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slovo úvodem

JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

Vážení členové výrobních družstev, dámy a pánové.
uplynulý rok přinesl v českém hospodářství řadu
dobrých výsledků a přesto, že nemám rád příliš formální řečnické obraty, nelze se jim vyhnout. Jsem
hrdý na dobré výsledky práce členů a pracovníků
českých a moravských výrobních družstev a vážím
si práce všech, kdo v nerovných podmínkách konkurence a v nestabilním podnikatelském prostředí
dokáží udržet a zejména rozvíjet svá družstva a ﬁrmy. Navštívil jsem významnou většinu členských
družstev svazu, jejichž dobrá práce a hospodářské
výsledky to potvrzují. Těší mne, že mohu informovat
naše členy, že také pracovníci jejich Svazu českých
a moravských výrobních družstev dosáhli velmi
dobrých výsledků a volené orgány svazu v čele s jeho
představenstvem splnily veškeré stanovené úkoly
včetně těch, kterými byly pověřeny usnesením valného shromáždění. Detailní informace předložíme
na regionálních poradách.
Vážené dámy a pánové, je před námi nový rok 2018,
který bude jistě protkán vzpomínkami a přehodnocováním uplynulé stovky let od vzniku samostatné
Československé republiky. Chci věřit, že to bude
dobrý rok, do kterého vstupujeme s novou, ale křehkou nadějí, že nový Parlament splní svou povinnost
a brzy dá dohromady silnou, stabilní, pracovitou
a odpovědnou vládu.
Pro novou vládu jsme zpracovali stanoviska, která
chceme mít v jejím vládním programovém prohlášení a která vychází zejména z problémů, které Vás
tíží a brzdí rozvoj ﬁrem a ohrožují naše společné zájmy. Jde například o nepřijatelný tlak na růst mezd
nepodložený rentabilitou a vyvolaný nedostatkem
pracovníků na trhu práce a minulou vládou a odbory
sabotovaným přílivem zahraničních pracovníků, potřebu stanovit pravidla pro pohyb minimální mzdy,
jde také o byrokratickou zátěž a neúměrný růst počtů státních úředníků a jejich mezd, omezení stát-

ních investic včetně pokračující stagnace lineárních
staveb, vysoké náklady na řadu nepotřebných škol
a chybějící vůle a prostředky na záchranu destruovaného učňovského školství, rostoucí negativní vlivy zahraničního kapitálu, tlak orgánů EU na přijetí
přerozdělovacích kvót na uprchlíky a v neposlední
řadě často účelovou a dezinformační práci sdělovacích prostředků v čele s ČT. Prostě novou vládu čeká
na prvním místě odpracovat to, co nezajistily vlády
předchozí a není toho málo. Jsme samozřejmě připraveni pomoci a spolupracovat.
Vážení družstevníci, základními úkoly, kterým
se bude představenstvo v tomto roce věnovat, je
prohloubení rentability při správě majetku svazu,
pokračování optimalizace nákladů a výnosů v hospodaření, zkvalitňování a další rozšiřování služeb
požadovaných a využívaných členskými družstvy,
ekonomická a odborná podpora družstev a prosazování oprávněných zájmů členů zejména směrem
k vládě a Parlamentu ČR. Můžete se na nás spolehnout, pracujeme pro Vás.

Přeji Vám úspěšný rok 2018 a pevné zdraví.
JUDr. Rostislav Dvořák
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STŘÍBRNÉ
VÁNOČNÍ DNY
V pořadí 9. veletrh dárků, dekorací a spotřebního zboží Stříbrné vánoční dny přivítal
návštěvníky ve dnech 7. – 10. prosince 2017. Pojďme si ještě na chvíli připomenout kouzlo Vánoc –
třeba v podobě shánění dárků a vánočních dekorací. Zájemci o kvalitní družstevní zboží si mohli
zakoupit dárky na stáncích družstev Detecha Nové Město nad Metují, Slezská tvorba Opava
a Vřídlo Karlovy Vary.
Na veletrhu se prezentovalo na 350 vystavovatelů,
kteří nabízeli zhruba šest tisíc vánočních dárků. Návštěvníci akce tradičně uvítali možnost zakoupit si
vše na jednom místě a navíc mohli využít bezplatného parkingu. Ti, kdo nenechali tuto občas stresující
činnost na poslední chvíli, měli možnost si v předstihu nakoupit vše potřebné, a to například drobné
dárkové zboží, kosmetiku, hračky, sportovní potřeby,
módu, a samozřejmě hlavně vánoční dekorace stejně
jako vybrané potraviny a nápoje. Na návštěvníky
čekaly tipy na vánoční dárky, originální zboží přímo
od výrobců i pestrý doprovodný program. Součástí
letošního ročníku veletrhu byl i projekt Pomáháme
dětem o Vánocích.

Veletrh tvořily čtyři sekce. Fashion zóna nabídla
módní zboží, originální šperky či dárkové zboží. Část
Český Jarmark prezentovala rukodělné výrobky
mnoha řemeslníků a lidových tvůrců – návštěvníci
si mohli zakoupit či alespoň obdivovat dekorativní
a užitkové předměty z keramiky, skla, dřeva nebo
papíru. O správnou vánoční atmosféru se postaraly
Vánoční hody s ochutnávkou delikates i tradičních
specialit. Nechyběla ani Sportovní a zážitková zóna,
která zájemcům nabídla kreativní workshopy i sportovní zážitky. V rámci akce se konal Vánoční bezlepkový trh, pořádaný Společností pro bezlepkovou
dietu. Ti, kteří chtěli potěšit děti z Klokánku, mohli
využít příležitosti a donést jim dárek pod Strom splněných přání.
Výrobní družstva se zúčastňují Stříbrných vánočních dnů každým rokem. Křehkou krásu tradičních
skleněných foukaných vánočních ozdob bylo možné
vidět na stánku družstva Slezská tvorba Opava. Družstvo patří tradiční výrobou od roku 1951 mezi největší
české výrobce skleněných vánočních ozdob. Základní
sortiment tvoří koule o velikosti 4–10 cm, olivy, rakety, zvonky, špice, volně foukané tvary a výrobky
foukané do forem (srdce, ﬁgurky), nabízíme i koule
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Další tradiční značkou je Regina, jejímž výrobcem je
družstvo Detecha Nové Město nad Metují. Družstvo
trvale zařazuje do sortimentu kosmetiky novinky.
Novinkou je Jelenů lůj Perníček – voní a chutná stejně
jako skutečný perník. Mezi další novinky patří koupelová kosmetika pro malé holčičky Princezna, obsahující sprchový gel, pěnu do koupele a Jelení lůj, a dále
kosmetika, která je dobrým tipem pro kluky, i když
holčičky se jí určitě také bránit nebudou – koupelová
sada PIXEL s vůní a chutí bubble gum. Mezi novinky
dekorativní kosmetiky patří lesk Diamond Lip Gloss
v různých barevných odstínech. Nejen tyto novinky,

propagace, výstavy, veletrhy

soli, koupelové přípravky, pleťová kosmetika řady
COSMETICA CAROLINUM® a mnoho dalších výrobků. Vřídlo nabídlo zákazníkům také různá dárková
balení kosmetiky za výhodné ceny.

ve velikosti 12-20 cm. Vánoční ozdoby jsou vyráběny
v širokém spektru barev a dekorů. Zákazníci ocenili
široký sortiment nabízeného zboží a originalitu výrobků.
Na veletrhu nemohla chybět ani kosmetika – z družstevních výrobců byly zastoupeny hned dvě ﬁrmy.
Karlovarská kosmetika® se vyrábí v družstvu Vřídlo
Karlovy Vary. V nabídce družstva byly tradiční produkty, jako například Ozalin®, Arnika®, Campherol®,
zubní pasty řady Carlotherm® s obsahem karlovarské

ale další nabídku nejen dekorativní kosmetiky bylo
možné na Stříbrných vánočních dnech zakoupit.
Text: Jana Henychová

www.vanocnidny.cz www.slezskatvorba.cz www.vridlo.cz www.reginakosmetika.cz
1/2018
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Připomínáme si Designblok 2017
Největší výběrová přehlídka designu ve střední Evropě. Také
v letošním roce se přehlídky zúčastnila výrobní družstva
Dřevojas Svitavy a Obzor Zlín.

k uzavření výstavy již v neděli.
I přes nepřízeň počasí se letošní
ročník těšil velké oblibě návštěvníků.

Letošní Designblok začal ve čtvrtek 26. října a měl se konat až do
pondělí 30. října. Z důvodu vichřice, která způsobila pád střešní
krytiny Průmyslového paláce na
Výstavišti Praha v Holešovicích,
došlo z bezpečnostních důvodů

