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JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

MZDA V ČR A JEJÍ BUDOUCNOST

Už jsem téměř ztratil důvěru v  to, že má smysl na 
toto téma hovořit. Dokonce ztrácím důvěru, že má 
smysl s  tím vystupovat ve veřejnoprávní televizi 
a tisku, kde se ožehavým tématům v podstatě vyhý-
bají nebo je dokonce zkreslují (nemohou přece refero-
vat kriticky o někom, kdo je platí nebo u nich inzeruje 
za miliony). Celých šest let, která pracuji v Praze, vy-
světluji, proč je pro české hospodářství nebezpečné 
zvýhodňovat na úkor českých fi rem fi rmy v  držení 
zahraničního kapitálu, ba dokonce předávat do cizích 
rukou strategicky důležité podniky, jako jsou např. 
energetické koncerny, vodárny nebo čistírny od-
padních vod. Mluvím o tom na vládní tripartitě, při 
jednáních se zástupci ministerstev, na úrovni krajů, 
ale odezva je žalostná. Mé argumenty jsou sice brány 
v  potaz, ale nejsou přijímána téměř žádná skutečně 
účinná řešení. Chybí politická vůle změnit současnou 
dvacet let zaběhlou mašinérii, která nerespektuje 
aktuální potřeby českého hospodářství, státu a často 
i občanské veřejnosti.

Uvedu několik faktických údajů, aniž bych do nich 
vkládal sebemenší emoci. Přečtěte si je a i selský ro-
zum všem řekne, kam to za deset, dvacet nebo třicet 
let může dospět, když nezasáhneme.

Za prvé – je obecně známo, že čtyřicet procent české-
ho průmyslu je pod vlivem automobilového průmys-
lu. To je obrovské procento. Ekonomové a fi nančníci 
(a bohužel už méně česká vláda a ministerstva) mají 
z  této skutečnosti opodstatněnou obavu. Dnes jsou 
výsledky automobilového průmyslu dobré, ale je zde 
hrozba krizového vývoje, protože konjunktura, jak 
historie potvrzuje, není věčná. Pokud automobilový 
průmysl ovládá ze čtyřiceti procent české hospo-
dářství a zaměstnanost a něco by se v něm „semlelo“, 
mohlo by to mít na naši zem a její fi nanční zdroje vý-
znamný dopad.

Druhá informace – pětašedesát procent českého 
hospodářství je pod vlivem zahraničního kapitálu 
prostřednictvím českých fi liálek, jejichž mateřské 
fi rmy sídlí v zahraničí. Pouze pětatřicet procent naše-
ho hospodářství (v širokém slova smyslu) je tvořeno 
podniky v českých rukou. Osobní náklady (ve zkrat-
ce řečeno mzdové náklady) v  zahraničních fi rmách 
jsou v jejich mateřských zemích přibližně 2,4x vyšší, 
než v  Česku. Znamená to, že tyto zahraniční fi rmy 
mají poměrně slušný potenciál zvyšovat mzdy ve 
svých českých pobočkách. Samozřejmě že i tyto cizí 

fi rmy se řídí něčím, 
co bych nazval limi-
ty výhodnosti. Jedním 
z  těchto limitů jsou 
nízké mzdy v  Česku, 
dalším je česká kva-
litní a  kvalifi kovaná 
pracovní síla, se kterou však začínáme mít potíže. 
K  limitům výhodnosti pro zahraniční kapitál patří 
i  pobídky a  daňový systém, stabilita hospodářství 
a  další.  Dokud tyto limity výhodnosti ponesou za-
hraničním investorům profi t, budou mít zájem u nás 
být. Pokud tuto výhodnost budou ztrácet, bude se vy-
trácet i jejich zájem. Nicméně skutečnost 2,4x vyšších 
mezd v mateřských zemích znamená, že nadnárodní 
společnosti mohou ve svých českých fi liálkách mzdy 
významně zvyšovat a to na českém pracovním trhu 
s  nedostatkem pracovníků znamená, že lidé budou 
postupně odcházet z  těch fi rem, kde na zvyšování 
platů nejsou dostatečné zdroje.

Třetí informace – průměrná mzda v České republice 
v roce 2016 byla 27 589 Kč. V průmyslu představovala 
ke stejnému datu 29 376 Kč, ale v průmyslu v českých 
rukách byla průměrná mzda pouze 23 265 Kč. Zname-
ná to, že zaměstnanci v českých fi rmách berou v prů-
měru o  6  111 Kč méně než ve fi rmách  zahraničních. 
České fi rmy bohužel od devadesátých let pracují ve 
velké většině ve mzdě a  při výrobě komponent pro 
zahraničí a nemají vlastní fi nální produkt a mají níz-
kou přidanou hodnotu. Je tedy evidentní, že odliv lidí 
z českých fi rem bude pokračovat a tato situace může 
vést k postupné likvidaci průmyslu v českých rukách.

Čtvrtá informace - český stát má v  současné době 
na výplatní pásce (platí mzdu) 626 tisíc lidí. Průměr-
ný plat v rámci oněch 626 tisíc státních zaměstnanců 
je 29 501 Kč. Tedy vyšší než průměrný plat v průmys-
lu. Česká republika tím je v rámci ekonomicky rozvi-
nutých zemí výjimkou, protože v nich není ve státní 
struktuře platová hladina vyšší než v  průmyslu. To 
je také věc k zamyšlení. Aktuálně ale máme na stole 
rozhodnutí vlády a  odborů o  dalším desetiprocent-
ním zvýšení platů ve státním sektoru od 1.  11.  2017. 
Čili průměrný plat státních zaměstnanců bude činit 
32  500 Kč. Tady už nebudu žehrat na to, že průměr-
ný plat v průmyslu je 29 376 Kč, ale připomenu jinou 
věc a tou je otázka udržitelnosti. Vláda zvyšuje mzdy, 
aniž bychom výhledově měli zajištěno jejich dlouho-
dobé krytí. Jak jsem zmínil, je konjunktura a „projíst“ 
peníze v  době konjunktury je velká chyba. Měly by 
jít do investic a mělo by tam jít i těch padesát miliard 
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korun, které vláda v  rozpočtu na příští rok schváli-
la jako defi cit. Potom bych nad defi citem rozpočtu 
mohl přimhouřit oko, ale takhle nemohu a  musím 
říci, že vláda rozhoduje špatně, protože přijala defi cit 
50 miliard korun v době konjunktury. Co bude dělat, 
až konjunktura nebude? To je několik ekonomických 
informací, nad kterými se stačí trochu zamyslet, 
a dospějete k výsledku, jakou má perspektivu české 
hospodářství. Samozřejmě to není problém pouze 
současné vlády, ale téměř všech vlád předchozích.

