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slovo úvodem

Jana Malá
předsedkyně družstva
Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby
členka představenstva SČMVD

Vážené dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové,
horké léto je za námi, „horký politický podzim“
před námi.
Raději se proto vrátíme do reality našeho podnikání. Jsou před námi poslední měsíce a pak budeme
hodnotit, jak nám tento rok dopadl.
Řada mých kolegů a kolegyň ve svých příspěvcích
konstatovala, že jim chybí pracovníci a právem kritizovali přístup vlády a našich politiků k této problematice. Bohužel se k jejich názoru musím připojit,
protože úbytek pracovníků řešíme v posledních letech také!
Máme vlastní produkty, máme zakázky a nemáme
dostatek pracovníků. Ke zvládnutí všech úkolů nám
pomáhá opravdu mimořádně vstřícný přístup a zvýšené výkony našich současných pracovníků a dále
věrnost našich důchodkyň a rodinných příslušníků.
Chtěla bych jim všem i touto cestou vyjádřit upřímné
poděkování.
Jen tak jsme mohli realizovat i náročné akce, jakými
jsou např. věrnostní programy v obchodním řetězci,
a udržet si velké zahraniční partnery. Ve vedení jsme
se rozhodli řešit stávající situaci přesunem výroby za
hranice naší republiky alespoň do doby, než budou
moci fungovat některá z opatření, která můžeme
ovlivnit my sami nebo náš zástupce, tj. SČMVD.

Náš svaz je jedním z realizačních partnerů „Regionální sektorové dohody pro Jihomoravský kraj
v oblasti textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu“. Tato dohoda má být nástrojem
sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v oboru, ve kterém se naše družstvo pohybuje.
Je to běh na dlouhou trať. Když ale nezačneme postupně sami působit a vyvíjet iniciativu v rodinách,
ve školách, co bude za pět, za deset let? Pokus může
začít! Musíme věřit a sami se snažit, že budoucnosti
něco přinese!
Na závěr nám všem přeji úspěšné zvládnutí letošního roku.

Doufám, že mi dáte za pravdu, když budu konstatovat z vlastní praxe, že úspěšné podnikání představuje
práci s vizí a cílem ne na rok či dva, ale alespoň na
příštích 10 let. K tomu musíme připravovat a přizpůsobovat organizaci, vybavení, marketing a vychovat
pracovníky na všech stupních od pracovníků ve výrobě přes střední management až po vrcholové manažery. Přesto zůstáváme vystaveni neočekávaným
rozhodnutím a reakcím shora, se kterými bychom
mnohdy ani nepředpokládali, že může někdo přijít!
Těší mě proto, že se v našem kraji daly dohromady všechny potřebné instituce a jsme mezi prvními
kraji v republice, které hledají samy cesty k přípravě
pracovníků pro výrobu. Dohoda byla podepsána dne
28. 8. 2017 v Brně.

www.mubrno.cz
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Výrobní družstva na veletrzích
STYL a KABO v Brně
Ve dnech 19. – 21. srpna se v Brně uskutečnil
již 50. ročník mezinárodních veletrhů módy
STYL a KABO, kterého se zúčastnila též čtyři
výrobní družstva. Ve společné expozici pod
záštitou SČMVD představila v pavilonu P
své nové módní kolekce na sezónu podzim –
zima 2017/2018 výrobní družstva Integra Zlín,
Modela Pardubice a Moděva Konice. Jednalo
se převážně o kolekce dámských oděvů,
které doplnilo i několik pánských modelů.
V pavilonu V mělo svůj stánek s koženou
galanterií družstvo DUP Pelhřimov.
Zdeňka Volaříková
(Integra Zlín)

V nové kolekci družstva Integra Zlín zaujímaly klíčový podíl oděvy pro běžné nošení, společenské oděvy
a zimní ošacení, a to převážně ve větších velikostech.
Modely byly nabízeny v tlumenějších barvách, v základu převažovala černá či tmavě modrá, objevily se

však i výraznější prvky.
Kolekci tvořily kabátky, saka, trika i šaty,
ale také těžká konfekce
v podobě zimních bund
a plášťů. Na veletrhu se
projevilo, že obchodníci
upřednostňují celoročně prodejný sortiment
zboží. U tohoto zboží
nejde obchodník do rizika, že výrobky neprodá. Je stále více zřejmé,
že zákaznice raději volí
originálnější, luxusnější
materiál, který vykazuje
dobré užitné vlastností
a je po estetické stránce
zajímavý. Rozhodující již není jen cena, ale zboží musí
zaujmout.
S novou kolekcí zavítala Integra následující týden
i do Prahy, kde zboží při kontraktační akci nabídla
zákaznicím z Prahy a západní části České republiky,
které nejezdí na veletrhy do Brna.
Modela Pardubice představila pro sezónu podzim
– zima 2017/2018 novou kolekci dámských oděvů určených především pro společenské příležitosti, jako
jsou svatby, promoce, večírky, návštěvy divadel a jiné.
Jen část modelů byla určena na běžné denní nošení.
Zákaznice oceňovaly kvalitní vícevrstvé materiály,
které na veletrhu nebyly k vidění u jiných vystavovatelů. Všechny modely byly nabízeny v módních
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Oděvní družstvo Moděva Konice na veletrhu nabídlo svou aktuální kolekci dámských a pánských zimních plášťů, palet, pelerín a péřových bund. Kolekce
byla rozšířena o modely vzniklé ve spolupráci s módní návrhářkou Janou Berg. Modely bylo možné zhléd-

Zleva: Vlasta Pilná (Modela Pardubice), Ing. Lenka
Bartoničková (SČMVD), Ing. Pavla Polednová (předsedkyně
družstva Modela Pardubice), JUDr. Rostislav Dvořák
(předseda SČMVD), Libor Císař (vedoucí obchodního úseku
Drupo Horní Cerekev)

barvách. Jak je již u Modely pravidlem, velký důraz
byl kladen na kvalitu zpracování a na osvědčené
dobře padnoucí střihy. Kolekce Modely Pardubice se
zákaznicím velice líbila, což se projevilo v objemu objednávek - kontraktace uskutečněná na veletrhu byla
vysoká.

nout na stánku družstva i v rámci módních přehlídek
STYL SHOW na přehlídkovém mole. Výrobky Moděvy jsou zpracovány tradiční krejčovskou technologií
s důrazem na vysokou kvalitu, jsou zhotoveny v jednoduchém a praktickém provedení pro každodenní
nošení, ale také v luxusnějším pojetí. Pláště a paleta
jsou zateplené a doplněné přírodní kožešinou laděnou do barvy materiálu, kterým je vlna s podílem
kašmíru a nylonu.
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Stánek Moděvy Konice v době veletrhu navštívila i velvyslankyně ČR na Slovenku Livia Klausová. Zleva: Ing. Iveta Prokopová (vedoucí obchodního oddělení), Livia Klausová, Ing. Leo
Doseděl (předseda družstva), Bc. Lenka Pajchlová (obchodní
oddělení)

Družstvo bylo oceněno za svou pravidelnou
a dlouholetou účast na veletrhu STYL v rámci večera
vystavovatelů, patří mezi tři ﬁrmy s nejvyšší účastí.
Na stánku družstva proběhla řada jednání, například byla domluvena spolupráce s Vývojem Třešť
na dodávkách dámských plášťů do prodejny pánské
konfekce a dámské značkové módy v ulici Rooseveltova v centru Brna.