Designblok, Prague International Design Festival je největší výběrová přehlídka designu a módy
ve střední Evropě. Historie festivalu sahá do roku 1999, kdy jej
založila Jana Zielinski a Jiří Macek, ředitelé pořádající agentury
Proﬁ l Media. Designblok tradičně
uvádí tvorbu designérů a výrobců
z celé Evropy, představuje novinky prestižních značek i prototypy
mladých designérů a designér-

ských studií. Pražského týdne
designu se každoročně účastní
přes 200 vystavovatelů v hlavním
prostoru Designbloku, který tvoří Superstudio, Openstudio a Art
House. Kromě centrálního prostoru se během Designbloku otevírá celá řada galerií, showroomů
a pop-up shopů po celé Praze, které připravují speciální program
pro návštěvníky. Designblok každoročně přiláká více než 50 tisíc návštěvníků všech věkových
skupin z České republiky i zahraničí.
Text: Jana Henychová

www.designblok.cz

Dřevojas proměnil
koupelnu v kuchyň
Dva zdánlivě nespojitelné světy
kulinářství a koupelnového nábytku dokázal ve své expozici na
letošním Designbloku vtipně propojit svitavský Dřevojas. V duchu
hesla „Tajemství koupelny hledej
v naší kuchyni“ představil výrobní zázemí jako kuchyň, ve které
za využití správných ingrediencí
vznikají jeho výrobky. Ty také
dostávají naprosto nový rozměr –
umyvadlo TRIUMPH slouží jako
designová mísa na ovoce, pořadač
STANDARD jako šikovná dóza na
těstoviny.
Tradiční český výrobce koupelnového nábytku, společnost
Dřevojas, se na Designbloku představil již počtvrté. Zastřešujícím
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motivem letošní expozice bylo
jídlo, a ač se může zdát, že koupelna
nemá s jídlem nic společného, opak
je pravdou. „Při tvorbě koncepce
stánku vycházel náš designér Tomáš Pupík, ze dvou faktů – jídlo
vzniká v kuchyni, naše výrobky
vznikají ve výrobě. Rozhodl se tyto
dva aspekty spojit a ukázat naši výrobu jako kuchyň, ve které obrazně
řečeno „vaříme“ naše produkty,“
vysvětlil Ing. Petr Blažek, generální ředitel společnosti Dřevojas.
Vzhled samotné expozice skutečně evokuje dobře vybavenou
kuchyň, v níž na první pohled
nepoznáte, že některé doplňky
jsou vlastně svým původem určeny do koupelny. „Naším cílem
bylo ukázat, že svět koupelen se dá

propagace, výstavy, veletrhy
velmi jednoduše převést do světa
kuchyní. Keramické umyvadlo
TRIUMPH může hravě sloužit jako
originální mísa na ovoce, kuchyňskou linku zase s přehledem zastoupí koupelnová skříňka z řady
STORM,“ řekl Ing. Petr Blažek.
Jak dodal, kuchyň zároveň slouží
i jako sklad nádobí. „My podobně
skladujeme naše výrobky v našem
skladu. Proto se v expozici objevu-

je i regál obsahující jak talíře, tak
i naše umyvadla Q 60 a HARMONII 65,“ doplnil.
Samotný regál je podobně jako
celý stánek vyrobený z masivu. Jeho volba asociuje surový

1/2018
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stav materiálů – ať už na výrobu
koupelnového nábytku nebo na
přípravu jídel. Hravá je i zvolená barevná kombinace expozice
– studená modrá, ﬁremní barva
Dřevojasu, kontrastuje s teplým
odstínem žluté.
„Netradiční formou našeho
stánku jsme chtěli vyjádřit, že svět
jídla se světem koupelen v mnohém souvisí. Tak jako chce dobrý
kuchař uvařit ve své kuchyni
chutné jídlo, tak i my chceme ve

své výrobě vytvářet kvalitní nábytek,“ dodal Ing. Petr Blažek.
Družstvo Dřevojas je jedním
z nejvýznamnějších a největších
českých producentů a dodavatelů
koupelnového nábytku na český i evropský trh. Téměř 70letá
tradice výroby se promítá do
vysoké kvality provedení a zajímavého designu, který dokáže
oslovit a zaujmout. Výjimečná je
společnost Dřevojas také pro vývoj
a výrobu vlastních keramických

umyvadel k většině produktových
řad, a to pod registrovanou evropskou značkou Dreja®, která dodává
tomuto nábytku punc originality
a nezaměnitelnosti. Firma se v současné době specializuje na výrobu
koupelnového nábytku pro Českou
republiku, Slovensko, ale i Rusko,
Německo a stabilně vyváží své výrobky také do Švýcarska.
Text: Mgr. Martina Rychetská
Foto: archiv družstva Dřevojas

www.drevojas.cz

OBZOR, výrobní družstvo Zlín
Prezentace nové nadčasové kolekce domovních vypínačů kombinujících retro styl s prvky moderního minimalismu, využívající
přírodních materiálů – keramiky,
dřeva a kovu. Oslava jednoduchosti – spojení člověka a přírody.
Při letošní instalaci se družstvo
inspirovalo tématem jídla a pojalo ji jako piknik pod stromem,
pod kterým najdete plody práce
ﬁ remních designerů a konstruktérů družstva OBZOR. Nadčasová
produktová řada RETRO vypínačů v sobě kombinuje retro prvky s moderním minimalismem
odkazujícím na původní Baťův
design. "Tyto vypínače se hodí
nejen do prvorepublikových vil,
ale najdou si své místo i v čistě
minimalistických
interiérech.
Výstava je oslavou jednoduchosti
- spojení člověka a přírody", říká
interiérová designérka Kristýna
Jandíková, majitelka studia XTINA Design a dodává: "Instalace
je důkazem, že člověk může žít
v symbióze pokroku a odpovědnosti k přírodě, neplýtvat zdroji
a materiálem, přitom mít interiér
splňující nároky moderního člověka."

8
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Řada RETRO na sebe upoutá také
tvary otočných kliček, které jednoduše a stylově dotvářejí celkový
vzhled vypínače. U kliček lze volit
ze tří barevných provedení (černá, bílá a patina) a ze tří různých

propagace, výstavy, veletrhy

Kolekce vypínačů a zásuvek
RETRO představuje nadčasový
design inspirovaný prvky moderního minimalismu, původního
baťovského stylu a estetiky třicátých let. RETRO kolekce najde své
uplatnění nejen ve vintage interiérech, ale jednoduchý a nadčasový
design vybízí k použití vypínačů
v moderních interiérech naší
doby.

tvarů. Ke spínání jsou využity
velmi kvalitní strojky vačkových
spínačů, které ﬁrma OBZOR sama
vyrábí. Po materiálové stránce kolekce RETRO využívá pro rámečky
dřevo a keramiku, poklice a kličky
jsou z kovu.
Produktová řada RETRO reaguje
na současné trendy a na požadavky zejména zahraničních zákazníků.
Text: Ing. Martina Obadalová
Foto: archiv družstva Obzor

www.retrovypinac.cz
1/2018
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DRUPOL rozšířil výrobu
v Městci Králové
Česká ﬁrma s dlouholetou tradicí vlastnící několik závodů. Prodejce automobilů značky Škoda,
ale také významný zpracovatel kovových komponentů. Firma, která je pro své zákazníky
seriozním partnerem a která kromě stálé nabídky nedávno výrazně rozšířila nabídku svých
činností a technologií. O jejich nově vybudovaném výrobním areálu na zpracování kovů nám
informace poskytli generální ředitel ﬁrmy Ing. Martin Špryňar a ředitel provozovny Jaroslav
Poříz.

Jaké jsou aktuální výrobní možnosti družstva v tomto areálu?
Nacházíme se v částečně zrekonstruovaném areálu Drupolu
v Městci Králové. Původně jsme
měli dvě výrobní provozovny
– zde v Městci Králové, avšak
v centru, a pak druhou výrobní
provozovnu v Praze 9 – Satalicích.
Bohužel, Drupol měl vždy většinu
provozoven v městské zástavbě,
takže z hlediska potřeb dalšího
rozvoje, ať již se jedná o rozšiřování výrobních prostor nebo
zprovoznění nových technologií,
se původní provozovny ukázaly
jako nepříliš vyhovující. V našem
případě se jedná o činnost lisování kovů a většina technologií
s tím spojených je relativně hlučných. Dosavadní prostory nebyly
vyhovující právě z hlediska hlučnosti a možnosti dalšího rozšíření. Proto jsme zhruba před třemi
lety začali pátrat po možnosti
přestěhovat se jinam. Rozhodovali jsme se také, jak investovat
– zda postavit nové haly na zelené
louce nebo najít nějaký zavedený
výrobní areál. Nakonec se nám
podařilo koupit průmyslovou
zónu v Městci Králové. Většina
objektů byla sice ve stavu vybydlenosti a nepoužívání v kategorii brownﬁeld, nicméně nějaké
výroba zde ještě fungovala. Celý
areál jsme koupili v roce 2016 ve
dvou etapách a doposud jsme zrekonstruovali hlavní výrobní halu
a vedlejší výrobní objekty, tedy
nástrojárnu a svařovnu. Rekonstrukci jsme dokončili v červnu
2017. V průběhu letních prázd-
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Ing. Martin Špryňar
(generální ředitel družstva DRUPOL)

Jaroslav Poříz (ředitel provozovny
Městec Králové)

nin jsme oba provozy ze Satalic
i Městce přestěhovali do nových
prostor. Souběžně s akvizicí areálu jsme koupili také ﬁrmu, která
zde působila, včetně lidí a technologií, čímž došlo k rozšíření našich
výrobních možností. Momentálně
zde běží zkušební provoz – kolaudace proběhla v listopadu 2017. Integrujeme do sebe tři provozovny,
z čehož dvě byly naše původní
a jedna nová.
Jaký je v tomto areálu výrobní
program?
Co se týče výroby, naše tradiční technologie spočívá hlavně ve
výstředníkovém lisování kovů,
svařování a jejich další montáži.
Naši hlavní zákazníci spadají do
oblasti automotive – vyrábíme
například kovové komponenty
pro příčné střešní nosiče na několik typů vozů Škoda. V rámci
akvizice areálu jsme rozšířili náš
výrobní program o část zaměřenou na výrobu nábytku – jedná se
konkrétně o kovové komponenty
na nemocniční postele. Hlavní
naší technologií je 3D ohýbání
drátu, svařování a kompletace
komponentů pro výrobu zmiňovaných postelí. Třetí provoz jsme
sem přemístili ze Satalic – jedná
se o výrobu kovových kruhových
těsnění z hliníku, mědi, mosazi,
niklových fólií a dalších nekovových materiálů. Portfolio zákazníků je různé – jedná se například
o ﬁrmy zabývající se hydraulikou
a dále strojírenské ﬁrmy – zde je
portfolio široké, není zde jeden
hlavní sektor pro odbyt.

reportáž z družstva

Nově zrekonstruovaná hala lisovny

Co se týče nábytkových komponentů, o jaký druh
výroby přesně jde?
Přestěhováním a současnou akvizicí výrobní ﬁrmy,
která zde působila, se nám výrazně rozšířily možnosti v oblasti nábytkářského průmyslu. Vyrábět
komponenty i pro nábytkářské ﬁrmy byl náš záměr
již z dřívějšího období. V souvislosti s akvizicí jsme
rozšířili nabídku o další činnosti a nejsme tak závislí
pouze na jednom sektoru zákazníků typu automotive.
Do nábytkářského sektoru jsme navíc v minulosti již
dodávali například podnože a stolové nohy.
Rozšířili jste jak předpokládám také nabídku technologií?
Ano - v červnu 2017 jsme si nově pořídili CNC 3D
ohýbačku trubek, což dává nové možnosti pro spolupráci se zákazníky. Například v prosinci 2017 odstartoval nový projekt – jedná se o výrobu různých madel
pro zahradní techniku.

