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emIng. Leo Doseděl
místopředseda SČMVD pro řešení problematiky družstev

sídlících na území Moravy

předseda oděvního družstva Moděva Konice

Vážené milé kolegyně, vážení kolegové a vážení čle-
nové družstev,

nevím jak vy, ale já nejsem příznivcem zimy jako 
ročního období. Myslím tím zimu v  podání třeba 
té poslední. Jasně, na horách je to něco jiného, plno 
sněhu, krásné scenérie, lyžování spojené s  wellness, 
horské túry a procházky, dobré jídlo a odpočinek, to 
je romantika se vším všudy. I  to jsem zažil na přelo-
mu roku v Beskydech. Zimu bez sněhu, málo sluníčka, 
ponuré počasí s  rizikem chřipky opravdu nemusím. 
O  co méně bylo sněhu, o  to více bylo politikaření. 
Prezidentské volby rozdělující národ, pokusy o sesta-
vování vlády „nevlády“, stranické manévry a  o  tom 
všem nekonečné diskuze a politické debaty. No ještě 
že byla olympiáda a nám sportovcům a všem Čechům 
udělali radost někteří naši reprezentanti. Úžasná 
Ledecká a  ostatní medailisti tak zvedli zase naše 

„pochroumané“ české sebevědomí. Nakonec napadla 
i troška toho sněhu a doufejme, že všechno negativní 
pomrzlo koncem února a můžeme se těšit na jaro.

Dle dosažených výsledků zvládla velká část našich 
družstev velmi dobře loňský rok. Některá družstva 
dosáhla vynikajících úspěchů i z hlediska prezentace 
své značky, svého produktu a svých nápadů. Někteří 
z  vás jste získali prestižní ocenění a  vaše družstva 
byla vyhodnocena v národních soutěžích. Loňský rok, 
se znaky vrcholící konjuktury, představoval dostatek 
zakázek, nadprůměrné mzdy, ale také nedostatek 
pracovníků. O  to více si musíme vážit našich členů 
a  pracovníků v  našich družstvech a  jim především 
patří to největší poděkování za dosažené výsledky.

Máme za sebou hektické období související s bilanco-
váním uplynulého roku. Období spojené se závěrkami, 
vypracováním auditů hospodaření, daňových při-
znání a  přípravy na výroční schůze družstev. Věřím, 
že všechno zvládáte s  nadhledem a  plni optimismu 
připravujete plány na letošní rok. Situace je složitější 
o fakt a všichni víme, že současný stav nepotrvá dlouho 
a začínají se projevovat známky ochlazování ekonomi-
ky. Přetrvává nedostatek pracovníků, koruna posiluje 
a zvyšují se požadavky na mzdy. O to důkladněji je nut-
né vše promyslet a přizpůsobit se možným rizikům.

Rád bych se s vámi podělil o některé pozitivní a op-
timistické události letošní zimy.

Navštívil jsem družstvo Druzam Ostrava v souvislos-
ti s předáním významného ocenění našeho svazu panu 
předsedovi Antonínu Riegelovi. Pan předseda v  plné 
síle a  „činné službě“, nabytý životním optimismem 
a elánem, ve spokojeném manželství a zdraví (ten loni 
zlomený krček bude určitě brzy zase v pořádku) osla-

vil loni své 80. naro-
zeniny. Bohužel se 
kvůli této zdravotní 
indispozici nemohl 
zúčastnit našeho 
jednání v  Nymbur-
ku a  ani pololetní 
členské schůze v  TOP Hotelu. Bylo mi ctí a  velkým 
potěšením, že jsem právě panu Riegelovi mohl předat 
toto naše družstevní vyznamenání. S  panem Riege-
lem, jeho manželkou Irinou a jejich krásným životním 
příběhem vás seznámíme v některém z příštích čísel 
časopisu.

V  průběhu veletrhu STYL a  KABO v  únoru v  Brně 
nás velmi mile překvapilo vedení BVV (Veletrhů 
Brno) poděkováním za dlouholetou účast na veletrž-
ních akcích a  vystavujícím zástupcům předalo k  65. 
výročí založení Svazu českých a moravských výrob-
ních družstev krásný dort s  logem „vd“. Již tradičně 
se v naší expozici zastavila také velvyslankyně České 
republiky na Slovensku paní Livia Klausová. Měli 
jsme možnost prezentovat činnost našeho družstva, 
našeho svazu, naše výsledky, naše problémy a  také 
záměry do budoucna. 

I  náš svaz dosáhl za loňský rok velmi dobrých vý-
sledků a  bylo zabezpečeno plnění usnesení z  minu-
lého Valného shromáždění. Pokračovala podpora 
našich členských družstev, byla otevřena možnost 
využívání operativního leasingu při pořízení osob-
ních a  dodávkových vozidel. Spolupráce SČMVD 
s družstvy, možnost využívání všech služeb a pomoc 
našim družstvům je nadstandardní. Podrobně se vše 
dozvíte v nejbližším období na regionálních poradách.   

Za rovněž velmi pozitivní počin pokládám podpis 
sektorové dohody v oblasti textilního, oděvního, ko-
žedělného a obuvnického průmyslu v rámci Olomouc-
kého kraje. Snad se nám podaří sektorovou dohodu 
uvést co nejdříve do praktického života a spoluprací 
mezi krajem, školami a fi rmami si připravíme v nej-
bližší době odborníky naší branže. Toto považuji za 
klíčové, pokud náš obor a krásné krejčovské řemeslo 
chceme udržet pro další generace. Pevně doufám, že 
nám v tomto úsilí pomůže co nejrychleji i stát a začne 
se už konečně důsledně věnovat podpoře učňovského 
školství. Firmy jsou připraveny spolupracovat a  po-
moci.

I to byla letošní zima.
V duchu tohoto optimismu vám všem přeji krásné 

Velikonoce, slunečné jarní počasí, mnoho podnika-
telských úspěchů a pevné zdraví.
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Do Norimberku se v  termínu 31. ledna – 4. února 
sjelo 2.902 vystavovatelů z 68 zemí celého světa. Nej-
více vystavovatelů bylo z Německa (721), následovala 
Čína (348), Velká Británie (185), Hong Kong (163), USA 
(149), Francie (146), Nizozemsko (137), Španělsko (136) 
a Itálie (133), 44 fi rem bylo i z České republiky. Veletrh 
navštívilo 71 tisíc odborných návštěvníků ze 129 zemí 
světa.

Ve společné expozici v  hale 12.0 stánku D-01 se 
společně prezentovala družstva Tvar Klatovy, Směr 
Praha a Detecha Nové Město nad Metují. Stánek pod 
hlavičkou SČMVD se nacházel na výhodném roho-
vém místě přímo proti vchodu do haly od metra. 

Tvar Klatovy se specializuje na 
výrobu nábytku pro mateřské 
školy. Z  důvodu naplněnosti 
výrobních kapacit pojali zá-
stupci družstva svou expozici 
na veletrhu tentokrát jinak. Ne-
chtěli hledat nové zákazníky, ale 
spíše nabídnout stávajícím zákaz-
níkům nový výrobek. Ve spolupráci 
s Fakultou designu a umění Ladisla-

Jak si představit Spielwarenmesse? Jako ohromný dětský svět určený dospělým. 15 výstavních 
hal plných hraček, her, dětských vozidel, masek, kostýmů a dalších produktů určených dětem, 
kde však žádné děti nejsou. Na veletrhu se pohybují obchodníci, výrobci, designeři, děti tu však 
nepotkáte žádné. Tak vypadá největší veletrh na světě v oblasti hraček a potřeb pro zájmové 
aktivity a volný čas dětí.

Spielwarenmesse 
- dětský svět bez dětí

4  
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Vpravo: Ing. David Fürbacher 
(vedoucí obchodního oddělení, Tvar Klatovy)

VD_3_2018.indd   4 27.03.18   13:27



p
ro

p
ag

ac
e,

 v
ýs

ta
vy

, 
ve

le
tr

h
y

va Sutnara Západočeské univerzity v Plzni vyvinuli 
a na veletrhu představili prototyp sedacího boxu na 
kolečkách s  úložným prostorem. Tomuto výrobku 
byla přizpůsobena i  fototapeta na veletržním stán-
ku. Byly sledovány reakce zákazníků, které poslouží 
jako zpětná vazba pro designérku. Družstvo plánuje, 
že výstavní exponáty budou následně zapůjčeny do 
několika mateřských školek k ověření jejich praktic-
kého využití a k získání reakcí dětí a pedagogů k pro-
vedení výrobku před zahájením jeho sériové výroby. 
Zástupci družstva vedli v Norimberku jednání s vět-
šinou stávajících odběratelů a  setkali se s  nárůstem 
zájmu o množství odebíraných výrobků u svého stá-
vajícího sortimentu – tj. skříňkového nábytku a stolů 
a židlí. Důvodem může být bankrot několika konku-
rentů, především z východní Evropy.

Směr Praha na veletrhu představil nový katalog 
modelů obsahující řadu novinek. Ve výrobním pro-
gramu družstva je v současné době 96 modelů letadel, 

5 
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Vlevo: Michal Štrobl 
(Směr Praha)
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vrtulníků, aut a  lodí, na veletrhu bylo představeno 
dalších 7 modelů, které se začnou vyrábět v  průbě-
hu letošního roku. U  zákazníků se setkaly s  velmi 
dobrým ohlasem. Ti je očekávají v  dohledné době 
a  hodlají je zařadit do své nabídky. V  oboru mode-
lářství se projevuje trend vyrábět modely nejen pro 
specifi ckou skupinu zkušených modelářů, ale nabízet 
i jednodušší modely pro stále mladší věkové katego-
rie dětí a  mládeže. Stánek Směru navštívili jednak 
stávající odběratelé, svůj zájem projevili i noví zákaz-
níci např. z Chile, Francie či Portugalska. Přes letitý 
výrobní program v sortimentu plastových hraček se 
na veletrhu podařilo navázat obchodní spolupráci 
s několika partnery z Německa a Francie.