Z jednání předsedů družstev Ing. Lea Doseděla (Moděva
Konice) a Radka Chládka (Vývoj Třešť)

S cílem rozšířit portfolio slovenských zákazníků
se Moděva Konice prezentovala na veletrhu Trenčín
město módy, který se konal 22. - 23. září. Do budoucna plánují více rozšířit spolupráci s návrhářkou Janou
Berg, která pro Moděvu navrhne celou kolekci oděvů
pro veletrh STYL v únoru 2018
Družstvo DUP Pehřimov každoročně přichází s novými modely svých výrobků a neustále je inovuje.
Letos na veletrhu KABO zaujalo novým designem

6

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

10/2017

spisových desek, které sledují trend částečného
přechodu k novým médiím a tyto desky mají v sobě
integrované místo pro iPady a laptopy. Zvláštností
byl i atypický tvar manažerského kufříku se zkosenými
rohy, zdá se, že i v této oblasti je možné se posouvat
dopředu a že „atašákům“
ještě neodzvonilo. Družstvo
DUP dovezlo na ukázku
i vývoj zcela nového produktu, který na
našem trhu doposud není. Jde

o opravnou „SOS“ sadu na gelové nehty. Jistě se mnohým ženám na cestách zlomil či jinak poškodil gelový
nehet a pomoc není vždy na blízku, tato cestovní sada
může být tím správným pomocníkem.
Jsme rádi, že družstva měla i tentokrát na veletrzích
STYL a KABO svým zákazníkům co nabídnout a mezi
ostatními vystavovateli byla rozhodně vidět.
Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková,
archiv družstva Moděva

xxxxx

Módní přehlídka – Moděva Konice

10/2017

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

7

propagace, výstavy, veletrhy

Země živitelka
Letos se již po 44. konal tradiční agrosalon Země živitelka. Tentokrát přilákal 109 tisíc návštěvníků, což
je nejvíce od roku 2005. Země živitelka je jednou z nejdůležitějších akcí, která propaguje dobrou práci
českých a moravských zemědělců a potravinářů a seznamuje s ní i veřejnost.
Od 24. do 29. srpna se na českobudějovickém výstavišti představilo 550 vystavovatelů. Podtitulem
výstavy byla „Cesta zemědělstvím“. Slavnostního zahájení se zúčastnil prezident republiky Miloš Zeman,
který ve svém vystoupení upozornil na nesmyslnost
některých dotací i na nutnost řešit zadržování vody
v krajině.
Letošní Země živitelka byla rozdělena do čtyř
směrů: PESTROST OBORŮ, PODPORA B2B, VÝVOJ
NAPŘÍČ DOBOU a ZÁŽITKOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Jednotlivé zemědělské obory měly na výstavišti své
Zahájení Národních dožínek

8
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Slavnostní zahájení veletrhu Země živitelka za účasti prezidenta republiky,
předsedy Senátu ČR a dalších představitelů politické a podnikatelské sféry

pavilony i vlastní program. Tradičně byla zastoupena
zemědělská technika a služby pro zemědělství, rostlinná a živočišná výroba, technologie, lesní a vodní
hospodářství, ekologické zemědělství, myslivci, rybáři, včelaři i drobní chovatelé.
V sobotu 26. srpna byly na výstavišti za účasti nejvyšších představitelů státu a vlády slavnostně zahájeny Národní dožínky.
Souběžně s agrosalonem Země živitelka probíhala Mezinárodní výstava družstevnictví. Společná
expozice výrobních družstev s podtitulem „Český
výrobek na českém trhu“ se jako tradičně nacházela
v pavilonu E1. Představilo se v ní 9 družstev: Detecha
Nové Město nad Metují, DUP Pelhřimov, KDS Sedlčany, Kovo Družstvo Olomouc, Ledenický nábytek
Ledenice, Styl Plzeň, Templářské sklepy Čejkovice,
Tvar Pardubice a Vřídlo Karlovy Vary. V pavilonu T2
se nacházel stánek družstva Kovobel Domažlice.

Zleva: Josef Weiss, Aleš Kojzar (Detecha Nové Město nad Metují)

Zleva Lucie Peterová, Vladimír Cobl,
Andrea Borůvková a Monika Muchová
(Detecha Nové Město nad Metují)

Detecha Nové Město nad Metují se na výstavě
prezentovala jednak jako výrobce a dodavatel nátěrových hmot, jednak jako výrobce kosmetiky. Zástupci družstva poskytovali odborné poradenství
k sortimentu nátěrových hmot DETECHA a anglického výrobce RONSEAL, bylo možné si zde zakoupit
kosmetiku značky Regina, mnohé dámy využily pří-
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tomnosti vizážistky a nechaly se na stánku i nalíčit.
Družstvo DUP Pelhřimov svými výrobky potěšilo
celou řadu návštěvníků, kteří si rádi zakoupili jednotlivé manikúrní nástroje nebo celé manikúrní

Vpravo: Vladimíra Peřinová
(předsedkyně Kovo Družstvo
Olomouc)

Vpravo: Ing. Roman Holoubek
(vedoucí obchodu a marketingu
DUP Pelhřimov)

soupravy či různé výrobky kožené galanterie. Družstvo KDS Sedlčany představilo svůj sortiment nožířského zboží. Návštěvníci výstavy družstvo znají jako
tradičního vystavovatele, u jehož stánku dokupují

Zleva: JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD),
Antonín Bauernöpl (předseda družstva Ledenický nábytek)
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Vpravo: Markéta Koubová (TVAR Pardubice)

další produkty k těm, které se jim již osvědčily. Kovo
Družstvo Olomouc se v Českých Budějovicích představilo jako výrobce zahradního nářadí a pastí na
škodnou. Družstvo Ledenický nábytek z blízkých Le-

zboží pro domácnost za atraktivní ceny ke stánku návštěvníky přitahuje. Výrobky lákají svou barevností,
vyznačují se snadnou údržbou a trvanlivostí. Zajímavým artiklem z produkce družstva jsou dřevorubecké klíny určené pro práci v lese či v sadech.
Vřídlo Karlovy Vary na výstavu přivezlo Karlovarskou kosmetiku®. I tento stánek tradičního českého
výrobce osvědčených a žádaných produktů se těšil
velkému zájmu nakupujících.

Vlevo: Zděna Dvořáková (předsedkyně družstva Styl Plzeň)

Vpravo: Marcela
Lorencová (Styl Plzeň)
- i malé slečny se chtějí líbit,
třeba v čepičce ze Stylu.

Zleva: Zdeňka Fričová, Helena Tašnerová,
Šárka Panochová

denic přitahovalo pozornost mnoha lidí vystaveným
nábytkem z masivního dřeva určeného do obývacích
pokojů a ložnic. Styl Plzeň doplnil nabídku výrobních
družstev o dámská trička, softshellové bundy a další
drobné textilní výrobky. Prezentoval i svou výrobu
těsnění, která je schopen dodat přesně podle přání
zákazníka. Stánek Tvaru Pardubice byl již tradičně
doslova obležen nakupujícími. Prodej plastového

10/2017

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

11

propagace, výstavy, veletrhy

Stánek družstva Kovobel. Zleva: Ing. Eva Kejvalová
(manažerka nákupu), Ing. Pavel Beber (místopředseda
družstva), Vladimír Felix (projektový specialista)

