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emIng. Miloslav Janíček
člen představenstva SČMVD

předseda družstva Brněnská Drutěva

Vážené dámy, vážení pánové,
je mi potěšením Vás v tomto zimním měsíci velmi 

vřele pozdravit.
V minulých letech jsem se v únorových úvodnících 

našeho měsíčníku vždy snažil o rozličný úhel pohle-
du na dění kolem nás. Pokusím se o to i tentokráte.

V  rozhovorech s  kolegyněmi a  kolegy z  družstev 
opakovaně zaznívají stejná témata – nedostatek pra-
covníků a neustálé zvyšování minimální mzdy. Růst 
minimální mzdy není opřen o zvýšení produktivity 
práce. V rámci úspor mzdových nákladů budou pro-
pouštěni nejméně výkonní pracovníci, což se týká 
nejen zdravotně postižených, ale i  zdravých – tedy 
lidí s nejnižším příjmem. V důsledku neustálého zvy-
šování minimální mzdy se v očích našich zákazníků 
stávají i  ty nejjednodušší ruční montážní práce dra-
hou záležitostí. 

Naštěstí jsme se zatím ještě úplně nestali zemí skla-
dů a  montoven. Nicméně historické změny jsou při-
rozeným jevem lidského vývoje. V nedávné minulosti 
to byl například rozkvět a  poté zánik textilních vý-
rob, zejména na Moravě. Soustředění průmyslových 
výrob na území současné České republiky je diamet-
rálně odlišné od situace z období Rakouska-Uherska. 
Dříve významné české fi rmy mají nyní zahraniční 
vlastníky. 

Osudy lidské, národů i vše se stále mění. Z pohledu 
existence planety Země je existence lidstva pouhou 
krátkou epizodou. Nicméně v současnosti je u hodně 
lidí vidět přílišné sebevědomí bez pokory, egoismus 
a kariérismus.

V  důsledku legislativních změn i  stále menší pod-
pory fi rem zaměstnávající zdravotně postižené se 
i v našem družstvu snížil počet zaměstnanců z řádu 
stovek na desítky. O podpoře malých a středních čes-
kých fi rem se stále jen hovoří. 

Nyní konkrétně jeden námi prožitý příběh: 
V roce 2015 jsme pro naše družstvo za pomoci půjčky 

od Svazu českých a moravských výrobních družstev 
koupili pozemek na plánovanou výstavbu nového ob-
jektu. Naším  cílem bylo centralizovat všechny typy 
výrob pod jednu střechu a tím zjednodušit pracovní 
postupy, uspořit lidské zdroje a zkrátit manipulační 
procesy. Pro tento záměr bylo nutností vyřídit si po-
stupně tři územní a  stavební povolení. Žádosti bylo 
nutné podávat postupně dle požadavků státních or-
gánů. A to:

1. povolení na přípojky sítí – získali jsme a přípojky 
stavebně zrealizovali do dvou let od podání první žá-
dosti, 

2. povolení na vjezd na pozemek - je stále v jednání, 
doposud nebylo vydáno,

3. povolení na samotnou stavbu budovy – žádosti 
byly podány, doposud nebylo vydáno.

Na základě zkušeností si nyní tedy v našich hlavách 
snažíme srovnat mediální informace: 

• o zjednodušování stavebních řízení,
•  o našem mladém podnikatelském záměru tři roky 

starém,
•  o častých změnách podmínek pro podnikání,
•  o zvyšující se minimální mzdě,
•  o nedostatku lidí, kteří umí a chtějí pracovat,
•  o blízkých odchodech současných zaměstnanců do 

důchodu.
Snažíme se z toho poučit, hledat řešení a „nezbláznit 

se“.
Chtěl bych se ještě obecně dotknout sociální politiky 

v našem státě, v Evropě i ve světě. Sociální podmínky 
a  pravidla se s  ekonomikou a  politickými zájmy vzá-
jemně ovlivňují. Ve snaze pochopit světový a evropský 
trend vývoje a tedy i směřování našeho státu mě velmi 
oslovila kniha „Šichtařová, Pikora – Robot na konci 
tunelu“. Autoři jsou ekonomové, s jejichž názory se z 90 
procent ztotožňuji. Zbývajícím deseti procentům jejich 
textů totiž po odborné stránce detailně nerozumím 
(sám vzděláním elektro silnoproud, možná částečné 
vysvětlení). Sociální podpora lidí u nás v současnosti je 
v některých případech velice přehnaná. Citace z knihy: 

„Když dáme lidem zdánlivě vše, co mohou mít, když se 
o  ně postaráme tak, že se o  sebe nemusí starat sami, 
jejich společenství začíná nezadržitelně degenerovat.“

Hlavou se mi honí ještě další a další témata s otaz-
níky:

•  výhodnost přijetí eura,
•  setrvání v Evropské unii,
•  nařízené regulace ze strany Evropské unie,
•  tendence ke zrušení papírových peněz,
•  kdy praskne a  jaké velikosti bude fi nanční bublina 

(Goldman Sachs na BBC).
Do těchto témat se mě z prostorových důvodů, ani 

z pohledu „zábavnosti“ a ovlivnitelnosti moc nechce. 
Sestoupíme tedy opět k zemi do naší reality.
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V debatách s kolegy z družstev, nejen na příjemném 
a uvolněném předvánočním setkání předsedů v Brně, 
jsme se shodli na platnosti moudra: „Pomocnou ruku 
najdeme na konci svého ramene.“ – Mark Twain. 
V  naší družstevní situaci lze říci: „…na konci svého 
ramene a u Svazu českých a moravských výrobních 
družstev.“ Mark Twain bohužel existenci svazu ne-
mohl zažít, jinak by jako člen některého z  družstev 
svůj výrok určitě doplnil.

V  současnosti podpora od SČMVD jednotlivým 
členským družstvům stále trvá. Pomoc družstvům 

se zaměřuje na oblast fi nanční, vzdělávací, poraden-
skou, nákupy energií, telefonní služby či operativní 
leasing automobilů. V Hotelu Kriváň v Mariánských 
Lázních mají členové družstev zvýhodněné cenové 
podmínky. Záleží jen na nás, které z  možností vyu-
žijeme.

Zkusme tedy pokračovat sami u  sebe a  v  rámci 
družstev sdružených ve  svazu vzájemně domlouvat 
alespoň malé obchodní transakce, které nás nejen 
obchodně uspokojí, ale i lidsky potěší. 

Vám všem ve vedení fi rem přeji v roce 2018 hodně 
odhodlání a  trpělivosti k  prosazování a  uskutečňo-
vání potřebných změn.

Pracovníkům SČMVD za uplynulý rok 2017 opět vel-
mi děkuji za výbornou práci, neboť se při schůzkách 
s nimi osobně přesvědčuji o jejich upřímném pracov-
ním snažení a zájmu o práci pro družstva.

Na závěr přeji i  v  letošním roce nám všem hodně 
lásky, štěstí, zdraví a spokojenosti.

Ing. Miloslav Janíček

Nevíte, co se bude letos nosit, potřebujete vyřešit obaly pro své produkty nebo se chcete seznámit 
s trendy, které vás čekají v oblasti hračkářského průmyslu? Máme pro vás tip. Vyrazte na jarní 
veletrhy a navštivte družstevní expozice.

Družstva na jarních veletrzích

STYL A KABO
Mezinárodní veletrhy módy Styl a Kabo představu-

jí každoročně na jaře a na podzim obchodní setkání 
zástupců módního průmyslu. Směřuje na ně odbor-
ná veřejnost prioritně za účelem obchodních aktivit, 
jako jsou objednávky výrobků nebo získání kontaktů 
a  projednání budoucí spolupráce. Jarní veletrhy lze 

navštívit ve dnech 17. – 19. února v  br-
něnském výstavním areálu. Ve společné 
expozici pod hlavičkou SČMVD se budou 
prezentovat družstva Moděva Konice, 
Modela Pardubice, Dita Tábor, Styl Stude-
ná a  Frotex Žiželice. Expozici výrobních 
družstev naleznete v pavilonu P.

VD_2_2018.indd   4 27.03.18   13:24
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EMBAXPRINT
Odborný mezinárodní veletrh  obalů a  tisku Em-

baxPrint  je místem pro představení nových tech-
nologií, strojů, zařízení, materiálů a  služeb z  oborů 

obalového a  tiskařského průmyslu. EmbaxPrint je 
veletrh s dlouholetou tradicí, nabízí setkání expertů 
a představitelů významných českých i zahraničních 
obalových a tiskových společností a oslovuje odborné 
návštěvníky z  branží automobilového, strojírenské-
ho, elektrotechnického průmyslu, stavebních oborů, 
farmaceutického, potravinářského a  kosmetického 
průmyslu. Letošní ročník veletrhu se koná ve dnech 
27. února. – 2. března v  areálu výstaviště v  Brně. 
Veletrh spojuje odbornou i  laickou veřejnost a  kaž-

doročně se těší velké návštěvnosti. Ve společné expo-
zici SČMVD v pavilonu G1 budou vystavovat družstva 
Brisk Ježov u  Kyjova, Důbrava Valašské Klobouky, 
Irisa Vsetín, Tvar Pardubice a Brněnská Drutěva.

SPIELWARENMESSE
Každoročně vyrážejí výrobní družstva vystavovat 

své výrobky také do zahraničí. Jednou z  nejpres-
tižnějších akcí je veletrh Spielwarenmesse, jehož se 

družstva zúčastňují pod patro-
nací SČMVD v rámci společných 
družstevních výstavních aktivit. 
Veletrh se koná v  Norimberku, 
letošní ročník proběhne ve dnech 
31. ledna – 4. února. Veletrh je 
určen výhradně pro odbornou 
veřejnost. Mezi vystavovateli na-
jdete výrobní družstva Morav-
ská ústředna Brno, Tvar Klatovy, 
Směr Praha a Detecha Nové Měs-
to nad Metují. Expozici výrob-
ních družstev naleznete v mnohaoborové hale 12.0.

