díky elastanu skvěle sedí a  nevytahají se. Navíc řa-
sená trička myslí i na rostoucí bříško, noční košile je 
zase uzpůsobená na kojení. 

V dospělé kolekci nechybí doplňky jako čepice, kuk-
ly nebo oblíbený multifunční tubus, novinkou kolek-
ce jsou funkční ponožky.

PRODEJNY:
Dita, výrobní družstvo invalidů
Stránského 2510, Tábor 

Prodejna Little Angel®
Galerie Slovany (1. patro)
Náměstí generála Píky 2703/27, Plzeň
E-shop: www.littleangel.cz

Veletrh FOR BABIES
Praha, Letňany
19. – 22. října 2017

Text: Petra Novotná
Foto: archiv Dita Tábor

www.littleangel.cz     www.dita.cz 
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KOVO, výrobní družstvo, Brno
Kompletní zajištění a vybavení školní dílny 
či dílenského pracoviště

Na přelomu roku 2015/2016 vyhlásilo MŠMT v rámci 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, oblasti podpory 1.1, výzvu č. 57, která byla 
zaměřena na rozvoj technických dovedností žáků na 
druhém stupni základní školy a na rozvoj profesních 
dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšo-

www.kovovd.cz

vání technických dovedností žáků základní školy. 
V rámci této výzvy vybavilo vd KOVO více než 70 zá-
kladních škol po celé České republice.

POPIS HLAVNÍCH PRODUKTŮ:
Dílenský ponk o  různých rozměrech (standardně 

vyráběno 1 200 x 600 mm nebo 1 800 x 600 mm). 
Masivní ocelová konstrukce ošetřena vypalovanou 
práškovou barvou, deska - buková spárovka o síle 40 
mm, ošetřená speciálním olejem a  parafi nem proti 
poškození, výroba jednomístných a  dvoumístných 
dílenských pracovišť, variace úložných skříněk, 
šuplíky atd.

Dílenská taburetová židle s  trnoží o  různých výš-
kách (standardně 520 mm). Ocelová konstrukce ošet-
řena vypalovanou práškovou barvou, Sedák - buková 
vícevrstvá překližka ošetřena bezbarvým lakem.
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BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova
BRISK, výrobní družstvo, vyrábí metodou vstři-

ko-vyfukování PET lahvičky od objemu 10 ml do 
250 ml, jež jsou opatřeny různými závity. Největší 
podíl výroby tvoří lahvičky se závity o  průměru 
18 mm a  28 mm, pak následují lahvičky se závitem 
20 a 24 mm. Uplatňují se jako spotřebitelské obaly pro 
kosmetické, potravinářské, farmaceutické, technické 
a propagační účely. 

Metodou vyfukování z  preforem družstvo vyrábí 
PET lahve od objemu 0,5 l do objemu 2 l se závitem 
o  průměru 28 mm a  kanystry od objemu 3 l do 10 l 
se závitem o průměru 47 mm. Lahve a kanystry jsou 
vhodné jak pro potravinářské, tak i technické účely.

 
Další výrobní oblastí družstva je kartonážní výro-

ba. Na fl exotiskovém stroji potiskuje expediční kar-

tony, především pro vinaře 
s  jejich logem na 6 ks lahví. 
Rovněž se zabývá výrobou 
luxusních kazet na archiv-
ní vína, skládaček na vína, 
dárkových kazet na porcelán 
včetně potisku sítotiskem 
a  výseků různých tvarů na 
příklopových lisech. 

BRISK, výrobní družstvo 
zaměstnává osoby se zdra-
votním postižením a  spl-
ňujeme podmínku podle 
zákona o  zaměstnanosti 
č. 435/2004 Sb. pro "náhrad-
ní plnění". V roce 2004 získa-
lo družstvo certifi kát na ISO 9001 a ISO 14001.

KONTAKT:
BRISK, výrobní družstvo, Ježov u Kyjova 
e-mail: brezina@briskvd.cz 
www.briskvd.cz 

www.briskvd.cz 
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