Vinařské družstvo Templářské
sklepy Čejkovice na svém stánku
nabídlo celou škálu vín a další
doplňkový sortiment. Velké
množství návštěvníků uvítalo
možnost vína ochutnat, někteří
si pak láhev na stánku přímo
zakoupili.
Templářské sklepy Čejkovice si z letošní výstavy Země
živitelka odnesli prestižní zlatou plaketu ze soutěže
Zlatý klas 2017, a to konkrétně za víno RULANDSKÉ
ŠEDÉ 2015 s přívlastkem POZDNÍ SBĚR z nejvyšší
řady SANCTUS VICTORIA. Vítězství je o to cennější,
že jde o první místo ve velmi silně obsazené kategorii
„Nejlepší potravinářský produkt“. Toto víno s olejovou viskozitou a lehce oranžovou barvou naznačuje,
že se jedná o víno z vysoce vybarvených a přezrálých
hroznů Rulandského šedého. Vůně je intenzivní a vydatná, připomínající zralý pomeranč a sušené ovoce.
Chuť je mohutná, vrstevnatá, dominují marmeládové
tóny s dochutí přezrálého grepu. Víno bylo vyrobeno
šetrnými enologickými postupy. Lisování proběhlo
po dvouhodinové chladné maceraci na slupce, ostře
odkalený mošt byl zakvašen čistou kulturou vinných
kvasinek a fermentován při teplotě 19°C. Po ukončení alkoholového kvašení následovalo 32-denní ležení
vína na jemných kalech. Blahopřejeme k ocenění!
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Kovobel Domažlice se na agrosalonu prezentoval
jako výrobce technologických zařízení pro chov
drůbeže. Je schopen zajistit nejen výrobu těchto moderních systémů podle požadavků zákazníka, jejich
dodání, ale i montáž. Samozřejmostí je taktéž následný servis zařízení.
Letošní agrosalon Země živitelka byl pro družstva
velmi úspěšný. Výstava přinesla možnost prezentovat
své výrobky velkému množství návštěvníků výstavy
a podpořit tak svou značku.
Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Ing. Lenka Bartoničková, Jana Henychová

reportáž z družstva

Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Tentokrát jsme vyrazili do Ostravy, kde sídlí družstvo Bytprům, družstvo s téměř stoletou tradicí. Družstvo podniká dlouhou řadu let převážně v oblasti stavebnictví. Zaměřuje se mimo jiné na
revitalizace, opravy a údržbu staveb. Nabízí služby v oblasti malířství, natěračství, pokrývačství,
tesařství, klempířství, zpracování kamene, zámečnictví, nástrojářství, truhlářství, podlahářství
nebo izolatérství… Podniká ale například i v oblasti oprav karoserií či silniční motorové vnitrostátní dopravě. Provádí také revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob.

ROZHOVOR
MILAN PLAČEK
předseda družstva Bytprům
Pane předsedo, jaké služby v současné době nabízíte?
Všechny naše činnosti jsou uvedeny v obchodním rejstříku, zkrá-

ceně - provádíme veškeré práce
HSV a PSV, prodáváme stavební
materiál a provozujeme nákladní
silniční dopravu včetně kontejnerové. Naše služby poskytujeme
jak právnickým tak i fyzickým
osobám.
Jedná se tedy o interní i externí
stavby a rekonstrukce?
Ano.

Poskytujete stavební práce také
mimo váš region?
Ano, podle poptávky a volných kapacit.
Zajišťujete také pozáruční služby
jako opravy, přestavbu a podobně?
Zajišťujeme. Usilujeme o spokojené zákazníky, proto s nimi spolupracujeme i po ukončení smlouvy
o dílo a uplynutí záruční doby.

10/2017
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Naše nové sídlo je sice menší rozlohou, ale přiblížili jsme se centru
Ostravy, což přineslo lepší dostupnost jednak pro naše zaměstnance
ale i pro zákazníky a v neposlední
řadě se zkrátil čas pro vyřizování
záležitostí se státní správou a dalšími institucemi.
Jak bojuje vaše ﬁrma s nedostatkem pracovníků?
To je opravdu velký problém,
kvalitní řemeslníci na trhu práce
nejsou a rekvaliﬁkovaní nemají
potřebnou praxi. Snažíme se proto

Jaké velké realizace byste rád zmínil?
Rekonstrukce mateřské i základní
školy, novostavba kavárny, nová
oplocení objektů, výstavba velkých
zpevněných ploch a mohl bych
jmenovat další.
Pokud si zákazník přeje něco, co
není ve vaší nabídce služeb, jste
schopni mu dodat službu na klíč
s tím, že vykomunikujete s externí
ﬁrmou jejich požadavky?
Je to běžná praxe.
Jaké novinky chystáte na příští
rok?
V roce 2018 nebudeme zavádět nové
činnosti. Chceme se soustředit
především na vnitřní organizační
změny pro zefektivnění provozu
a přizpůsobení se trhu.
Vaše družstvo změnilo nedávno
místo působení. Jaké změny u vás
nastaly v souvislosti se stěhováním?

14
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o zvyšování a rozšíření kvaliﬁkace stávajících zaměstnanců. Co
do počtu zaměstnanců máme ale
podstav.
Pokud bude mít někdo zájem využít vašich služeb, na koho se může
obrátit?
Veškeré kontakty jsou na našich
stránkách www.bytprum.eu. Spojovatelka na č. 595 700 131 podá
zájemcům
rovněž
informace
o poskytovaných službách a spojí

PROFIL SPOLEČNOSTI
Družstvo Bytprům bylo založeno
20. září 1920 jako Výrobní družstvo
malířů pokojů, písma, natěračů a příbuzných odvětví v Moravské Ostravě,
společenstvo s ručením obmezeným.
V letech 1929 - 1950 se jmenovalo
Bytprům – družstevní podnik bytového průmyslu v Moravské Ostravě,
společenstvo s ručením obmezeným.
V roce 1950 se jeho název změnil
na Bytprům – družstevní podnik
bytového průmyslu v Ostravě, spo-

lečenstvo s ručením obmezeným, od
roku 1954 do roku 1965 se jmenovalo
Bytprům, lidové družstvo bytového
průmyslu v Ostravě. Od 30. prosince
1965 již mělo dnešní název Bytprům,
výrobní družstvo v Ostravě. V roce
1969 se družstvo sloučilo s družstvem
Elektro-instalace, pracovní a výrobní
družstvo Ostrava, v roce 1973 s družstvem Drumon výrobní družstvo se
sídlem Ostrava-Vítkovice a v roce
1979 došlo ke sloučení s družstvem
Stavba, výrobní družstvo v Ostravě.

PROVOZOVNY
709 00 Ostrava, Varšavská 1572/95, Hulváky

Telefon

Klempířství, pokrývačství, zámečnictví, malířství 595 700 144
– natěračství
602 720 827
Instalace – voda, plyn, topení
je s kompetentními vedoucími zaměstnanci.

595 700 148
602 725 805

Hlavní stavební výroba

595 700 146
602 725 804

Děkuji za rozhovor…

743 01 Bílovec, Opavská 827

Rozhovor připravila Jana Henychová

Dlaždičství, zemní práce, nákladní doprava

602 406 291

Prodejna stavebního materiálu

556 410 146
602 720 831

Foto: archiv družstva Bytprům

www.bytprum.eu
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Vývoj výrobního družstevnictví v období
první Československé republiky
V předchozím čísle našeho časopisu jsme si v souvislosti s výročím 170 let družstevnictví v českých
zemích stručně nastínili samotné počátky českého
družstevnictví a vznik prvních výrobních družstev
v závěru 19. století. V našem tématu dále pokročíme
a budeme se věnovat období první Československé
republiky, kdy došlo k významnému rozvoji družstev,
který přerušila až německá okupace po roce 1939.
Abychom mohli zcela objektivně zhodnotit rozvoj
výrobního družstevnictví v letech 1918 – 1938, musíme se vrátit o trochu nazpět, do let první světové války. Ačkoliv by se tak mohlo zdát, nelze jednoznačně
říci, že by výrobní družstevnictví v této době vyloženě čelilo existenčním problémům. Počet družstev,
kterých bylo koncem roku 1914 v českých zemích již
170, nepatrně vzrostl i přes válečný konﬂ ikt, do té
doby nevídaných rozměrů. Na druhou stranu výrobní družstva, stejně jako celé české hospodářství
a organizace všeho druhu, čelila obrovskému odlivu
členů a pracovníků, kteří byli odvedeni na frontu.
Podle odhadů bylo v průběhu války mobilizováno
asi 1,4 milionu českých mužů, kteří zcela logicky
chyběli. Řízené válečné hospodářství s sebou neslo
také kontrolu cen nebo omezení dodávek surovin,
čemuž se musela družstva přizpůsobit. To se řadě
z nich úspěšně podařilo, vliv na to měla i družstevní
forma podnikání.

mene (24 družstev). Z družstev založených v prvních
poválečných letech lze jmenovat Autodružstvo Praha
(1919), Napako Praha (1919), Lověnu Praha (1920), Malbu Praha (1920) nebo Bytprům Ostrava (1920).