Text: Jana Henychová, Ing. Lenka Bartoničková
Foto: archiv SČMVD

www.spielwarenmesse.de       www.bvv.cz 
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Kdo navrhuje každoročně kolekce vánočních ozdob?
Kolekce vánočních ozdob navrhují každý rok vy-

braní designeři z řad dekoratérů, bytových designe-
rů a fl oristů spolu s našimi vzorkaři.

Jakým způsobem, respektive u koho se mohou pro-
dejci o kolekci ucházet? 

Nové kolekce jsou obchodníkům k dispozici v part-
nerské sekci, do které obdrží přístup od obchodního 
oddělení IRISA.

Může odběratel ovlivnit podobu kolekce, například 
dekory nebo barvami? Respektive, vyrábíte ozdoby 
i podle přání zákazníka?

Věrným ale i  novým zákazníkům při dosažení 
hranice velkoodběru rádi vyhovíme v  jejich poža-
davcích na dekory a barvy mimo aktuální kolekce. 
Ozdoby na přání jsou dostupné i  spotřebitelům ve 
formě ručně malovaného textu na vánoční kouli dle 
jejich požadavku.

Kdy začínají každoročně přípravy a  jak celý proces 
probíhá?

Přípravy nových kolekcí pro další rok začínají již ně-
kolik měsíců, respektive rok předem. V lednu jsou na 
světových veletrzích designu vyhlášeny trendy v bar-
vách a  materiálech pro příští rok. Na základě těchto 
trendů se inspirujeme v  návrzích kolekcí, které jsou 
ale vždy provázány se zvyklostmi našich zákazníků. 
Již v letních měsících jsou první vzorky k dispozici pro 
cenové kalkulace a práci fotografů a grafi ků. Koncem 
roku jsou kolekce instalovány v  našem showroomu 
a přichystány ke zveřejnění na webových stránkách, 
sociálních sítích a intrashopu.

Dekory na ozdobách vznikají podle odsouhlasených 
návrhů nebo může malířka pracovat i podle momen-
tálního nápadu?

Dekory v kolekcích jsou pro malířky přesně popsány 
v technologických kartách. Při plnění objednávek bo-
hužel není prostor pro kreativitu. Momentální nápady 
však malířky mají možnost využít vždy v  průběhu 
roku mimo potvrzené objednávky. Tyto limitované 
edice jsou poté k dispozici v prodejně IRISA nebo v e-
-shopu. Na základě těchto nápadů vznikly nejedny 
dekory pro příští kolekce. 

IRISA, výrobní družstvo, Vsetín

6  
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Vánoce jsou dávno pryč, ale ti, kdo se na nich podílejí, mají tyto svátky celoročně – jsou to 
výrobci vánočních ozdob. Pojďme si s odstupem několika týdnů vánoční svátky připomenout – 
připravili jsme pro vás výlet do světa třpytivé krásy… Družstvo IRISA Vsetín, jeden z družstevních 
výrobců, nás zasvětil do výroby tradičních vánočních dekorací.

Zeptali jsme se…

Vlastimil Juřička
vedoucí závodu 1 (vánoční ozdoby)

IRISA, výrobní družstvo, Vsetín
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Zaměstnanost & Družstevnictví. Co pro vás ocenění 
představuje?

Toto ocenění patří nejen našim zaměstnancům, ale 
také obchodním partnerům, kteří se podílí na našem 
růstu. Již několikrát jsme toto ocenění získali a velice 
si ho vážíme, protože pomáhá zviditelnit nejen naši 
práci, ale i město Vsetín

Výrobní družstvo IRISA Vsetín je fi rmou s  více 
než šedesátiletou tradicí. Nosným programem 
družstva jsou technické i vzhledové výlisky vysoké 
kvality pro automobilový průmysl, se specializa-
cí na automotive IRISA rovněž patří mezi největší 
výrobce exkluzívních skleněných vánočních oz-
dob, které jsou prodávány do celého světa. Dalším 
oborem, kterým se družstvo zabývá, je kartonážní 
výroba dle individuálních požadavků zákazníka. 
IRISU charakterizují vysoká kvalita výrobků a po-
skytovaných služeb, certifi kace dle mezinárodních 
norem a  mnoho spokojených zákazníků. Kromě 
vlastní výroby je důležité také dodržování předpi-
sů týkajících se ekologie. Stejně tak jako lidé, je pro 
fi rmu důležitá i příroda. Obojí se navzájem doplňuje 
a družstvo chce proto jít cestou kvality a současně 
chránit životní prostředí. Za tímto účelem přijalo 
systém environmentálního managementu (EMS), 
uplatňuje politiku jakosti a  pravidelně obnovuje 
technologický park. Výrobní družstvo IRISA patří 
k  největším zaměstnavatelům zdravotně postiže-
ných spoluobčanů, za což mu bylo letos uděleno oce-
nění Nejlepší zaměstnavatel a  Zaměstnavatel roku 
v soutěži Český patron. Družstvo IRISA má motto: 
„Předpokladem úspěchu je spokojený zákazník i za-
městnanec.“  V dnešní době je to velice dobrá cesta 
k tomu, aby fi rma obstála v tvrdé konkurenci.

Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstva IRISA

Jaké tvary vánočních ozdob jste schopni vyrobit?
Vyrábíme koule, špice, olivy, zvonky, rakety, srdce, 

různé fi gurky a nespočet dalších tvarů z forem. 
Vlastnosti skla nás určitou měrou limitují ve vytvá-

řeních nových tvarů, ale nevzdáváme se a s použitím 
nových technologií se snažíme o originalitu.

Vánoční ozdoba může být mimo jiné i pěkným pro-
pagačním dárkem pro fi remní partnery. Jste schopni 
dodat s výrobkem i dárkovou kartonáž?

Vánoční ozdoby mohou být nejenom propagačním 
dárkem pro fi remní partnery, ale i krásným připome-
nutím Vánoc pro zaměstnance. Firmy objednávají své 
vánoční ozdoby se svými fi remními logy, názvy, ale 
také se jmény svých obchodních partnerů a zaměst-
nanců. Takové dárky si zaslouží i dárkovou krabičku, 
ve které ozdoba udělá radost dřív, než ji pověsíte na 
stromeček, ať v kanceláři nebo ve svém domově.

Když bude mít někdo zájem nechat si pro fi rmu vyro-
bit foukané ozdoby, na koho se může obrátit?

Prostřednictvím našich webových stránek, e-shopu 
a sociálních sítí naleznete kontakty na naše obchod-
ní oddělení, které je připraveno zajistit nabídky na 
všechny Vaše poptávky vánočních ozdob.

Těšíme se na naši vzájemnou spolupráci…

IRISA patří mezi úspěšné družstevní výrobce. Není 
tajemstvím, že jste mimo jiné získali ocenění v sou-
těži Českých 100 nejlepších 2017 v oborové kategorii 
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Výsledky výzkumu poradenské společnosti 
Mercer týkající se řízení krátkodobých 
a dlouhodobých úspor zaměstnanců 

spělých osob do 35 let a 85 % všech dospělých uvedlo, 
že mají zájem o digitální pomoc.

To poskytuje jedinečnou příležitost pro zaměstna-
vatele na celém světě, aby pomohli jednotlivcům do-
sáhnout dlouhodobých a krátkodobých cílů v oblasti 
úspor. Na oplátku budou zaměstnanci více angažova-
ní a produktivní, ale současně i pomáhají budoucím 
generacím.

Individuální komunikace a  řešení mohou být ně-
kdy složitější, zejména proto, že se naše fi nanční 
potřeby výrazně liší v  závislosti na věku, pohlaví 
nebo fázi naší kariéry. Například mileniáni, kteří 
tvoří největší segment světové pracovní síly, střídají 
zaměstnání častěji než jakákoli jiná věková skupina. 
Zaměstnavatelé by měli prozkoumat možnosti, kte-
ré by řešily specifi cké potřeby mileniánů, jako jsou 
přenosné plány úspor, fi nanční trénink, plány splá-
cení půjček a rozpočtové nástroje. Mileniáni budou 
tak více zapojeni a pravděpodobněji zůstanou ve své 
organizaci.

Na druhém konci spektra mají starší pracovníci také 
jedinečné potřeby, především v souvislosti se zvýše-
ním dlouhověkosti a  pozdějším životem. Průměrný 
věk pro odchod do důchodu pro muže v  členských 
státech OECD se například v  posledních 15 letech 
neustále zvyšoval. Nyní je na 65,8 letech, oproti 64,3 
letům před dvěma lety. Stárnoucí pracovní síla naru-
ší status quo tradice odchodu důchodu v polovině 60. 
let. Zaměstnavatelé již nyní čelí této výzvě a je třeba 
hledat fl exibilnější a inovativní řešení, včetně nabíd-
ky pracovních úvazků na částečný úvazek pro osoby 
blížící se odchodu do důchodu, programy celoživot-
ního vzdělávání tak, aby zaměstnanci mohli pracovat 
tak dlouho, jak potřebují.

Stres, přístup ke správným nástrojům a  řešením, 
dostupnost a  důvěra ovlivňují schopnost 
jednotlivce šetřit a  investovat. Zaměstna-
vatelé, kteří upřednostňují potřeby a  cíle 
svých zaměstnanců v  oblasti fi nančního 
zabezpečení, se stanou důvěryhodnými 
poradci, které budou zaměstnanci vyhle-
dávat. Lidé chtějí a  potřebují inteligentní 
nástroje pro úspory a postupy, jak je pou-
žívat. 