Detecha Nové Město nad Metují, výrobce kosmetiky 
Regina®, v letošním roce využila možnosti prezento-
vat své výrobky určené dětem na společném stánku 
výrobních družstev. Veletrhu Spielwarenmesse se 
zúčastnila poprvé. Zástupci družstva prezentovali 
nové sady koupelové kosmetiky pro děti i  novinky 
v sortimentu Jeleních lojů®, pro něž družstvo vlastní 
registrovanou ochrannou známku. 

Detecha uvedla na trh nově sady koupelové kosme-
tiky pro děti – Princezna a Pixel. Sady obsahují pěnu 
do koupele, sprchový gel a pomádu na rty. Jako dárek 
jsou přiloženy pastelky, obal výrobku slouží zároveň 
jako omalovánka.

6  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  3/2018

Zleva: Andrea Borůvková, Lucie Peterová (Detecha 
Nové Město nad Metují), JUDr. Rostislav Dvořák 
(předseda SČMVD)
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jak novinky Princezna a Pixel s příchutí bubble gum, 
tak Perníček s příchutí tradičního českého perníčku. 
Své místo v  nabídce měla i  zcela nová varianta při-
pravená pro valentýnský trh – Čokoláska s příchutí 
čokolády.

Zástupci družstva se na veletrhu seznámili s nabíd-
kou fi rem v oblasti kosmetických výrobků pro děti. 
V nejbližší době hodlají přizpůsobit obaly svých vý-
robků exportním účelům.

Moravská ústředna Brno ve 
vedlejším samostatném stánku 
D-05 představila svůj výrobní 
sortiment hraček – maňásky, 
kornouty, plyšové a  textilní 
hračky; zčásti též dárkové a  re-
klamní předměty. Exponáty byly 
přehledně uspořádány podle te-
matických skupin s  označením 
novinek v  sortimentu. Novinky 
jsou zákazníky vždy vyhledávány 
a je jim věnována největší pozor-

nost. Na veletrhu se projevil nárůst zájmu zákazní-
ků o  kornoutové maňásky. Tento produkt plní tři 
funkce najednou – kornout slouží jako schránka, do 
které se postavička schovává, další funkcí je maňá-
sek - postavička se dá navléknout na ruku a  oživit 
ji, hrát si s ní, a třetí funkcí kornoutu je to, že slouží 
jako kapsička pro dárek, který je možno schovat do-
vnitř. 

Velkou skupinou výrobků Moravské ústředny 
jsou maňásci, v nabídce se objevily nové postavičky 
maňásků pro nejmenší děti v kategorii 0+, maňásci 
pro děti od 1 roku věku s  baterií, která umožňuje, 
že maňásci - zvířátka vydávají charakteristické 
zvuky.

Od roku 1984 je družstvo uživatelem licence na 
výrobu a prodej textilních a plyšových hraček s mo-
tivem Krtečka a  jeho kamarádů. Krteček patří po 

mnoho generací k  nej-
oblíbenějším dětským 
pohádkovým motivům 
jak v  ČR, tak i  v  zahra-
ničí. Příběh „Krtek a  ra-
keta“ se stal skutečností, 
výprava s  kosmonautem 
Andrewem Feustelem 
v roce 2011 letěla na rozdíl 
od pohádkového příběhu 
přesně podle plánu a Kr-
teček se dostal do kos-
mu. Letos poletí Krteček 

v raketě opět, a to hned na několik měsíců. V březnu 
2018 se spolu s americkým kosmonautem Andrewem 
Feustelem v kabině ruské kosmické lodě Sojuz MS-08 
vydá na půlroční pobyt na Mezinárodní kosmickou 
stanici. Přejeme mu šťastný let!

Na stánku bylo připomenuto významné výročí – le-
tošní rok oslaví 50. narozeniny postavičky Křemílka 
a Vochomůrky od výtvarníka Zdeňka Smetany. 

Moravská ústředna vyrábí kromě hraček i dárkové 
a reklamní předměty a dále též reklamní a maškarní 
masky a kostýmy. Své produkty exportuje do více než 
30 zemí světa. Veletrh Spielwarenmesse, který je pro 
ni stěžejní akcí, využila k  setkání se svými stálými 
odběrateli a k oslovení nových zákazníků. 

V  příštím roce oslaví veletrh Spielwarenmesse 70. 
výročí. Konat se bude v termínu 30. 1. – 3. 2. 2019. Vzhle-
dem k  tomu, že o  možnost vystavovat zde je velký 
zájem, byla podána přihláška na příští výstavu hned 
na místě, abychom si nadále udrželi velmi výhodnou 
výstavní plochu. Jsme přesvědčeni, že výrobní druž-
stva budou mít zákazníkům opět co nabídnout.

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Ing. Lenka Bartoničková, 

Ing. David Fürbacher
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Kolekce družstva Modela Pardubice byla určena pro 
sezónu jaro/léto 2018 a  byly v  ní patrné dva směry. 
Jednou z  oblastí, na kterou se Modela zaměřuje, je 

elegantní klasická dámská 
móda určená pro slavnost-
nější příležitosti. Tyto mo-
dely byly ušity z kvalitních 
materiálů z  dovozu, které 
vynikaly např. zatkáním 
kovového vlákna či speci-
álními tkalcovskými vaz-
bami. Druhou částí kolekce 
je dámská móda pro běžné 
denní nošení. I  tyto odě-
vy se vyznačují kvalitním 
krejčovským zpracováním. 
Jejich střih padne i  ženám, 
které nemají konfekční 
postavu. Modela svou pro-
dukci šije od velikosti 36, 
u  některých modelů až do 
velikosti 54. Ty z vás, které 
navštívíte jarní prodejní 

akci na SČMVD, budete mít možnost zboží od Mode-
ly Pardubice zakoupit. Akce se bude konat 18. dubna 
v budově na Václavském náměstí 21.

Mezinárodního veletrhu módy STYL, který se konal ve dnech 17. – 19. února, se tradičně 
zúčastnila se svými aktuálními kolekcemi výrobní družstva Modela Pardubice a Moděva 
Konice. Nabídku družstevních výrobců tentokrát doplnily Dita Tábor, Frotex Žiželice a Styl 
Studená.

Výrobní družstva vystavovala 
na veletrhu módy STYL v Brně

Oděvní družstvo Moděva 
Konice na veletrhu prezen-
tovalo kolekci dámských 
a pánských plášťů pro sezó-
nu podzim/zima 2018/2019. 
Tato kolekce byla zákazní-
kům představena poprvé 
právě na veletrhu. Těm, 
kteří se na veletrh nemoh-
li dostavit, bude kolekce 
nabídnuta pracovnicemi 
družstva při následných 
návštěvách. Kontraktace 
bude pokračovat též na 
srpnovém veletrhu STYL.

Dominantní barvou v  ko-
lekci je barva černá dopl-
něná červenou či béžovou. 
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Některé modely byly 
vytvořeny ve spolupráci 
s  návrhářkou Janou Berg. 
Kolekce byla tentokrát 
obohacena o  dlouhý vy-
štíhlený plášť doplněný 
límcem z lišky obarveným 
do barvy vrchového ma-
teriálu. Novinkou je kom-
binace klasického fl auše 
s proševem nebo se struk-
turovaným materiálem 
v  kontrastních barvách. 
Tradičním artiklem druž-

stva jsou peleríny, které jsou pro svou nadčasovost stále 
žádané.

Kolekce plášťů od Moděvy byla předvedena mane-
kýnkami v  rámci módních přehlídek STYL SHOW. 
Stánek Moděvy Konice navštívila na veletrhu i velvy-
slankyně ČR na Slovensku Livie Klausová, která oce-
ňuje kvalitní práci tohoto českého výrobce a ve svém 
šatníku má několik modelů zhotovených v  dílnách 
družstva.

Dita Tábor se na veletrhu prezentovala jako výrobce 
dětského oblečení a  dětského textilu. Produkty pod 
značkou Little Angel® vyrábí již přes 10 let a jako jedi-

Návštěva obchodní ředitelky spo-
lečnosti Veletrhy Brno PhDr. Dany 
Marie Staňkové, ředitelky projektu 
STYL a  KABO Ing. Gabriely Císařové 
a  manažerky veletrhu STYL a  KABO 
Mgr. Gabriely Sochnové byla překvape-
ním. Originálním dortem ozdobeným 
logem VD popřály k 65. výročí SČMVD.

Zleva: Ing. Leo Doseděl, Ing. Lenka Bartoničková, 
Ing. Gabriela Císařová, Mgr. Gabriela Sochnová, 
PhDr. Dana Marie Staňková

Ing. Leo Doseděl (předseda 
družstva Moděva Konice)

Zleva: Blanka Šmídová (výrobní dispečerka, Moděva), 
Livia Klausová, Ing. Leo Doseděl (předseda Moděva Konice), 

Hana Černá (vedoucí prodejny, Moděva Konice)

VD_3_2018.indd   9 27.03.18   13:28
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ný výrobce v České republice získala na tyto produk-
ty licenci na používání termoregulačního materiálu 
Outlast®. Výrobky Dity Tábor, určené pro děti do tří 
let, splňují přísné podmínky vyhlášky, včetně atestů 
a  prohlášení o  shodě, bez kterých nelze kojenecký 
textil na českém trhu prodávat.