V  závěru článku se ptám… Kdo a  kdy se odhodlá 
k provedení změn a půjde to vůbec ještě? Na tak velké 
změny nebude stačit jedno volební období a najde se 
politická síla a  budeme schopni přijmout politickou 
dohodu k  realizaci projektu restrukturalizace na-
šeho hospodářství, který si vyžádá víc jak deset let?  
Téměř 65 procent našeho průmyslu je pod vlivem za-
hraničního kapitálu a v českých fi liálkách zahranič-

www.scmvd.cz

ních fi rem jsou české managementy. To je velmi silná 
lobby pro tlak na ministerstva, parlament a další in-
stituce ve smyslu: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!“ 
Takže i Češi v managementech zahraničních fi liálek, 
nadnárodních společností a institucí, ve kterých jsou 
členy, vytváří tlak na to, aby se dál posilovala pozice 
a podíl zahraničního kapitálu v českém hospodářství. 
V  devadesátých letech jsem podporu zahraničních 
investorů chápal, ale v současné situaci není na místě.  
Další stamiliardy korun tvořených v  České republi-
ce budou tedy putovat do zahraničí a  posilovat tam 
životní úroveň, a když slyším odboráře horovat o zá-
měru vyrovnat se mzdami západním ekonomikám, 
musím říci, že takové, byť líbivé politické proklama-
ce, jsou mimo realitu. Pokud chcete opravdu zajistit 
vyšší mzdy v České republice, zaměřte se na podporu 
restrukturalizace hospodářství směřující k  růstu 
přidané hodnoty, produktivity práce a rentability 
a podpořte české fi rmy.

Poznámka redakce: redakční uzávěrka časopisu byla před termínem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
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DŘEVODÍLO Rousínov představilo 
v Londýně designovou recepci
Prestižního londýnského veletrhu Decorex se letos zúčastnilo i DŘEVODÍLO Rousínov. V rámci 
společné české expozice „United Crafts of Bohemia“ tak měli návštěvníci možnost vidět kromě 
prvotřídního skla, svítidel či prémiové podlahy i kvalitní český nábytek – konkrétně luxusní 
podsvětlený recepční pult, který byl pro účely výstavy upraven jako bar s výčepem českého piva.
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Samotná recepce díky svému zaoblenému tvaru 
působí velmi decentně, přesto dokáže přitáhnout 
pozornost, pokud je to třeba. Za žebry z pískovaného 
plexiskla se skrývá téměř 80 metrů pásku s RGB LED 
diodami. Ty umožňují libovolně měnit nejen intenzi-
tu, ale i barvu podsvícení. Téměř půltunovou recepci 
lze také překvapivě jednoduše nainstalovat. „Recepci 
jsme představili především jako hotový produkt. Při-
jede k vám v přepravním boxu, který je možné pomocí 
paletového vozíku poměrně snadno přesunout kam-
koli potřebujete. Rozložit box zvládnou dva lidé s aku-
vrtačkou, po umístění už je třeba recepci jen zapojit do 
zásuvky,“ doplnil Michal Navrátil, předseda družstva.

DŘEVODÍLO Rousínov se tak po delší pauze opět 
ukázalo ve Velké Británii, kde již dříve uspělo s re-

alizací interiérů několika hotelů nebo také se séri-
ovou produkcí setového nábytku. Tentokrát si však 
vybralo strategii prezentace na prestižním veletrhu 
interiérového designu, luxusního nábytku, textilií, 
svítidel, skla a  dekorativních předmětů. Decorex 
International, součást týdenního London Design 
Festival, má nejen prestiž, ale i zajímavé cílové pu-
blikum – pravidelně jej navštěvuje téměř 14 tisíc 
britských a  mezinárodních profesionálů z  oblasti 
interiérového designu, které přitahuje krásné pro-
středí londýnského Syon parku stejně jako expozice 
vystavovatelů. Těch bylo letos na 400 a česká stopa 
se mezi nimi rozhodně neztratila.

Text: Mgr. Václav Adamec
Foto: Mgr. Václav Adamec, Michal Navrátil
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Ve vstupní hale proběhlo první den slavnostní 
zahájení veletrhu a  představení vánočních trendů. 
Floristé a designéři si přichystali čtyři odlišné mož-
nosti pojetí Vánoc od klasických až po extravagantní, 
a to s tématy Cesta do historie, Návrat ke kořenům, 
Iluminace a Tajuplná džungle. Podle odborníků bu-
dou v letošním roce převládat zlatavé tóny a zemité 
barvy ve spojení s přírodním materiálem. Do popře-
dí se ale dostanou i  různobarevné syté kombinace 
zdánlivě neslučitelných barev ve spojení s jednodu-
chým a čistým interiérem. Všechny vánoční ozdoby 
použité v instalacích byly vyrobeny v družstvu Irisa 
Vsetín.

Bez skleněných ozdob nemají Vánoce 
ten správný třpyt
Ve dnech 7. – 9. září patřily dvě haly 
letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA 
vánočním dekoracím a  dárkovému zboží. 
Konal se tam 4. ročník veletrhu FOR DECOR 
& HOME. Své produkty a novinky představilo 
celkem 142 vystavovatelů, mezi nimi i  dvě 
výrobní družstva – Irisa Vsetín a  Slezská 
tvorba Opava.

Cesta do historie

Iluminace

VD_11_2017.indd   6 23.11.17   12:46
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Obě vystavující družstva – Irisa Vsetín i  Slezská 
tvorba Opava patří mezi největší výrobce skleněných 
vánočních ozdob v České republice. Vyrábějí tradiční 
skleněné ručně foukané a malované vánoční ozdoby. 
Jejich sortiment tvoří jak koule, tak i  další rozličné 
tvary, ozdoby jsou vyráběny v širokém spektru barev 
a dekorů.

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Ing. Lenka Bartoničková a archiv ABF

www.irisa.cz     www.slezska-tvorba.cz

Cesta do historie

Tajuplná džungle

Slezská tvorba Opava

Návrat ke kořenům
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Granát Turnov na veletrhu HODINY A KLENOTY
V pořadí 26. mezinárodní specializovaná výstava hodin, hodinek, zlatých a stříbrných šperků 
HODINY  A KLENOTY se konala ve dnech 14. – 16. září na výstavišti INCHEBA EXPO PRAHA.  
Jako každým rokem se jí zúčastnilo také družstvo umělecké výroby Granát Turnov.

Na letošní výstavě byla prezentována kolekce 2018 
s novým designem granátového šperku v podobě ře-
tízkových náhrdelníků s granátovými články. Velký 
ohlas sklidily šperky vyjadřující symboliku – strom 
života, slunce, srdce atd. a nová kolekce granátových 
šperků s  vltavínem. Dále byla vystavena jedinečná 
exkluzivní série šperků s českými granáty, která za-
ujala novým, jednoduchým a neotřelým designem.

V rámci výstavy HODINY A KLENOTY probíhala sou-
těž „Šperk roku 2017 – Czech Open“. Designéři družstva 
Granát Hana Stehlíková a Martina Cymbálová získali 
1. místo v  kategorii C - Komerční šperk za soupravu 
Granátové mosty, obsahující náhrdelník, prsten a ná-

ušnice. Šperky jsou vy-
robeny ze stříbra, oceli 
a českých granátů. Dru-
hou příčku ve stejné ka-
tegorii získali designéři 
Karel Merta a  Martina 
Cymbálová za soupravu 
Variace barev, složenou 
z  náhrdelníku, prstenu 
a  náušnic, v  provedení 
stříbro, český granát, 
vltavín a olivín.

Návštěvnost výstav-
ního stánku družstva 
byla velmi vysoká, což 
potvrzuje vysokou po-
pularitu a  oblibu ori-
ginálních šperků s čes-
kými granáty z  dílny 
turnovského Granátu.