Zdroj: Světové ekonomické fórum 
(World Economic Forum, WEF)

(-vr-)

Všichni trávíme spoustu času starostí o  osobní 
fi nance, což bývá často rušivé a stresující. Hodně 
z  tohoto času stráveného znepokojením připadá 
na čas, když jsme v práci. Podle výzkumu přední 
světové poradenské společnosti Mercer to vychází 
až 13 hodin za měsíc na průměrného zaměstnance.

Rostoucí odpovědnost jednotlivce týkající se řízení 
krátkodobých a dlouhodobých úspor (včetně odcho-
du do důchodu) sama o sobě zvyšuje jeho zátěž a činí 
ho méně sebejistým v  oblasti podnikání fi nančních 
kroků. Vedoucí představitelé podniků přitom uvá-
dějí, že přilákání, řízení a  udržení kvalifi kované 
pracovní síly patří k jednomu z nejdůležitějších úkolů 
v příštích pěti letech.

Nejnovější výzkum společnosti Mercer se zaměřil na 
přesvědčení, vnímání a chování pokud jde o fi nanční 
zabezpečení, zdraví a kariéru jak u zaměstnavatelů, 
tak u zaměstnanců. Bylo zkoumáno 7 000 osob jak ze 
soukromého, tak státního sektoru v  11 rozvinutých 
a rozvojových zemích. 

Výzkum ukázal, že lepší benefi ty, dostupnější plány 
úspor a poradenství a postupy přizpůsobené indivi-
duálním potřebám by měly velmi pozitivní dopad na 
pracovní síly. Zlepšení benefi tů, nebo přístup k plá-
nům spoření by vedlo k větší spokojenosti a oddanosti 
svému zaměstnání u 86 % zaměstnanců a znamenalo 
by to výrazný nárůst jejich angažovanosti. 

Zaměstnanci vkládají vysokou důvěru v radu svých 
zaměstnavatelů. Výzkum odhalil, že téměř 80 % hlá-
sí, že věří svému zaměstnavateli, pokud jde o fi nanč-
ní poradenství. Hledají také informace a  bezpečné 
a  snadno použitelné postupy, které jim pomohou 
spravovat osobní fi nance. I starší populace má nemé-
ně velký zájem o online nástroje, přičemž 90 % do-
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Autor nadčasových Sonetů, dramatik světového 
významu W. Shakespeare tvrdil, že zisk není krá-
dež, ale požehnání. Dnes by se chtělo říci, že zisk je 
požehnání, jen se nesmí krást. 

ODVOZENÁ EKONOMIKA
Jsme stále země s  levnou pracovní silou, která po-

stupem automatizace a digitalizace, tedy revoluce 4.0 
může být více či méně snadno nahrazena stroji. To se 
odehraje v horizontu cca 3-5 let. Výsledky naší ekono-
mické transformace se mohou brzy ukázat v plné síle 
a lze je volně nazvat jako poškození národních zájmů. 
V  90. letech jsme dopustili to, aby bylo přednostně 
řešeno osobní obohacení lidí, kteří byli blízko rozho-
dovacích procesů, bohužel na úkor zájmů státu. Navíc 
podstatou korupce v ČR v 90. letech, bylo vždy (možná 
stále je) to, aby nevyhrál ten nejlepší. To významně po-
škodilo (možná stále poškozuje) zájmy naší země. 

Česko se tímto postupem bohužel stalo subdoda-
vatelskou ekonomikou, která funguje na základě te-
nounkých ziskových marží. V tomto smyslu musíme 
ještě rozlišovat HDP (hrubý domácí produkt) a hrubý 
národní důchod (HND). Ten je bohužel asi o 20 pro-
cent nižší než uváděný HDP. Mohl by to nějaký ne-
závislý ekonom konečně již spočítat? Česká ekono-
mika budovaná Václavem Klausem v 90. letech, díky 
právní tmě, kuponové privatizaci atd., je bohužel v ne 
nevýznamné části, ekonomika outsoursovaná. Tedy 
závislá, subdodavatelská, odvozená.

Těch cca 20 procent vytvořených hodnot na na-
šem území odteče do zahraničí. Kdo vlastní kapitál, 
inkasuje mj. dividendy, které využije v  místě svého 
trvalého pobytu, kde rostou vyšším tempem inves-
tice, příjmy zaměstnanců atd. Jde o  stovky miliard, 
ty tu každoročně schází. To nemluvíme ani o korup-
ci a  o  daňových optimalizacích, kdy odchází další 
ohromné miliardy do zahraničí atd. 

PŘIDANÁ HODNOTA 
Řada lidí, dlužno říci, že ti co se o to zajímají, tvrdí, že se 

přibližujeme Německu, protože máme vyšší přírůstky 
HDP než oni, ale pravda zní přesně opačně. Důvodem je 
to, že realizujeme menší přidanou hodnotu, to je bohužel 
dnes ve větší části národního hospodářství. Z určitého 
pohledu jsme více či méně charakterističtí tím, že jsme 
tzv. montovna. V zemědělství to dopadlo tak, že to co umí-
me vyrábět na světové úrovni, dovážíme, tedy např. cca 
50 procent vepřového masa, sýrů, mléčných výrobků, 
ovoce, zeleniny, cibule atd. U  vepřového masa za rok 
2016 domácí výroba pokryje pouze 38 procent spotřeby.

Na našem území se nerealizuje vyšší přidaná hod-
nota, protože zde nemáme vývoj, výzkum, marketing, 
konečného zákazníka atd. Zahraniční vlastník nás 

Strategie - výběrová řízení
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leckde k tomu ani nepustí. Jsme v zásadě jen subdoda-
vatel a za nízké marže realizujeme jen výrobky (sub-
dodávky) dle předem zadávaných procesů. Činnosti 
přinášející vyšší přidanou hodnotu jsou v  zahranič-
ních rukách a realizují je jen vlastníci. Jsme montovna 
a  sklad Evropy, až se plně rozvine 4. průmyslová re-
voluce, o které se dnes začíná intenzivně hovořit, bu-
deme v problémech. Budeme v problémech i z důvodu 
zdevastovaného přírodního a sociálního kapitálu. 

SPOJITÉ NÁDOBY 
Připomeňme si tedy stručně, v čem žijeme a co kon-

krétně již ovlivňuje podnikání a  koneckonců ovliv-
ňovat bude:

•  turbulence všech procesů vyvolává zvýšenou neu-
rčitost a tedy nejistotu, míra entropie bude, podle 
všeho co dnes víme, narůstat,

•  přitom tlak globální konkurence se též neuvěřitel-
ně zvyšuje a podle všeho, co se děje kolem nás, se 
bude zvyšovat i nadále,

•  začínající revoluce 4.0 vytlačí z  některých oborů 
mnoho pracovních sil, mj. tím, že realizujeme níz-
kou přidanou hodnotu, 

•  například v  zemědělství nevyrábíme to, co umí-
me vyrábět na světové úrovni, mj. tím ztrácíme 
strategickou výhodu a cca 50 tis. pracovních míst 
k tomu,

•  do zaměstnání nastupuje nová generace „ Z „ co se 
obrazně řečeno narodila s počítačem, mobilem či 
tabletem v kolébce,

•  nastává environmentální krize a  miliony lidí se 
valí světem (Evropou). Jsou totiž oblasti, kde z dů-
vodu sucha nebude možné žít.

V 90. letech jsme pravděpodobně hodili přes palubu 
to, na čem se dalo stavět a co se u nás tvořilo staletí. 
Je již asi jedno, jestli to bylo z důvodů neukojitelných 
osobních ambicí politiků či z jejich snahy rychle zbo-
hatnout, plnění stranických kont, z osobnostní devi-
ace atd. Motivaci, co hrála tehdy zásadnější roli, nám 
nasvítí až historie. 

DOSTATEČNĚ SLABÍ
Bohužel, dnes již řadu prosperujících odvětví ne-

vlastníme, jsme jen, asi i  díky tržním komsomolcům 
(s mantrou „trh vše vyřeší za nás“ a „co nevyrobíme, do-
vezeme“), jen námezdní pracovní silou. To byli možná 
diletanti, možná ti, co jim šlo jen o vlastní kapsu, možná 
pracovali v  cizím žoldu atd. Co je dnes a  bude do bu-
doucna nejdůležitější po mnoha letech jakési devastace:

•  využít stále přetrvávající know-how celé populace, 
která se tvořila dlouhé generace, i po ataku politic-
kých diletantů, to stále máme v genetickém kódu, 

•  dovednost populace přijímat výsledky vědy, k ra-
dosti českých průmyslníků schopnost absorbovat 
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i nejnovější špičkové poznatky (digitalizace, auto-
matizace atd.),

•  stále solidní úroveň základního a středního škol-
ství (to se vyznavačům náboženství trhu, kde roz-
hodují jen peníze, nepodařilo zničit),

•  učňovské odborné školství a  technické vzdělává-
ní bylo mantrou „trh vše vyřeší za nás“ zničeno, 
nicméně vykazuje dnes i  díky českým fi rmám, 
známky mimořádného oživení,

•  rychle postupující jazyková a počítačová gramot-
nost širokých vrstev obyvatelstva (horší je to s in-
formační gramotností a kritickým myšlením),

•  vysoká úroveň vzdělanosti s min. počtem negra-
motných obyvatel a z toho plynoucí relativně vy-
soká adaptabilita české populace,

•  některé vynikající vysoké školy (např. MU Brno, 
UK Praha, ČVUT, ČZU Praha, MENDELU atd.) 
a  světová úroveň některých vědeckých pracovišť 
a výzkumných ústavů AV ČR. 