Vrcholu dosáhl počet výrobních družstev v roce
1922, kdy jich bylo v ústředním svazu organizováno
253. Tento údaj však není úplný, protože zhruba třetina československých družstev nebyla členy ústředního svazu. I družstevní organizace fungovaly za první
republiky na politickém základě, některá družstva
tak nebyla členy sociálně demokratického ústředního svazu, ale národně socialistické Unie československých družstev. Po roce 1930 sílil v družstevních
organizacích také vliv komunistů.
V průběhu druhé poloviny 20. let minulého století,
která byla spojena s hospodářskou konjunkturou
a prosperitou, postupně docházelo ke koncentraci
družstev, vzniku větších celků a nárůstu počtu členů. V roce 1931 ústřední svaz evidoval 185 výrobních
družstev, velikostí však i přes zmíněnou koncentraci
spíše malých a středních podniků. Z uvedeného počtu družstev jich pouze 13 mělo více než 100 členů, 16
družstev mělo více než 50 členů, 46 družstev více než
20 členů a nejvíce výrobních družstev bylo malými
podniky s méně než 20 členy.

V prvních letech existence samostatné Československé republiky došlo k významnému nárůstu zájmu
o zakládání nových výrobních družstev, což lze dobře ilustrovat na vývoji počtu členů Ústředního svazu
československých družstev, který byl založen v roce
1908. Na konci první světové války bylo jeho členy 51
výrobních družstev, o dva roky později v roce 1920
jich bylo 172. Nejsilnějším z odvětví, v nichž družstva
působila, bylo oděvnictví (56 družstev), následované potravinářstvím (32 družstev), dřevozpracujícím
průmyslem (25 družstev) a odvětvím zpracování ka-
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Velká hospodářská krize a kolaps světové ekonomiky po roce 1929 těžce zasáhly také výrobní družstva,
objem jejich tržeb se v krizových letech snížil asi
o čtvrtinu. Po stabilizaci a oživení hospodářství po
roce 1934 se začalo výrobní družstevnictví znovu rozvíjet, ke konci demokratického státu v roce 1938 bylo
v celé Československé republice 317 družstev s více
než 16 tisíci členy. Ve třicátých letech vznikla družstva Moděva Konice (1931), Vývoj Třešť (1931), Drupol
Praha (1935) nebo Templářské sklepy Čejkovice (1936).

Česká společnost prošla v průběhu druhé světové
války významnou proměnou, období po roce 1945 je
tak i pro družstevnictví zcela klíčovým mezníkem,
který jej na více než čtyři desetiletí zásadně ovlivnil.
Na předválečné období již nebylo možné zcela navázat a ostatně i společenská poptávka byla odlišná, což
se zásadně projevilo v rovině politické.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Archiv SČMVD

Mezinárodní organizace práce zřídila
komisi o „Budoucnosti práce“
Svět práce neustále prochází dynamickými změnami. Působí na něj celá řada zásadních vlivů od
demograﬁckých změn přes nutnost přechodu
na udržitelný model hospodářství až po masivní
technologické proměny všech částí ekonomiky.
Mezinárodní organizace práce (ILO) proto zahájila
iniciativu „Budoucnost práce„, jejímž cílem je porozumění, jak čelit novým výzvám a efektivně na
ně reagovat. Za přítomnosti předsedy vlády Švédska a prezidenta Mauricia zřídila Mezinárodní organizace práce (ILO) mezinárodní orgán na vysoké
úrovni, který se bude výzvami rychle se měnícího
světa práce zabývat.
Očekává se, že tento globální orgán provede důkladné prozkoumání budoucnosti práce, které umožní poskytnutí analytického základu pro sociální
spravedlnost v 21. století. Komise se zaměří zejména
na vztah mezi prací a společností, na výzvu vytvořit slušné zaměstnání pro všechny, organizaci práce
a výroby a řízení práce.
Při svém vystoupení generální ředitel Mezinárodní
organizace práce (ILO) Guy Ryder připomněl, že jde
o klíčovou problematiku naší doby, která stále více
zasahuje do politického života a deﬁnuje naděje, ale
někdy také i obavy rodin po celém světě.
"Je zásadně důležité, abychom tyto výzvy konfrontovali s přesvědčením, že předem není rozhodnuto
o budoucnosti práce. Budoucnost je otevřená, nerozhodují o ní jenom technologie nebo demograﬁcký
vývoj. Je to budoucnost, kterou musíme vytvořit
my v souladu s hodnotami a preferencemi, které si
vybereme a politikami, které navrhneme a budeme
realizovat“, uvedl.

rubrika manažerů družstev

Likvidace první republiky znamenala také přerušení dosavadního vývoje československého družstevnictví. Po odstoupení pohraničních oblastí Německu
na podzim 1938 ztratily družstevní centrály část své
členské základy, ještě daleko výraznější dopady však
přinesl rok 1939. Německá okupační správa zavedla
v protektorátním hospodářství nucenou správu podniků a reorganizovala a centralizovala hospodářské
instituce. Opatření se samozřejmě týkala také družstevnictví. Již v roce 1939 byly družstevní svazy sloučeny a na klíčové pozice v důležitých družstvech byli
dosazeni zástupci okupační správy.

Švédský premiér Stefan Löfven uvedl: „Nemůžeme
zastavit vývoj, ani bychom se o to neměli pokoušet. Je
nutné postupovat společně: využívat inovace ke zlepšení každodenního života milionů lidí, nové technologie k budování čistší a udržitelnější společnosti
a současně vytvářet nová pracovní místa s lepšími
podmínkami pro všechny. Tyto cíle jsou jádrem činnosti této komise. “
Členové Komise vypracují nezávislou zprávu, která
bude předložena na výroční konferenci Mezinárodní
organizace práce (ILO) v roce 2019.
Během uplynulých 18 měsíců uspořádaly tripartitní
složky Mezinárodní organizace práce (ILO) - vlády,
organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců národní
dialogy ve více než 110 zemích před zahájením této
globální komise. Výsledky dialogů budou sloužit jako
podklad pro zprávu globální komise.
Práce globální komise se především zaměří na následující čtyři tématické okruhy:
- Práce a společnost
- Důstojná práce pro všechny
- Organizace práce a výroby
- Řízení práce
Mezinárodní organizace práce (ILO) patří k organizacím, které dlouhodobě sledují svět práce, věnují se
tématu klesající síly práce ve srovnání s kapitálem,
rostoucí nerovnosti i odborové organizovanosti.
Analýzy ILO patří k tomu nejlepšímu, co je možné
v této oblasti najít.
Zdroj : Mezinárodní organizace práce (ILO)
(-vr-)

www.ilo.org
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Česká republika ztrácí budoucí lídry
už v mateřských školách
Konkurenceschopnost Česka by se mohla zvýšit,
pokud by mělo více sebevědomých lídrů. Ovšem
český vzdělávací systém na zavedení systémových
pravidel pro práci s dětskými talenty a lídry zatím
nemyslí. Klíčové vlastnosti budoucích vůdců lze
přitom rozvíjet především do desátého roku věku
dítěte.
Schopnost organizovat skupinu, dojednávat řešení,
vcítit se do situace jiných, umět porozumět citům
a motivacím, to vše jsou znaky vlastností dětských
lídrů z každodenních situací v předškolních zařízeních. Jednoznačně na ně upozornila loňská
výzkumná sonda Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy v mateřských školách, kdy projevy chování
budoucích lídrů lze vysledovat prakticky u každého
dítěte.