NOVÁ PRODEJNA GRANÁT D.U.V.,
TURNOV

Družstvo na konci září tohoto roku uzavřelo do-
savadní prodejnu v  Liberci v  Pražské ulici. Novou 
prodejnu Granát, d.u.v., Turnov najdete v  OC Nisa 
Liberec. Její slavnostní otevření proběhlo 7. října 2017. 
Předseda družstva Ing. Pavel  Tvrzník, OV ředitel 
Václav Břichňáč a centrální manažer OC Nisa společ-
ně přestřižením stuhy ofi ciálně zahájili provoz nové 
prodejny. V  rámci otevření proběhla, ve spolupráci 
s  krejčovským salónem Styl Iva z  Liberce a  fi rmou 

8  
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Granát, d.u.v. Turnov je největší světový výrobce 
originálních šperků s  českými granáty, vlastníkem 
dolů na české granáty a majitelem práva jejich těžby. 
Již od roku 1953 společnost udává trend designu a fi -
nální podoby granátového šperku. I  přes používané 
nejmodernější výrobní technologie zůstává na šper-
cích vysoký podíl ruční práce turnovských zlatníků. 

1. místo

2. místo

VD_11_2017.indd   8 23.11.17   12:46
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Werso z Turnova, módní přehlídka, na které Granát 
Turnov předvedl klasické i moderní granátové šper-
ky. Návštěvníci OC Nisa a  zákazníci mohli naživo 
zhlédnout práci zlatníka při výrobě granátového 
šperku. Do konce října je před prodejnou umístěn 
speciální box, ve kterém si může každý najít svůj čes-
ký granát. 

Nová prodejna družstva Granát je vizuálně nadča-
sově laděna. Nabízí zákazníkům příjemné prostředí 
pro nákup širokého sortimentu šperků s  českými 
granáty v  moderním i  klasickém designu, dále zde 

najdete velmi oblíbené šperky s vltavínem. V nabíd-
ce je velký výběr skla s  českými granáty a  dárkové 
předměty – můžete zde najít mimo jiné repliku koru-
novačních klenotů, skleněné pilníky či těžítka.

V  sortimentu šperků je zastoupen také pánský 
šperk, šperk pro děti a kolekce dámských hodinek.

Zákazníci mají k  dispozici kompletní služby v  po-
době servisu a  přijímání oprav šperků. Zakázková 
výroba řeší individuální přání zákazníků, kteří chtějí 
vyrobit šperk dle vlastních představ.

Šperky s  českými granáty symbolizují oheň, krev 
a  čisté srdce. Proto jsou oblíbeným darem k  výročí 
svatby nebo při romantických vyznáních lásky. Tra-
duje se o  nich, že těm, kdo je nosí, dodávají životní 
energii, a jsou jim přisuzovány léčivé účinky.

Nechte se i  vy inspirovat krásou českého granátu, 
poznejte jeho moc a sílu…

Text: Iveta Beránková
Foto: archiv družstva Granát
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Uvažujete o výměně svých starých oken za nová, chcete vylepšit vzhled vašeho domu moderními 
dveřmi či sháníte okna a balkonové dveře do Vaší novostavby? Obraťte se na výrobní družstvo Me-
chanika  Prostějov a přesvědčte se na vlastní kůži, že jejich okna a dveře jsou to pravé pro každý dům 
či byt. 

Motto: „S námi nezůstane nic otevřené.” 

Mechanika Prostějov, výrobní družstvo

Mechanika Prostějov se pohy-
buje v  prostředí stavebnictví již 
od počátku 20. století. Od té doby 
se přesunula mezi významné 
dodavatele plastových systémů 
především v  Olomouckém kraji 
a  její jméno je zárukou kvality 
pro mnoho zákazníků.  Nabídka 
výrobního družstva je určena pro 
širokou škálu zákazníků - reali-
zuje projekty komerčních a  ad-
ministrativních budov, objektů 
společenské vybavenosti a  záro-
veň je schopno vyhovět požadav-
kům jednotlivců a domácností. 

Výrobě plastových oken a  dveří 
se družstvo Mechanika Prostějov 
věnuje od roku 1995. Za tuto dobu 
nasbírali zaměstnanci bohaté 
zkušenosti jak při výrobě, tak při 
následné montáži, která je podle 
družstva Mechanika nesmírně 

důležitým krokem vedoucím ke 
spokojenosti zákazníků.

V  rámci dodávky plastových 
oken a  dveří družstvo zajišťuje 
zaměření stavebních otvorů, pří-
pravu cenové nabídky, případnou 
demontáž a  likvidaci původních 
oken a  dveří, montáž nových vý-
robků a zednické zapravení.

Plastová okna družstvo Me-
chanika vyrábí v  nově zrekon-
struované hale v  Prostějově. Při 
samotné výrobě používá nejmo-
dernější materiály, především pak 
plastové profi ly od německého 
dodavatele Schűco.  Používáním 
těchto profi lů splňuje vysoké 
požadavky na design, komfort 
a  bezpečnost a  zároveň šetří pří-

10  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  11/2017

re
p

o
rt

áž
 z

 d
ru

žs
tv

a

VD_11_2017.indd   10 23.11.17   12:47



   
   

rodní zdroje díky energeticky 
efektivním řešením.  Okna i dveře 
jsou opatřeny kováním německé 
značky ROTO, které se vyznačuje 
spolehlivým fungováním, vyso-
kou bezpečností a  kvalitním pro-
vedením. 

Okna a  dveře vyráběné Mecha-
nikou mohou být pětikomorové 
s hloubkou rámu 70 mm nebo šes-
tikomorové se zesílenou hloubkou 
rámu 82 mm. Zákazníci si mohou 
vybrat ze  široké škály barevných 
provedení a  imitací dřeva. Vý-
sledkem dlouhodobého vývoje je 
povrchová úprava tzv. Automotive 
Finish. Jedná se o vysoce odolnou 
úpravu, která u oken a dveří zajiš-
ťuje moderní a  atraktivní vzhled 
podobný hliníkovým výrobkům. 

Okna s  touto povrchovou úpra-
vou byla dodávána Mechanikou 
Prostějov na Polikliniku Karlov. 

S tímto projektem se také účastni-
li soutěže Design a Inovace VD pro 
rok 2017, kde jsme získali 1. místo 
v kategorii inovace. 

V  současné době družstvo Me-
chanika obnovuje strojní vyba-
vení. Do výrobní haly byl pořízen 
nový pneumatický šroubovák, 

svářečka, odvodňovací 
a začišťovací fréza. Díky 
těmto strojům lze vy-
rábět okna efektivněji 
a  především precizně. 
Nové strojní vybavení 
také umožní výrazně 
rozšířit nabídku vý-
robků z šestikomoro-
vého profi lu Schűco SI 
82, který splňuje i  ty 

nejnáročnější požadavky na tepel-
nou propustnost. Předpokládá se, 
že tyto investice se družstvu brzy 
vrátí a bude schopno plnit stále se 
zvyšující požadavky zákazníků. 

Na plastová okna družstvo Me-
chanika nabízí standardní záru-
ku 5 let a  provádí také záruční 
i  pozáruční servis spočívající 
v  pravidelném seřízení. Okna od 
Mechaniky díky tomu spolehlivě 
fungují i desítky let. 