Rekonstrukce hlavní výrobní haly

Původní lisovna, která čeká na rekonstrukci v roce 2018

Prodáváte vlastní výrobky nebo vyrábíte pouze
komponenty pro další výrobce?
V minulosti jsme vyráběli například čerpadla, hustilky, zmíněné stolové nohy, apod. V průběhu let se
ale veškerá výroba odstěhovala do Číny, tedy jsme
výrobu pozastavili. Pozitivní je, že se ﬁrmy pomalu
začínají vracet zpět do České republiky. V současné
době se prioritně soustředíme na výrobu pro aktuální odběratele – momentálně vzorkujeme pro jednu
nábytkářskou ﬁrmu. Jedná se o atypické podnože
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k různému nábytku. Obecně je pro nás sektor nábytkářství velkou prioritou a chceme ho v budoucnu
posílit na úroveň automotive.
Spolupracujete v rámci výroby s nějakým výrobním
družstvem?
Naším významným zákazníkem je družstvo Kovobel Domažlice – vyrábíme pro něj některé části do
jeho výrobního programu kontejnerů.
Kdo by mohl být vaším klientem?
Když zůstaneme v oblasti výrobního družstevnictví, řada členských družstev vyrábí nábytek, takže
jakýkoliv komponent, jehož výroba spočívá v lisování kovů a ohýbání, případně laserové vypalování,
jsme schopni nabídnout. Spolupráci samozřejmě rádi
nabídneme i nedružstevním ﬁrmám.
Jaké jsou možnosti zmíněného laserového vypalování?
Technologie laserového zpracování kovů je v Drupolu spuštěna od prosince 2017. Nový laser dovede
vypalovat do plechů i barevných kovů až do tloušťky
8 milimetrů, do nerezu 4 milimetry a hliníku, mědi
a mosazi zhruba do 2 milimetrů. Laser je také vybaven rotační osou, takže dokáže vypalovat otvory i do
trubek či jeklů. Může tedy řezat, vypálit otvor nebo
vypalovat povrchově, například gravírovat, udělat
logo a podobně.
Možnosti využití vláknového laseru
s 3D rotační osou

Jak vidíte využití areálu do budoucna?
Vzhledem k tomu, že jsme investovali do areálu, můžeme nabídnout zajímavou kapacitu – nejmodernější
stroje, širokou nabídku činností - jsme připraveni
jakékoliv spolupráci. Kromě toho areál zahrnuje také
20 tisíc čtverečních metrů volné plochy pro další investice. Až letos naběhne výroba v plném proudu, budeme se zabývat rozvojem zbytku areálu, ať již formou
společné investice či nabídkou různým investorům.
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Dobrý nástrojař je dnes
ceněný zlatem

Odmašťovací
centrum od ﬁrmy SUMMA
Vzorkování madel pro zahradní techniku

Držáky ﬁltrů pro odsávací zařízení

Vyrábí se v tomto areálu také vaše legendární lampa
č. 21616?
Ano… Výroba běží, avšak není to náš hlavní byznys, je to spíše doplňková výroba pro speciﬁckého
zákazníka. Nechceme se pouštět do dalších modelů,
chceme pokračovat v historicky daném bruselském
stylu a typu této stolní lampy. Do budoucna přemýšlíme maximálně o jednom či dvou dalších typech
lampy, například nástěnné či stojací. Lampa se vyrábí jako ﬁnální výrobek v tomto areálu a žije si vlastním životem – zájemci mohou navštívit její stránky
www.talampa.cz.

reportáž z družstva

Jak jste na tom s odborným personálem ve výrobě?
V současné době máme 34 pracovníků ve výrobě
s tím, že samozřejmě stejně jako všichni zápasíme
s technickými profesemi. Naštěstí jsme svou pozicí v Městci Králové v dobré části regionu, kde jsme
schopni sehnat lidi do výroby z místních zdrojů. Problém sehnat specialistu je ale na pozici obsluhy CNC
strojů a podobně.

Jaké další ﬁnální výrobky můžete svým klientům
nabídnout?
Historicky se v tomto areálu vyráběly i jiné produkty. Z výrobků bych zmínil třeba nosiče na jízdní
kola či mobilní zábrany na komunikace, dále reklamní áčka a podobně. Pro jednu knihovnu jsme
vyráběli například přepravní vozíky. Je to součást
tradiční výroby a chceme v tom pokračovat. Pokud
má někdo zájem s námi spolupracovat, rádi nalezneme společné řešení.
Děkuji za rozhovor…
Foto a text: Jana Henychová

Výrobní družstvo DRUPOL vzniklo v roce 1935 jako
sdružení drobných řemeslníků – živnostníků. V současné době se zabývá několika rozdílnými činnostmi
na čtyřech provozovnách s cca 90 zaměstnanci. V družstvu pracují odborníci na specializovanou i sériovou
kovovýrobu. Družstvo je dodavatelem komponentů
do automobilového a nábytkářského průmyslu, výroby a servisu topných zařízení, energetiky a dopravy.
V autosalonech a servisech ŠKODA můžete své miláčky
svěřit do rukou skutečných profesionálů. V rámci divize zahradní a lesní techniky vám pracovníci Drupolu
poradí s výběrem výrobků, které družstvo přímo dováží a servisuje. Výrobky a služby výrobního družstva
DRUPOL jsou zárukou kvality, vysokých standardů,
tradice, férového přístupu a loajality k partnerům.

www.drupol.cz
1/2018
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Mezinárodní konference ASO
Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní
vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců
Mezinárodní konference ASO s názvem „Dopady
digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“,
týkající se mj. úhrady nákladů vzniklých podle
§ 320a zákoníku práce, se uskutečnila 15. listopadu
2017 v prostorách pražského Hotelu Olšanka.

V RÁMCI KONFERENCE BYLY
PREZENTOVÁNY MIMO JINÉ
NÁSLEDUJÍCÍ STUDIE:
Dopady digitalizace na zaměstnanost
a sociální zabezpečení zaměstnanců
Cílem této studie bylo zkoumání dopadu digitalizace
a využívání nových technologií na pracovním trhu,
zejména jejich vliv na zaměstnance i zaměstnavatele.
Podle dosud zveřejněných studií se sice 4. průmyslová revoluce postará o dostatek pracovních míst, např.
v sektoru IT, ale na druhou stranu dojde ke snížení
počtu pracovních míst v tradičních oborech. Tyto zá-
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sadní změny se jistě projeví vyšší mírou automatizace
některých profesí a úkonů.
Nová průmyslová revoluce bude mít taktéž zásadní vliv na požadované kvaliﬁ kace, přičemž je třeba
uvažovat nad sociálními aspekty těchto dopadů.
Tyto vlivy budou mít za následek vytvoření nových
principů organizace práce a roli samotného zaměstnance, a to důsledkem změn struktur i pracovní náplně většiny profesí. Průmysl 4.0 bezpochyby bude
vyžadovat zcela nové dovednosti pracovníků, což
bude mít zásadní vliv, ať už na pozitivní, ale i negativní dopady vývoje zaměstnanosti i nezaměstnanosti a budou vyžadovat nové nastavení politiky
trhu práce a vzdělávání.
Studie si vzala za cíl zejména odhalit potenciální dopady a vliv digitalizace na trh práce v dlouhodobém
horizontu. Je zapotřebí na tyto změny pohlížet jako
na nutnost a strategicky se připravit na inovace tak,
aby byly negativní dopady minimální a ba naopak,
aby se mohly transformovat jako pozitivní.

rubrika manažerů družstev

Vliv sdílené ekonomiky na postavení
zaměstnanců a připravované legislativní
změny
Tato studie si kladla za cíl informovat o současné
problematice sdíleného hospodářství. Největší neznámou, jež se v současné době ukazuje, je to, že není
nikdo schopen předpovědět, jaký vliv bude mít sdílená ekonomika na postavení zaměstnanců z hlediska
připravované legislativní změny na českém trhu.
Celkově se trh práce postupně transformuje a jen stěží lze odhadnout, do jaké míry se pracovní trh bude
měnit ve smyslu svobodného sdružování.
Proto je nutné pomocí odborných studií, konferencí
a diskusních fór seznámit a informovat odbornou veřejnost, zaměstnance, zaměstnavatele i státní orgány
o nejnovějších připravovaných legislativních změnách a o tom, jaký vliv na sdílenou ekonomiku tyto
změny budou mít.

Příprava na změny v systému vzdělávání
v důsledku programu Průmysl 4.0
Vliv programu Průmysl 4.0 a digitální ekonomiky
vyžaduje vytvoření zcela nově upraveného systému
vzdělávání, který bude aplikovatelný v digitální praxi a současně ukáže na budoucí sociální změny.

Problémy týkající se návratu po rodičovské
dovolené na pracovní trh
Studie je zaměřena na problematiku zaměstnávání
osob, jež znovu vstupují na pracovní trh po rodičovské dovolené. Potřeba této studie byla vyvolána
aktivitou a zájmem sociálních partnerů o aktuální
problematiku zaměstnávání právě těchto osob.
Cílem studie je shromáždit a prezentovat některá
kritická opatření jak v legislativní, tak v exekutivní
a v organizační oblasti, která nepřinášejí očekávané
pozitivní výsledky ve zvýšené zaměstnanosti těchto
osob na pracovním trhu.