Frotex Žiželice je tradičním 
výrobcem froté ručníků, osušek, 
utěrek a  dalšího doplňkového 
sortimentu. Veškeré produkty 
jsou vyráběny ze 100% bavlny, 
používanou technologií výroby 
je tzv. dvousmyčkové (skané) 
froté vyráběné na žakárových 
tkalcovských stavech. Produk-
ty vynikají vysokou savostí, 
měkkostí a prověřenou kvalitou 
provedení, která zaručuje dlou-
hodobou trvanlivost při použí-
vání.

Výrobní družstvo knofl íkářů Styl Studená se na 
veletrhu představilo jako výrobce knofl íků, spon 
a  galanterních doplňků určených pro výrobce odě-
vů i pro obchodníky s galanterním zbožím. Nabídka 
knofl íků je široká, co se týče použitých materiálů 
i různého provedení. Zákazníci mohou vybírat z širo-
ké škály vzorů i barev, družstvo vyrábí knofl íky plas-
tové, polyesterové, kovové, z přírodní perletě, paroží, 
zdobené laserem, gravírované, matované, leštěné, 
lakované a řadu dalších.

Prezentace na veletrhu před odbornou veřejností, 
které je veletrh určen, přispěla k zviditelnění druž-
stevních produktů. 

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová

V dalším čísle naleznete
Veletrh EMBAX

www.modela.euweb.cz     www.modeva.cz     
www.littleangel.cz     www.frotex.cz     www.buttons.cz
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Pane předsedo, vaše družstvo oslavilo v lednu 65. 
výročí založení. Chystáte v té souvislosti v družstvu 
oslavy?

Nechystáme nic výjimečného, jen výroční členská 
schůze bude mít slavnostnější ráz. Pozveme několik 
vybraných hostů a proběhne hudební podvečer.

Pane předsedo, jaké pozitivní změny se povedly za 
vašeho vedení v družstvu? 

Těch pozitivních změn bylo vícero, ale z těch zásad-
ních bych chtěl zdůraznit fakt, že se značně podařilo 
snížit pohledávky, zvýšil se prodej našich výrobků 
i  zisk fi rmy. Zlepšení fi nanční situace, zvýšení vý-
roby a  produktivity práce nám umožnilo zvýšit 
mzdy našim pracovníkům jak v  loňském roce, tak 
i pro letošní rok. Navíc jsme po dlouhodobé diskusi 
schválili i podmínky pro přijímání nových členů do 
našeho družstva. Podařilo se nám stabilizovat počet 
pracovníků a máme i dostatek zakázek. Doufám, že 
tyto pozitivní trendy budou převládat v naší činnos-
ti i do budoucna.

Uplynula dlouhá doba od chvíle, kdy začalo druž-
stvo těžit a  vyrábět české granáty… A  mě napadá 

otázka – jak se změnily za celou dobu trendy nošení 
šperků z českých granátů? A jak jsou na tom ženy s no-
šením šperků z českých granátů dnes? 

Naše družstvo vyrábí granátové šperky již od svého 
založení v  roce 1953, těžbu jsme do našeho výrobní-
ho programu přidali v roce 1996. Výrobky naší fi rmy 
a jejich provedení se logicky za tak dlouhou dobu prů-
běžně vyvíjely vlivem změn ve společnosti i  pod vli-
vem módních trendů. Například původní granátové 
šperky byly z  tombaku, poté převládalo zlacené stří-
bro a v současnosti vládne stříbro pokovené rhodiem. 
Také původní kombinaci českého granátu s almandi-
nem v současnosti zdatně konkuruje jeho kombinace 
s  vltavínem. Oblíbené jsou také velké české granáty 
s drobnými diamanty. Navíc se ke klasickým vzorům 

přidávají i  moderní designy s  většími plo-
chami kovu, máme i slušnou kolekci hodinek 
s českými granáty a naši zákazníci mají i zá-
jem o výrobky ze skla. Snažíme se přicházet 
s novými nápady a reagovat i na požadavky 
našich zákazníků.

Dost žen, ale i mužů, kteří chtějí zakoupit 
šperky jako dárek, občas tápe, jak vlastně 
poznat pravý český granát – dost lidí ani 
neví, že šperky, se kterými se setkáváme 
na pěších zónách, nemusejí vždy obsahovat 
pravé české granáty. Poradíte našim čtená-
řům, jak poznat, že se jedná skutečně o český 
granát? 

To je dost komplikovaná otázka, jejíž po-
drobnější zodpovězení by vystačilo na samo-
statný článek. Zjednodušeně lze prohlásit, 
že český granát je pyrop, vytěžený v  České 

Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov

12  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  3/2018

ROZHOVOR:

Ing. Pavel Tvrzník
předseda družstva

slaví 65. výročí založení
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vybírají ručně. Pro představu – z plného nákladního 
auta se získá hrst českých granátů.

Prodáváte granáty také jiným šperkařům? Jestli 
ano, tak v jaké formě – surové nebo pouze obroušené 
do granátového brusu?  

České granáty zásadně neprodáváme s  výjimkou 
kamenů pro sbírkové účely a pro zpracování ve sklář-
ském průmyslu (již zmíněné kombinace českého gra-
nátu se sklem).

Drobné nebroušené granáty se používají v Graná-
tu pro výrobu dekoračních předmětů, resp. těžítek 
a  podobně. Na jakou teplotu je nutno dostat sklo, 
aby bylo možno výrobek vyrobit, ale přitom nedošlo 
k poškození drahého kamene?

Záleží na konkrétním výrobním postupu a složení 
skla, ale teplota skla pro tvarování musí být vyšší než 
700°C a pro jeho tavení nad 1200°C. Tyto teploty český 
granát snese bez poškození.

Výroba šperků, ale především příprava kamenů ze 
surového tvaru do tvaru obroušeného komponentu, 
závisí jistě na precizní práci řady zaměstnanců. Ko-
lik jich v současné době ve vašem družstvu pracuje?

V  našem družstvu v  současnosti pracuje celkem 
225 zaměstnanců. Tento počet zahrnuje i povrchový 

republice. Bohužel laik nemá šanci poznat, jestli se 
jedná o český granát, či nikoliv a na trhu se vysky-
tuje řada napodobenin a falzifi kátů, Takže čtenářům 
můžu pouze poradit, aby věnovali pozornost tomu, 
kde a u koho nakupují. Pokud se jedná o smluvního 
prodejce našich výrobků a  dostane ke šperku i  náš 
certifi kát, udělal zákazník, co bylo v jeho silách. 

Pokud by přesto zájemci o šperky s granáty váhali, 
kde si například mohou šperky zakoupit, aby měli 
stoprocentní jistotu? 

Jenom naše družstvo, které má právo těžby české-
ho granátu a provádí i jeho zpracování až do podoby 
šperku, prodávaného zákazníkům, může s naprostou 
jistotou prohlásit, že při výrobě šperků používá české 
granáty. Proto také k našim šperkům přidáváme cer-
tifi kát, který tuto skutečnost ověřuje a  tyto šperky 
prodáváme v  našich podnikových prodejnách a  ve 
fi remním e-shopu. Takže kdo chce mít jistotu, ať na-
kupuje přímo u nás. Seznam našich prodejen najdete 
na našich webových stránkách www.granat.cz.

Dlouhá řada let výrobních procesů od zpracování 
surových granátů po vlastní výrobu šperků – jak se 
za tu dlouhou řadu let změnily technologie? 

Technologie sice za tuto dobu udělaly značný po-
krok, ale český granátový šperk jako tradiční vý-
robek je stále vyráběn podle původních výrobních 
postupů. Některé komponenty jsou vyráběny nový-
mi technologiemi, ale vysoký podíl ruční práce ve 
výrobku stále zůstává.

Ti, co se zabývají šperky z granátů, znají také slože-
ním granátu velmi podobný kámen s názvem alman-
din. Často ho používáte i  ve vašich špercích… Jaké 
odlišnosti mají tyto kameny a kde se almandin těží? 

Almandin rovněž patří do skupiny granátů a od py-
ropu se liší chemickým složením, barvou a především 
velikostí jednotlivých kamenů. Zatímco český granát 
má drobná zrna o velikosti do 5 mm (zrna nad 5 mm 
jsou velmi vzácná), almandin může mít velikost i ně-
kolik cm. Proto se tyto kameny v granátových špercích 
od nepaměti kombinují a  vzájemně doplňují. Drobné 
kameny v tradičním šperku jsou české granáty, větší 
kameny jsou almandiny. Almandin je velmi rozšířený 
minerál a vyskytuje se prakticky po celém světě, ale 
většina šperkových almandinů se nyní těží v Africe.

Když už jsme u těžby, jak moc pracné je ze zeminy 
tento krásný český kámen vytěžit? 

Záleží to na způsobu těžby a na konfi guraci nalezi-
ště. Zatímco těžba z primární horniny je neefektivní 
a po mnoha historických pokusech se proto nepouží-
vá, v současnosti se český granát těží výhradně povr-
chovým způsobem. Po odkrytí nadloží se štěrkopísek 
s  českými granáty odveze na úpravnu, kde se me-
chanickým zpracováním za mokra oddělí tzv. těžké 
minerály. Z  tohoto koncentrátu se české granáty již 
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Prodejny: Praha 1, Dlouhá 28 | Praha1, Panská 1 | Praha 1, Pánská pasáž, Na Příkopě 23

Turnov, nám. Českého ráje 4 | Liberec, OC Nisa | České Budějovice, Dr. Stejskala 9 | Český Krumlov, Latrán 53

www.granat.cz  |  www.granat-shop.cz

Nechte se i vy inspirovat krásou českých granátů 
a poznejte jeho moc a sílu.
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a důl s úpravnou v Podsedicích a podnikové prodejny. 
K  tomu pro naši fi rmu externě pracují specialisté 
především v  oboru hornictví, ekologie a  právních 
služeb.