Text: Ing. Darina Režná
Foto: archiv družstva 
Mechanika Prostějov
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Sněžka Náchod otevřela novou výrobní halu své dceřiné společnosti Autotex ve slovenském městě 
Snina. Slavnostní otevření nové budovy a přestřihnutí pásky se uskutečnilo ve čtvrtek 14. září. Zú-
častnili se ho předseda výrobního družstva Sněžka Náchod Ing. Miloslav Čermák, výkonný ředitel 
sninské společnosti Autotex Ing. Matúš Lojan, primátor města Ing. Štefan Milovčík, zaměstnanci 
fi rmy a další pozvaní hosté.

Sněžka vybudovala na Slovensku 
vlastní výrobní halu

ING. MILOSLAV ČERMÁK 
předseda družstva Sněžka Náchod

Pane předsedo co vás vedlo k tak 
velké investici ve Snině na Slo-
vensku?
Těch důvodů je více, ale ten hlavní 
je nedostatek řemeslných profesí 
v  lokalitě východočeského kraje. 
My všichni, kdo podnikáme ve 
výrobě, se znepokojením sleduje-
me devastaci učňovského školství, 
která způsobuje vážný problém ve 
výrobě. Učňovské profese zkrátka 
nejsou „in“ a  nedostatek řemesl-
níků brzdí rozvoj ekonomiky. Ře-

Zeptali jsme se...
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Donedávna se provozovna Au-
totex nacházela v  pronajaté hale 
obuvnického závodu JAS. Před ča-
sem začala hledat vlastní prostory 
a  nejvhodnějším kandidátem pro 
výstavbu se stala lokalita býva-
lého lihovaru v  Perečínské ulici 
2708.

Vedení společnosti Autotex 
avizovalo rozšíření své výroby 
v  oblasti šití krytů pod sedadlo,  
loketních opěrek a  sedáků. To 
znamená 40 nových pracovních 
míst v  průběhu nadcházejícího 
půlroku. 

Firma Autotex, s.r.o., působí na 
trhu již od roku 2006. Je dceři-
nou společností Sněžka Náchod 
v  České republice, jejíž výroba 
je zaměřena na šití komponentů 

v  automobilovém průmyslu, kon-
krétně hlavových opěrek. Aktu-
álně zaměstnává 165 lidí, kteří 
pracují v  jednosměnném provozu 
od 6:00 do 14:00 hodin nebo od 
7:00 do 15:00 hodin. Všechny pro-

dukty se vyrábějí z  látky nebo 
z  PVC, jejichž výseky se vyrábějí 
přímo v provozu. Hotové výrobky 
používají automobilové závody 
Ford, Opel či Renault.

Zleva: Ing. Miloslav Čermák 
(předseda družstva Sněžka Náchod), 
Ing. Štefan Milovčík (primátor 
města Snina)
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meslník je stavební kámen výroby 
a mladí chtějí být manažery, ředi-
teli atp., jen ne se živit řemeslem. 
Upozorňujeme na to již více než 
10 let, ale naše vláda tomu nerada 
naslouchá. V  poslední době mám 
pocit, že nevládne a  vládnou od-
boráři. Nezaměstnanost je již nej-
nižší a ten zbytek pracovat nechce 
a  nechce se ani nic učit. Zkoušeli 
jsme různé rekvalifi kace a fi nanč-
ní podporu učňovských škol, ale 
nevedlo to k ničemu, byly to pouze 
vyhozené peníze. Řemeslníka je 
nutno dovést ze zahraničí. Může-
me bojovat o  další projekty a  za-
kázky, rozšiřovat výrobu jen když 
budeme mít výrobní sílu. Navázali 
jsme družbu s učilištěm na Ukraji-
ně. Učni z posledního ročníku nás 
na počátku roku absolvovali pra-
xi. My jsme si vybrali ty nejlepší, 
ale dodnes čekají na naší ambasá-
dě na razítko. Paradoxně vyřídit 
povolení do Polska trvá 14 dnů 
a  tak mnoho jich už dnes pracuje 
v Polsku a ne u nás. 

V loňském roce jsme hledali koope-
raci v cizině, protože automobilce 
nejde říct, že něco nedodáte a tak 
se snížila efektivita a  tím i  hos-
podářský výsledek a  paradoxně 
i  daň, ale vládě to nevadí. Někdy 
mám dojem, že naše argumenty 
neposlouchají. 

Nepotřebujeme pracovní sílu, kte-
rá nic neumí a nechce se učit - my  
potřebujeme řemeslo. A  protože 

v  lokalitě východního Slovenska 
ještě šičky jsou a  nějaký čas ještě 
budou, začali jsme podnikat tam. 
Paradoxně stěhování výroby do 
zahraničí zase nikomu nevadí. 
Sněžka měla před 10 lety 800 za-
městnanců, dnes jich má jen 420. 
Zlepšili jsme sice produktivitu, 
investovali jsme do modernější 
technologie, ale to nestačí - jsme 
nuceni výrobu přesouvat za kvali-
fi kovanou pracovní silou.

Argument odborářů, že cizince 
špatně platíme, je nepravdivý, 
mají stejné normy a výdělek zpra-
vidla vyšší, protože lépe využívají 
pracovní dobu a  nemají problém 
s  přesčasovou prací, když zákaz-
ník navýší odvolávky. A  navíc se 
na Slovensku zjednoduší a zrychlí 
povolování cizích pracovníků. 

Také z města Snina máme podpo-
ru. Dokoupili jsme část pozem-
ku za symbolickou cenu, máme 
mateřskou školku v  sousedství, 
město zřídilo autobusovou zastáv-
ku přímo před naší budovou a to, 
že tam podnikáme, je přijímáno 
s  vděkem. Nová budova umožní 
vytvořit dalších 40 pracovních 
míst ihned a  v  případě zavedení 
další směny i mnohem více.

Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstva Sněžka
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Zleva: Ing. Matúš Lojan (ředitel společnosti Autotex), 
Ing. Miloslav Čermák (předseda družstva Sněžka Náchod), 
Ing. Štefan Milovčík (primátor města Snina)

Ing. Miloslav Čermák 
(předseda družstva 

Sněžka Náchod)
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Ve třetím pokračování našeho historického cyklu 
k  výročí 170 let družstevnictví v  českých zemích se 
budeme věnovat vývoji po roce 1945. Období tzv. 
třetí republiky a následně 40 let komunistické tota-
lity dosavadní vývoj českého družstevnictví výrazně 
změnilo. Výrobní družstva se stala součástí centrálně 
plánovaného hospodářství, oproti státním podni-
kům nebo podnikům místního hospodářství značně 
znevýhodněnou. Na následujících řádcích se pokusí-
me některé aspekty vývoje výrobního družstevnic-
tví v letech 1945–1989 alespoň ve stručnosti přiblížit.

Po skončení druhé světové války došlo v rámci ob-
novy československého hospodářství k rozvoji a za-
kládání nových výrobních družstev. Na družstevní 
formu přešla řada obnovovaných podniků nebo pů-
vodně německé fi rmy, které byly konfi skovány. Stav 
výrobního družstevnictví ke konci roku 1945 lze vy-
číslit zcela přesně, neboť i po válce zůstalo v platnosti 
povinné členství družstev v družstevním svazu, jež 
zavedla o  pár let dříve německá okupační správa. 
Všeobecný družstevní svaz v  roce 1945 evidoval 322 
výrobních družstev, z  nichž 66 působilo v  odvětví 
oděvní, textilní a kožedělné výroby a 51 družstev se 
věnovalo chemické a sklářské výrobě. Vznikala také 
družstva nového typu, tzv. výrobně-spotřebitelská 
družstva, která provozovala například prádelny nebo 
chemické čistírny, po roce 1951 však byla tato druž-
stva převedena pod komunální podniky. Výrazný 
nárůst počtu družstev v prvních poválečných letech 
dokládá statistika z  roku 1947, kdy bylo členy druž-
stevního svazu 697 výrobních družstev.