Problémy při práci na dálku a jejich řešení
pro zaměstnance
Cílem této studie je řešení problematiky práce na dálku a z ní vycházející problémy. Studie se dále zbývá
praktickými změnami, které měla přinést připravená
novela zákoníku práce. Novela měla zamezit tomu, aby
lidé pracující z domova byli neustále v pohotovosti.
Pravdou je, že práce z domova může na straně jedné
zvýšit produktivitu, nicméně také přivodit deprese,
nebo jiné psychické problémy na straně druhé. Dle
současných výzkumů se zjistilo, že lidé, kteří pracují
z domova, mohou být ve skutečnosti mnohem produktivnější než ti v kanceláři. Práce z domova dokáže
zastřít hranice mezi prací a osobním životem, a pro

ty, kteří pracují z domova, může být obtížné vypnout
na konci nebo zapnout na začátku dne. Mnozí podceňují přínos určeného pracovního prostoru a způsob,
jakým do práce dojíždí, což může navodit mysl do
pracovního režimu.

Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po
výkonu trestu odnětí svobody a přístup
zaměstnavatelů k těmto osobám
Výzkum naváže na poznatky získané výzkumem,
který Výzkumný ústav práce a sociálních věcí realizoval pro Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR v roce 2016. Jsou detailněji
prozkoumána témata, která byla jako klíčová identiﬁ kována v rámci výzkumu provedeného v roce 2016,
a to především:
– situace na trhu práce, přístup zaměstnavatelů
k osobám propuštěným z VTOS,
– výchozí situace osob propuštěných z VTOS,
– profesní předpoklady uchazečů z cílové skupiny,
překážky bránící jejich zaměstnání apod.,
– zkušenosti zaměstnavatelů se zaměstnáváním
osob propuštěných z VTOS.
(-jh-, -ds-)
Foto: Daniel Smrtka

www.kzps.cz
1/2018
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ČMS vyhlásila Marketéra roku 2017
Česká marketingová společnost (ČMS) vyhlásila
v rámci semináře Marketing 4.0 – Kvalita a budoucnost marketingu již 13. ročník soutěže Marketér roku. Slavnostní vyhlášení nadcházejícího
ročníku proběhlo za účasti prezidentky společnosti doc. Jitky Vysekalové a dalších členů prezidia. Obdobně jako v předchozích letech podpořil
soutěž svým osobním sdělením prof. Philip Kotler,
osobnost světového marketingu. Mezi významné
partnery a sponzory soutěže dlouhodobě patří
Svaz českých a moravských výrobních družstev.

Marketér roku je soutěží, která oceňuje významné
osobnosti z oblasti marketingu, jež působí v hospodářství, poradenských a výzkumných marketingových organizacích nebo školství. Hlavním záměrem
soutěže i ČMS je přispět k rozvoji marketingu v České
republice, popularizovat výrazné osobnosti v oboru a vyzdvihnout jejich odbornou úroveň. Projekty
přihlášené do soutěže Marketér roku se hodnotí především z pohledu inovativnosti, efektivnosti, rozvoje
metod a principu marketingu včetně dodržení etických a dalších předpokladů. Součástí soutěže jsou vedle hlavní ceny Velkého delfína také oborové zvláštní
ceny, kategorie Malý delfín, ale také ocenění Mladý
delfín pro studenty vysokých škol z oborů zaměřených na marketing.
V soutěži jsou v konkurenci významných českých
a nadnárodních ﬁrem dlouhodobě úspěšní také
zástupci výrobních družstev. V loňském ročníku
obdržel Duhového delfína, zvláštní cenu prezidia
ČMS, Miroslav Šorma, předseda družstva umělecké
výroby Vánoční ozdoby Dvůr Králové, a diplomem za
nominaci byla oceněna Ing. Miluše Valdová, obchodní a marketingová ředitelka družstva pro chemickou
výrobu a služby Druchema Praha.
Slavnostní vyhlášení výsledků Marketéra roku 2017
proběhne ve čtvrtek 17. května, tradičně v Divadelním sále Klubu Lávka na Novotného lávce. Uzávěrka
přihlášek je 17. dubna, podmínky a podrobnosti o soutěži naleznou zájemci na webových stránkách ČMS
www.cms-cma.cz, případně je možné směrovat další
dotazy na e-mailovou adresu info@cms-cma.cz.

Česká marketingová společnost (ČMS) je dobrovolnou neziskovou organizací, která sdružuje
marketingové pracovníky a zájemce o marketing
formou kolektivního a individuálního členství.
Z původního poslání co nejvíce přispívat k rozšíření marketingu v České republice se v současné
době zaměřuje především na podporu komunikace
mezi marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových činností. ČMS každoročně vyhlašuje soutěž Marketér
roku, v níž oceňuje významné osobnosti z oblasti
marketingu, které působí v hospodářství, poradenských a výzkumných marketingových organizacích nebo školství.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: ČMS

www.cms-cma.cz

V dalším čísle naleznete

reportáž z družstva: Irisa Vsetín
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zajímavé osobnosti

Zdeněk Otipka
člen představenstva
družstva Bytprům Ostrava
Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě představuje
jednoho z nejstarších členů družstva. Pan Zdeněk
Otipka se narodil 22. června 1949 v Dobré u Frýdku-Místku.
Po ukončení školní docházky 1. září 1964 vstoupil
jako učeň do družstva Bytprům na pozici malíře pokojů a 31. srpna 1967 získal výuční list.
Pracoval jako malíř pokojů, později se stal konstrukčním natěračem a pracoval v rámci své profese
na stavbách po celé republice.
V letech 1977 – 1980 absolvoval ČSVD – mistrovskou
školu v Příchovicích. Tříleté studium absolvoval
s vyznamenáním.
Později se stal mistrem na provozovně 22-konstrukční natěrači, následně mistrem provozovny
02-malíři, kde pracoval až do odchodu do důchodu.

družstva. Je aktivním člověkem a vypomáhá na provozovně 03-malíři, natěrači a klempíři. V kolektivu
je oblíben pro svou veselou povahu a mladistvého
ducha.

V současné době je Zdeněk Otipka stále členem
družstva Bytprům a také členem představenstva

Zdeněk Otipka má jednoho syna a je dvojnásobným
dědečkem.

Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Bytprům je 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 a izolatérství. Podniká
ale například i v oblasti oprav karoserií či silniční
motorové vnitrostátní dopravě. Provádí také revize
a zkoušky plynových zařízení, plnění nádob. Poskytuje své služby právnickým a fyzickým osobám.

Z HISTORIE…
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 Byt-

prům – družstevní podnik bytového průmyslu v Ostravě, společenstvo 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.
Kontakt:
Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě
Varšavská 1572/95
Hulváky
709 00 Ostrava
Tel.: +420 595 700 131
Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstva Bytprům

www.bytprum.eu
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Rehabilitace jako klíč k zaměstnávání
a k seberealizaci osob se zdravotním postižením
Dne 30. listopadu 2017 proběhla v hlavním sále Senátu PČR Konference na téma „Rehabilitace jako klíč
k zaměstnání a k seberealizaci osob se zdravotním postižením“, která se uskutečnila pod záštitou jeho
1. místopředsedkyně Mgr. Miluše Horské. Konferenci pod heslem „Měníme zažité postoje – Vracíme
zdravotně postižené na trh práce“ pořádala ve spolupráci s partnery Asociace zaměstnavatelů zdravotně
postižených ČR. Konference se zúčastnili 1. místopředsedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horská, předseda výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR MUDr. Peter Koliba, náměstkyně MPSV ČR
Ing. Iva Merhautová, náměstek MPSV ČR JUDr. Jiří Vaňásek, prezident KZPS Jan Wiesner, předseda
SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák a další zainteresovaní zástupci ministerstev a jejich organizací, zaměstnavatelů, poskytovatelů sociálních a rehabilitačních služeb ze státního i nestátního sektoru.

Ve dvou částech jednání a navazujících diskusních panelech vystoupili nejen senátoři a náměstci
ministerstva, ale i představitelé AZZP ČR a také za-

městnavatelé, kteří společně otevřeli a diskutovali
obě navzájem související a aktuálně řešená témata
v rovině legislativy i praxe.
Mgr. Miluše Horská a MUDr. Peter
Koliba zhodnotili výsledky uplynulého
funkčního období vlády ČR, kdy se přes
mnoho problémů podařilo ve spolupráci
zákonodárců, ministerstva a sociálních
partnerů nejen vyřešit naléhavé problémy, které přinesly radikální změny
výše zaručených mezd, především ale
položit základy potřebné reformy systému podpory zaměstnávání OZP, vyvolané především iniciativou samotných
zaměstnavatelů. Také v oblasti koordinace rehabilitace je po dlouhém váhání na
stole věcný záměr zákona, který je obsahem legislativního programu na rok 2018.

V popředí vpravo: JUDr. Rostislav
Dvořák (předseda SČMVD)
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JUDr. Jiří Vaňásek a JUDr. Rostislav
Dvořák se mimo jiné shodli na názoru,
že v české legislativě není plně respek-

sociální odpovědnost

Zleva: Mgr. Miluše Horská (1. místopředsedkyně Senátu PČR),
Bc. Bohuslava Zámečníková (Magistrát města Brna),
Josef Šulc (předseda družstva Šance Brno)

Ing. Vilma Baudišová
(předsedkyně družstva Karko
Děčín, předsedkyně AZZP ČR

Ing. Karel Rychtář (ředitel odboru
zaměstnanosti OZP SČMVD,
místopředseda AZZP ČR)

Zleva: JUDr. Jiří Vaňásek (náměstek MPSV ČR),
Bc. Bohuslava Zámečníková (Magistrát města Brna),
Josef Šulc (předseda družstva Šance Brno)

tována odborná gesce a odpovědnost ministerstev
za obsah a konzistenci právních norem, počet poslaneckých iniciativ a novel zákonů je několikanásobně
vyšší než ve vyspělých zemích. Důsledkem toho je
zbytečná zátěž na straně úřadů i zaměstnavatelů,
která snižuje jejich efektivnost.
Ing. Iva Merhautová seznámila ve druhé části
přítomné s obsahem věcného záměru zákona o koordinaci rehabilitace, o jehož některých aspektech
přítomní diskutovali v panelu i v plénu. Zástupci
zaměstnavatelů – konkrétně SIEMENS Česká republika, Magistrátu města Brna, Škody Auto a.s. i členů
AZZP ČR na konkrétních příkladech dokazovali, že
bariéry na obou stranách trhu práce jsou často zbytečné, mnohdy vyvolané právě nekoordinovaností
nástrojů. Pokud je motivace a důvěra, lze překonat
i zdánlivě velké překážky a speciﬁcké požadavky
pro smysluplné uplatnění lidí se zdravotním postižením.