,A aby i dnes nedocházelo k další devastaci, je třeba 
do budoucna eliminovat nebezpečné triky politiků 
(souvisí s kritickým myšlením) např. „iluze většiny“, 
„selektivní expozice“. Vedle těchto manipulací se 
poslední dobou u  našich nejpopulárnějších politiků 
vyskytuje debatní fi gura zakrývající argumentační 
prázdno. Jde o taktiku tzv. podsunutého argumentu, 
odborně se tomu říká „straw mana“. Jde o to, že stano-
visko protistrany si formulujeme sami a pak je zdrcu-
jícím způsobem potřeme. V podání našich politiků je 
to jakýsi záhlavec servírovaný s  machiavelistickým 
rozmyslem. Lidem se to líbí? Bůh s  námi a  všichni 
svatí k tomu.         

 
NEKONTROLOVANÉ EGO

Opakovaně se ptáte, kdy nevhodně vybraný člověk 
rozloží pracovní kolektiv či celou fi rmu, družstvo atd. 
Špatný výběr do vysoké funkce je pro fi rmu fatální 
problém do budoucna. Ten většinou převládne, když se 
při výběru posuzuje kandidát na základě 1. dojmu (lidé 
se posuzují jen podle jedné silné stránky či znalostí 
atd. a to je žalostně málo). Neberou se do úvahy vůbec 
osobnostní předpoklady pro výkon vedoucí funkce. 

To lze zjistit např. dle referencí, jednoduchým tes-
továním, zkušeným okem (každý předpokládá, že 
sedlák ho má, dnes již nikoli, lze doložit). Je ale dobré 
věnovat maximální pozornost osobnostním rysům, 
které s vedením a řízením souvisejí. Např. schopnost 
vedoucího umět se vcítit do problémů lidí, chápat 
jejich motivaci, zájmy, potřeby, obavy zaměstnanců 
atd. Defi cience těchto vlastností souvisí se zbytnělým 

egem. Ne nadarmo se říká, že v jádru všech velkých 
chyb je největší smrtelný hřích. 

Mezi varovná znamení egoisty patří zejména:
•  má, eufemisticky řečeno, slabý charakter, což se 

např. projevuje tím, že viní vždy druhé, když se 
něco nepovede, 

•  ale domnívá se, že nikdo jiný není schopen udělat 
práci tak dobře jako on, není nadán seberefl exí 
k sobě,

•  ignoruje konstruktivní nápady ostatních, které 
mohou vést k vzestupu fi rmy, přitom časem s tý-
miž, ale v jiném hávu, přijde sám,

•  neumí urovnat vztahy na pracovišti, je vyznavač 
osvědčeného mechanismu na pokraji patologie 
„rozděl a panuj“,

•  lidé mají často pocit, že je egoista shazuje (on, ale 
kompenzuje svou vlastní nedostačivost), protože 
chce jen dodat své osobě na důležitosti, to fi rmě 
neprospívá.

TEMNÁ TRIÁDA 
Přesvědčit ostatní a  dokázat pracovat s  motivací 

(vnější a  vnitřní) lidí, dnes každý nedokáže. Pokud 
je vybrán kandidát, co je charakteristický „temnou 
triádou (jsou takové případy, určitě je znáte), což jsou 
mimořádně nevhodné vlastnosti pro vedoucí funkci, 
je založeno, v  tom lepším případě, na neprosperitu 
fi rmy. V  horším případě dochází i  k  defraudacím, 
rozkladu sociálního kapitálu. 

Tato triáda se skládá z psychopatie, narcismu a ma-
chiavelismu. A protože jde o mimořádně závažnou věc, 
navíc se v dnešní době lidé s těmito vlastnosti dostávají 
do vedoucích pozic fi rem velmi často, tak si o tom něco 
řekněme. Pokud vedoucí pracovník netuší, jaký je roz-
díl mezi stimulací (vnější mocenské nástroje) a moti-
vací (vnitřní zdroje ke zlepšování) pracovníků, není to 
člověk na svém místě. S takovouto výbavou připravo-
vat jakoukoli strategii organizace, může být vyhazo-
vání peněz. O  všech těchto 
pojmech, již byla v  tomto 
měsíčníku řeč dříve. Dopo-
ručujeme nalistovat…

Pokračování naleznete v příš-
tím čísle časopisu Výrobní druž-
stevnictví. 

Text: PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt 
fi remní sociolog 

Foto: archiv autora
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Právní úprava daná zákonem o obchodních korpo-
racích předpokládá, že družstvo zřizuje jeden nebo 
více fondů. Fond představuje v  tomto pojetí část 
vlastních zdrojů družstva určených k  vymezenému 
účelu za současného stanovení pravidel pro jeho 
tvorbu i  pravidel pro použití prostředků patřících 
do tohoto fondu. Zároveň je však nutné zdůraznit, že 
tento zákon ani jiný právní předpis žádný fond druž-
stvu zřídit neukládá.

Potřeba zřizovat v  družstvu fondy souvisí pře-
devším s  povahou družstva, jako neuzavřeného 
společenství osob. Celková výše vlastních zdrojů je 
v družstvu závislá na výši majetkové účasti jeho čle-
nů dané výší jejich členských vkladů, na počtu těchto 
členů i na změnách, ke kterým dochází co do počtu 
členů a jejich majetkové účasti v družstvu jak při pře-
vzetí nové vkladové povinnosti k členskému vkladu, 
tak i při zániku členství spojeném s vyplacením vy-
pořádacího podílu. Rizikům plynoucím z  případně 
nedostatečné výše vlastních zdrojů pro svou činnost 
vlivem těchto změn může družstvo čelit zřízením 
fondu, který nelze za trvání družstva mezi členy roz-
dělit a  sloužícího proto trvale a  nezávisle na těchto 
změnách k  tomu, aby družstvo bylo schopno hradit 
v potřebné míře vše, co je pro zachování a rozvíjení 
jeho činnosti nezbytné.

Důvodem pro tvorbu příslušného fondu je také 
potřeba vytvářet jeho prostřednictvím rezervu pro 
případ ztráty v hospodaření družstva, aby jeho další 
trvání nebylo v jejím důsledku ohroženo.

Ke zřízení jednoho či více fondů družstva může vést 
také účel, k  němuž bylo družstvo založeno, a  s  ním 
spojený zájem vymezit prostřednictvím pravidel pro 
tvorbu a  použití jednotlivých fondů jak prostředky, 

které má družstvo určeno k  naplňování svých po-
třeb, tak i prostředky k uspokojování práv členů ply-
noucích z jejich členství v družstvu.

Zákon o obchodních korporacích se v rámci obecné 
úpravy družstva výslovně zmiňuje o  rezervním fon-
du, přičemž současně předpokládá, že se zřizuje podle 
jiného právního předpisu. Jiný právní předpis však 
v současnosti neurčuje, že v družstvu musí být zřízen 
rezervní fond a nutnost mít tento fond nevyplývá ani 
ze zákona o  obchodních korporacích přesto, že tento 
zákon některá pravidla vztahující se k němu obsahuje. 
Za tohoto stavu může být vzhledem k naposled zmíně-
ným pravidlům rezervní fond v  družstvu zřízen jen 
podle stanov, přičemž je zcela na družstvu, zda úpravu 
týkající se rezervního fondu ve svých stanovách při-
jme.

Pokud stanovy určují, že se v  družstvu zřizuje re-
zervní fond, musí také upravit tvorbu tohoto fondu, 
neboť právní předpisy žádná ustanovení v  tomto 
směru neobsahují. Pro tuto úpravu má zásadní vý-
znam to, že se rezervní fond tvoří a doplňuje ze zis-
ku družstva. Rozhodovat o rozdělení zisku může na 
základě zákona jen členská schůze a  každé její roz-
hodnutí musí být v  souladu se stanovami družstva. 
Rozdělení zisku v tomto případě proto musí vždy od-
povídat rovněž pravidlu pro tvorbu rezervního fondu 
obsaženému ve stanovách.

Obdobně platí, že je-li v  družstvu rezervní fond 
zřízen, je podle zákona o  obchodních korporacích 
oprávněna rozhodovat o  jeho použití jen členská 
schůze. Současně je z  jiných ustanovení tohoto zá-
kona zřejmé, že rezervní fond má sloužit k  úhradě 
zjištěné ztráty v  hospodaření družstva, a  to vždy 
přednostně před případným uplatněním uhrazovací 

p
rá

vn
í o

ké
n

ko

Fondy družstva

11 

2/2018  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

VD_2_2018.indd   11 27.03.18   13:25



p
rá

vn
í o

ké
n

ko povinnosti, umožňují-li stanovy družstva tuto po-
vinnost členu uložit. Jestliže je zjištěna řádnou nebo 
mimořádnou účetní závěrkou ztráta družstva, a jeho 
stanovy určují, že členové mají k úhradě ztráty uhra-
zovací povinnost a současně je v družstvu zřízen re-
zervní fond, může členská schůze členům uložit, aby 
svou uhrazovací povinnost splnili, jen pokud není 
tato ztráta uhrazena ani použitím rezervního fondu. 
Zákonnou úpravou je členská schůze při rozhodování 
o  použití rezervního fondu rovněž omezena tak, že 
dochází-li postupem podle tohoto zákona na základě 
rozhodnutí členské schůze ke zvýšení základního 
členského vkladu každého z členů z vlastních zdrojů 
družstva, nelze k tomu použít rezervní fond. Stanovy 
mohou, přestože to zákon nevyžaduje, určit v případě 
rezervního fondu zřízeného v  družstvu jeho stano-
vami další podmínky použití tohoto fondu, které jsou 
pak pro rozhodování členské schůze závazné.