Výrobní družstevnictví 
v letech 1945–1989

Období svobodného rozvoje družstev skončilo ko-
munistickým převratem v  roce 1948. Centralizace 
družstevního sektoru se projevovala již od roku 
1945, kdy na základě Košického vládního programu 
vznikla Ústřední rada družstev. Paralelně vedle ní 
existovaly samostatné družstevní svazy, které byly 
po roce 1948 postupně zlikvidovány a družstva pod-
řízena Ústřední radě družstev. Změněné poměry se 
odrazily také v  zániku živnostenských nákupních 
družstev založených v  poválečných letech, jež se 
přeměnila v družstva výrobní. Vznik nových výrob-
ních družstev přineslo tzv. združstevňování řemesel, 
které probíhalo po roce 1950. To se však týkalo pouze 
malovýrobců, větší řemeslné podniky přešly do pod-
niků místního hospodářství, případně do státních 
podniků.

Ústřední rada družstev schvalovala jednotný plán 
výrobních družstev a  družstva a  jejich činnost byly 
součástí pětiletek. Pole působnosti výrobních druž-
stev bylo přesně vymezeno. Měla za úkol především 
zajišťovat výrobu a rozšiřování sortimentu spotřeb-
ního zboží pro český i zahraniční trh, rozvíjet výrobu 
v  průmyslově slabých oblastech a  zajišťovat služby 
pro obyvatelstvo. Velký význam měla výrobní druž-
stva v elektrotechnickém průmyslu, ve strojírenství 
nebo službách, ale také v uměleckořemeslné a lidové 
výrobě, kde se družstvům podařilo uchovat tradiční 
českou výrobu, která byla po válce ohrožena. Pod-
nikatelská činnost výrobních družstev byla z centra 
silně potlačena, zdůrazňována byla naopak jejich 
společenská a sociální role.
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Reorganizací v  roce 1953 vznikl Ústřední svaz vý-
robních družstev, který se stal vrcholným orgánem 
řídícím výrobní družstevnictví. Svazu byly podříze-
ny krajské výbory a rovněž nově zřízený Slovenský 
svaz výrobních družstev. Měnil se také charakter 
družstev, zhruba od poloviny 50. let probíhalo za 
účelem vytváření velkých celků jejich slučování. 
Jestliže v  roce 1953 bylo 545 českých a  moravských 
výrobních družstev, která měla 59 tisíc členů, po 
slučování v  roce 1964 jich 
bylo 317 s  téměř 132 tisíci 
členů. Velikost družstev 
dokládá statistický údaj 
z  roku 1965, kdy na jedno 
družstvo připadalo v  prů-
měru 364 pracovníků.

Začátkem 60. let se po so-
větském vzoru uvažovalo 
o zrušení československého 
družstevnictví. Ač tento 
záměr zůstal nerealizován, 
některé technicky dobře 
vybavené družstevní pro-
vozovny byly převedeny do 
státních podniků.

Výrobní družstva, jako 
určitý pozůstatek kapitalis-
tického hospodářství, sehrá-
la v  60.  letech významnou 

roli při zavádění Šikovy ekonomické reformy. Mezi 
vybranými podniky, které přešly na nový systém 
řízení, byla také čtyři  výrobní družstva. Výlučné 
postavení mezi nimi měla Drutěva Praha, která za-
čala s testováním principů tržního hospodářství jako 
první v květnu 1964. Od roku 1966 pak nový systém 
zavedla všechna výrobní družstva, jež přejala řadu 
prvků úspěšně vyzkoušených v Drutěvě. Nástup nor-
malizace však reformní snahy ukončil a bylo obnove-
no státní plánování.

Normalizace s sebou přinesla také návrat k trendu 
koncentrace družstev do větších celků. V  roce 1989 
bylo evidováno 290 výrobních družstev, nejsilně-
ji zastoupena byla dřevozpracující družstva (44), 
oděvní družstva vyrábějící konfekci (33) a kožedělná 
družstva (26). Z  hlediska regionů působilo nejvíce 
družstev v Jihomoravském kraji, v Praze a ve Výcho-
dočeském kraji.

Výrobní družstevnictví plnilo do roku 1989 také 
zásadní roli v systému československého učňovského 
školství. V 80. letech bylo Českému svazu výrobních 
družstev podřízeno 10 odborných učilišť s 5 400 učni 
a družstva zajišťovala výuku i pro dalších 5 200 učňů 
ve střediscích praktického vyučování a na pracoviš-
tích. Pod svaz spadaly také samostatné podniky, na-
příklad Výzkumný ústav výrobního družstevnictví, 
Projektový ústav ČSVD nebo obchodní podniky UVA 
a Družba.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Archiv SČMVD

15 

11/2017  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

VD_11_2017.indd   15 23.11.17   12:47



ru
b

ri
ka

 m
an

až
er

ů
 d

ru
žs

te
v

Stejně jako každý rok se i letos uskutečnilo výjezdní 
zasedání zájmového sdružení výrobních družstev 
Kartonáž a balení CAPA, jehož členy jsou družstva 
Brisk Ježov u Kyjova, Důbrava Valašské Klobouky, 
IRISA Vsetín, Ozdoba Praha, STYL Plzeň a TVAR 
Pardubice. Hostitelská úloha připadla tento rok 
na chemické výrobní družstvo Důbrava Valašské 
Klobouky a tak se 12. října sešli účastníci setkání 
v  malebném prostředí Bílých Karpat. Po úvodním 
přivítání seznámil předseda družstva Důbrava 
Emil Zůbek přítomné s  historií družstva, výrob-
ním programem jednotlivých provozoven a v malé 
neformální besedě projednali účastníci současné 
problémy, které podnikání v dnešní době přináší.

Poté se účastníci přesunuli za doprovodu prokuristy 
družstva Ing. Zbyňka Machů a vedoucího kartonážní 
provozovny p. Břetislava Kosačíka na jednotlivé pro-
vozovny. V Brumově-Bylnici si prohlédli šicí a mon-

Setkání sdružení Kartonáž a balení CAPA 
v Bílých Karpatech

tážní dílny, kde družstvo vyrábí především výrobky 
v  oboru kožené galanterie pro zahraniční partnery 
v  Německu a  Itálii a  kooperační šití pro různé tu-
zemské odběratele. Ve Valašských Kloboukách pak 
provozovnu chemickou s  výrobou bytové chemie 
a  kosmetiky a  kartonážní provozovnu s  výrobou 
kartonáže jak pro vlastní potřebu družstva, tak pro 
externí odběratele. 