V závěru konference se její účastníci shodli, že
pro efektivní řešení potřebujeme politické zadání a podporu. Cílem je systémové řešení, pro které
nestačí jen změny legislativy, i když jsou nezbytné.
Je nutné změnit chápání problému, zažité postoje
nejen odborné veřejnosti, jejíž názory se sbližují, ale
více využívat propagace dobrých příkladů, principů
společenské odpovědnosti, meziresortní a regionální spolupráce. A také využívat zkušeností z praxe,
kterých přibývá a které jsou málo propagovány.
Účastníci byli v závěru informováni o vzniku Ostravské výzvy, kterou podepisují významné osobnosti mimo politické strany z oblasti veřejného života,
kultury, zdravotnictví a dalších oblastí. Jejím cílem
je oslovit politiky a novou vládu a získat podporu
pro prosazení nezbytných dalších změn.
Text: Ing. Karel Rychtář
Foto: Ing. Kateřina Augustová

www.azzp.cz
1/2018
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Kulatý stůl v Brně
Ve spolupráci SČMVD a AZZP ČR se 11. prosince
2017 v prostorách Regionální hospodářské komory
v Brně uskutečnil další ze série kulatých stolů zaměřených na reformu podpory pracovního uplatnění OZP,
k němuž byli pozváni především účastníci z Jihomoravského kraje. Záštitu poskytl místopředseda výboru
Senátu PČR senátor Jan Žaloudík, který se z důvodu
zahraniční cesty omluvil. Pravděpodobně z důvodu
složité povolební situace si neudělal čas nikdo z pozvaných poslanců zvolených v regionu. Jednání se osobně
účastnila Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová,
která ve svém úvodu informovala o nové kompetenci
úřadu VOP vztahující se k monitoringu Úmluvy práv

mimo jiné prezentoval roli svazu v diskutovaných
aktivitách na podporu pracovního uplatnění OZP.

Zleva: Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. (veřejná ochránkyně práv),
Helena Plachá (předsedkyně Kontrolní komise AZZP,
jednatelka společnosti MRAVENEC)

Vpravo: Ing. Miloslav Janíček (předseda družstva Brněnská
Drutěva, člen představenstva SČMVD)

osob se zdravotním postižením OSN, ratiﬁkované ČR.
Úřad postupně tvoří personální kapacitu pro tuto roli,
v níž najdou uplatnění i kvaliﬁkované osoby se zdravotním postižením, pro které je úřad připraven vytvořit nezbytné podmínky. V současné době se připravují
místa pro dvě vozíčkářky.

Jedním z cílů kulatých stolů je podpořit navazování neformálních vztahů mezi regionálními aktéry
v této oblasti, i tak lze částečně kompenzovat nedostatečnou koordinaci nástrojů a opatření.

Také Úřad práce ČR v rámci systémového projektu
posiluje odbornou kapacitu specialistů pro pracovní
rehabilitaci a práci s OZP a jejich zaměstnavateli,
jednání se zúčastnila vedle zástupců vedení úřadu
Ivany Ondrákové a Jiřího Fukana i nová metodička
pro tuto oblast Jana Ruberová.
Jednání byli přítomni zástupci Krajské pobočky
Úřadu práce, předseda Krajské hospodářské komory
jižní Moravy Tomáš Psota, zástupci škol, významných neziskových organizací poskytujících odbornou pomoc a zprostředkování služeb OZP, zástupci
zaměstnavatelů a dalších zainteresovaných organizací. Za SČMVD se jednání zúčastnil člen představenstva a předseda družstva Brněnská Drutěva
Ing. Miloslav Janíček, který ve svém vystoupení
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Ředitel odboru SČMVD Karel Rychtář informoval
ve svém vystoupení o průběhu a výsledcích jednání
nejen o nově přijatých změnách zákona o zaměstnanosti. Zmínil se i o dalších záměrech a potřebných
změnách v oblasti koordinace rehabilitace OZP,
systému podpory na volném trhu práce, daňových
slevách a dalších nástrojích, které zatím nejsou dostatečně konzistentní a navzájem propojené, snižují
tím efektivnost nástrojů v působnosti jednotlivých
okruhů rehabilitace.

V diskusi zazněly nejen úvahy o možnostech využití spolupráce, ale i praktické zkušenosti a návrhy, na
místě došlo např. k dohodě o budoucí spolupráci centra Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně s pobočkami úřadu práce na podpoře uplatnění absolventů,
nejen denního studia, ale i dalšího vzdělávání.
Přítomní zástupci významných poskytovatelů
sociálních a zprostředkovatelských služeb – konkrétně Sdružení Práh, Ligy vozíčkářů či AGAPO se
shodli na dobrých zkušenostech se začleňováním
OZP, pokud je podpora uplatnění spojitá a včasná,
jejich kapacity však jsou omezené nejen fyzicky
a organizačně, ale i ﬁ nančními zdroji.
Přítomní zaměstnavatelé hovořili o nezbytnosti
diferencovat podporu ve více úrovních, schválené změny od roku 2018 jsou dobrým základem, ale

V závěru organizátoři poděkovali účastníkům za
aktivní účast, společně vyjádřili přesvědčení o nutnosti pokračovat v jednáních a požádali o oslovení
nově zvolených poslanců v zájmu vyšší politické priority a podpory řešení tématu, než tomu bylo dosud.
Apelovali na šíření příkladů dobré praxe a na využití všech možností vzájemné spolupráce, formální
i neformální.
Text: Ing. Karel Rychtář
Foto: Ing. Kateřina Augustová

Způsoby zániku členství v družstvu
Členství v družstvu může zaniknout jen některým ze
způsobů stanovených zákonem o obchodních korporacích. K nejběžnějším z těchto způsobů patří zánik členství dohodou, vystoupením, vyloučením anebo smrtí
člena družstva, popřípadě zánikem právnické osoby,
která je členem družstva. V družstvu, v němž je členství podmíněno pracovním poměrem člena k družstvu, je častým také zánik členství zánikem tohoto
pracovního poměru, pokud stanovy družstva neurčují,
že se zánikem pracovního poměru členství nezaniká.
Dohoda o zániku členství, uzavíraná mezi dosavadním členem a družstvem, vyžaduje písemnou formu.
O jejím obsahu zákon nic bližšího výslovně nestanoví, avšak z povahy této dohody je zřejmé, že musí
být souhlasným projevem vůle dosavadního člena
i družstva, kterým se určuje den, v němž členství
v družstvu tomuto členu zaniká.
Vystoupení člena představuje způsob zániku členství lišící se od předchozí tím, že je jen jednostranným
projevem vůle dosavadního člena směřujícím k tomu,
aby jeho členství v družstvu zaniklo. Zákon o obchodních korporacích rozlišuje dva rozdílné případy
vystoupení člena z družstva. V prvním z nich člen
projevuje jen svou vůli dále v členství v družstvu nesetrvat, přičemž je zcela bez právního významu, zda
přitom uvede důvod, pro který z družstva vystupuje.
Ve druhém případě se jedná o uplatnění práva člena
z družstva vystoupit, jestliže nesouhlasí se změnou
stanov, kterou členská schůze schválila proti jeho vůli.

sociální odpovědnost

Jako pozitivní přijali účastníci příklad Magistrátu města Brna, který jako jediný z cca 35 šetřených
statutárních měst v ČR (zaměstnavatelů v komunální sféře) dlouhodobě zaměstnává více jak 4 % OZP
(135 z celkového počtu více než 2500 zaměstnanců).
Ivana Ondráková z Krajské pobočky ÚP ČR v té souvislosti uvedla, že podobnou bilancí se může pochlubit i sama Krajská pobočka ÚP ČR v Brně.

Účastníci byli také informováni o aktivitě AZZP
ČR formou „Ostravské“ výzvy určené nové politické
reprezentaci, kterou podepsalo již několik desítek
významných nepolitických osobností z různých
oblastí života, a které je možno vyjádřit podporu
veřejně na webu AZZP ČR.

Oznámení člena o vystoupení z družstva musí být doručeno družstvu vždy písemně.

právní okénko

konkurenční prostředí je i v době konjunktury stále
tvrdší, bez podpory technického a kvaliﬁ kačního
rozvoje není udržitelná pozice části zaměstnavatelů
více než 50 % OZP, kteří i přes poskytovanou (a od
roku 2018 zvýšenou) podporu pracovních míst OZP
musí převážnou část zdrojů získávat ze skutečných
tržeb ze svého skutečného, ničím nechráněného
podnikání na volném obchodním trhu. A to přesto,
že zaměstnávají výraznou většinu osob s různým
typem a stupněm zdravotního postižení.