7. které se nedají zastavit – jsou odolné a snadno se
zotavují z chyb, nebojí se riskovat
8. s vášní – emoce, entusiasmus, náruživost, hluboký
zájem o něco, jež přenáší i na ostatní
9. které efektivně komunikují – dokáží mluvit před
ostatními, získat je, nadchnout je
10. které jsou dychtivé naslouchat a učit se – dávají
dobrý pozor; když mluvíte, kladou otázky, zajímají
se; řídí se instrukcemi
11. co se nevzdávají – vytrvalé a rozhodné
12. se sebevědomým postojem – nebojí se vystoupit,
zpochybnit autoritu a nabízejí nové nápady a pohledy

Podle Jana Vody, propagátora výchovy budoucích
lídrů na školách a jednoho z expertů České manažerské asociace (ČMA), který se na výzkumné sondě
aktivně podílel, mají děti v předškolním věku značný
lídrovský potenciál. Jak říká, člověk se lídrem nerodí, ale díky osvojování si vůdčích dovedností se jím
stává.

JAK MEZI DĚTMI
POZNAT BUDOUCÍ LÍDRY
Sonda byla realizována podle modelu Pata Williamse,
bývalého hráče americké Národní basketbalové ligy,
který oslovil více jak šest stovek vůdčích osobností
amerického veřejného života, s nimiž si dopisoval či
vedl interview a nashromážděné poznatky zobecnil do pětadvaceti shodných znaků, typických pro
úspěšné osobnosti.

HLEDEJTE DĚTI
1. s výbornými charakterovými rysy – spolehlivost,
oddanost, integrita, služba ostatním
2. které se nebojí promluvit – říkají, co si myslí, a neberou ohled na to, co si o nich myslí ostatní
3. s kreativními nápady – ﬂexibilní
4. které se pouštějí do řešení problémů – dokáží
zhodnotit situaci a uvědomit si přítomnost problému, zmobilizují lidi a naleznou zdroje k jeho
řešení
5. které mají odvahu stát si na svém – více jim jde
o to, že mají pravdu, než zda budou oblíbení
6. které dovedou dobře jednat s lidmi („people skills“
- emoční inteligence a sociální kompetence) – vciťují se do ostatních, rozumí jim, navazují s nimi
vztahy
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13. zvídavé – pídí se a hledají nové věci, kriticky přemýšlejí
14. které se hlásí jako první – tím dokládají zájem
a angažovanost na věci
15. které se nehroutí pod tlakem – udržují si chladnou
hlavu, nepanikaří, nechávají si čas na rozmyšlení,
jsou trpělivé
16. které touží tvrdě pracovat – na čemkoli, co je třeba
udělat
17. houževnaté – do všeho jdou na 100 %, dokáží vzdorovat kritice, bolesti, nespravedlnosti
18. se smyslem pro humor – uvolňují tenze mezi lidmi
a šíří optimismus
19. jsou připravené převzít odpovědnost a řízení –
„chtějí míč“ a neztrácejí hlavu, když šance na výhru spočívá na jejich bedrech; odpovědné za to, co
říkají a dělají a nesvalují to na někoho jiného
20. přijímají rozkazy a dokáží se podřídit autoritě – rozumí hodnotě poslušnosti a soudržnosti
týmu
21. se smyslem pro spolupráci a pospolitost – nevyčleňují se od ostatních, zapojují ostatní do činnosti,
mají týmového ducha

22. jejich „problémové chování“ značí určitý potenciál – když odhlédneme od nedostatku disciplíny,
mají tyto děti kvality (při vhodném vedení mohou
být zapřaženy pro společnou věc; lze z nich udělat
„kozla zahradníkem“)
23. s pozitivním, trpělivým přístupem – neztrácejí energii stížnostmi, soustředí se na pozitivní
stránky místo na kritiku, důvěřují ostatním
24. populární a přijímaní – avšak spíše respektovaní
než oblíbení, nesnaží se každému zalíbit
25. které mají „duchovní sílu“ – vyzařují respekt,
vznešenost, mravní převahu.
Zatímco ve vyspělých zemích se podporou leadershipu již zabývají, vzdělávací systém v České republice je nastaven tak, že u většiny dětí se v mateřské
a základní škole vůdcovské dovednosti nerozvíjejí.
„Lídrovské schopnosti a dovednosti nejsou předmětem pozornosti učitelů,“ řekl Jan Voda z ČMA.
Výchova leadershipu, využitelná pro oblast podnikání, politiku, neziskovou sféru či sport, je přitom
tématem, na jehož význam poukazují čeští manažeři.
Rozvoji profesních schopností aktivních manažerů
se proto aktivně věnuje Česká manažerská asociace.
„Dětský leadership a jeho systémová podpora je v ČR
zatím opomíjené téma. Výsledkem dosavadního nezavedení potřebných pravidel je, že se u dítěte postupem
času dovednosti vytrácejí a přicházíme tak v Česku
o budoucí vůdce, které potřebujeme,“ vysvětlil Jan

Voda, podle něhož jsou lídrovské dovednosti stále nedoceněné a možná dokonce ještě nerozpoznané.
Odborníci tvrdí, že každá koruna investovaná do
předškolní výchovy je vůbec nejefektivnější investicí v celém vzdělávacím systému. Přesto dosavadní
pokusy zavést v ČR do oblasti práce s talenty a lídry
vhodná pravidla nedospěly zatím k systémovému
řešení. Situaci chce změnit ČMA, která podporuje ve
spolupráci se Senátem ČR například projekt Hledání
výjimečnosti. „Výchova k leadershipu je nám blízká. Vedle obecného přispívání k rozvoji profesních
schopností aktivních manažerů a podpory výjimečných osobností se již řadu let podílíme i na projektu
Technické školky orientovaném na rozvoj polytechnických dovedností dětí,“ uzavřel Pavel Kafka, prezident České manažerské asociace.
Pat Williams (1940) – bývalý hráč, spoluzakladatel
a nyní viceprezident klubu Orlando Magic americké
Národní basketbalové ligy, jeden z předních amerických motivačních řečníků, autor stovky knih a mezi
nimi Koučujte své děti, aby se staly leadery: Klíče
k odemčení jejich potenciálu (2008) věnoval značnou
část svého profesního života hledáním podstaty leadershipu.
Zdroj: ČMA
Foto: Pixabay
(-jh-)

www.cma.cz

SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ
Nové zkoušení spotřeby paliv
Od tohoto měsíce mohou také čeští spotřebitelé
těžit z přesnějších informací o spotřebě paliva vozidel a emisích, a to díky počátku platnosti nového
jednotného zkušebního postupu WLTP (celosvětový
harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla).

harmonizaci předpisů týkajících se vozidel v březnu
2014 na žádost politiků, automobilového průmyslu
a spotřebitelů.

Zkušební postup WLTP představuje přesnější a realističtější zkušební metodu, nežli dosud používaný
postup NEDC (Nový evropský jízdní cyklus). Nové
typy automobilů se od 1. září 2017 zkoušejí podle
WLTP a od září 2018 se pak postup bude vztahovat
na všechna nová vozidla prodávaná v rámci Evropské unie.

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci vítají vstup metody WLTP v platnost
a věří, že spotřebitelům poskytne skutečnou informaci o spotřebě paliva jejich vozidel namísto
optimalizovaných výsledků testů. Během přechodného období je důležité, aby automobilový průmysl
zajistil, že spotřebitelé budou dobře informováni,
což jim pomůže při výběru a nákupu nových motorových vozidel.