V  rámci odpoledního programu se účastníci pře-
místili do Zlína, kde navštívili Muzeum jihovýchod-
ní Moravy se stálou expozicí Princip Baťa: Dnes 
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Na provozovně galanterní 

Na provozovně galanterní 

Historická obuvnická dílna – Muzeum jihovýchodní Moravy

Přivítání u předsedy družstva - uprostřed Emil Zůbek 
(předseda družstva Důbrava Valašské Klobouky)

Účastníci zasedání - zleva: Zdeněk Březina (Brisk Ježov 
u Kyjova), Ivan Abdul (předseda družstva Irisa Vsetín), 
Věra Řehková (předsedkyně sdružení CAPA), Markéta 
Koubová (TVAR Pardubice), Břetislav Kosačík (tajemník 
sdružení CAPA), Jiří Kubíček (Irisa Vsetín), Ing. Zbyněk Machů 
(prokurista, družstvo Důbrava Valašské Klobouky), Vladimír 
Kovářík (čestný člen CAPA, dříve Styl Plzeň), Drahomír Březina st. 
(čestný člen CAPA, dříve Brisk Ježov u Kyjova)
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Pravidla vztahující se na jednání osob, 
které jsou členy volených orgánů družstva

Členové družstva, kteří jsou zvoleni do funkce 
v  orgánu družstva, mají vedle povinností vyplýva-
jících z členství v družstvu podle právních předpisů 
a stanov družstva také další povinnosti spojené s vý-
konem své funkce. Osobu zvolenou do funkce ve vo-
leném orgánu družstva označuje občanský zákoník 
jako člena voleného orgánu, a  to nezávisle na tom, 
zda se jedná o  orgán mající více členů, anebo orgán 
tvořený jediným členem. Na každého člena voleného 
orgánu družstva, stejně tak jako na člena voleného or-
gánu každé jiné právnické osoby, se vztahují pravidla 
jednání daná občanským zákoníkem dále rozvedená 
pro výkon funkce v  družstvu nebo v  jiné obchodní 
korporaci v rámci právní úpravy obsažené v zákoně 
o obchodních korporacích. Tato pravidla určují, jak si 
musí členové volených orgánů počínat a vyjadřují tak 
jejich základní povinnosti spojené s výkonem funkce.

Občanský zákoník stanoví, že kdo přijme funkci 
člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vyko-

návat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalost-
mi a pečlivostí. Výkon funkce, při němž jsou plněny 
všechny uvedené požadavky současně, považuje ten-
to zákon za výkon funkce s péčí řádného hospodáře.

Vykonávat funkci s  nezbytnou loajalitou vyža-
duje dbát na zájem družstva a  tento zájem vždy 
upřednostňovat před svým zájmem. Pro případ, kdy 
může ke střetu zájmu mezi členem voleného orgánu 
a  družstvem dojít, stejně tak jako pro jednání, při 
němž k takovému střetu dochází, stanoví zákon o ob-
chodních korporacích pravidla o střetu zájmů. Zákon 
současně určuje, že pokud člen voleného orgánu ne-
rozhoduje s nezbytnou loajalitou, neplatí, že jedná při 
podnikatelském rozhodování pečlivě a s potřebnými 
znalostmi, i když jinak tyto požadavky na takové roz-
hodování plní.

Jednat pečlivě a  s  potřebnými znalostmi znamená 
jednat při řádném využití všech informací, které 

fantazie, zítra skutečnost, s  exponáty obuvnické 
dílny, muzea obuvi a spoustou dobových fotografi í 
Zlína. Dále si prohlédli expozici cestovatelů Jiřího 
Hanzelky a Miroslava Zikmunda a také expozici vě-

novanou Filmovým ateliérům Zlín. Poté se uskuteč-
nila prohlídka současného Zlína z vyhlídkové terasy 
21. budovy - nejvyšší budovy ve Zlíně a současného 
sídla Krajského úřadu.

Následoval přesun do Hotelu Lázně Kostelec u Zlína, 
kde se dne 13. října uskutečnilo zasedání sdružení VD 
Kartonáž a balení CAPA. Účastníci projednali zále-
žitosti spojené s  činností sdružení, zhodnotili účast 
na jednotlivých výstavách a veletrzích a projednali 
přípravu na akce v  roce 2018. Závěrem předsedky-
ně sdružení Věra Řehková poděkovala za všechny 
účastníky za zajištění výjezdního zasedání a popřála 
všem hodně pracovních úspěchů a šťastný návrat do 
domovských družstev.

Text a foto: Břetislav Kosačík
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Na provozovně chemické
Muzeum jihovýchodní Moravy

Historie obuvi – Muzeum jihovýchodní Moravy
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jsou pro podnikatelské rozhodování dostupné. Peč-
livě a  s  potřebnými znalostmi jedná podle zákona 
o obchodních korporacích ten, kdo mohl při podni-
katelském rozhodování v dobré víře rozumně před-
pokládat, že jedná informovaně a  v  obhajitelném 
zájmu družstva. Zákon současně určuje, že při posou-
zení, zda člen orgánu družstva jednal s péčí řádného 
hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v ob-
dobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, 
pokud by byla v  postavení člena obdobného orgánu 
obchodní korporace.

Vedle toho, že občanský zákoník spojuje vznik 
funkce ve voleném orgánu s přijetím závazku vyko-
návat tuto funkci s  péčí řádného hospodáře, která 
spočívá v  nezbytné loajalitě, v  potřebných znalos-
tech a v pečlivosti, současně určuje, že se má za to, 
že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hos-
podáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce 
nebo při jejím výkonu, a  nevyvodí z  toho pro sebe 
důsledky.

Odpovědnost člena voleného orgánu vyplývá 
z  právních předpisů. Tuto odpovědnost nelze ni-
jak omezit, neboť zákon o  obchodních korporacích 
v tomto směru určuje, že k právnímu jednání druž-
stva omezujícímu odpovědnost člena jeho voleného 
orgánu se nepřihlíží. Zásadní význam má v této sou-
vislosti ustanovení tohoto zákona, které stanoví, že 
je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen vole-
ného orgánu družstva jednal s péčí řádného hospo-
dáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud 
rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. 
Jestliže je vůči členu voleného orgánu uplatňována 
v souvislosti s jeho výkonem funkce odpovědnost za 
porušení jeho povinností, je tedy zpravidla na něm, 
aby prokázal, že svou funkci vykonával s péčí řádné-
ho hospodáře. 

Pravidla o  střetu zájmů platící pro členy volených 
orgánů družstva podle zákona o obchodních korpo-
racích se vztahují jednak na situace, kdy se člen ta-
kového orgánu dozví o  možném střetu svého zájmu 
se zájmem družstva, a dále na případy, kdy člen vole-
ného orgánu hodlá mimo rámec běžného obchodního 
styku uzavřít s družstvem smlouvu, anebo má druž-
stvo zajistit nebo utvrdit dluh tohoto člena, případně 
se stát jeho spoludlužníkem.

Dozví-li se člen voleného orgánu družstva, že může 
dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem družstva, musí 
o  tom informovat bez zbytečného odkladu ostat-
ní členy voleného orgánu, jehož je členem, a  jde-li 
o  družstvo, v  němž je zřízena kontrolní komise, též 
tuto komisi. Nemá-li družstvo kontrolní komisi, 
musí být bez zbytečného odkladu informována jeho 
členská schůze. Obdobně to platí pro možný střet 
zájmů osob členovi voleného orgánu družstva po-

dle ustanovení občanského zákoníku blízkých nebo 
osob jím ve smyslu zákona o obchodních korporacích 
ovlivněných nebo ovládaných. O  informacích, které 
kontrolní komise ohledně možného střetu zájmů ob-
držela, musí tato komise podat členské schůzi zprávu. 
Vzhledem k závazku člena voleného orgánu vykoná-
vat svou funkci ve voleném orgánu družstva s  ne-
zbytnou loajalitou není podáním takové informace 
jeho povinnost jednat v  zájmu družstva dotčena. 
Kontrolní komise anebo členská schůze však může na 
základě oznámení střetu zájmu na vymezenou dobu 
výkon funkce členu voleného orgánu pozastavit. 
O informacích, které kontrolní komise ohledně mož-
ného střetu zájmů obdržela, musí tato komise podat 
členské schůzi zprávu.