Hudební fanoušci jistě znají sošky pro anketu Čes-
ký slavík Mattoni. Jak dlouho již trvá spolupráce 
s  pořadatelem akce a  jak vůbec celá tato zajímavá 
spolupráce vznikla?  

Spolupráce s  agenturou Musica Bohemica trvá již 
od roku 1996. Agentura hledala českou fi rmu, která 
by pro ně byla schopna vyrábět výjimečné ceny pro 
vítězné interprety. Volba nakonec padla na naši fi r-
mu a ve spolupráci se sochařkou Helenou Hrabovou 
vznikl návrh hlavní ceny a odznaků. Hlavní cena je 
kombinací skla, zlaceného bronzu, stříbra a českého 
granátu, odznak je vyroben z příslušného kovu (zla-
to, stříbro a bronz) s českými granáty. Další ceny již 
navrhovali naši designeři (Absolutní slavík, Objev 
roku, atd.). 

Pokud někdo vlastní vaše šperky, jak nejlépe by je 
měl udržovat, aby nedošlo k poškození kamene?

Český granát je velmi odolný kámen, který lze při 
běžném nošení poškodit pouze mechanicky. Takže 
předcházet nárazům a poškrábání. 

Provádíte také opravy či repliky částí či celých his-
toricky cenných šperků s českými granáty? 

Opravy granátových šperků, případně i  jejich re-
pliky provádí naše podniková opravna. V  případě, 
že se jedná o  párový šperk, je vždy lépe zhotovit 
celý pár. U  ruční výroby je totiž problém napodo-
bit odchylky v provedení šperků a barvě a výbrusu 
kamenů.

Zákazníci často preferují návštěvu v podnikových 
prodejnách. Kde všude by mohli vaše prodejny najít?

V současnosti máme 3 prodejny v Praze, dále v Tur-
nově, Českých Budějovicích, Českém Krumlově a v Li-

berci. Všechny potřebné údaje (adresa, prodejní doba, 
kontakt atd.) najdete na našich webových stránkách.

Vyrábíte také sortiment pro muže… O jaké výrobky 
se jedná a kde je lze zakoupit?

Z výrobků pro muže lze především jmenovat man-
žetové knofl íky, kravatové spony a  jehlice a  pánské 
prsteny. Zakoupit je můžete v  našich prodejnách 
a u smluvních partnerů.

Kromě šperků z  českých granátů vyrábíte také 
šperky z  jiných drahokamů. Neuvěřitelné množství 
modelů šperků přímo láká k otázce – jedná se návrhy 
přímo vašich návrhářů?

Naše oddělení vývoje a  designu zásobuje výrobu 
stále dalšími a dalšími návrhy, takže v průběhu let se 
naše kolekce rozrostla na několik tisíc vlastních vzo-
rů. Samozřejmě se všechny nevyrábí, část je již pro 
archivní účely. Nejprodávanější a nejžádanější mode-
ly najdete v našem novém katalogu, který jsme vydali 
v loňském roce a kde je vyobrazeno cca 1000 typů. 

Ve vašem e-shopu lze nalézt širokou nabídku šper-
ků. Vyrábíte ale také šperky na zakázku, na základě 
vlastních návrhů zákazníků?

Samozřejmě, že v družstvu vznikají i šperky podle 
přání našich zákazníků a podle jejich návrhů, případ-
ně upravíme naše šperky podle jejich přání. Například 
v  loňském roce si jeden zákazník koupil soupravu 
stříbrných šperků v kombinaci český granát s vltaví-
ny a tak se mu zalíbila, že si objednal podobnou – ve 
zlatě a  kombinaci český granát s  diamanty. Nutno 
podotknout, že výsledný šperk byl velkolepý, protože 
diamant ve výbrusu triangl (trojúhelník) 10 x 10 mm 
se nevidí každý den.

V  té souvislosti se pravidelně zúčastňujete také 
šperkařských soutěží v rámci veletrhu Hodiny a Kle-
noty. Pane předsedo, jaké, pro vás významné oceně-
ní, i mimo tento veletrh, byste rád zdůraznil?
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Granát, d.u.v., Turnov – oznámení o akvizici
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov získala 
akvizicí 100% vlastnický podíl ve společnosti TRI-
TON TURNOV s.r.o.. Spojením fi rem vznikla nejširší 
nabídka granátových šperků, které jsou dodávány 
zákazníkům ve velmi vysoké kvalitě a její  graná-
tové šperky nesou označení původu„ Český granát“ 
a „Český granátový šperk“.  Granát, d.u.v., Turnov 
je majitelem dolů na český granát. Certifi kát spolu 
s puncovní výrobní značkou družstva  „G“  garan-
tuje naleziště kamene a původ šperku.

GRANÁT, DRUŽSTVO UMĚLECKÉ 
VÝROBY, TURNOV 

Družstvo má více než šedesátiletou tradici výro-
by šperků s českými granáty v Turnově a v České 
republice. Tehdejší družstvo vzniklo sjednocením 
menších soukromých fi rem zlatníků v  roce 1953. 
V té době se pracoviště družstva nacházela na růz-
ných místech v  blízkém i  dalekém okolí Turnova 
např. v  Českém Dubu, Dolním Bousově, Lomnici 
nad Popelkou a v Rovensku pod Troskami. Z důvo-
du roztříštěnosti provozoven a dílen se v roce 1957 
začalo s výstavbou nové provozní budovy v Turno-
vě na Výšince. O dva roky později se začala výroba 
soustřeďovat do nových prostor. V Turnově na Vý-
šince tak vznikl nový výrobní komplex, který byl 
základem dnešního družstva Granát Turnov.

V  roce 1961 došlo ke sloučení družstev Granát, 
d.u.v. Turnov a  Precious Turnov. Družstvo Gra-
nát vyrábělo šperky, Precious sdružoval brusiče 
drahokamů. Nové družstvo, které neslo název 
GRANÁT, družstvo umělecké výroby, Turnov tak 
zajišťovalo výrobu nejen stříbrných a zlatých gra-
nátových šperků, ale také produkci fazónových 
zlatých a stříbrných šperků s přírodními i synte-
tickými kameny.

Granát, d.u.v., Turnov je dnes největším výrob-
cem originálních šperků s  českými granáty. Aby 
bylo možné zajistit dostatečné množství suroviny 
českého granátu, stalo se družstvo Granát Turnov 
majitelem povolení k  těžbě suroviny, které mu 
jako jedinému v  České republice vydal Báňský 
úřad Most. Následně se družstvo stalo vlastníkem 
jediných dolů pro těžbu granátové suroviny, které 
se nacházejí v  Podsedicích na Litoměřicku. Touto 
investicí si družstvo Granát Turnov zajistilo na 
dlouhá léta jistotu získávání jedinečné suroviny, 
která je pro produkci nezbytná.

Družstvo Granát Turnov prošlo v roce 1992 úspěš-
ně transformací a stalo se družstvem vlastníků.

 Družstvo má kromě své sítě prodejen řadu ob-
chodních partnerů v  České republice i  zahraničí. 
Šperky z dílem Granátu Turnov se prodávají v celé 
České republice a ve všech kontinentech světa. Ve 
své široké nabídce má družstvo největší kolekci 
originálních šperků s českými granáty jak ze zla-
ta tak i  stříbra. Kolekci tvoří modely, navazující 
na historickou tradici a  oblíbenost těchto šperků 
ve světě, ale i nové módní designy, které přibližují 
tradiční klasické granátové šperky mladší genera-
ci zákazníků a kombinují tradice s módními směry 
současné doby. Družstvo spolupracuje se součas-
nými designéry a nabízí ve své produkci také ko-
lekci módních trendových modelů.Rozhovor připravila Jana Henychová.

Foto: archiv družstva Granát

Kromě řady ocenění ze světových výstav (Grand 
prix v Montrealu, Bruselu a Osace) je naše fi rma drži-
telem titulu Rodinné stříbro a několikrát se umístila 
mezi 100 nejlepšími fi rmami ČR. Ale to je historie 
a pro mě osobně (i když to bude znít jako klišé) je nej-
větším oceněním spokojenost nejen našich zákazní-
ků, ale i našich zaměstnanců.

Vaše šperky byly také dány jako dar významným 
osobnostem… Můžete našim čtenářům přiblížit, 
o koho šlo?

Byly to dary jak pro osobnosti české politiky (pre-
zidenti Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman), tak 
pro zahraniční osobnosti (např. Jan Pavel II., Benedikt 
XVI., Clintonovi a Obamovi, princ Charles s lady Ca-
millou). Protože naše družstvo dodává výrobky pro 
Úřad vlády, Parlament ČR, správu Pražského hradu 
a  řadu velvyslanectví, můžeme se jenom domýšlet, 
kde všude by bylo možno naše výrobky objevit.

Pokud by vaše šperky měl zájem prodávat napří-
klad nějaký externí obchod, na koho se může přímo 
obrátit?

Může se obrátit přímo na naše obchodní oddělení, 
kde ho seznámí s  obchodními podmínkami a  v  naší 
vzorkovně se může seznámit s  aktuální kolekcí, aby 
získal podrobnější představu o  našich výrobcích 
a možnostech spolupráce. Může zde také získat katalog 
pro snadnější tvorbu objednávek a případně si objed-
nat z nabídky hotového zboží. Pro naše zákazníky totiž 
udržujeme zásobu nejprodávanějšího zboží, abychom 
mohli okamžitě reagovat na jejich potřeby. Navíc pro 
naše obchodní partnery chystáme velkoobchodní 
e-shop, kde si budou moci v pohodlí své kanceláře vy-
tvořit objednávku přímo z hotového zboží na skladě.