Význam rezervního fondu je z pohledu zákona o ob-
chodních korporacích zřejmý také z jeho ustanovení 
o  způsobu určení vypořádacího podílu tehdy, kdy 
se tento podíl určuje při zániku členství v družstvu 
výpočtem podle tohoto zákona, protože družstvo ne-
využilo možnosti plynoucí z úpravy v zákoně zvolit 
si jiný způsob, jakým se vypořádací podíl stanoví, 
a  současně zřídilo stanovami rezervní fond a určilo 
v  nich, že se rezervní fond, anebo jeho část, nesmí 
za trvání družstva rozdělit mezi jeho členy. Vypo-
řádací podíl se pak podle zákona určuje z  vlastního 
kapitálu družstva, avšak po odečtení rezervního 
fondu, a to právě v rozsahu, v jakém tento fond nelze 
za trvání družstva rozdělit mezi členy. Tím je zame-
zeno, aby byla výše vlastního kapitálu družstva při 
vypořádání majetkových účasti členů z důvodu jejich 
zániku členství v  družstvu nepřiměřeně snižována 
a  současně je prostřednictvím této právní úpravy 
vyvažován zájem družstva na zachování vlastních 

zdrojů nezbytných pro jeho další činnost se zájmem 
dosavadního člena na vyplacení vypořádacího podílu 
v odpovídající výši.

Družstvo může svými stanovami zřídit také jeden 
nebo více dalších fondů tvořených ze zisku. V zákoně 
o obchodních korporacích je uvažováno jen s tím, že se 
takový fond zřizuje vždy k účelu vymezenému stano-
vami. Vzhledem k tomu, že ohledně účelu, tvorby a po-
užití těchto fondů žádný právní předpis nic bližšího 
neuvádí, je třeba tyto otázky řešit, má-li být některý 
z  těchto fondů zřízen, úpravou ve stanovách a  usne-
seními členské schůze, jako jediného orgánu, do jehož 
působnosti rozhodování o  rozdělení zisku družstva 
svěřuje zákon. V závislosti na účelu stanovami zříze-
ného fondu se mohou při jeho tvorbě a použití obdobně 
uplatnit stejná nebo i další omezení jako u rezervního 
fondu, sledující, aby účel, k  němuž byl fond zřízen, 
byl naplňován. Význam této úpravy tvorby a použití 
fondů ve stanovách spočívá v tom, že všechny orgány 
družstva včetně jeho členské schůze jsou povinny při 
svém rozhodování stanovy dodržovat.

Z uvedeného je zřejmé, že zákon o obchodních kor-
poracích v rámci obecné úpravy družstva přenechal 
každému družstvu možnost samostatně řešit otáz-
ky spojené s případným zřizováním fondů a s  jejich 
použitím v  závislosti na účelu, 
k  němuž je družstvo založeno 
a podle jeho potřeb s tím, že vliv 
donucujících ustanovení práv-
ních předpisů a tím zásah státu 
do činnosti družstva je v tomto 
směru vzhledem ke stávajícímu 
právnímu stavu velmi omezen.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Brexit, reforma eurozóny, nová podoba víceletého fi nančního rámce či azylová politika – to 
jsou otázky, kterými se letos bude zabývat Evropská unie a  její členské státy. Přinášíme 
výběr evropských témat pro rok 2018.

Co bude hýbat EU v roce 2018?

 www.euroskop.cz

NOVÁ PODOBA ROZPOČTU EU
Evropská komise by měla letos v  květnu předsta-

vit návrh, jak bude vypadat víceletý fi nanční rámec 
EU po roce 2020  a  z  jakých zdrojů bude fi nancován. 
Návrh by měl zohlednit výpadek fi nancí po předpo-
kládaném odchodu Británie z EU na jaře 2019, Komise 
chce také přijít s nápady, odkud by EU mohla získat 
nové vlastní zdroje příjmů.

V  souvislosti s  novou podobou víceletého fi nanč-
ního rámce se bude řešit, jak by se měla v budoucnu 
proměnit například kohezní politika nebo společná 
zemědělská politika EU. Rámec by měl také reagovat 
na nová témata a  priority, které se v  posledních le-
tech objevily, jako je třeba migrace.

REFORMA EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO 
SYSTÉMU

Tento rok čeká EU také jednání o  reformě společ-
ného evropského azylového systému, kterou navrhla 
Evropská komise v roce 2016. Systém by se měl lépe 
vypořádávat s větším počtem žadatelů o azyl a zajis-
tit jejich spravedlivé rozdělení mezi státy EU. Návrh 
počítá také s harmonizací azylových pravidel v  jed-
notlivých zemích tak, aby se žadatelům o azyl dostalo 
všude stejného zacházení. Zaměřuje se i na usnadnění 
boje proti nelegální migraci a zneužívání azylového 
systému. K návrhu Komise se musí vyjádřit Evropský 
parlament, následovat bude jednání s členskými stá-
ty, které o něm musejí rozhodnout jednomyslně. 

REFORMA EUROZÓNY
Velkým tématem zůstává i v letošním roce reforma 

eurozóny. Francouzský prezident Emmanuel Macron 
navrhuje, aby eurozóna měla vlastní společný rozpo-
čet a ministra fi nancí. Členské státy ovšem v otázce 
užší integrace eurozóny nejsou jednotné. Jakékoliv 
změny také budou muset získat souhlas Německa, 

které je v  současnosti zaneprázdněno sestavováním 
vlády.

DOHODA O BREXITU 
A VZTAZÍCH BRITÁNIE S EU

Evropskou unii letos čeká také sepsání a podpis fi -
nální dohody o vystoupení Velké Británie z EU. Obě-
ma stranám se dosud podařilo shodnout pouze na 
pravidlech, podle nichž bude dohoda sepsána. Záro-
veň budou v  letošním roce probíhat důležitá vyjed-
návání o  druhé fázi brexitu, která se budou týkat 
budoucího uspořádání vztahů mezi Unií a  Velkou 
Británií.

VYSÍLÁNÍ ŘIDIČŮ V MEZINÁRODNÍ 
SILNIČNÍ DOPRAVĚ

V EU se letos bude řešit i řada menších záležitostí, 
pro Českou republiku bude například zajímavé sle-
dovat, jak dopadne otázka vysílání řidičů kamionů či 
dálkových autobusů do zahraničí.

V říjnu 2017 se členské země shodly na kompromi-
su ohledně vysílání pracovníků do zahraničí. Ti by 
podle nových pravidel neměli v  zahraničí dostávat 
výrazně nižší mzdy, než je průměr v daném sektoru 
a státu.  Země střední a východní Evropy včetně Čes-
ka ale prosadily, aby silniční doprava byla prozatím 
z nových pravidel vyňata.

Postavení řidičů mezinárodní dopravy by mohl vy-
jasnit projednávaný silniční balíček. V něm Evropská 
komise mimo jiné navrhuje, aby řidič, který stráví 
při své cestě více než tři dny v jiné zemi, byl považo-
ván za vyslaného pracovníka a měl nárok na tamní 
minimální mzdu. Podle serveru Euractiv.cz ale čeští 
dopravci tento návrh odmítají a považují jej za diskri-
minaci zahraničních řidičů.

Text: Euroskop 
(-vr-)

V dalším čísle naleznete
Reportáž z družstva: Granát Turnov
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Pojem „zaměstnanec“ by v  budoucnu mohla nahradit nová celoevropská defi nice 
„pracovníka“. Komise si od toho slibuje více práv pro pracující, zaměstnavatelům ale může 
přinést problémy. Zaměstnanci s krátkými pracovními úvazky, pracovníci online platforem 
jako například Uber a další lidé s neobvyklou formou úvazku mají mít stejná práva jako 
běžní zaměstnanci. Pomoci má jednotná evropská defi nice „pracovníka“, kterou navrhuje 
Evropská komise.

Nová evropská defi nice „pracovníka” 
může způsobit fi rmám potíže 

„Svět práce se rychle proměňuje, neboť roste počet 
nestandardních pracovních míst a smluv,“ vysvětlila 
eurokomisařka pro zaměstnanost Marianne Thysse-
nová.„To znamená, že stále více lidí je vystaveno rizi-
ku, že se na ně přestanou vztahovat základní práva,“ 
dodala.

Pokud návrh Komise projde Evropským parlamen-
tem a hlasováním členských států v Radě, až tři mili-
ony Evropanů s nestandardními pracovními úvazky 

by se staly „pracovníky“ a získaly by stejná práva jako 
běžní zaměstnanci.

Atypické pracovní úvazky nejsou v Česku příliš po-
pulární. Podle statistik se může jednat zhruba o dvě 
procenta všech českých pracovníků. Oproti tomu ve 
Velké Británii, Německu či Rakousku jsou poměrně 
hojně využívané a upravená směrnice by se vztaho-
vala až na stovky tisíc pracujících. 

Návrh Komise však nepřináší pouze universální ce-
loevropskou defi nici pracovníka. Obsahuje také nové 
povinnosti pro zaměstnavatele. Ti by měli svým za-
městnancům poskytovat více informací o tom, jakou 

práci budou vykonávat a  jaká jsou jejich práva, a  to 
hned od prvního dne nástupu do pracovní činnosti. 
V současné době se mohou důležité podrobnosti do-
zvědět až po několika týdnech.

Další změny se týkají povinné odborné přípravy, 
na kterou by měli zaměstnanci mít nárok bez srážek 
z  platu. Dále by jim evropské právo mohlo zaručit 
předvídatelnější pracovní podmínky. Zaměstnanci 
s fl exibilní pracovní dobou by měli například vědět, 

kdy mohou být povoláni 
do práce. 

Někteří zástupci zaměst-
navatelů však upozorňují 
na možné potíže, které jim 
tento návrh může způso-
bovat  tím, že nový rozsah 
směrnice a  rozšířená in-
formační povinnost může 
přinášet další administra-
tivní zátěž pro podniky.