Jestliže člen voleného orgánu družstva, popřípadě 
jemu osoba blízká nebo osoba jím ovlivněná či ovlá-
daná, hodlá mimo rámec běžného obchodního styku 
uzavřít s  družstvem smlouvu, musí o  tom včetně 
podmínek, za jakých má být smlouva uzavřena, 
informovat bez zbytečného odkladu ostatní členy 
voleného orgánu, jehož je členem i kontrolní komisi, 
a  pokud v  družstvu zřízena není, členskou schůzi. 
Stejně tak musí člen voleného orgánu informovat 
o  tom, že má družstvo zajistit, nebo utvrdit jeho 
dluh, popřípadě stát se jeho spoludlužníkem, anebo 
že má dojít k takovému právnímu jednání družstva 
ohledně dluhu osoby jemu blízké, anebo osoby jím 
buď ovlivněné nebo ovládané. Zákon o  obchodních 
korporacích svěřuje do působnosti kontrolní ko-
mise i  členské schůze, aby posoudila, zda právní 
jednání družstva, k němuž má dojít, je v zájmu druž-
stva. Není-li v  daném případě uvažované uzavření 
smlouvy anebo jiné právní jednání družstva v zájmu 
družstva, může je kontrolní komise anebo členská 
schůze na základě ustanovení tohoto zákona zaká-
zat. Vydá-li takový zákaz kontrolní komise, musí 
o tom informovat členskou schůzi.

Vedle povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného 
hospodáře patří podle občanského zákoníku k  po-
vinnostem každého člena voleného orgánu vykoná-
vat svou funkci osobně. Jestliže je do funkce člena 
voleného orgánu družstva zvolena právnická osoba, 
musí určit svého zástupce, který ji při výkonu této 
funkce zastupuje. Na uvedeného zástupce se vztahují 
všechna ustanovení právních 
předpisů týkající se povinnosti 
vykonávat funkci s péčí řádné-
ho hospodáře, o  střetu zájmů 
i následcích porušení povinnos-
tí stejně, jako na člena voleného 
orgánu družstva.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Jednotný trh Evropské unie je největší oblastí vol-
ného obchodu na světě a  je hostitelem přibližně 23 
milionů malých a středních podniků. Tyto podniky, 
které v roce 2015 vytvořily 3,9 bilionů eur a zaměst-
naly 90 milionů lidí, jsou základem evropské ekono-
miky. K tomu, aby prosperovala Evropská unie a její 
členské státy, musí mít malé a střední podniky také 
možnost prospívat. 

V tomto směru již bylo hodně učiněno, jelikož spo-
lečnosti v Evropě mají přístup k zákazníkům ze všech 
zemí Evropského hospodářského prostoru a součas-
ně mohou nalézt nejvhodnější poskytovatele zboží 
a  služeb. Legislativní rámec však odstranil pouze 
právní překážky a vývozní poplatky, ale přesto příliš 
mnoho malých a středních podniků čelí dalším pře-
kážkám. Podle výroční zprávy Evropské komise o ev-
ropské politice pouze polovina těchto fi rem vyváží na 
jednotný trh a absolutní většina z nich má stále jen 
velmi málo vývozních aktivit.

Evropská konfederace CEA-PME se domnívá, že jed-
ním z řešení pro překonání těchto překážek by bylo 
pomoci malým a  středním podnikům usnadňovat 
vzájemné přeshraniční propojování. Intenzívnější 
propojení mezi společnostmi v  různých evropských 
zemích by samozřejmě vedlo ke konkurenceschop-
nějším podnikům schopným reagovat na výzvy glo-
balizace.

Existuje vyzkoušená metoda - EU má historii 
v  úspěšném propojování občanů a  institucí v  růz-
ných členských státech prostřednictvím výměnných 
programů. Toto je myšlenka, která vedla k vytvoře-
ní projektu mobility MobiliseSME, jehož cílem bylo 
prozkoumat a zhodnotit zájem o výměnný program 
pro zaměstnance mikropodniků, malých a středních 
podniků v  Evropě a  jeho přínos. Projekt zahrnoval 
pilotní výměnný program, který umožnil zúčastně-
ným společnostem vysílat jednoho ze svých zaměst-
nanců do práce v jiné zahraniční společnosti po dobu 
dvou týdnů až dvou měsíců. Tato výměna byla struk-
turována kolem učebního plánu, který zaměstnan-
cům obou společností umožnil sdílet znalosti a získat 
nové kompetence.

Program byl velmi úspěšný – podnikům pomohl na-
lézt nové obchodní partnery a vyvíjet nové produkty 
a služby. Zaměstnanci byli přesvědčeni, že si posílili 
svůj profesionální profi l (více informací je k dispozici 
ve zprávě MobiliseSME v praxi) a z výsledků je zřej-
mé, že by to byla opravdová nevyužitá příležitost ne-
přijmout systém mobility pro malé a střední podniky 
a jejich zaměstnance v Evropě.

V  současnosti neexistuje žádné evropské schéma, 
které by jim umožňovalo přeshraniční přesuny, ne-
boť často nesplňují podmínky připojit se k programu 
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Evropský projekt MobiliseSME ukázal potenciál přeshraničního výměnného programu pro 
malé a střední podniky v Evropě. Nyní je důležité, aby tato myšlenka pokračovala v progra-
mu Erasmus pro malé a střední podniky, aby evropské společnosti mohly co nejlépe využít 
jednotného trhu, uvádí Stefan Moritz, který je výkonným ředitelem Evropské konfederace 
malých a středních podniků CEA-PME.

Evropa potřebuje Erasmus pro malé a střední 
podniky
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pro zkušenější zaměstnance, kteří mají také omeze-
nou možnost přístupu k mezinárodním vzdělávacím 
nabídkám prostřednictvím národních nebo evrop-
ských programů. MobiliseSME ukázal cestu k vytvo-
ření trvalého programu EU tohoto druhu: "Erasmus 
pro malé a střední podniky a jejich zaměstnance". 

MobiliseSME ukázal, že doba výměny by měla být 
fl exibilní, což zaměstnancům umožní zůstat v zahra-
ničí po dobu několika týdnů až několik měsíců. Každá 
výměna by měla být strukturována v rámci vzdělá-
vacího programu navrženého dvěma společnostmi 
s  jasným cílem poskytovat školení návštěvníkům 
nebo personálu hostitele. Program by měl být pod-
porován evropskou sítí místních sdružení se silnými 
kontakty na malé a střední podniky na územích kaž-
dého členského státu.

Je rovněž nezbytný on-line nástroj pro matchma-
king. V  rámci  MobiliseSME matchmakingová plat-
forma prokázala svou užitečnost nejen pro fi rmy, 
které hledají partnery pro výměnu, ale i pro podpůr-
né organizace, aby získaly potřebnou zpětnou vazbu 
a informace a aby mohly poskytovat služby přizpůso-
bené registrovaným fi rmám.