Děkuji za rozhovor.

www.granat.eu
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V Táboře vám pomohou zdravotně 
znevýhodnění pracovníci
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„Zabýváme se  především  ručním balením a  kom-
pletací výrobků pro zdravotnictví, plastových příbo-
rů a  dalšího zboží, pro něž je třeba využít speciální 
sterilní prostory. Disponujeme ale i  halou vhodnou 
k  méně hygienicky specializovaným službám jako 
je kompletace tiskových materiálů, balení do smršťo-
vací folie a jiné,“ vypočítává možnosti vedoucí mon-
táží Hana Šimáková. 

Divize disponuje  speciálními sterilním prosto-
ry  vhodnými pro montáž infuzních setů a  výrobků 
pro zdravotnictví. Provádí adjustaci léčiv, léčivých 
přípravků a potravinových doplňků. Pro zdravotnic-
tví také montuje, kompletuje a balí infuzní sety. Za-
městnanci montují polotovary, kompletují výrobky 
nebo balí zboží do smršťovací fólie. 

Divize montáže ulevuje fi rmám, které potřebují 
něco zkompletovat jen čas od času nebo na to nemají 
své kapacity. V rámci této služby mohou fi rmy jednak 
podpořit zdravotně znevýhodněné pracovníky a jed-
nak dosáhnout daňové úspory ve formě náhradního 
plnění. 

Divize MONTÁŽE sídlí v budově výrobního družstva 
DITA v Táboře. Veškeré informace vám poskytne ve-
doucí této divize Hana Šimáková (simakova@dita.cz).

Text: Petra Novotná
Foto: archiv družstva DITA

www.dita.cz 

Zavinovačky, fusaky, trička, přikrývky a další textilní produkty se 
asi mnohým z vás vybaví jako první, když se řekne DITA. Ovšem toto 
jihočeské družstvo invalidů má i jiné divize než je ta textilní. Například 
divize montáže nabízí pracovní uplatnění zdravotně znevýhodněným 
lidem. Takových v družstvu DITA pracuje 35.

VD_3_2018.indd   17 27.03.18   13:29



Pracovníci odboru zaměstnanosti 
osob se zdravotním postižení svazu 
využili návštěvy družstva k  pro-
hlídce nových pracovišť a  skladů, 
které se zúčastnili kromě předse-
dy družstva Jana Fialy i  vedoucí 
středisek a také emeritní předseda 
družstva Eduard Cipra, který se po-
dílel na stavbě a její přípravě v roli 

zástupce investora a  technického 
dozoru. 

Práci zde najde zatím okolo tři-
cítky zaměstnanců, především 
na montážních a  kompletačních 
činnostech pro zahraničního zá-
kazníka, nevyžadujících speciální 
kvalifi kaci a vhodných pro pracov-
ní uplatnění OZP. 

Družstvo bylo založeno v  roce 
1921. V  současné době zaměstná-
vá přes 350 zaměstnanců, z  toho 
je převážná většina, tedy kolem 
84 procent zaměstnanců se zdra-
votním postižením a  těžším zdra-
votním postižením. Družstvo má 
především službový charakter, 
svou činnost provozuje ve vlastních 
a  najatých prostorách. Zajišťuje 
fyzickou ostrahu - tzn. vrátné pro 
různé podniky, úřady, ale i  noční 
ostrahu objektů, informační služ-
bu, tam kde je potřeba střežit objekt 
24 hodin denně. Družstvo nabízí 
připojení objektů na Pult Cent-
ralizované Ochrany (PCO) včetně 
výjezdů do objektů vlastní zásaho-

vou skupinou, dále on-line střežení 
objektů přes kamerový systém, 
bezpečnostní doprovod osobám při 
převozu hotovosti a cenin, bezpeč-
nostní ochranu při společenských 
a  jiných akcích a  podobně. Druž-
stvo SLUŽBA dále nabízí instalaci 
a projektování elektronické zabez-
pečovací signalizace z  vybraných 
zahraničích i českých komponentů. 
Kompletní nabídku činnosti druž-
stva lze najít na internetových 
stránkách www.sluzbavd.cz. 

Text: Ing. Karel Rychtář
Foto: archiv družstva
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a Družstvo SLUŽBA České Budějovice 
má novou halu

Novou montážní halu, která slouží současně jako distribuční stře-
disko pro další montážní pracoviště družstva, uvedlo do provozu 
v lednu 2018 družstvo SLUŽBA, které je pravidelně oceňováno v sou-
těži Výrobní družstvo roku na Valném shromáždění SČMVD. Pro její 
vybudování posloužil nevyužitý pozemek družstva. Jedná se o velmi 
úsporné řešení splňující všechny moderní požadavky včetně bezba-
riérových přístupů, sociálního a komunikačního zázemí, nezbytných 
pro práci lidí se zdravotním postižením. 
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„Rád bych především pogratulo-
val všem, kteří stojí za úspěchem 
vítězného vozu. Jeho výrobce, 
ŠKODA AUTO, je významným čle-
nem našeho sdružení stejně jako 
21 fi rem, které do Škoda Karoq 
dodávají své komponenty,“ uvedl 
výkonný ředitel Sdružení auto-
mobilového průmyslu (AutoSAP) 
Zdeněk Petzl. Jak dále řekl, anketa 
dodavatelů pro auta nominovaná 
do této soutěže i  letos ukázala, 
jak významné mají dodavatelé 
zastoupení prostřednictvím své 
produkce v  osobních automobi-

lech nejprestižnějších světových 
značek, vyráběných na celém 
světě. „Je zcela přirozené, že právě 
u  domácího výrobce je toto za-
stoupení nejvyšší,“ dodal.

AutoSAP bylo i  letos tradičním 
partnerem ankety Auto roku 2018 
v České republice a zároveň vyhla-

šovatelem doprovodné akce Do-
davatel pro Auto roku 2018. Letos 
se do soutěže zapojily tři desítky 

členských fi rem AutoSAP, dodá-
vajících díly do převážné většiny 
všech 34 nominovaných vozů.

V  pořadí již 24. ročník soutěže 
umožnil dodavatelům automobi-
lového průmyslu představit svoje 
produkty, které se uplatnily ve 
vozech přihlášených do soutěže.

Družstvo DRUPOL, jehož his-
torie sahá až do roku 1935, má 
v  současné době 4 provozovny 
s vlastní výrobou a službami a cca 
90 zaměstnanci. Zabývá se speci-
alizovanou a  sériovou kovovýro-
bou. Dodává do automobilového 
a  nábytkářského průmyslu, vý-
roby a  servisu topných zařízení, 
energetiky a  dopravy. Provozuje 
autosalony a  servis automobilů 
ŠKODA, dále se zabývá prodejem, 
servisem a  poradenstvím za-
hradní a  lesní techniky. Výrobky 
a služby výrobního družstva DRU-
POL jsou zárukou kvality, vyso-
kých standardů, tradice, férového 
přístupu a loajality k partnerům. 

Text: Jana Henychová
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aVýrobní družstvo DRUPOL získalo 
ocenění Dodavatel pro Auto roku 2018
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www.drupol.cz    www.autosap.cz

Výrobní družstvo DRUPOL je jednou z 21 fi rem, které získaly označení Dodavatel pro Auto roku 
2018. Prvenství v soutěži si odnesl vítězný vůz ŠKODA Karoq. DRUPOL je výrobcem matic pro 
podélný střešní nosič. 
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Situace v informačním systému před implementací 
ERP OR-SYSTEM

Ještě na počátku roku 1999 v  družstvu používali 
více malých aplikačních SW řešení bez vzájemných 
datových vazeb. Proto se rozhodli hledat nové, praxí 
osvědčené řešení komplexního ERP systému a ve fi -
nále vybrali OR-SYSTEM, společné dílo fi rem OR-CZ 
a  ORTEX. OR-SYSTEM přesvědčil svým zaměřením 
na výrobní sféru v  oblasti plánování a  řízení vý-
roby, logistiky a  automatizace 
procesů. 

Vybrané procesy po zavedení 
OR-SYSTEM, které jsou pro 
OBZOR důležité

•  evidence základních dat (ob-
chodní partneři, položky, 
podmínky, rabatová matice, 
ceníky, …),

•  obchodní procesy (objednáv-
ka, dodací list, nákladový list, 
faktura),

•  nákup (návrhy potřeb, požadavky, dodavatelské 
objednávky, skladové pohyby),

•  TPV (kusovníky, technologické postupy, výkonové 
normy),

•  kalkulace plánované, simulace změn nákladů, kal-
kulace výsledné,

•  výroba (plánování výroby, výrobní dávky, odhla-
šování operací přes mobilní aplikaci, automatické 
výdeje na příjmy),

•  fi nanční účetnictví a controlling, správa majetku, 
řízení lidských zdrojů a mzdy,

•  cestovní příkazy tuzemské i zahraniční, workfl ow 
pro schvalování dokumentů,

•  automatické sestavy pro potřeby vykazování ná-
hradního plnění a zaměstnanosti OZP.