Komise však namítá, že 
administrativní povin-
nosti fi rmám  nepřiby-

dou,  neboť budou moci zaměstnancům poskytovat 
veškeré informace elektronicky.

Nová pravidla navíc podle Komise vyplní mezery 
v  právních předpisech, které nyní mezi členskými 
zeměmi existují. Země totiž mají různé defi nice toho, 
kdo je „zaměstnanec“ a co je to „zaměstnanecký po-
měr“. S  jednotnou defi nicí „pracovníka“, kterou na-
vrhuje Komise, by tyto rozdíly vymizely a  fi rmy by 
mohly snadněji najímat pracovníky přes hranice.

Zdroj: Euractiv 
(-vr-)

www.euractiv.cz
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Nadace Eurofound, která je tripartitní agenturou Evropské unie, nyní vydala studii pod 
názvem Pracovní podmínky pracovníků různých věkových skupin.

Studie Eurofoundu Pracovní podmínky 
pracovníků různých věkových skupin

Demografi cké změny mění situaci pracovního živo-
ta v celé EU. S cílem zajistit sociální potřeby stárnoucí 
populace vzniká zvýšená poptávka po zmenšujícím 
se počtu pracovníků, což vede ke zvýšení míry za-
městnanosti starších pracovníků a  k  prodloužení 
pracovního života. Politické reformy se zaměřily na 
zvýšení zákonem stanoveného věku pro odchod do 
důchodu a poskytnutí fi nančních pobídek pro starší 
pracovníky, aby zůstali v práci i po dosažení důcho-
dového věku. Řada dalších faktorů ovšem ovlivňuje 
i rozhodnutí pracovníků pokračovat v práci ve stáří, 
mezi tyto faktory patří zdraví a blahobyt, rovnová-
ha mezi pracovním a  soukromým životem, profesní 
vyhlídky a jistota zaměstnání a pracovní podmínky, 
jako je autonomie, pracovní doba a  psychosociální 
aspekty pracoviště. Zmíněná zpráva Eurofoundu po-
drobně analyzuje tyto faktory pro 28 členských států 
EU, přičemž využívá údaje z nejnovějšího průzkumu 
evropských pracovních podmínek (EWCS 2015). Stu-
die je k  dispozici na webové stránce nadace Euro-
found (https://www.eurofound.europa.eu), stručné 
shrnutí uvádíme níže. 

Demografi cké stárnutí znamená větší účast starších 
lidí na trhu práce. Aby to bylo možné, je důležité dob-
ře identifi kovat faktory, které mohou usnadnit nebo 
bránit prodloužení pracovního života. Učinit práci 
udržitelnější po celou dobu života vyžaduje pracovní 

podmínky, které podporují jednotlivce, aby zůstali 
v práci až do zákonem stanoveného věku pro odchod 
do důchodu. Mnoho faktorů ovlivňuje udržitelnou 
práci: individuální charakteristiky, pracovní prvky, 
sociální normy a  institucionální kontext. Zpráva 
zkoumá pracovní podmínky pro různé věkové skupi-
ny a spojuje tyto podmínky se třemi trvale udržitel-
nými výsledky práce, kterými jsou rovnováha mezi 
pracovním a soukromým životem, zdraví a blahobyt 
a kariérní perspektiva. Rovněž zkoumá rozdíly v pra-
covních podmínkách na základě pohlaví, zaměstnání 
a země.

Nevhodné pracovní podmínky mají negativní do-
pad na výsledky udržitelné práce pro všechny za-
městnance bez ohledu na věk. U zaměstnanců, kteří 
jsou vystaveni fyzickým rizikům a  kvantitativním 
nárokům (pracují vysokou rychlostí a  v  krátkých 
lhůtách), je vyšší pravděpodobnost zhoršeného zdra-
votního stavu a  horší rovnováhy mezi pracovním 
a soukromým životem. Také je u nich více pravděpo-
dobné, že nebudou mít zájem pokračovat v práci až do 
věku 60 let a více. Se záměrem odchodu pracovní síly 
dříve do důchodu je také významně spojena špatná 
kvalita řízení a nepříznivé sociální chování.

Některé aspekty pracovních podmínek zůstávají 
stabilní nebo se zhoršují až do věku 55 let a  poté se 
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začnou zlepšovat. Pracovníci ve věku 55 let jsou méně 
vystavováni fyzickým rizikům a mají často větší au-
tonomii pracovní doby, starší zaměstnanci také vyka-
zují lepší rovnováhu mezi pracovním a  soukromým 
životem. Starší zaměstnanci se však méně účastní 
školení a výcviků a mají omezené kariérní vyhlídky.

Pracovníci ve věku 45 - 54 let jsou vystaveni fyzic-
kým rizikům téměř stejně jako mladší pracovníci. 
Klíčovou otázkou pro zaměstnance ve věku 35 - 44 let 
je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, 
neboť mají tendenci pracovat déle, ale mají více pe-
čovatelských povinností. Výsledky jsou smíšené pro 
mladší zaměstnance (ve věku 35 let a méně) ve vztahu 
k sociálnímu prostředí v práci. Mají větší pravděpo-

dobnost sociální podpory a  pozitivního povzbuzení 
od kolegů a svých šéfů, ale také zažívají nepříznivější 
sociální chování - zejména ženy. Rovněž často pracují 
na základě dočasných pracovních smluv, což může 
přispívat k větší nestabilitě jejich pracovních míst.

Analýza pracovních podmínek pracovníků různých 
věkových skupin musí rovněž brát v  úvahu rozdíly 
mezi povoláními. Pro všechny věkové kategorie je 
nižší úroveň zaměstnání s  horšími kariérními per-
spektivami spojena s horším zdravotním stavem. 

Není překvapením, že pracovní podmínky se v jed-
notlivých zemích liší regionálně a  podle věkových 
skupin – v Maďarsku a Řecku je vyváženost pracovní-
ho a soukromého života starších zaměstnanců mno-
hem horší než kdekoli jinde. Pro pracovníky v rámci 
téhož povolání jsou také zřejmé rozdíly v pracovních 
podmínkách. Udržitelné výsledky práce obvykle 
ovlivňují předpokládanou dobu trvání pracovní-
ho života, nemusí to však být pravidlem. Například 
Belgie, která má obecně dobré výsledky v  oblasti 
udržitelné práce, má kratší trvání pracovního života. 
Estonsko, naopak s horšími výsledky v oblasti udrži-

telné práce, má delší trvání pracovního života a vyšší 
míru zaměstnanosti ve starším věku. Tyto rozdíly 
by mohly být způsobeny různými institucionálními 
opatřeními, která usnadňují nebo brání dřívějšímu 
odchodu do důchodu.

Pokud jde o význam pracovních podmínek pro pra-
covníky ve věku 55 +, je třeba podotknout, že zapojení 
do práce ve věku 55+výrazně klesá. Pracovní podmín-
ky, jako je dobré fyzické prostředí, nižší kvantitativní 
nároky a  autonomie pracovní doby, zvyšují pravdě-
podobnost, že pracovníci budou pokračovat v  práci, 
když dosáhnou věku 55 let. Institucionální a sociální 
kontext hrají důležitou roli při určování trvání pra-

covního života. Prodloužení pracovního života 
proto závisí na opatřeních v  oblasti důchodo-
vých systémů, zdraví, vzdělávání a péče.

Sociální partneři v této oblasti hrají zvláštní 
roli. Existují rozdíly mezi jednotlivými země-
mi ve vztahu k pracovním podmínkám, které je 
třeba vzít v úvahu, např. při provádění rámco-
vé dohody o sociálním partnerství o aktivním 
stárnutí na vnitrostátní úrovni. Úloha, kterou 
hrají zástupci zaměstnavatelů a pracovníků na 
národní, odvětvové a  pracovní úrovni, je zá-
sadní.

Studie dále podtrhuje důležitost rozšíření 
defi nic "těžkých pracovních míst". Zvláštní 
pozornost vyžadují zaměstnání, kde má práce 
v průběhu života negativní dopad na výsledky 

udržitelné práce. Je třeba zvážit fyzický kontext, or-
ganizaci práce a sociální prostředí (včetně psychoso-
ciálních rizik). 

Další důležitou výzvou, kterou demografi cká změ-
na vyvolává, je udržení a aktualizace dovedností pra-
covníků. Aby se zvýšil podíl starších zaměstnanců 
zapojených do školení a výcviku na pracovišti, mělo 
by být prioritou zavedení zásady evropského pilíře 
sociálních práv - školení zaměstnanců ve věku nad 45 
let.

Neméně důležitou výzvou je sledování aktuálních 
trendů ve světě práce. Změny ve světě práce prav-
děpodobně budou mít dopad na pracovní podmínky 
v každém věku a mohly by mít dopad na udržitelnou 
práci v  průběhu života. Například používání do-
časných smluv se může rozšířit do všech věkových 
skupin s možnými důsledky. Zároveň technologický 
vývoj spojený s  digitalizací práce může nabídnout 
příležitosti pro účast starších pracovníků. 

Zdroj: Nadace Eurofound 
(-vr-)

www.eurofound.europa.eu
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Výzva zdůrazňuje, že družstevní podniky nejen po-
silují evropské hodnoty, ale rozhodujícím způsobem 
přispívají k udržitelnému rozvoji a současně předsta-
vují úspěšný obchodní model.