Celosvětové technické nařízení o WLTP bylo vypracováno a přijato Světovým fórem EHK OSN pro

Zdroj: Sdružení českých spotřebitelů
(-vr-)

www.regio.cz
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právní okénko

Kontrolní komise
Kontrolní komise je orgánem, který musí být na
základě zákona o obchodních korporacích zřízen
v každém družstvu majícím padesát anebo více členů.
V družstvu s menším počtem členů se kontrolní komise zřizuje, jen pokud to určují jeho stanovy.
Kontrolní komisi přísluší podle uvedeného zákona
kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat
rovněž stížnosti členů družstva. V rámci výkonu této
působnosti může komise vyžadovat jakékoli informace i doklady o hospodaření družstva a je přitom na
ostatních orgánech družstva nezávislá.
V souvislosti s takto obecně vymezenou působností zákon o obchodních korporacích řadí k úkolům
kontrolní komise také dávat písemné stanovisko ke
každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku
nebo k úhradě ztráty družstva, stejně tak jako i k návrhu na rozhodnutí členské schůze o uložení uhrazovací povinnosti členů, pokud stanovy družstva
tuto povinnost členům, popřípadě některým z nich,
umožňují uložit. Má-li členská schůze jednat o kterékoli z těchto záležitostí, patří písemné stanovisko
kontrolní komise vždy k podkladům pro rozhodování
členské schůze.
Právní úprava v zákoně o obchodních korporacích
vytváří kontrolní komisi potřebné podmínky pro
její činnost především tím, že ukládá všem orgánům
družstva povinnost informovat bez zbytečného
odkladu tuto komisi o všech skutečnostech, které
mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo
postavení družstva anebo jeho členů. Jestliže je k zastupování družstva udělena prokura, má prokurista
v souvislosti s touto činností vůči kontrolní komisi
stejnou povinnost, jako orgány družstva. Kontrolní
komise má možnost získávat potřebné poznatky také
účastí svého zástupce na jednání představenstva,
stejně tak jako i jiného orgánu, který byl případně
v družstvu zřízen podle jeho stanov. K této účasti je
oprávněn člen kontrolní komise, kterého k tomu tato
komise pověřila anebo předseda kontrolní komise.
Představenstvu je také zákonem o obchodních korporacích uloženo o každém svém jednání předem
kontrolní komisi informovat.
Členové kontrolní komise mají stejně jako jiné
osoby, které jsou členy družstva, právo účastnit se
členské schůze a svým jménem zde při přijímání jejích rozhodnutí hlasovat. Účastní-li se však kterýkoli
z členů kontrolní komise jednání jiného orgánu družstva než této komise anebo členské schůze, právo hlasovat zde nemá.
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Zjistí-li kontrolní komise při výkonu své činnosti
nedostatky, má zákonem o obchodních korporacích uloženo upozornit na ně představenstvo anebo
předsedu družstva, jde-li o družstvo, v němž se podle
stanov vzhledem k počtu jeho členů představenstvo
nezřizuje. K úkolům této komise pak patří také dohlížet na zjednání nápravy.
Neméně významnou je i působnost kontrolní komise při uplatňování pravidel o střetu zájmů členů
orgánů obchodní korporace, stanovených zákonem
o obchodních korporacích. Komise v zákonem určených případech projednává oznámení o možném
střetu zájmů a v souvislosti s tím rovněž rozhoduje
o pozastavení výkonu funkce člena orgánu družstva
anebo o zákazu uzavřít smlouvu mezi družstvem
a členem jeho orgánu, jestliže uzavření této smlouvy není v zájmu družstva. O získaných informacích
i případně vydaném zákazu uzavřít smlouvu mezi
družstvem a členem jeho orgánu podává kontrolní
komise zprávu členské schůzi.

Kontrolní komisi přísluší rovněž uplatňovat právo družstva na náhradu újmy proti členovi představenstva anebo právo na splnění povinnosti
plynoucí z dohody mezi družstvem a členem představenstva o vypořádání této újmy. Toto právo musí
být na základě zákona o obchodních korporacích
komisí uplatněno. Vznikne-li přitom potřeba, aby
družstvo bylo v řízení proti členu představenstva
zastoupeno, určí komise svého člena, který družstvo před soudy a jinými orgány v těchto případech
zastupuje.
K naplňování své úlohy při ochraně zájmů družstva
a jeho členů může kontrolní komise představenstvo
požádat o svolání členské schůze. Jestliže představenstvo žádosti bez zbytečného odkladu nevyhoví,
je kontrolní komise oprávněna svolat členskou schůzi sama. Není-li členská schůze svolána tak, aby se
konala do 30 dnů poté, kdy žádost kontrolní komise
byla představenstvu doručena, musí ji na základě
zákona o obchodních korporacích svolat kontrolní
komise. V družstvu, v němž se vzhledem k počtu jeho
členů představenstvo nezřizuje, platí totéž ve vztahu
k předsedovi družstva. Kontrolní komise může také
určit záležitost, která má být na program členské
schůze zařazena.

Kontrolní komise má podle zákona o obchodních
korporacích tři členy, pokud stanovy družstva neurčí, že má vyšší počet členů. Kontrolní komise má svého předsedu a vyplývá-li to ze stanov, také jednoho
nebo více místopředsedů. Rozdělení působnosti mezi
členy kontrolní komise plynoucí z těchto funkcí,
anebo z rozhodnutí komise o pověření jejího člena
některou činností, nezbavuje žádného z jejích členů
povinnosti dohlížet, jak jsou úkoly kontrolní komise
plněny.
O záležitostech svěřených do působnosti kontrolní komise rozhodují její členové hlasováním, při
kterém má každý z nich ze zákona jen jeden hlas.
Rozhodnutí přijímá kontrolní komise většinou hlasů všech svých členů, nevyžadují-li stanovy vyšší
počet hlasů, a to veřejným hlasováním. O průběhu jednání kontrolní komise musí být pořízen
vždy zápis obsahující údaj o datu, místě a programu jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování
a námitky členů. Zákon o obchodních korporacích
ukládá v zápisu jmenovitě uvést, kdo hlasoval proti
jednotlivým usnesením i kdo se hlasování zdržel
a tím vylučuje, aby hlasování bylo tajné. Zápis podepisuje předsedající i zapisovatel a jeho přílohou
je seznam přítomných osob. Každý z členů kontrolní komise má právo na vydání kopie tohoto
zápisu.
Stejně jako pro členy jiných orgánů družstva platí
i pro členy kontrolní komise pravidla jednání členů orgánu obchodní korporace a pravidla o střetu
zájmů, daná zákonem o obchodních korporacích.
Musí také dodržovat zákaz konkurence vyplývající
z tohoto zákona, neurčují-li stanovy družstva, že
tento zákaz pro členy kontrolní komise nebo některé z nich neplatí anebo nevymezují-li tento zákaz
jinak.
Členové kontrolní komise jsou voleni členskou
schůzí na funkční období podle stanov, které nesmí
být delší než pět let, a které končí všem jeho členům
stejně. Předsedu kontrolní komise, popřípadě i jednoho nebo více místopředsedů kontrolní komise si
tato komise volí ze svých členů, neurčují-li stanovy,
že jsou voleni členskou schůzí. Členské schůzi přísluší
také rozhodovat o výši odměny kontrolní komise, odvolávat její členy a projednávat
jejich odstoupení z funkce.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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z Bruselu