Předseda družstva Zdeněk Sobota podotýká:
„V našem zaměření dodávek pro automobilní sektor 

je důležitá fl exibilita dodávek, včetně automatizo-

vané elektronické výměny objednávek a  fakturace 
(EDI). OR-SYSTEM nám pomáhá udržovat přiměřené 
zásoby a sníženou míru komunikace s odběrateli.“

Několik stěžejních přínosů nasazení ERP OR-SYS-
TEM pro OBZOR

•  sjednocení dat – odstranění duplicitního zpraco-
vání a důraz na bezpečnost dat,

•  evidence celého obchodního případu v  informač-
ním systému,

•  zavedení výroby i  na další 
střediska a  zrychlení prů-
chodu produktů výrobou,

•  monitoring platební morál-
ky,

•  manažerská data, ad hoc re-
porting v přehledných apli-
kacích Business Inteligence,

•  rutinní používání, proško-
lený personál a konzistentní 
podpora dodavatele,

•  komunikace pouze s jedním odpovědným zástup-
cem dodavatele.

Ing. Romana Honomichlová, ekonomka družstva, 
připojuje: 

„Vsadili jsme na spolupráci a  partnerství s  OR-CZ, 
které se vyplácí. V  loňském roce jsme systém dopl-
nili o pokročilé manažerské aplikace – tzv. Business 
Intelligence, které mají stejný analytický základ, jako 
používají světoví lídři v průmyslu. Dnes máme rychlý 
reporting za rozumnou cenu s využitím moderního 
pronájmu v  OR Cloudu.  BI nadstavba nám pomohla 
odhalit rezervy v  některých normách a  postupech. 
V další perspektivě se chystáme na generační změnu, 
tj. migraci na inovovaný OR-SYSTEM Open, který 
posouvá možnosti integrace s externími SW k vysoké 
automatizaci průmyslových procesů.“

Text: Mgr. Pavel Horáček
Foto: archiv družstva OBZOR

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň 
má komplexní informační systém 
pro strategické i operativní řízení

20  
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V družstvu OBZOR se úspěšně vypořádali se všemi nástrahami vývoje ekonomiky 
a řízení v průmyslu od konce devadesátých let a jsou nyní připraveni i na nové 
výzvy v oblasti automatizace a přechodu na tzv. Průmysl 4.0.

www.obzor-plzen.cz

VD_3_2018.indd   20 27.03.18   13:30



ru
b

ri
ka

 m
an

až
er

ů
 d

ru
žs

te
vSvětová zaměstnanost a sociální výhled 

– trendy v roce 2018
cích se a  rozvojových zemích má příjem na domác-
nost, nebo spotřebu na obyvatele nižší než 1,90 USD 
za den. Celkově je pokrok ve snižování pracovní 
chudoby příliš pomalý, aby udržel krok s  rostoucí 
pracovní sílou v rozvojových zemích, kde se očekává, 
že počet pracujících v  extrémní pracovní chudobě 
v  roce 2018 překročí 114 milionů lidí, tj. 40 % všech 
zaměstnaných osob. Rozvíjející se země na druhou 
stranu dosáhly významného pokroku ve snižování 
extrémní pracovní chudoby, která dle odhadu v roce 
2017 postihovala méně než 8 % (přibližně 190 milionů) 
pracovníků.

Významné rozdíly ve výsledcích zaměstnanosti 
nadále existují mezi jednotlivými regiony a zeměmi. 
Svět má i nadále různorodé trendy v oblasti zaměst-
nanosti. Očekává se, že rozvinuté země vstoupí do 

šestého roku, kdy klesala míra nezaměstnanosti, kte-
rá v roce 2018 poklesne na 5,5 %, což je nejnižší úroveň 
od roku 2007. Přesto mnoho zemí i nadále vykazuje 
vysokou míru nedostatečného využívání pracovní 
síly s velkým podílem znevýhodněných pracovníků 
a rostoucími dopady nedobrovolného zaměstnání na 
částečný úvazek. 

Některé rozvíjející se země zaznamenaly v  letech 
2014 až 2017 výrazný nárůst míry nezaměstnanosti 
způsobený velkým hospodářským poklesem, částeč-
ně kvůli propadu cen komodit v mnoha velkých eko-
nomikách, jako je Brazílie a Ruská federace. Rok 2018 
představuje bod obratu, jelikož se očekává, že míra 
nezaměstnanosti klesne na 5,5 %.

Stále ještě přetrvávají nerovnosti na trhu práce. Zá-
kladem tohoto trendu na trhu práce jsou rozdíly mezi 
řadou demografi ckých skupin. Genderové rozdíly 

Mezinárodní organizace práce (ILO) vydává zprá-
vu pod názvem „Světová zaměstnanost a sociální 
výhled: trendy v roce 2018“, která se zaměřuje na 
současný stav trhu práce, vyhodnocuje nejnověj-
ší vývoj a  provádí globální a  regionální projekce 
nezaměstnanosti. Níže uvádíme stručné shrnutí 
zprávy, její plné znění naleznete na www.ilo.org.

Globální hospodářský růst se zvýšil a očekává se, že 
zůstane poměrně stabilní, avšak nízký. 

V roce 2017 vzrostl na 3,6 % poté, kdy v roce 2016 do-
sáhl svého šestiletého minima ve výši 3,2 %. Budoucí 
růst pravděpodobně zůstane pod hranicí 4 %, neboť 
ekonomická aktivita se standardizuje ve většině vý-
znamných ekonomik bez výrazného podnětu a fi xní 
investice zůstávají na umírněné úrovni.

Celosvětová nezaměstnanost zůstává zvýšená 
a  představuje téměř 190 milionů nezaměstnaných. 
Podle nového odhadu Mezinárodní organizace prá-
ce (ILO) se očekává, že míra celosvětové nezaměst-
nanosti se v  roce 2018 mírně sníží na 5,5 % (oproti 
5,6 % v  roce 2017). Avšak s  rostoucím počtem osob, 
které vstupují na trh práce, je možné očekávat, že 
zatímco celosvětová míra nezaměstnanosti zůstane 
v podstatě nezměněna, počet nezaměstnaných prav-
děpodobně vzroste o 1,3 milionu.

Na vzestupu jsou zranitelná zaměstnání. Zlepše-
ní v  této oblasti zaměstnanosti by měla být pouze 
mírná a  počet pracovníků ve zranitelných formách 
zaměstnání (např. osob samostatně výdělečně čin-
ných a  spolupracujících rodinných pracovníků) se 
v  nadcházejících letech pravděpodobně zvýší. V  ce-
losvětovém měřítku se v minulosti dosáhlo pokroku 
v oblasti snižování zranitelných pracovních poměrů, 
v podstatě se jejich počty ustálily od roku 2012. Odha-
duje se, že v roce 2017 přibližně 42 % pracovníků (1,4 
miliardy) na celém světě pracovalo ve zranitelných 
formách zaměstnání, přičemž se očekává, že tento 
podíl zůstane zvláště v rozvojových a rozvíjejících se 
zemích obzvlášť vysoký, a  to nad 76 % a  46 %. Sou-
časná prognóza je znepokojivá a naznačuje, že počet 
lidí ve zranitelném zaměstnání se v letech 2018 a 2019 
zvýší téměř o 17 milionů ročně.

Tempo snižování počtu „chudých pracujících“ se 
zpomaluje. Podobně tak celosvětový trh práce zazna-
menal jen nevýrazný pokrok v  této oblasti. V  roce 
2017 zůstala rozšířená extrémní pracovní chudoba, 
přičemž více než 300 milionů pracujících v rozvíjejí-
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verní Africe a v arabských státech, kde ženám hrozí 
dvakrát větší pravděpodobnost nezaměstnanosti než 
mužům. Jakmile nastoupí do zaměstnání, ženy čelí 
segregaci z  hlediska sektoru, povolání a  typu pra-
covního poměru, což často vede k  omezenému pří-
stupu ke kvalitnímu zaměstnání. Například 82 % žen 
v rozvojových zemích bylo v roce 2017 zaměstnáno ve 
zranitelných formách zaměstnání oproti 72 % mužů.

Nedostatek pracovních příležitostí pro mládež 
(osoby mladší než 25 let) představuje další význam-
nou globální výzvu. Mladí lidé jsou mnohem méně 
zaměstnáni než dospělí, přičemž celosvětová míra 
nezaměstnanosti mládeže činí 13 %, což je třikrát 
vyšší hodnota než míra nezaměstnanosti u dospělých 
(4,3 %). Problém je zvláště naléhavý v  severní Afri-
ce, kde téměř 30 % mladých lidí na trhu práce nemá 
zaměstnání. Důležitý je také fakt, že mezi mladými 
pracovníky existují nerovnosti mezi ženami a muži, 
což ještě více ztěžuje úspěch ve snižování rozdílů 
mezi pohlavími.

Pokud se podíváme do budoucnosti, předpokládané 
strukturální přesuny do odvětví služeb by mohly vy-

tvořit komplexní tlaky na kvalitu pracovních míst. 
Od vnitřních a vnějších faktorů, jako je technologic-
ký pokrok, kapitálová akumulace, globalizace, demo-
grafi e a vládní politiky se očekává, že budou i nadále 
stimulovat přerozdělení zaměstnanosti napříč od-
větvími výroby. Ve všech příjmových skupinách se 
předpokládá, že v  odvětví služeb bude zaměstnán 
neustále rostoucí počet zaměstnanců, zatímco za-
městnanost v  zemědělství bude pokračovat v  dlou-
hodobém klesajícím trendu. 

Stárnoucí populace přinese další tlak na budoucí vý-
zvy na trhu práce. V důsledku rostoucí střední délky 
života a klesající míry porodnosti se celosvětový růst 
populace výrazně zpomalil a  očekává se, že tato ten-
dence bude pokračovat i v příštích několika desetile-
tích. Pokud jde o  rozvinuté země, odhaduje se, že do 
roku 2030 bude na každých deset pracovně aktivních 
osob připadat pět osob ve věku 65 let a více. Podpora 
zaměstnatelnosti pracovníků prostřednictvím celoži-
votního vzdělávání je proto důležitým klíčem k rozší-
ření jejich pracovních příležitostí, a to i ve vyšším věku. 