Organizace Družstva Evropa navrhuje sedm klíčo-
vých kroků pro nastolení nového modelu vytváření 
blahobytu: družstevní ekonomika, včetně zajištění 
rovných podmínek pro všechny formy podniků, pří-
stup k fi nančním prostředkům, opatření na podporu 
energetické transformace, fi nancování udržitelných 
potravin a zemědělství, inkluzivní průmyslová poli-
tika, vytvoření rámce pro družstva osob samostatně 
výdělečně činných a družstva freelancerů a globální 
rozvojová spolupráce. www.ica.coop 

Regionální organizace Mezinárodního družstevního svazu Družstva Evropa vydala výzvu 
ke spolupráci při posílení potenciálu družstevní ekonomiky v  celé Evropě. Organizace 
Družstva Evropa zastupující zájmy družstevního sektoru v Evropě reprezentuje 141 milionů 
jednotlivých družstevních členů, kteří společně vlastní 176 tisíc družstevních podniků 
a poskytují zaměstnání pro 4,7 milionu evropských občanů.

Výzva #CloserEurope: 
vize pro družstevní budoucnost Evropy

Na tomto základě evropské družstevní hnutí plá-
nuje setkání s  Evropskou komisí a  jejím předsedou 
Jean-Claude Junckerem s  cílem diskutovat o  výzvě 
a o výhodách družstevní ekonomiky jako mostu mezi 
evropskými občany a jednotným trhem.

Výzva byla podpořena členy a  partnery v  rámci 
družstevního sektoru a sociální ekonomiky, v sociál-
ních médiích se uskutečnila kampaň, přičemž v prv-
ních hodinách se jí zúčastnilo 700 tisíc lidí.

Jean-Louis Bancel, prezident organizace Družstva 
Evropa, uvedl: "Ačkoli Evropa čelí významným glo-
bálním výzvám, nemůže opomíjet antievropský senti-
ment a erozi Evropské unie. Potřebujeme více Evropu, 
která je vybudována spolu s  občany a  pro občany. 
Družstva jsou důležitými partnery, kteří více přiblíží 
Evropu lidem a vytvoří svou vizi budoucnosti Evropy. 
Těšíme se, že ve spolupráci s institucemi EU toho do-
sáhneme.“  

Zdroj: Mezinárodní družstevní svaz
(-vr-)
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„Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám!“ rozlé-
halo se k davům, které při vánočních trzích zaplnily 
prostor vsetínského Vánočního městečka a  okolí. 
Pokoj svatý můžeme rovnou vynechat při vší té tla-
čenici, šlápnutích na nohu a  předvánočním shonu. 
Zdraví spolehlivě zajistil svařák, slaďoučký trdelník 
a rozličné uzeniny. Také štěstí se dostavilo. Kousek ho 
bylo možno nalézt mezi dřevěnými stánky dětského 
Vánočního městečka, kde ve dnech 19. a 20. prosince 
prodávali své výtvory šikovní mladí výrobci.

Návštěvníci Vánočního městečka si mohli udělat 
radost malým nákupem, poslechnout si koledy nebo 
pozorovat zručné mistry z družstva IRISA, jak dáva-
jí život skleněným ozdobám a  nanášejí na ně barvy 
a třpytky v nejrůznějších motivech. Ten, kdo měl dost 
odvahy, si mohl zkusit vyfouknout vlastní baňku 
a nazdobit si ji podle svých představ.

Hlavním cílem Vánočního městečka však byla po-
moc druhým, a  to nejen prodávajícím dětem, které 

Krteček z družstva IRISA 
pomohl malému Marečkovi 
 Ohlédnutí za Vánocemi…
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v bezpečném prostředí mohly objevit, kolik to dá prá-
ce vydělat si peníze. Pátý ročník byl zasvěcen Mareč-
kovi a všichni společně táhli za jeden provaz , aby mu 
pomohli. Mareček je 14letý chlapec, který v důsledku 
vrozené nemoci trpí tělesným i mentálním postiže-
ním. Jeho stav je velice vážný a vyžaduje 24hodinovou 
péči.
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Vedoucí závodu 1 (vánoční ozdoby) družstva IRISA Vsetín Vlastimir Juřička s vítězkou dražby
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V  jedné z  chaloupek Vánočního městečka voněly 
punč a  svařák, z  talířů kyselice a  guláše se kouřilo, 
ale ti, kteří se jimi posilnili, nezískali jen hřejivý 

pocit v  žaludku, ale i  u  srdce, protože nákupem ob-
čerstvení podpořili Marečka. Stejně tak bylo možné 
zakoupit si skleněné vánoční ozdoby z družstva IRISA 
– na stánku bylo možné vidět nádherné bílé anděle 
s  křídly z  opravdového peří. Také jejich nákupem 
mohli zájemci podpořit nemocného Marečka.

Oba dny, 19. i 20. prosince, když na Vsetín padla tma, 
se pódium Vánočního městečka proměnilo v aukční 
síň. Dražila se skleněná ozdoba vyrobená a věnovaná 

Irisou – roztomilý Krte-
ček. Výherci dražby získali 
nejen jedinečnou ozdobu 
na stromeček, ale zároveň 
tak darovali peníze ne-
mocnému chlapci.

To, co začalo jako jeden nápad, jedna skleněná baň-
ka, jeden vstřícný krok, podnítilo obrovskou vlnu 
empatie a touhu společně pomáhat. Všichni, od nej-
menších prodejců z Vánočního městečka, přes kape-
lu Criminal Collection a  hudebníky Lucii Redlovou, 
Dana Rolu nebo Mariána Suchánka, až po mnoho 
milých dárců a kolemjdoucích, se nadšeně zapojovali, 
ukázali svá laskavá srdce a jen díky nim mohl Mare-
ček s rodinou dostat na Štědrý den pod stromeček šek 
na 75 tisíc korun.

Právě o tom jsou Vánoce – o pomoci těm, kteří to po-
třebují. Protože „štěstí, zdraví, pokoj svatý“ jsou sice 
k nezaplacení, ale pomoc druhému, ta zahřeje u srdce 
víc než ten nejlepší punč.

Text: Markéta Hurtová
Foto: archiv družstva IRISA
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Srdcerváči rozdělují 
rekordních 628 tisíc korun

Ve středu 17. ledna od 14:00 hodin v Clarion Con-
gress Hotel Prague rozdělili Srdcerváči rekordních 
628 tisíc korun deseti organizacím zaměstnávají-
cím zdravotně postižené pracovníky. Veškeré fi -
nanční prostředky tak budou použity buď na vznik 
či úpravu pracovních míst nebo na technologické 
vychytávky pro konkrétní druh práce a podnikání 
handicapovaných lidí. 

Jubilejní 5. ročník fundraisingového a  osvětového 
projektu Srdcerváči se od září nesl v duchu Sedmi sta-
tečných. Sedm osobností beze sportu rozhodně nedá 

ani ránu, a  nic na tom nezmění ani to, že se potýkají 
se zdravotními komplikacemi nebo postižením. Mistr 
světa a  paralympionik v  plavání, světově uznávaný 
triatlonista a  ironman, nezdolný handbiker, dva běž-
ci, talentovaná plavkyně a  lyžař a  milovník kamionů 
k tomu. 

Ti všichni svým přístupem k životu a k profesním 
snům ukazovali, že překážkou či handicapem bývají 
v životě spíše nedůvěra, strach a  izolace než fyzické 
dispozice a kondice. Právě proto jdou Srdcerváči pří-
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kladem všude, kde se dá, dodávají odvahu a nebojí se 
bourat mýty nejen v oblasti zaměstnávání.

„V České republice žije 10 procent lidí z celkové po-
pulace se zdravotním postižením. V  produktivním 
věku jich je zhruba 500 tisíc, rozhodně ne všichni 
mají odpovídající profesi jejich vzdělání, představám 
a  možnostem v  rámci zdravotního stavu. Nadační 
fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
omezením (NFOZP) svým širokým záběrem aktivit, 
poradenství a projektů pomáhá již jedenáctým rokem 
tuto situaci aktivně měnit jak přímo u zaměstnava-
telů a  zákonodárců, tak osvětou veřejnosti,“ uvádí 
Lenka Kohoutová, předsedkyně správní rady NFOZP.

Srdcerváči pomáhají také hmatatelně a  cíleně. 
Veškeré fi nanční prostředky za dary a zážitky v srd-
cerváčském katalogu jsou pravidelně v lednu rozdělo-
vány mezi ty organizace, které zaměstnávají více než 
50 procent kolegů se zdravotním postižením, a také 
živnostníkům, kteří se sami s nějakým handicapem 
potýkají.

Letos tak štědrost dárců a výtěžek z charitativních 
aukcí na serveru Aukro.cz, kde byl vydražen na-
příklad dres Tomáše Rosického z  AC Sparta Praha, 
vynesly rekordních 628 tisíc korun. Ty pomohou je-
denácti subjektům, z  celkových dvaceti, které se do 
Grantové výzvy vyhlášené 9.  září 2017 přihlásily.

Podpořenými organizacemi jsou BD - Tova, Dolmen 
Oáza, Farma Vrchní Orlice, Fokus Vysočina, Náruč, 
Portus, družstvo TEXman, Tichý svět, Zelený ostrov, 
Institut pro památky a kulturu.

„Rozhodování nebylo ani letos jednoduché, kvalitní 
zpracování jednotlivých projektů svědčí o  tom, že 
zaměstnavatelé už považují mnohé své zdravotně po-
stižené zaměstnance za profesionály v  jejich oboru, 
a nebojí se je dále rozvíjet a podporovat, nevyhýbají 
se ani drobným úpravám, ani větším investicím,“ 
uvádí Kohoutová.

Jedinečnost projektu Srdcerváči letos ocenilo také 
Fórum dárců, které předchozí ročník, tedy Srdcer-
váče 2016, vyhlásilo Nejlepším sbírkovým projektem 
roku, a zároveň třetím nejlepším v kategorii Sbírkový 
předmět a veřejný merchendaising.