Evropská komise předběžně ﬁnancuje sedm
pilotních projektů, které nabízejí dlouhodobou
učňovskou přípravu v zahraničí
Cílem těchto projektů je v rámci úsilí o podporu delších stáží v zahraničí vyzkoušet nejméně
půlroční pobyty.
Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová k tomu prohlásila: „Je prokázáno, že zkušenosti
získané v rámci dlouhodobé mobility zlepšují sociální a jazykové znalosti a dovednosti potřebné pro
zaměstnání mnohem více než krátkodobé pobyty
v zahraničí. Na rozdíl od vysokoškolských studentů,
kteří se účastní ročních programů, jako je Erasmus,
tráví převážná většina účastníků odborného vzdělávání a výcviku v zahraničí poměrně krátkou dobu.
Vytváříme proto více dlouhodobých příležitostí, které ve výsledku zvýší jejich šance na trhu práce. Očekáváme, že díky těmto pilotním projektům a nové
iniciativě ErasmusPro vytvoříme do roku 2020 až 50
tisíc příležitostí k dlouhodobé mobilitě účastníků odborného vzdělávání a přípravy.“
Již nyní může přibližně 650 tisíc účastníků a absolventů odborného vzdělávání a výcviku využít ﬁnanční podporu programu Erasmus+ na pobyt v zahraničí
v délce 2 týdnů až 12 měsíců. Navzdory výhodám, jež
mají dlouhodobé stáže, je však méně než 1 % pobytů
delší než 6 měsíců. Proto nabídnou letos zahájené pilotní projekty 238 učňům pracovní stáž v jiné zemi EU
v délce 6 až 12 měsíců, aby bylo možné určit osvědčené
postupy v rámci dlouhodobější učňovské přípravy
v zahraničí a odhalit související překážky. Těchto 238
míst doplní stovku učňů, kteří se v současnosti účastní podobných projektů ﬁnancovaných Komisí v roce
2016. Jako součást celkového úsilí Komise o zlepšení
dlouhodobé mobility účastníků odborného vzdělávání a výcviku Komise v prosinci 2016 rovněž navrhla
iniciativu ErasmusPro, jejíž realizace začne v roce
2018 a která umožní dalším 50 tisícům mladých lidí
strávit 3 až 12 měsíců v jiném členském státě EU.
Pilotní projekty i ErasmusPro představují první
kroky ke zřízení Evropského rámce pro dlouhodobou
mobilitu učňů. Tento rámec bude pro členské státy

konkrétním vodítkem, jak poskytnout mladým lidem příležitost rozvíjet své dovednosti a zlepšit svou
zaměstnatelnost, a získání zkušeností v jiné zemi EU,
zároveň posílí jejich smysl pro evropské občanství.
Komise již poskytla mobilitě účastníků odborného
vzdělávání a výcviku značnou podporu. V rámci programu Erasmus+ například obdrží výcvikuﬁnanční
podporu na pobyt v zahraničí. Délka těchto pobytů
se pohybuje od 2 týdnů do 12 měsíců.
Komise zatím vypsala dvě výzvy k předkládání
pilotních návrhů v této oblasti (v roce 2016 a 2017).
Grant byl udělen devíti projektům. Letošní projekty
vede šest členských států (Belgie, Finsko, Francie,
Německo, Itálie a Španělsko), ovšem celkem se do tohoto partnerství zapojuje 21 členských států. Projekty nabízejí učňovskou přípravu v široké řadě profesí
a odvětví, jako je cestovní ruch, stravovací služby,
zdravotní péče, obchod a logistika, IT, marketing,
stavebnictví, výroba (kovovýroba, elektronika, ...)
a zemědělství. Odborné, osobní a sociální zkušenosti,
které účastníci získají při pobytu a práci v zahraničí,
doplní a obohatí „doma“ získané vědomosti učňů.
Těchto sedm pilotních projektů na rok 2017 se zaměřuje na:
• posouzení poptávky po nadnárodních systémech
dlouhodobé mobility učňů a kapacit v této oblasti,
• zjištění překážek dlouhodobé mobility,
• zjištění a šíření osvědčených postupů a faktorů
úspěchu, pokud jde o dlouhodobé pracovní stáže
pro učně.
Projekty z roku 2017 budou probíhat do konce roku
2018 či začátku roku 2019.
Zdroj: Evroposká komise
(-vr-)

http://europa.eu
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Dosahování pracovních podmínek vstřícných
vůči starším osobám v Evropě – pohled agentur
EU na celoživotní cyklus práce a stárnutí
V Evropské unii dochází ke stárnutí populace a pracovní síly. To má dopady na zaměstnanost, pracovní podmínky, životní úroveň a sociální zabezpečení. Jak bychom měli reagovat
na tyto výzvy? Nová zpráva koordinovaná Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci EU-OSHA ukazuje, jak mohou informace získané od čtyř agentur podpořit
tvorbu politik, které se jednak vzájemně doplňují, ale nabízejí rovněž dodatečnou přidanou
hodnotou. Zpráva vychází z odborných znalostí jednotlivých agentur v jejich oboru a zabývá se různými otázkami souvisejícími se stárnoucí pracovní silou, přičemž bere v úvahu
i inovativní řešení.
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví
při práci EU-OSHA přináší příklady politik zohledňujících integrovaný přístup k bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci u stárnoucí pracovní síly.
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek Eurofound zkoumá pracovní podmínky pracovníků všech věkových kategorií, s nimi
související výslednou udržitelnost práce a rovněž
způsoby, jakými mohou správně navržené politiky
přispět k prodloužení pracovního života.
Středisko Cedefop se snaží prozkoumat, jak by bylo
možné využít odborné vzdělávání a přípravu k podpoře aktivního stárnutí při práci.
Institut EIGE začleňuje do problematiky stárnoucí
pracovní síly hledisko rovnosti žen a mužů a zabývá
se odlišnými obtížemi, kterým čelí muži a ženy.
Zpráva nastiňuje rovněž pohled na dopad dlouhodobých demograﬁckých trendů na zaměstnanost
a zkoumá zapojení pracovníků do celoživotního učení. V neposlední řadě přináší výzvu k přijímání řešení podporujících aktivní stárnutí, jež mají zaručit,
že starší pracovníci zůstanou aktivní, kvaliﬁkovaní
a zaměstnaní.
Celou společnou zprávu agentur můžete nalézt na
odkazu https://osha.europa.eu
Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci EU-OSHA
(-vr-)

https://osha.europa.eu
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různé

Jakoby rodinná politika
Dnes už to nikomu nepřijde. Jakoby chodíme do práce, dáme si jakoby biftek, jakoby máme problémy…
Tenhle slovní parazit se opravdu ujal a nejen v řeči
lidové. Jde opravdu jen o slovního parazita?
Paní ministryně Marksová předložila měsíc před
volbami vládě a veřejnosti novou Koncepci rodinné
politiky. Tato koncepce obsahuje v úvodu až dojemně
idealistické deﬁnice rodiny a pilířů, na kterých stojí.