Zdroj: Mezinárodní organizace práce (ILO) 
(-vr-)

Generálním ředitelem ICA 
zvolen Bruno Roelants

na základě jednotli-
vých odvětví a oborů, 
v  nichž družstva pů-
sobí. Teritoriálně je 
svaz rozdělen do čtyř 
organizací – Coope-
ratives Europe (Druž-
stva Evropa), ICA 
Africa, ICA Americas 
a  ICA Asia – Pacifi c. 
Na vzestupu je druž-
stevní hnutí především v rozvíjejících se zemích, ja-
kými jsou Brazílie, Čína nebo Indie, ale silná jsou také 
evropská družstva, jejichž počet od roku 2009 vzrostl 
o  12 procent. České družstevnictví je v  Mezinárod-
ním družstevním svazu zastoupeno prostřednictvím 
Družstevní Asociace ČR, která je národní družstevní 
centrálou.

Zdroj : Mezinárodní družstevní svaz
(-rs-)

Novým generálním ředitelem Mezinárodního 
družstevního svazu (ICA) byl zvolen Bruno 
Roelants, někdejší generální tajemník Meziná-
rodní organizace průmyslových a  řemeslných 
výrobních družstev CICOPA.

Roelants, který do funkce generálního ředitele ICA 
nastoupí v nadcházejících týdnech, nahradí Charlese 
Goulda, jenž v loňském roce oznámil své rozhodnutí 
odejít do důchodu. Roelants má za sebou dlouholeté 
úspěšné působení v organizaci CICOPA. Pod jeho ve-
dením se počet členů CICOPA zvýšil z 18 zemí v roce 
2002 na 32 zemí v roce 2018.

Mezinárodní družstevní svaz byl založen v roce 1895 
a  v  současnosti sdružuje 292 národních družstev-
ních organizací z 95 zemí světa. V celkových číslech 
reprezentuje 2,6 milionu družstev s  více jak jednou 
miliardou členů a  250 miliony zaměstnanců, což 
z něj dělá největší nevládní organizaci na světě. Čin-
nost je organizována jak teritoriálně, tak i sektorově 
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nástroje, jak se vyrovnat s nástupem 
umělé inteligence

Do roku 2025 bude 90 procent pracovních míst vy-
žadovat digitální dovednosti, ale pouze 40 procent 
občanů EU bude splňovat tato kritéria. Pokud chceme 
těžit z výhod umělé inteligence, musíme odpovídají-
cím způsobem kvalifi kovat naši pracovní sílu.

Etapa umělé inteligence nemusí být nutně považo-
vána za negativní období spojené se ztrátou pracov-
ních míst a mizejícími průmyslovými obory. Existuje 
mnoho příležitostí k získání nových pracovních míst 
a dovedností, kde se zaměstnavatelé řídí změnami jak 
v oblasti technologií, tak v oblasti odborné přípravy. 

V této souvislosti je třeba vyzdvihnout činnost Glo-
bální sítě pro učňovské vzdělávání (GAN), která je 
nezávislou a neutrální švýcarskou asociací se sídlem 
v Ženevě  a která vytvořila platformu, v jejímž rámci 
spolupracují  společnosti, organizace zaměstnavate-
lů, sdružení a mezinárodní organizace z celého světa. 
Cílem je celosvětová podpora a propagace učňovské-
ho vzdělávání a  vytváření pracovních příležitostí 
pro mládež a  zajištění dovedností pro podnikání. 
Zaměřuje se také na nezaměstnanost mládeže, na 
problémy nesouladu v kvalifi kacích a možnost stáží. 
Je podporována předními světovými fi rmami.

Také společnost Microsoft se zavázala posílit do-
vednosti, které potřebují pro budoucí zaměstnání 
mladí lidé. Spolu s  GAN a  s  dalšími společnostmi 
(např. Adecco Group, UBS) zahájila  program učňov-
ského vzdělávání. Společnost Microsoft se zavázala, 
že od července 2016 do července 2018 rozšíří přístup 
k  digitálnímu vzdělávání pro pět milionů mladých 
lidí ve 28 členských státech EU.

Zdroj: Světové ekonomické fórum
(-vr-)

Čelíme výzvě umělé inteligence (AI), která mění 
způsob, jakým pracujeme ve všech průmyslových 
odvětvích. Co můžeme udělat, abychom zajistili 
hladší přechod pro zaměstnance?

Světové ekonomické fórum předpovídá, že do roku 
2020 zmizí více než pět milionů pracovních míst ve 
výrobním sektoru a službách. Přesto můžeme očeká-
vat, že umělá inteligence dokáže vytvořit pracovní 
místa jinde. Podle nedávného průzkumu společnosti 
Capgemini již dnes čtyři z pěti fi rem vytvářejí nová 
pracovní místa prostřednictvím systémů založených 
na umělé inteligenci. 

Velkou důležitost má podpora efektivních inter-
vencí, jako jsou programy odborné přípravy, zejmé-
na učňovského vzdělávání jako způsobu, jak zaručit 
dovednosti zaměstnanců a  pomoci jim vyrovnat se 
s  nástupem umělé inteligence. Přestože vzdělává-
ní a  odborná příprava jsou ve většině zemí obvykle 
odpovědností veřejného sektoru, fi rmy stále více 
uznávají jejich význam a snaží se reagovat na potře-
by vzdělávání a odborné přípravy svých  budoucích 
pracovníků.

Učební obory se mohou pochlubit vysokou úrovní 
návratnosti investic jak pro podniky, tak pokud jde 
o kariéru učňů, ale stále existují následující překážky:

 
•  stigma – učňovské obory a odborná příprava jsou 

stále ještě vnímány jako druhořadá cesta v porov-
nání se studiem na univerzitě. Široká veřejnost si 
často neuvědomuje, že učňovské vzdělávání bude 
existovat více v  budoucích průmyslových odvět-
vích, které budou souviset se světem umělé inte-
ligence včetně bankovnictví, IT, lidských zdrojů, 
zdravotnictví a cestovního ruchu,

•  náklady a komplikovanost – regulace učňovského 
vzdělávání může být v  mnoha zemích složitým 
procesem, a  tudíž překážkou pro zaměstnavate-
le a  případné kandidáty učňovských oborů. Bez 
správných pobídek a zjednodušení administrativy 
pro zaměstnavatele je méně pravděpodobné, že bu-
dou probíhat inovace v odborné přípravě. Zaměst-
navatelé v řadě zemí podnikají kroky k tomu, aby 
se změnily právní předpisy v jejich prospěch.
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Pokračování z  časopisu Výrobní družstevnictví 
č. 2/2018

SELEKČNÍ TLAK    
Při přijímání někoho nového do týmu podniku by-

chom měli učinit minimálně tyto kroky:

•  analyzovat jeho pracovní výsledky v  minulosti 
a k tomu směřovat i otázky. Tedy zda v předešlých 
zaměstnáních spíše vítězil (měl dobré pracovní vý-
sledky), nebo spíše selhával (převládají výmluvy, 
žádný důkaz). Otázky lze různě modifi kovat atd., 

•  použít jednoduchý osobnostní dotazník, tzv. 
U-test. Jde o  jakýsi test, není vůbec náročný (jen 
se zaškrtávají odpovědi), má slušnou vypovídací 
hodnotu a trvá jen do 30 minut,   

•  navodit moment překvapení, ten následuje po 
položení obvyklých (očekávaných) otázek v rámci 
přijímacího pohovoru. Tento nečekaný moment 
rozbije sociální masku, jde tedy o jakési demasko-
vání, maska spadne a projeví se pravé já. 

Pokud využijeme všechny výše popsané typy ověře-
ní, je vysoká šance na obohacení podnikového týmu 
směrem k vyšší kvalitě. Při větším počtu uchazečů se 
doporučuje absolvovat více kol výběru a počítat s tím 
při formulaci otázek a  celé strategie výběru. Podí-
vejte se pod povrch PR (kolikrát jde jen o nacvičený 
umělecký dojem), realita může být děsivá, resp. dě-
sivější než si vůbec dovedete představit. Tou realitou 
je zde myšlen charakter, EQ, odbornost atd. Jsou tací 
co si hledí jen zviditelňování (tedy PR), laicky řečeno, 
jim jde jen o jakýsi umělecký dojem. 

RYSY PŘÍSLUŠNOSTI      
Každopádně pro všechny tyto typy je charakteris-

tické manipulativní chování, které zpočátku může být 
kladem. Jaká naivita. Jen v krátkosti, psychopata cha-
rakterizuje vysoká potřeba vzrušení a nízká míra em-
patie, nepociťují lítost ani vinu – určitě je znáte a líbí se 
vám to. Často se uchyluje vůči svým podřízeným k za-
strašování (hard strategie), což se jeho nadřízeným 
může i líbit a říkají „to je člověk na svém místě“.  Jaký 
omyl, do fi rmy si je nepřejte. Narcista je egocentrický 
a domýšlivý a má pocit nadřazenosti. Dokonce si myslí, 
že na vše má nárok, enormně usiluje o získání prestiže 
a vysokého postavení. Při manipulacích více používá 
soft strategie, tedy falešné lichotky, komplimenty atp. 
Machiavelista, ten je namíchán z obou lidských „zrůd“, 
a  k  tomu je skvělý manipulátor a  přesvědčivý lhář. 
Svou inteligenci používají zejména ve svůj prospěch, 
i když tvrdí opak, tak jak to nezřídka činí politici, čest 
výjimkám. Pokud se vám dostane do kožichu něco 

Strategie - výběrová řízení
tak lidsky zrůdného – viz výše, tak jste si zadělali na 
značné problémy. Pokud o  přijímání rozhoduje např. 
představenstvo, jde o morální hazard. Dá se tomu ale 
bránit - viz Selekční tlak.      