Členské státy a  evropské instituce nyní diskutují 
o  struktuře budoucího víceletého fi nančního rám-
ce. Dá se říci, že je čas vytvořit "Erasmus pro malé 
a střední podniky a jejich zaměstnance" a zajistit, aby 
byly zavedeny prostředky, které by umožnily malým 
a  středním podnikům skutečně využít potenciálu 
jednotného trhu. 

Zdroj: EurActiv 
(-vr-)
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Evropská komise přijala návrh na vytvoření Evropského rámce pro kvalitní a efektivní uč-
ňovské vzdělávání. Tato iniciativa je součástí programu Nové dovednosti pro Evropu, který 
byl zahájen v  červnu roku 2016. Souvisí také s  Evropským pilířem sociálních práv, který 
předpokládá právo na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní 
učení.

Evropská komise přijala iniciativu na podporu 
učňovského vzdělávání v Evropě

Komise stanovila 14 klíčových kritérií, která by 
země a  zúčastněné strany EU měly využít k  rozvoji 
kvalitních a  efektivních učňovských oborů. Tato 
iniciativa pomůže zvýšit zaměstnatelnost a  osob-
ní rozvoj učňů a  přispěje k  získání vysoce odborné 
a kvalifi kované pracovní síly, která bude reagovat na 
potřeby trhu práce. 

Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstna-
nost, sociální věci, dovednosti a  pracovní mobilitu  
uvedla: "Chceme zajistit, aby se mladí lidé učili tako-
vé dovednosti, které potřebují pro práci. Učňovské 

vzdělávání je zlatým standardem v oblasti odborné-
ho vzdělávání a přípravy. Dva ze tří učňů po skončení 
vzdělání přímo nastupují do pracovních míst. V tom-
to novém rámci defi nujeme, co dává učňovskému 
vzdělávání lesk. Rámec zajistí, aby jak studenti, tak 
zaměstnavatelé měli prospěch z  kvalitního učňov-
ského vzdělávání. "

Pro vyhodnocení kvality a  efektivity učňovského 
vzdělávání tento rámec navrhuje následujících sedm 
kritérií pro učení a pracovní podmínky.

– psaná smlouva,
– výsledky výuky,
– pedagogická podpora,
– součásti pracoviště,
– mzda a / nebo kompenzace,
– sociální ochrana,
– pracovní, zdravotní a bezpečnostní podmínky.

Rámec také navrhuje sedm kritérií rámcových pod-
mínek.

– regulační rámec,
– zapojení sociálních partnerů,
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Evropský parlament a členské státy se dohodly na nástroji EFSI 2.0. 

Evropská komise vítá souhlas s rozšířením 
a posílením Evropského fondu pro strategické 
investice (EFSI)

– podpora pro společnosti,
– fl exibilní cesty a mobilita,
– odborné kariérní vedení a zvyšování povědomí,
– transparentnost,
– zajištění kvality a sledování absolventů. 

Komise podporuje implementaci těchto kritérií 
prostřednictvím příslušných fi nančních prostředků 
EU. Evropský sociální fond přispívá na vzdělávání 
a  odbornou přípravu částkou téměř 27 miliard EUR 
a EU podporuje učňovské vzdělávání také prostřed-
nictvím různých dalších nástrojů.

Kromě toho Evropská aliance pro učňovské vzdělá-
vání dosud zmobilizovala více než 750 tisíc míst pro 
mladé lidi. Nejméně 390 tisíc učňovských oborů bylo 
již poskytnuto v rámci programu Záruka pro mladé 
lidi (Youth Guarantee). Program Erasmus + podporu-
je mobilitu učňů včetně nové iniciativy ErasmusPro, 
jejímž cílem je podpořit 50 tisíc umístění studentů 
odborného vzdělávání v zahraničních společnostech 
v období 2018-2020.

Zdroj: EurActiv 
(-vr-)

Jeden rok poté, co prezident Juncker ve svém pro-
jevu o stavu Unie oznámil návrh, se Evropský parla-
ment a členské státy dohodly na rozšíření a posílení 
Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), 
který představuje jádro Investičního plánu pro Evro-
pu. Tato dohoda prodlužuje trvání EFSI a zvyšuje jeho 
fi nanční kapacitu.

Původní tříletá lhůta EFSI (2015-2018) se nyní pro-
dlužuje až do roku 2020 (konec víceletého fi nanční-
ho rámce). Cíl investic se zvyšuje z  315 miliard eur 
na nejméně půl bilionu eur do roku 2020. Investiční 
rozhodnutí EFSI budou lépe vysvětlena pomocí in-
formací zveřejňovaných on-line. Evropské investiční 
poradní středisko bude hrát větší roli při poskytová-
ní technické podpory projektů na místní úrovni, aby 
ještě více regionů a  odvětví získalo podporu z  EFSI. 
EFSI se rovněž zaměří na nové oblasti, jako je udrži-
telné zemědělství a rybolov v souladu s cíli Pařížské 
dohody "COP 21" a s cílem přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství.

Očekává se, že Investiční plán vyvolá investice ve 
výši více než 225 miliard eur. Rovněž je předpoklad, 
že prospěch ze zlepšení přístupu k fi nancování v dů-
sledku podpory EFSI bude mít přibližně 445 tisíc ma-
lých a středních podniků.

Úplný rozpis podpory EFSI naleznete na webových 
stránkách Investičního plánu.

Zdroj: Evropská komise 
(-vr-)

V dalším čísle naleznete
Tipy na Vánoce
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Sady nožů na magnetickém stojanu
Nejnovějším rozšíření výrobního pro-
gramu KDS je 5 sad nožů na stojanu 
z kvalitního bukového dřeva s uvnitř 
zabudovanými magnety. Díky tomuto 
řešení nic neruší vzhled ani nekompli-
kuje užívání a stojan se zároveň velmi 
snadno čistí a  udržuje. Pro uchycení 
stačí nůž ke stojanu zlehka přiložit.

Tyto sady jsou vhodným a elegantním 
doplňkem do každé kuchyně běžné 
domácnosti nebo gastronomického 
zařízení. Stojan je možné zakoupit i sa-
mostatně.
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Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční výrobce, který své výrobky dodává na český trh již 
více než 65 let. Těžiště jeho výroby spočívá v sortimentu velmi kvalitních kuchyňských a řeznických nožů 
i náčiní. Výrobní program KDS je ale mnohem širší a vybere si v něm skutečně každý.  Kompletní sortiment 
si můžete prohlédnout i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz.

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

Nový
Renault MEGANE a MEGANE Grandtour
Technologií k úspěchu

Od 

 Kč
5 let záruka

Nabídka platí od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017. Uvedená cena platí pro Nový MEGANE v provedení 5dveřový hatchback při využití bonusu za výkup starého vozu. Smluvní záruka Renault 

5 let / 100 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nový Renault MEGANE: spotřeba 3,4–8,7 

(l/100 km), emise CO2 95–144 (g/km); Nový MEGANE Grandtour: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO2 95–144 (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.

319 900

Tel.: +420 261 711 515, auto.dispo@dealer.renault.cz

DISPO DRUŽSTVO INVALIDŮ, VRBOVA 1503-19A, 147 00 PRAHA 4

www.autodispo.cz
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