Pro první z případů může být ve stanovách určena
výpovědní doba, jejímž uplynutím po doručení písemného oznámení člena o vystoupení jeho členství
v družstvu zanikne. Výpovědní doba nesmí být podle
zákona delší než šest měsíců, jinak se k ní nepřihlíží.
Není-li takto výpovědní doba určena, zanikne členu
jeho členství dnem, kdy písemné oznámení o vystoupení družstvu doručí, pokud v něm neuvede jako den
zániku svého členství některý den pozdější. Zákon
však nepřipouští, aby mezi dnem doručení oznámení
o vystoupení a dnem zániku členství určeným členem
v tomto oznámení uplynula doba delší než jeden rok.
Vystoupení člena z družstva z důvodu nesouhlasu
se změnou stanov schválenou členskou schůzí představuje právní úpravu danou zákonem o obchodních
korporacích, od níž se nelze nijak odchýlit. Tato právní úprava se uplatní, pokud člen na členské schůzi
pro přijatou změnu stanov nehlasoval, v písemném
oznámení družstvu o vystoupení uvedl, že vystupuje
z družstva proto, že se změnou stanov nesouhlasí a své
oznámení družstvu doručil ve lhůtě 30 dnů ode dne,
kdy členská schůze usnesení o změně stanov přijala.
Při splnění těchto podmínek členství vystupujícímu
členu ze zákona zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž oznámení družstvu doručil. Rozhodující význam doručení oznámení člena o vystoupení
z družstva, jsou-li splněny uvedené podmínky, spočí-
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vá v tom, že pro vystupujícího člena není změna stanov od samého počátku účinná, a že vztah mezi tímto
členem a družstvem se proto řídí stanovami dosavadními. Není-li nesouhlas se změnou stanov v oznámení
člena o jeho vystoupení jako důvod uveden, platí podle zákona, že se o vystoupení z důvodu nesouhlasu
se změnou stanov nejedná. Obdobně zákon stanoví,
že při nedodržení zmíněné lhůty 30 dnů pro doručení oznámení o vystoupení družstvu, se k právu člena
vystoupit z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou
stanov nepřihlíží. Nejsou-li tedy podmínky určené zákonem pro vystoupení člena z důvodu nesouhlasu se
změnou stanov splněny, uplatní se právní úprava podle zákona o obchodních korporacích i stanov zmíněná shora, nevyžadující důvod vystoupení v oznámení

uvést a umožňující členu doručit družstvu oznámení
o vystoupení kdykoliv.
Dalším ze způsobů zániku členství v družstvu je vyloučení člena z družstva. Člena je možné z družstva
vyloučit, je-li k tomu dán důvod, rozhodnutím představenstva anebo rozhodnutím předsedy družstva,
jde-li o družstvo, v němž se představenstvo nezřizuje,
popřípadě rozhodnutím jiného orgánu družstva, do
jehož působnosti svěřují toto rozhodování stanovy.
Důvodem, pro který může být člen z družstva vyloučen, je podle zákona o obchodních korporacích
porušení členských povinností ze strany člena závažným způsobem nebo opakovaně a dále také to, že
člen přestal splňovat podmínky pro členství v družstvu. Zákon současně umožňuje, aby stanovy určily
i jiné důležité důvody k vyloučení člena z družstva.
Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná
výstraha, v níž se uvede její důvod, člen se vyzve,
aby s porušováním členských povinností přestal,
a aby následky v přiměřené lhůtě, která nemůže být
kratší než 30 dnů, odstranil. Výjimkou z uvedeného
je, jestliže následky porušení členských povinností,
případně následky jiného důležitého důvodu na straně člena, pro který ho lze z družstva vyloučit, nelze
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odstranit. V takovém případě zákon tuto výstrahu
nevyžaduje.
Rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí mít
písemnou formu a musí obsahovat poučení o právu
vylučovaného člena podat soudu návrh na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen vždy podat odůvodněné
námitky k členské schůzi do 30 dnů ode dne, kdy mu
bylo rozhodnutí doručeno, a to i tehdy, jestliže o jeho
vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze.
Členství vylučovaného člena zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek, jestliže námitky v této
lhůtě nepodal, anebo dnem, pokud námitky podal, kdy
mu bylo doručeno písemné rozhodnutí členské schůze
o zamítnutí jeho námitek. Rozhodnutí o vyloučení člena stejně jako i rozhodnutí o zamítnutí
námitek, se musí vylučovanému členu doručit
do vlastních rukou na adresu uvedenou v seznamu členů. Proti rozhodnutí o zamítnutí
námitek i proti rozhodnutí o vyloučení, jestliže
o vyloučení rozhodovala podle stanov členská
schůze, se člen může bránit také podáním návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné, a to ve lhůtě tří měsíců ode
dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.
Orgán družstva, který je oprávněn o vyloučení člena rozhodovat, může rovněž přijaté
rozhodnutí o vyloučení zrušit. Pokud však
vylučovaný člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení předem písemně nepožádal, musí se
zrušením rozhodnutí o svém vyloučení vyslovit písemný souhlas dodatečně. Neudělí-li tento
souhlas do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí
o zrušení vyloučení se nepřihlíží.
Jestliže členská schůze či soud rozhodne, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné,
anebo bylo rozhodnutí o vyloučení orgánem družstva,
který jej přijal zrušeno, platí podle zákona o obchodních korporacích, že členství v družstvu nezaniklo.
Společné všem dosud uvedeným způsobům zániku
členství v družstvu je to, že se zánikem členství je
v těchto případech spojen také zánik družstevního
podílu dosavadního člena a vznik nároku na vypořádací podíl.
Jinak je tomu při dalších dvou způsobech zániku
členství v družstvu, jimiž jsou zánik členství převodem družstevního podílu a zánik členství přechodem
družstevního podílu. Dochází-li při splnění podmínek podle zákona a stanov družstva k převodu či
k přechodu družstevního podílu dosavadního člena,
členství v družstvu tomuto členu zaniká a práva i povinnosti plynoucí z členství, která družstevní podíl

Do výčtu způsobů zániku členství v družstvu patří
také jeho zánik v návaznosti na vydání některého ze
zákonem vymezených rozhodnutí soudu nebo soudního exekutora v souvislosti s jedním nebo i více nezaplacenými dluhy člena družstva. Jedná se o zánik
členství prohlášením konkursu na majetek člena, dále
zánik členství zamítnutím insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku člena a také zánik členství doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě
v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, i zánik
členství pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí
postižením členských práv a povinností, nebo právní
mocí exekučního příkazu k postižení členských práv
a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke
splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního práv-

ního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na
zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu. V těchto případech se zánikem členství
v družstvu zaniká i dosavadní družstevní podíl člena
a vypořádací podíl, na který tím vzniká nárok, pak
slouží k uspokojení věřitelů tohoto člena.
Výčet způsobů zániku členství v družstvu uzavírá zánik členství zánikem družstva bez právního
nástupce.
Družstvo
zaniká
výmazem z obchodního rejstříku. Pokud zániku družstva
předcházela likvidace, při níž
zbyl nějaký likvidační zůstatek,
podíl na tomto zůstatku se členu
vyplatí před výmazem družstva
z obchodního rejstříku.

právní okénko

představuje, nabývá nabyvatel, jenž, pokud dosud
členem družstva není, se nabytím tohoto družstevního podílu členem družstva stavá.

Text: JUDr. Miroslav Machala

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů)
Dne 27. dubna 2016 schválil Evropský parlament
konečnou podobu Nařízení Evropského parlamentu
a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„GDPR“). Jedná se o nová pravidla v oblasti ochrany
osobních údajů. Nařízení EU jsou pro členské státy závazná a přímo použitelná. Platí v celém svém rozsahu
v celé EU. To znamená, že zmíněné nařízení nahradí
dosud platnou, národní právní úpravu realizovanou
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
Nařízení musí členské země do 6. května 2018 převést
do vnitrostátní legislativy, nařízení začne platit od
25. května 2018.

NUTNOST IMPLEMENTACE
DO 25. KVĚTNA 2018
Nařízení především upevňuje, výkladově posouvá a místy rozšiřuje dosavadní povinnosti. Přináší
však také několik nových povinností. Díky rozsáhlé
medializaci je GDPR démonizováno a stalo se postrachem většiny správců a zpracovatelů osobních údajů,
byť je tento strach zcela zbytečný.

PŘEHLED POVINNOSTÍ
OBSAŽENÝCH V GDPR
Jak již bylo uvedeno výše, celá řada povinností, které pro správce a zpracovatele vyplývají z GDPR, jsou
odrazem dosavadních povinností obsažených v zákoně o ochraně osobních údajů. Tyto povinnosti již mají
správci osobních údajů obvykle splněny, jen je třeba
si to uvědomit a mechanizmy plnění správně zařadit
pod jednotlivé články GDPR.
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právní okénko

A) Povinnosti vyplývající ze základních zásad, týkající se toho, že osobní údaje musí být:
1) ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem
(„zákonnost, korektnost a transparentnost“) –
dosavadní § 5 odst. 1 písm. g) a § 5 odst. 1 písm. 5)
zákona o ochraně osobních údajů. Všechna zpracování osobních údajů je možné realizovat pouze
na základě zákonných titulů, které musí být dostatečně speciﬁcké, korektní a transparentní:
a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním
svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením
smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické
osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu
veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných
zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě
případů, kdy před těmito zájmy mají přednost
zájmy nebo základní práva a svobody subjektu
údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě;
2) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené
a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány
způsobem, který je s těmito účely neslučitelný
(„účelové omezení“) – dosavadní § 5 odst. 1 písm.
f) zákona o ochraně osobních údajů. Je tedy nepřípustné, aby správce shromáždil osobní údaje
k určitému účelu a následně je on sám nebo zpracovatel zpracoval k účelu jinému, což by pravděpodobně znamenalo, že subjekt údajů zůstane bez
informace o tomto novém účelu;
3) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný
rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“) – dosavadní § 5 odst.
1 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů. Splnění této povinnosti bude tedy vyžadovat přesné
vymezení minimálního rozsahu konkrétních
osobních údajů, které budou v daném případě
k naplnění stanoveného účelu skutečně potřebné.
Je tak třeba o každém osobním údaji rozhodnout,
zda je či není pro daný účel nezbytný, popř. při
které kombinaci ostatních údajů je nezbytný.
Zvolí – li si správce nějaký rozsah osobních údajů, které hodlá zpracovávat, měl by být schopen
u každého jednotlivého údaje odpovědět na
otázku, proč je daného údaje třeba pro dosažení
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stanoveného účelu. Cílem je dosažení situace, kdy
účelu zpracovávání bude dosaženo s použitím co
nejužší skupiny osobních údajů. Ty zbylé by měl
správce bez zbytečného odkladu zlikvidovat;
4) přesné a v případě potřeby aktualizované; musí
být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím
k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost“)
– dosavadní § 5 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně
osobních údajů. Správce osobních údajů je povinen aktualizovat údaje, které zpracovává. Praxe
ukázala, že aktualizovat osobní údaje a mít údaje
stále aktuální je v mnoha případech nemožné.
Nařízení prolomilo tvrdou zásadu tím, že uvádí,
že musí být přijata veškerá rozumná opatření,
aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny. Na rozdíl od
zákona o ochraně osobních údajů tedy Nařízení
konstatuje, že povinnost je splněna zavedením
rozumných opatření a nikoli pouze důslednou
aktualizací;
5) uloženy ve formě umožňující identiﬁ kaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro
účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje
lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají
výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu,
pro účely vědeckého či historického výzkumu
nebo pro statistické účely, a to za předpokladu
provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením
s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů
(„omezení uložení“) – dosavadní § 5 odst. 1 písm.
e) zákona o ochraně osobních údajů;
6) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany
pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním
zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením
nebo poškozením („integrita a důvěrnost“) dosavadní § 13 zákona o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje musí být zabezpečeny před hrozbami