„Dnešní rodina je rozmanitá kategorie. Určujícím kritériem rodiny je trvalý vztah a hodnoty lásky, úcty a vzájemné péče. Klíčovými
principy rodinné politiky je možnost volby,
blaho dítěte a posilování mezigenerační solidarity.“
Současně koncepce ve svém obsahu vychází ze dvou
protikladů. Na jedné straně je zdůrazněna svoboda
volby (například mezi partnerstvím a manželstvím),
na druhé straně je zdůrazněna povinnost státu postarat se o ty děti, seniory nebo postižené, kterým se
rozpadla nebo nefunguje rodina.
Koncepce je zcela viditelně zaměřena na řešení následků problémů, nikoli jejich příčin. Samozřejmě ze
strany státních i nestátních institucí. Tedy za státní
peníze – za veřejné, tedy naše společné ﬁnance.
Vícegenerační rodiny zakládané formálním svazkem (jedno zda církevním nebo civilním) tisíce let
stabilizovaly společnost. V dnešním pojetí se nemusí
nutně jednat o manželství, ale co jiného může v mezilidských vztazích i podle občanského práva poskytnout zázemí dítěti nebo bezmocnému seniorovi?
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Není až tak důležité, kdo kde žije, kde bydlí, ale kdo je
komu oporou a jistotou. Uzavření formálního vztahu
„před lidmi a veřejně“ nelze nařídit, ale je možné jeho
zodpovědné účastníky zvýhodnit oproti těm „jakoby“ partnerům.
Koncepce nahrazuje solidaritu a rodinné vztahy
penězi. Spoření dětem, spoření na důchod, příspěvky
a dávky, ﬁnance na sociální služby, příspěvky, daňové výhody. Peníze ale nenahradí vztahy v rodině, spíš
naopak. Solidní a fungující rodina si navzájem pomůže i bez oddacích listů. Pokud to není „jakoby“ rodina
Stát touto koncepcí podporuje nezodpovědnost
rodičů za své děti a dětí za své rodiče. Rezignuje na
aktivní roli a na alespoň částečné řešení příčin nedobrého stavu. Objednává si tím budoucí nekonečný
růst veřejných ﬁnancí na řešení situace dětí, seniorů nebo jinak znevýhodněných, jimž ne „jakoby“,
ale fakticky bude chybět rodina a budou potřebovat
s růstem životní úrovně stále víc.
Důkazem rezignace státu na podporu tradiční rodiny (řečí koncepce „primární prevence“) může být
příklad jedné z učebnic pro 4. třídu základní školy
schválených ministerstvem školství. V kapitole 27
pod názvem „Lidé kolem nás“ se to hemží pojmy úplná
a neúplná rodina, rovná práva žen a mužů, povinnosti rodičů a práva dětí (zajímavé – žádné povinnosti).
Zato pojem „manžel, manželka nebo manželství“ se
tu nevyskytují. Jsou nahrazeny pojmem „partner,
partnerka“. Nabízí se otázka: je to snad výraz „korektnosti“ k nemanželským vztahům? A jsou vůbec
tato ministerstva součástí jedné vlády?
Text: Ing. Karel Rychtář

Nový

Renault KOLEOS
SUV značky Renault

Motor 2.0 dCi 175 koní s pohonem 4x4 a automatickou převodovkou X-Tronic • Multimediální
a navigační systém R-Link 2 s displejem o velikosti 8,7" • Klimatizovaná přední sedadla • Full
LED světlomety LED PURE VISION • 5 let záruka Renault

Nabídka platí od 1.10. 2017 do 31.10. 2017. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let / 150 000 km (podle toho, co
nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. KOLEOS: spotřeba 4,2–6,1 (l / 100 km), emise CO2 120–153 (g/km). Uvedené
spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Renault doporučuje

DISPO, Vrbova 19a, Praha 4 - Braník
Tel.: +420 261 711 515
www.autodispo.cz
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Krtek slaví 60. narozeniny
Je to neuvěřitelné, ale pohádkové postavičce Krtečka je již 60 let.
Poprvé ho nakreslil výtvarník Zdeněk Miler k ﬁlmu Jak krtek
ke kalhotkám přišel. Pohádka se později dočkala spousty dalších
dílů, ve kterých s jeho kamarády prožíval mnoho dobrodružství.
Pojďme si připomenout alespoň některé z nezapomenutelných dílů
– Krtek a autíčko, Krtek a raketa, Krtek a tranzistor, Krtek a žvýkačka, Krtek a lízátko, Krtek a paraplíčko a spoustu dalších.
Plyšové Krtečky vyrábí Moravská ústředna Brno, družstvo umělecké výroby, již 33 let. Začátkem roku oslavil Krtek své narozeniny
také ve spolupráci s řetězcem Kauﬂand, kdy si zákazníci mohli zakoupit Krtečka ve věrnostní
akci za zvýhodněnou cenu.
Od té doby vznikl neuvěřitelný počet dílů této kreslené postavičky. Krteček se stal hercem – stejně jako
jeho kamarádi myška, ježeček a spousta dalších
zvířátek. Už jen netkal plátno a nešil kalhotky, ale
řešil spoustu běžných věcí, hrál si, pracoval… A jeho

Je to už neuvěřitelná řada let, kdy v roce 1956 vznikl
nápad, aby se narodil Krteček. Vznikla první ilustrace pro ﬁ lm „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Filmová pohádka byla dokončena v roce 1957, kdy měl
ﬁ lm svou premiéru. Úplně první podoba Krtečka
byla trošku jiná než nyní a stejnojmenná kreslená
pohádka, tedy „Jak krtek ke kalhotkám přišel“, měla
přiblížit pohádkovou formou dětem výrobní proces
vzniku látky a ušití výrobku. Pohádka se stala rázem
legendou a připomeneme si, že v této pohádce Krtek,
jak se později z názvu zvířátka stalo jméno, mluvil.
Pohádka ukazovala na vznik lněného plátna počínaje pěstováním lnu, jeho zpracováním, tkaním látky
a ušitím kalhotek, které byly podle přání malého krtečka opatřeny velkými kapsami. Autor Zdeněk Miler
si nejspíš sotva v té době myslel, že se jeho pohádka,
respektive hlavní hrdina, stane světově známou
postavičkou, která patří k nejoblíbenějším ze všech
kreslených českých pohádek.

26

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

10/2017

roztomilý dětský hlásek skvěle doplňoval graﬁku
pohádek. Krteček dělal vše, co mají děti rády – cucal
bonbony a lízátka, jezdil autíčkem a dokonce si trouﬂ
i na raketu. Právě tato pohádka
mohla být později inspirací pro
jeho skutečný let
vesmírem. Jeho
plyšová
verze
od českého výrobce Moravské

ústředny Brno absolvovala v roce 2011 významný let
v raketoplánu Endeavour, která vynesla k Mezinárodní vesmírné stanici alfa magnetický spektrometr
a pro raketoplán byl letem posledním. Krtečka si do
rakety vzal v rámci mise STS-134 americký kosmonaut Andrew Feustel, takže si Krteček zalétal dokonce ve stavu beztíže.
Krteček se za svého života dočkal knižního vydání
příběhů celkem v patnácti
vázaných knihách a patnácti leporelech. S jeho
postavičkou si mohou hrát
děti v řadě zemí – kromě
České republiky je to Slovensko, Polsko, Maďarsko,

Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovinsko, Norsko,
Švédsko, Dánsko, Finsko, Holandsko, Francie, Itálie,
Rusko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Čína, Japonsko,
Jižní Korea a Taiwan. Krteček se vyskytuje celkem ve
49 ﬁ lmech a 13 spotech. Poslední natočenou pohádkou je „Krtek a žabka“ z roku 2002. Za téměř 50 let
produkce ﬁ lmů byla prodána televizní a ﬁ lmová práva do cca 80 zemí světa. 35 ﬁ lmů s postavičkou Krtka
bylo produkováno v koprodukci Krátkého Filmu
Praha a Westdeutscher Rundkfunk Köln. Od roku
1975 jsou ﬁ lmy s postavičkou Krtka pravidelně vysílány na celostátním německém televizním okruhu
v televizním pořadu Sendung mit der Maus (produkce Westdeutscher Rundfunk).
Moravská ústředna Brno je od roku 1984 uživatelem
licence na výrobu a prodej textilních a plyšových
hraček s motivem Krtečka a jeho kamarádů. Motiv
Krtečka patří již po mnoho generací k nejúspěšnějším dětským pohádkovým motivům jak v ČR, tak
v zahraničí.
Autor textu: Jana Henychová
Foto: archiv Moravská ústředna Brno
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