Hlavními partnery letošního ročníku jsou ČMSS 
a Lesy České republiky

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením vznikl v roce 2007 v reakci 
na tíživou situaci postižených při vstupu na trh 
práce. Je jedinou neziskovou organizací v  Česku, 
zaměřenou na zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením (OZP), která chápe komplexitu 
překážek. Cíleně se tak věnuje nejen aktivnímu 
vytváření pracovních míst pro OZP, ale i  osvětě 
a vzdělávání personalistů i vedení fi rem, které po-
stižené zaměstnávají nebo se na to teprve chystají.

Součástí činnosti je i  aktivní lobbing, vedoucí 
k  pozitivním změnám v  legislativě, a  různorodé 
osvětové projekty pro zaměstnavatele i veřejnost. 
Informace o všech projektech, minulých i chysta-
ných, vždy naleznete na internetových stránkách 
fondu: www.nfozp.cz.

Srdcerváči jsou osvětovou a  fundraisingovou 
kampaní Nadačního fondu pro podporu zaměst-
návání osob se zdravotním postižením. Výtěžek je 
věnován na podporu nových pracovních příleži-
tostí pro lidi, kteří neměli tolik štěstí a kvůli svým 
handicapům těžko hledají zaměstnání. Srdcerváči 
nejsou žádná charita, stojí na principu „win-win“. 
Jako protihodnotu za fi nanční příspěvek si každý 
dárce může z online katalogu vybrat nevšední dá-
rek či zážitek, který nelze běžně pořídit.

(-jh-)
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Každým rokem se pracovní-
ci svazu v  předvánočním čase 
účastní sbírky dárků pro děti 
z  dětského domova Lety. Také 
koncem roku 2017 tomu nebylo 
jinak a dárky pro malé i větší děti 
se sešlo velké množství. Do dět-
ského domova putovaly hračky, 
kosmetika, oblečení a  další věci, 
které mohly potěšit ty, kteří ne-
mají možnost vyrůstat ve vlastní 
rodině.

Z  dětského domova nám zaslali fotografi i z  akce 
Dračí lodě, která se konala v pražských Žlutých láz-

Pracovníci SČMVD pomáhají 
dětem z dětského domova

ních a  děti z  dětského domova Lety se umístily na 
druhém místě. Blahopřejeme!

Děti navštívil také Mikuláš a jak nám napsala sociál-
ní pracovnice dětského domova Daniela Wiesnerová 
Dis, je snahou pro děti pořádat podobné akce. „S Vaší 
pomocí nám to jde. Děkujeme,“ vyjádřila poděkování 
za dětský domov.

Dětský domov se školou Lety je součástí zařízení 
Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, 
dětský domov a základní škola Dobřichovice, jehož zři-
zovatelem je MŠMT. Dětský domov byl vystavěn v roce 
2006. Kapacita domova je 36 míst a je rozdělen na čtyři 
rodinné skupiny po osmi dětech, je zde také jedna sku-
pina zletilých klientů, kteří žijí v samostatném objektu 
a mohou zde být až do 26 let věku, pokud studují. Od-
chod do samostatného života se dětský domov dětem 
snaží usnadnit jejich zapojováním do různých starto-
vacích programů. Děti se do dětského domova umisťují 
na základě rozhodnutí soudu. Jedná se především o děti 
z  nefunkčních rodin. Děti docházejí do základních, 
středních škol a učilišť v okolí (Praha, Beroun, Mníšek). 
Kroužky navštěvují spolu s běžnou populací. Některé 
děti postupně odcházejí zpět do rodin nebo pěstoun-
ské, případně hostitelské péče. 

Text: Jana Henychová
Foto: archiv dětského domova Lety
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http://ddlety.cz/index2.html

Daniela Wiesnerová přebírající dárky pro děti
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Každým rokem se koná předvánoční setkání bývalých pracovníků SČMVD. Ani tentokrát 
tomu nebylo jinak a setkání proběhlo v úterý 19. prosince 2017. Setkání organizuje vedení 
svazu ve spolupráci s OS UNIOS.

Člen závodního výboru OS UNIOS a ředitel odbo-
ru legislativně-právního JUDr. Zdeněk Čáp přivítal 
přítomné a  tlumočil vánoční pozdrav s  přáním do 
nového roku od předsedy SČMVD JUDr. Rostislava 
Dvořáka, který se nemohl z  důvodu pracovních ak-
tivit zúčastnit osobně. Přítomní bývalí pracovníci se 
mohli dále seznámit s aktuální činností svazu a poté 
společně zavzpomínat na své pracovní aktivity z dob, 
kdy se aktivně podíleli na činnosti svazu pro členská 
družstva.

Společně si zavzpomínat nebo si jen tak popovídat 
a především se opět po roce setkat je to, proč každým 
rokem bývalí kolegové toto setkání vítají. Doufejme, 
že se nám i tentokrát povedlo vytvořit pro naše ex ko-
legy alespoň na chvíli příjemné posezení a bude nám 
ctí realizovat tuto akci také před dalšími Vánocemi.

Text a foto: Jana Henychová

JUDr. Zdeněk Čáp (ředitel odboru 
legislativně-právního, SČMVD)
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Čistící přípravky z Druchemy
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MEFISTO KUCHYNĚ – PRO ZÁŘIVOU A ČISTOU KUCHYNI
Čisticí přípravek Mefi sto kuchyně od Druchemy se skvěle hodí pro odstranění všech nečistot, 
mastnot a připečenin. Využijete jej jak na nerezové, smaltované nebo glazované povrchy spo-
ráků, grilů nebo pečicích trub, tak i na mytí nádobí a kuchyňských obkladaček. Mefi sto kuchy-
ně má příjemnou gelovou konzistenci, která nestéká ani ze svislých povrchů, a tak i o dvířka 
skříněk, trouby nebo dlaždice bude postaráno. Díky praktickému mechanickému rozprašovači 
stačí přípravek jednoduše na znečištěné místo nastříkat, nechat působit a následně jen setřít. 
Už žádné drhnutí a zničené ruce! Navíc s příjemnou svěží vůní čerstvé limetky. K dostání v dro-
geriích po celé ČR. 
Cena: 95 Kč / 500 ml

MEFISTO – PRO ČISTOTU A HYGIENIČNOST LEDNIC A MRAZÁKŮ
Čistič lednic Mefi sto snadno odstraňuje nečistoty, pohlcuje nepříjemné pachy a udr-
žuje povrchy hygienicky čisté.  Oceníme jej zejména v období nejrůznějších oslav a ho-
dování, kdy jsou naše lednice nabité k prasknutí. Právě čistý a zdravotně nezávadný 
vnitřek lednic bez mikrobů a bakterii má vliv jak na čerstvost pokrmů, tak na naše 
zdraví. Mefi sto nám zajistí dokonalou hygienu lednic, mrazáků, ale i chladicích tašek. 
Jedná se o vysoce účinný mycí koncentrát, který je vybaven praktickým mechanickým 
rozprašovačem, díky němuž se dostaneme i do hůře přístupných míst. Naše lednice 
budou nejen čisté, ale omezí se i růst bakterií a plísní a zbavíme se nepříjemných pa-
chů. Přípravek je šetrný rovněž k materiálům lednic - nemusíme se tak obávat stárnutí 
materiálů, deformace vnitřních částí ani poničení barvy. Mefi sto příznivě působí i na 
pokožku rukou a obsahuje svěží vůni Lemon grass. K dostání v drogeriích po celé ČR. 
Cena:  85 Kč / 500 ml

KERA MEFISTO – PRO LESK A ČISTOTU SKLOKERAMICKÝCH VARNÝCH DESEK
Dokonalou čistotu a lesk vašich sklokeramických varných desek si nyní můžete dopřát díky 
čisticímu přípravku Kera Mefi sto od Druchemy. Ten snadno a rychle odstraňuje nečistoty 
a leští povrchy sklokeramických varných a indukčních desek. Vhod přijde zejména v období 
oslav, hostin a zvýšené frekvence příprav jídel. Kera Mefi sto varné desky rychle a jednoduše 
zbaví mastnot, nečistot i připečenin. Na jejich povrchu navíc vytvoří ochrannou vrstvu sni-
žující ulpívání nových nečistot a pomáhající při dalším čištění. Přípravek je vybaven prak-
tickým mechanickým rozprašovačem, díky němuž se dostaneme i do hůře přístupných míst. 
Kera Mefi sto je šetrný k materiálům – nemusíme se tedy obávat jejich poškrábání nebo jiného 
poškození a šetří i pokožku našich rukou. Navíc s příjemnou vůní skořice a zeleného jablka, 
navozující vánoční atmosféru. K dostání v drogeriích po celé ČR. 
Cena: 115 Kč / 300 ml

Text: Lenka Netušilová
Foto: Druchema Praha

MEFISTO TEKUTÝ PÍSEK – K ČISTOTĚ A LESKU SNADNO A RYCHLE
Ideálním pomocníkem pro domácí úklid se stane Tekutý písek Mefi sto od Druchemy. Písek je 
určen k čištění umyvadel a van, skvěle si poradí i s nádobím, ze kterého zvládne snadno a rych-
le odstranit  připečeniny nebo zbytky pokrmů a mastnotu – to vše bez nepříjemného zdlou-
havého drhnutí a mytí. Stačí přípravek v malém množství aplikovat na hadřík nebo houbičku 
a následně nanést na nečistotu, kterou jednoduše odstraní. Hodí se také pro čištění sporáků 
a keramických obkladů. Práce s ním je rychlá a účinná, a navíc příjemně voní po aloe vera. 
K dostání v drogeriích po celé ČR. 
Cena: 42 Kč / 600 g

www.druchema.cz 
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