7) správce odpovídá za dodržení odstavce 1 a musí
být schopen toto dodržení souladu doložit („odpovědnost“). Tuto zásadu dále rozvíjí článek 24
Nařízení, když říká, že s přihlédnutím k povaze,
rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě
pravděpodobným a různě závažným rizikům pro
práva a svobody fyzických osob zavede správce
vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s tímto nařízením. Tato opatření
musí být podle potřeby revidována a aktualizována.
B) Nové povinnosti:
1) jiné parametry souhlasu – svobodný, konkrétní,
informovaný a jednoznačný projev vůle, odvolatelný. Srozumitelný a snadno přístupný za použití
jasných a jednoduchých jazykových prostředků.
Odlišený a oddělený od jiných právních úkonů;

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese
námitky proti zpracování;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění
právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo
členského státu, které se na správce vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti
s nabídkou služeb informační společnosti;

právní okénko

uvnitř organizace i vně organizace, a to ve všech
podobách zpracování (automatizované i papírové);

5) Právo na přenositelnost – jedná se o případy, kdy
se jedná o osobní údaje, které se týkají subjektu
údajů, který právo uplatňuje a zároveň:
a) je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6
odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na
smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a
b) zpracování se provádí automatizovaně.
Osobní údaje by měly být předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
6) vytvoření záznamů o činnostech;

2) rozšíření informační povinnosti;
3) rozšíření práva na přístup k osobním údajům;
4) právo na výmaz – povinnost osobní údaje bez
zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden
z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro
které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě
byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další
právní důvod pro zpracování;

7) povinnost zabezpečení a hlášení bezpečnostních
incidentů;
8) posouzení vlivu – posouzení vlivu na ochranu
osobních údajů je nutné zejména v následujících
případech:
a) systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, které
je založeno na automatizovaném zpracování,
včetně proﬁ lování, a na němž se zakládají rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu k fyzickým
osobám právní účinky nebo mají na fyzické osoby podobně závažný dopad;
b) rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků
v trestních věcech a trestných činů; nebo
c) rozsáhlé systematické monitorování veřejně
přístupných prostorů;
9) jmenování pověřence.

ANALÝZA
Prvním krokem k tomu, aby bylo možné Nařízení implementovat, je udělat si přehled o tom, jak
zpracování probíhá v současné době, zda u správce
(zpracovatele) existují nějaké dokumenty, které by
se věnovaly oblasti ochrany osobních údajů, např.
směrnice, bezpečností dokumentace, a jaký je jich obsah. Jinak řečeno, je nutné provést analýzu.
Úplný text článku je uveřejněn v Informačním přehledu
SČMVD č. 2/2018.
Text: JUDr. Eva Janečková
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z Bruselu

Nová publikace tripartitní agentury EU
- Eurofound „Reaktivace: příležitosti
zaměstnání pro ekonomicky neaktivní lidi“
Nezaměstnanost v EU nadále klesá, avšak více než jeden ze čtyř obyvatel EU v produktivním
věku je ekonomicky neaktivní, což znamená, že nepracuje a buď nehledá práci nebo není
pro práci připraven. Navíc většina ekonomicky neaktivních lidí by chtěla v nějaké formě
pracovat. Nová publikace tripartitní agentury EU - Eurofound „Reaktivace: příležitosti
zaměstnání pro ekonomicky neaktivní lidi“ podrobně rozebírá tuto problematiku.
Počet ekonomicky neaktivních osob v EU v posledních letech stále klesá - v roce 2015 se pohyboval okolo
27,5 %, výrazně poklesl oproti 31,4 % v roce 2002 a před
krizí v roce 2007 činil 29,7 %. Je však třeba vzít v úvahu fakt, že podstatná část obyvatelstva zůstává mimo
pracovní trh a není zahrnuta do oﬁciálních statistik
zaměstnanosti. Zatímco politika zaměstnanosti má
tendenci soustředit se především na nezaměstnané,
existuje prostor pro to, aby se více zaměřila na integraci neaktivních osob na trh práce a využila jejich
hospodářského a sociálního potenciálu.
Nová zpráva zkoumá skupiny v neaktivní populaci,
u kterých je obtížné vykročit, nebo znovu vstoupit na
trh práce a zkoumá důvody, proč tomu tak je. Mapuje
také charakteristiky a životní podmínky těchto skupin, diskutuje o jejich zájmu o zaměstnání a zkoumá
bariéry, které jim v tom brání. Dochází k závěru, že
asi čtyři z pěti neaktivních lidí by chtěli pracovat
nejméně několik hodin týdně v závislosti na svých
ﬁnančních potřebách a přibližně polovina by chtěla
pracovat 32 nebo více hodin. Touha pracovat je zvláště silná mezi studenty a pracujícími z domova.
Zpráva rovněž zkoumá strategie, které v současné
době realizují členské státy k podpoře začlenění osob
stojících mimo trh práce.
Zdůrazňuje, že neaktivní
lidé často čelí více než
jedné překážce zaměstnanosti, jako je např.
nízká úroveň vzdělání spojená s peč o v at e l s k ý m i
p ov i n no s t m i
a zdůrazňuje,
že je důležité

zaměřit se na speciﬁcké potřeby neaktivního obyvatelstva. Také zdůrazňuje, že členské státy by měly
plně realizovat doporučení Evropské komise z roku
2008 o aktivním začleňování osob vyloučených
z trhu práce do tvorby a provádění strategií integrace
trhu práce. V tomto ohledu poskytuje Evropský pilíř
sociálních práv jedinečný politický impuls, který se
odvolává na neaktivitu jako na téma inkluzivního
vzdělávání a celoživotního učení.
Pokud jde o početnost neaktivní populace a trendy
a rozdíly v zemích EU, údaje Eurostatu z online databáze EU-LFS ukazují pokles podílu lidí ve věku 15 - 64 let,
kteří jsou neaktivní z 31,4 % v roce 2002 na 29,7 % v roce
2007 a na 27,5% v roce 2015. Čtvrtletní údaje poskytují
novější a podrobnější obraz. V prvním čtvrtletí roku
2017 bylo o 10,5 milionu méně neaktivních osob v produktivním věku než v prvním čtvrtletí roku 2007, což
představuje pokles o 11 % z 99,7 milionu na 89,2 milionu.
Pokles míry nečinnosti lze do značné míry vysvětlit integrací žen na trh práce, přičemž mezi ženami
se zvyšuje jak zaměstnanost, tak nezaměstnanost.
Pokles nečinnosti byl zvláště výrazný u starších žen,
ze 46,4 % v roce 2002 na 33,5 % v roce 2015 u žen ve
věku 55-64 let. To odráží především vyšší zastoupení
žen z mladších generací na trhu práce. Nicméně, neaktivita mezi ženami ve věku 55 - 64 let zůstává stále
ještě relativně vysoká. Pravděpodobnost neaktivity
je více než trojnásobně vyšší u osob s nízkou úrovní vzdělání než u vysoce kvaliﬁkovaných lidí. Tento
vztah mezi vzděláváním a nečinností platí bez ohledu
na pohlaví a věk (Eurofound, 2014 a Eurostat, 2016).
Celou zprávu je možné nalézt na webové stránce
Eurofoundu – viz odkaz:
https://www.eurofound.europa.eu
Zdroj: tripartitní agentura EU - Eurofound
(-vr-)

https://www.eurofound.europa.eu
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z Bruselu

Unie se připravuje na éru umělé inteligence
Lidé mohou kvůli ní přijít o práci, ale také získat
nové příležitosti …
Evropané se obávají, že roboti je v budoucnu připraví o práci. Unie se proto chce umělé
inteligenci postavit čelem a chystá strategii, která má zajistit, aby z nových technologií
těžili všichni.
Podle výsledků Eurobarometru se až 72 % Evropanů
obává, že roboti vezmou lidem práci. Evropská unie
však z robotizace a umělé inteligence strach nemá,
právě naopak. Chce se stát v této agendě lídrem, kterými jsou v současné době Spojené státy americké
a Čína. Roboti mohou přinést práci zpět do Evropy,“
myslí si eurokomisař pro digitální trh Andrus Ansip.
Robotizace může podle něj přimět ﬁrmy k tomu, aby
svou výrobu vrátily ze zemí s levnou pracovní silou
zpátky do Evropy. Jako příklad uvádí ﬁrmu Adidas,
která loni v Německu otevřela novou a plně robotizovanou továrnu na boty. Manuální práci zde sice
zastávají roboti, bez lidí by však továrna nemohla
vzniknout ani fungovat. „Pracujeme na evropské
strategii pro robotiku a umělou inteligenci,“ vysvětluje eurokomisař. „Zaměří se na to, jak nejlépe podporovat umělou inteligenci tak, aby z ní těžila naše
společnost, podniky a ekonomika,“ upřesňuje eurokomisař.

covatelský průmysl či doprava, které se nyní k zavádění automatizace procesů nejvíce nabízí,“ vysvětlují
ekonomové. S nástupem umělé inteligence poroste
také poptávka po produktech a službách, které mohou lidem usnadnit běžný život. Roboti pak najdou
své uplatnění nejen v domácnostech, ale i ve zdravotnictví, kde mohou pomáhat lékařům, nebo třeba při
ochraně životního prostředí. Umělou inteligenci lze
využít i v zemědělství, kde se objevují první nápady
a projekty, jak řešit dílčí problémy. Například v případě třídění zeleniny nebo ovoce nebo ve včelích úlech,“
dodává tým z EU Office České spořitelny. Roboti navíc
mohou nahradit člověka při výkonu nebezpečných
činností, jako je třeba nakládání s radioaktivním
látkami. V budoucnu by také mohli hrát větší roli
v oblasti bezpečnosti, zejména té kybernetické. Na
základě algoritmů totiž mohou analyzovat podezřelé
chování uživatelů v různých systémech.
Zdroj : EurActiv.cz
Text: Ing. Věra Řeháčková

Robotizace totiž neskýtá pouze přínosy, ale také
výzvy. Upozorňuje na to i OSN. „Historie ukázala, že
nové technologie mohou vést k velkým ziskům, některé komunity tím však mohou trpět,“ říká Pingfan
Hong z odboru rozvojových politik a analýz. Státy
podle něj potřebují zavést takovou politiku, která
pomůže pracovníkům přizpůsobit se nové realitě. Zároveň se musí země postarat o to, aby z nových technologií měli užitek všichni, a nejen omezená skupina
lidí. A právě s tím si má poradit strategie EU. Evropa
se však již nyní věnuje tomu, aby své občany připravila na postupující digitalizaci. Chce jim poskytnout
lepší vzdělání a moderní dovednosti, díky kterým
pak budou moci získat v digitálním světě uplatnění.
Zaměstnanci si budou kvůli umělé inteligenci rozšiřovat své schopnosti a také se zaměří na práci s vyšší
přidanou hodnotou. Zvýší se tak produktivita práce
a s ní i HDP jednotlivých zemí. Ukazuje to například
studie poradenské společnosti PwC, podle které
světové HDP díky umělé inteligenci vzroste o 14 %.
„Největší a nejrychlejší zvýšení produktivity díky
umělé inteligenci lze očekávat v sektorech jako zpra-

www.euractiv.cz
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Valašský mikulášský jarmek
Tradiční akce pořádaná ve Valašských Kloboukách
Jak široká byla nabídka a co všechno jste mohli ve
Valašských Kloboukách vidět?
Skutečně to bylo tak, jak pozvala všechny účastníky
Radka Brtišová, členka organizačního výboru jarmeku: „Na Valašském mikulášském jarmeku přivítáme
řemeslníky, kteří jsou často pokračovateli rodů, kde
se poctivé dovednosti a výrobní postupy předávaly
z generace na generaci. Díky takovým účastníkům
se můžeme potěšit ukázkami rukodělných prací, tak
jak je vykonávali naši dědové a pradědové. Uvidíme
výrobu beček, kutí koně, drhnutí peří, lámání lnu,
předení i tkaní, pletení košíků i strouhání světidel.“

Začátek adventního času je již tradičně dobou, kdy
se ve Valašských Kloboukách pořádá akce, na jejíž
přípravě a organizaci se podílí kromě hlavních organizátorů, jako je Valašský jarmek a město Valašské
Klobouky i řada dalších organizací a jednotlivců.
Samotný průběh akce pak zajišťují stovky dobrovolníků a účinkujících, aby si tisíce návštěvníků mohly
pořádně užít sváteční veselou, voňavou i čertovsky
rozjařenou atmosféru. Také řada současných i bývalých pracovníků družstva Důbrava se v průběhu
uplynulých dvaceti šesti let zúčastnila, ať už jako
dobrovolní pomocníci nebo jako účinkující. Jako každý rok, i ten letošní, už 26. ročník se vydařil. Kromě
pilné přípravy pořadatelů k tomu přispělo i krásné
slunečné a mrazivé počasí.
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Kromě centra dění na náměstí, kde se odehrával
vlastní jarmark s řadami řemeslných i občerstvovacích stánků, se otevřely dveře klobouckých památkových objektů, zájemci si mohli vyšlápnout na kostelní
věž a potěšit se výhledem na město. Také bylo možné
se podívat do Staré radnice, kde tetičky oživily postupy zpracování peří, lnu a vlny. K vidění tu byla i výroba řezbovaných betlémů a vánočních ozdob ze slámy,
krajky nebo modrotisku.

Dřevěnice u Janíků pozvala na zdobení perníků,
u Pechanců se zase ochutnávaly zemáky s kyškou
a u Pivečků hosté mohli nahlédnout pod ruce výrobcům slaměných ošatek i valašských papučí. Řemesla
však návštěvníci neminuli ani v kulturním domě,
kde předváděli své výtvory řezbáři, košíkáři, včelaři
a jiní. V sále Besedy si zase lidé mohli vybrat nazdobené vánoční baňky, šperky, kožené výrobky, hlavolamy nebo šité panenky. A kdo vešel do Červeného
domu, mohl tu spatřit veliký betlém a zaposlouchat
se do klapání tkalcovského stavu.
Návštěvníci se potěšili při poslechu muzik a souborů, rozveselili mikulášskou obchůzkou s průvodem
čertovských družin. Na jarmark totiž přijíždějí čertovské družiny z různých koutů Valašska a překvapí
vás, jak různorodá je to směs. Mohli jste tu potkat
čerty v ovčích kůžích se slaměnými suknicemi, čerty
s dřevěnými vyřezávanými maskami, milé čertíky
a čertice s červenými i černými tvářemi s kožichy
vytvořenými z ovčí vlny a samozřejmě i důstojné
Mikuláše a milé anděly i další postavy mikulášských

Kdo si chtěl dokoupit ozdoby na stromeček, nevěděl,
co dřív vybrat. Jestli slaměné nebo dřevěné vyřezávané ozdoby anebo různě zdobené skleněné vánoční
baňky, které jako každý rok nabízeli také ve stánku
výrobního družstva IRISA z blízkého Vsetína.

cestování, kultura a společnost

Veselo bylo i ve valašských dřevěnicích, kde se linulo
sálavé teplo vyhřátých pecí a s ním i vlídná adventní
atmosféra. „Na Kosence se budou péct páni, tradiční
sladké pečivo Valašskokloboucka, které dříve nechybělo v žádné mikulášské nadílce,“ nalákala Radka
Brtišová. „Ve stodole si zájemci vyzkoušejí mletí obilí
na žrnoch a zdatní si mohou také skočit z výšky do
sena z bělokarpatských luk,“ poznamenala. Takovému pozvání se nedá odolat a tak si to možná někteří
opravdu vyzkoušeli.

družin. Mikuláše na Valašsku totiž často doprovází
kromě čerta třeba také smrtka, nosič s pytlem a Turek se šavlí na dřevěném koni, tzv. kobylica.

S jarmarkem jsou spojeny také tradiční soutěže.
Každoročně se v nich hledá nejchutnější kysané zelí,
nejlepší domácí chleba, nejpěknější jablko, nejhezčí
pečený pán z kynutého těsta. Disciplínou, jejíž věhlas
přesáhl i za hranice Slovenska, je soutěž „O najlepší
starostovskú slivovicu, než sa napálí nová“. Starostové z okolních obcí do ní posílají obecní slivovice, nebo
často také vzorky toho nejlepšího, co vypálili tamní
občané. Především pro děti z MŠ a prvního stupně ZŠ
bývají určeny tvořivé soutěže, jako je vyrobit z přírodnin nejpěknější betlém nebo letošní soutěž o najpěknějšího anděla při jarmeku.
Na jarmark byl vypraven až z Valašského Meziříčí
i zvláštní vlak s parní lokomotivou „Matěj“ a dopravu zajišťovaly také autobusy Mikulášského expresu.
Lépe bylo nechat auto doma, ale pokud už jste jím
přijeli, mohli jste zaparkovat na provizorních odstavných plochách na okraji města.
Atmosféra této pozoruhodné akce bývá opravdu neopakovatelná, a i když si mnozí domácí trošku zahudrují na ten mumraj a chaos, který ji doprovází, přece
jen neodolají a rádi se vmísí mezi návštěvníky, aby se
setkali se známými. Ochutnají voňavý punč, svařák
nebo teplý mošt, dají si jehněčí guláš, něco od zabijačky
nebo pravou valašskou kyselici. Tohle všechno a ještě
mnohem víc můžete také zažít, když se přijedete příští
rok o prvním adventním víkendu do Valašských Klobouk podívat. Je dobře, že můžeme říct: „26. valašský
mikulášský jarmek skončil, tož ať žije ten 27.“
Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková

www.dubrava.cz
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Granát Turnov je tradičním výrobcem cen pro Českého slavíka

Vítězové ankety získali ceny
z dílen turnovských šperkařů…
Stejně jako každým rokem, tak i letos získali vítězové populární ankety Český slavík Mattoni 2017
ceny z dílen zručných šperkařů družstva umělecké výroby Granát Turnov. Sošky si ten večer
odnesli v kategorii zpěvák Karel Gott, cenu za nejlepší zpěvačku získala Lucie Bílá a kapelní Slavík
putoval ke skupině Kabát. Absolutním Slavíkem
se v roce 2017 stala s 41 302 body Lucie Bílá. Slavíka pro výjimečnou osobnost české hudby dostala
Marta Kubišová. Ceny byly slavnostně vyhlášeny
25. listopadu 2017 v pražském Hudebním divadle
Karlín.

skutečné podoby. Ceny pro absolutního vítěze se vyrábějí podle technologie ﬁremních designérů. Cena
pro skokana roku vznikla ve spolupráci se sklářskými výtvarníky ze Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské v Novém Boru. Na skleněných doplňcích se
podíleli také výtvarníci ze SUPŠ sklářské v Železném
Brodě. Vrchní spirála hlavní ceny, která je uměleckým ztvárněním slavíka, je vyrobena ze zlaceného
stříbra a osázena 89 českými granáty a jedním kamenem z horského křišťálu.
Kompletní seznam oceněných vítězů lze najít na
webových stránkách organizátora soutěže.

Výroba ocenění pro vítěze ankety má dlouhou tradici - družstvo Granát sošky Slavíků vyrábí již od
roku 1996. Granát Turnov stál u zrodu soutěže, kdy se
na základě návrhu akademické sochařky Heleny Hrabové přetvářel její nákres Hlavní ceny – Slavíků – do

www.ceskyslavikmattoni.cz

30

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

1/2018

Text: Jana Henychová
Foto: Jan Čermák

www.granat.eu
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