MARKETING    
Cílem marketingu je znát zákazníky, rozumět jim 

tak dobře, že naše produkty nebo služby jim vyhovují 
a  „prodávají“ se samy. Tajemství účinné propagace 
jako součásti marketingu souvisí s tím, že co děláme, 
děláme dobře. Marketing lze též defi novat jako vy-
tvoření produktu a z  toho plynoucí jakési obchodní 
strategie. 

Dále zabalení produktu, zde jde o  jakési odlišení 
pro cílovou skupinu, podle toho co očekává náš klient 
(necílená reklama již dnes moc nefunguje – je třeba 
selektovat pro každého jinak, dnes již musíme znát 
potřeby zákazníka, doslova jeho chtění). Třetí složkou 
marketingu je umístění produktu.  Další klíčovou věcí 
v marketingu je  odezva. Ta je měřena např. členstvím, 
nákupem produktů, zaplacením zálohy, osobní návště-
vou, zájmem zákazníka, zaregistrováním k odběru  el. 
pošty, newslettru, bulletinu, novinek atd.  

Jde o  to, mít dobrý produkt, kvalitní lidi, aby nás 
někdo mimo fi rmu doporučoval, což je vždy mimo-
řádně účinné, k tomu mít řadu opor, např. skvělý ka-
talog, bulletin, web atd. V tomto případě se úspěšnost 
propagace měří velikostí a formou odezvy – viz výše. 
O  umění nabídnout to, na co bude odezva, zase ně-
kdy jindy. O druzích propagace se zatím zmíníme jen 
okrajově. Patří tam např. reklama (re – znovu, declare 
– tvrdit) jako pohled do budoucna, produkt či služba 
je zatím neznámá, ale znovu a znovu. 

Dále pak PR (Public - veřejnost, Relations - vztahy), 
zde jde o vztahy s cílovými skupinami ve smyslu mi-
nulosti - již nás znají, proto je důvěryhodnější. Mů-
žeme tam zařadit reference, porovnání produktů, 
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nezávislé hodnocení, nefalšované průzkumy, dále 
např. sponzoring (podporovat věci, co jsou blízké 
našim zákazníkům), dáme něco zdarma, ale chceme 
reference (poděkování – to je pro fi rmu klíčové atd.), 
těch forem je celá řada. 

     
ZÁSADY PR      

Mezi zásady PR musí patřit zejména toto: prezentuj-
te jen pravdu o své minulosti; je třeba být připraven 
to prokázat; nikdy se nevyjadřovat negativně o kon-
kurenci (staré české moudro říká, „kdo ukazuje špí-
nu, sám …„. Teď to nejpodstatnější o PR. Dosud se o ní 
mluví jen v  případě cílových skupin, tedy navenek 
(externí PR), kde jde o vytváření povrchních dojmů.  
Existuje i interní  PR, vůči zaměstnancům. To je totiž 
absolutně prioritní. 

Ale není-li důvěra vlastních lidí v  osobnost šéfa, 
úzkého vedení, v  hodnotu řešení, ve službu, kterou 
fi rma nabízí atd., je zle. Firmu, družstvo, akciovou 
společnost, atd. to musí poškodit. Lze to zjistit snad-
no, např. pokud by zaměstnanec nedoporučil někomu 
zvenčí vlastní fi rmu jako svého zaměstnavatele, tak 
to je jeden indikátor, možná zásadní (je jich daleko 
více). Pracovat s  lidmi jako s  rychloobrátkovaným 
zbožím je minimálně krátkozraké. Protože co se dnes 
nosí je pýcha, pokora jako protipól se dnes vůbec ne-
nosí, navíc je dnes považována za slabost

     
SOCIOLOGIE       

Úkolem sociologie je umět identifi kovat problémy 
a  významné tendence vývoje ve společnosti. A  to ve 
stadiu, kdy je oko laika ještě nevidí. Neměla by někomu 
sloužit, ale poskytovat spolehlivé informace manaže-
rům, politikům atd. Má tedy ohromný potenciál k vy-
tváření podmínek pro růst konkurenceschopnosti. 

Když ne pro nic jiného, tak pro to, že pracuje s tím 
nejcennějším, co každá společnost, např. do růstu 
konkurenceschopnosti, musí vkládat a to jsou lidské 
zdroje (v  pojetí ekonoma lidský kapitál). Ten už ale 
nemusí stačit, čím dál důležitější podmínkou dnešní 
prosperity je sociální kapitál. Ten je mj. spjat s  me-

zilidskou důvěrou a  s  důvěrou lidí ve vedení 
fi rmy. Zaostáváme mj. i proto, že máme defi cit 
v lidském i sociálním kapitálu. 

Musíme proto identifi kovat překážky, které 
brání jejich posilování.  Úloha sociologie je zde 
od toho, aby tyto vztahy objektivně posoudi-
la. Musí k  tomu být dostatečně velký vzorek 
respondentů či alespoň kvótní (ne předem 
vybraný, nebo jen vybrané hodící se odpovědi, 
což je pak nejhrubší manipulace, která se běžně 
v některých organizacích používá) a stanovená 
nulová hypotéza. Dnes se již jasněji ukazuje, 
že rozkládání státu v  době vlády pravicových 
komsomolců mělo za cíl sloužit klientelistic-

kým  sítím, a ne veřejnému zájmu. 

MOTIVAČNÍ INTELIGENCE      
Dlouhodobě úspěšné fi rmy vedou lidé, kteří musí 

mít vysoké EQ. Jde o schopnost porozumět motivaci 
lidí, nastolit pozitivní atmosféru a rozestavět lidi ve 
fi rmě tak, aby to, co dělají, mohli dělat co nejlépe. Lidé 
musí svému šéfovi věřit, že je opravdu takový jak se 
na venek projevuje, není-li tomu tak, je to špatně. Šéf 
musí hrát na silné stránky zaměstnanců a  snažit se 
eliminovat slabiny či je kolektivně kompenzovat. 

Jeden moudrý zemědělec mě přivedl na myšlenku, 
že doba Václava Klause se dá stručně popsat tak, že se 
u nás se ze šafářů stali páni a stát, v jehož prospěch 
měli jednat, odešel oškubaný jako husa. Dá se to též 
pojmenovat Shakespearovým Sonetem „blbost zpup-
ně schopným poroučí“. Jinak řečeno, malí lidé, co mají 
moc, většinou ničí to, co sami nedokážou. Dnes vzác-
né vlastnosti jako skromnost, umění úsměvu, poko-
ra, schopnost odložit kritiku atd. se moc nevyskytují.  

Lidé rádi poslouchají lež. Možná spíše chtějí slyšet, 
co je pro ně pohodlné a  nenutí je k  bolestivému pře-
hodnocování.  Nepříjemná fakta se setkávají s velkým 
odporem. I  když lidé cítí, že pravda přesněji popisuje 
situaci, volí pro svou pohodlnost jinou možnost.  A jak 
říkal Seneca „Když nevíš kam plout, žádný vítr není 
příznivý“. K tomu česká lidová moudrost radí „nedávej 
všechna vejce do jedné ošatky“.  Z poznatků ze soutěže 
Manažer roku lze říci, že ti nejúspěšnější mají ve ští-
tu to, že úspěch manažera 
spočívá celkově v pokoře, ne 
v pýše, ne v neúctě k  lidem, 
ale v úctě k lidem, které vede.     

 
Text: PhDr. Ing. Jaroslav Šubrt

fi remní sociolog
Foto: archiv autora
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Pravidelný výzkum postojů české veřejnosti k re-
klamě oslavil již 25 let. K  zadavatelům výzkumu, 
kterými jsou každoročně Česká marketingová 
společnost (ČMS), Fakulta podnikohospodářská 
VŠE, POPAI CE a České sdružení pro značkové vý-
robky, se v letošním roce přidal i Magistrát hlavní-
ho města Prahy. Šetření jako v předchozích letech 
realizovala výzkumná agentura ppm factum re-
search.

Základní výzkumné otázky zůstaly stejné, postupně 
jsou zařazována aktuální témata odpovídající vývoji 
a významu reklamy nejen jako součásti marketingo-
vého mixu, ale důležitého společenského jevu.

Nejvíce jsou lidé přesyceni reklamou v  komerčních 
televizích, kde jim vadí hlavně přerušování pořadů 
reklamními bloky, které navíc mnohdy běží na více 
TV stanicích současně. Následuje reklama na interne-
tu, letáky v poštovních schránkách a billboardy, které 

zaznamenaly největší nárůst přesycenosti od minulé-
ho roku (ze 48 procent na 54 procent). Strmě vzrůstá 
přesycenost reklamou na sociálních sítích. Nejčastěji 
se v tomto směru vyjadřují starší lidé s nižšími příjmy. 
Z regionálního pohledu jsou rozdílné postoje obyvatel 
Prahy, kterým více vadí reklama na internetu, plakáty 
a billboardy a reklama umístěná v historickém cent-
ru města. Naopak jim, ještě méně než ostatním, vadí 
všechny typy reklamy na místě prodeje.

Samotné přesycení reklamou v  některém z  médií 
ještě nemusí znamenat, že lidé tyto informace ne-
využívají. Nejvyšší procento těch, kteří přiznávají 
nákup na základě reklamy, ovlivnila právě reklama 
televizní. Nepřekvapuje, že na předních místech 
je reklama na místě prodeje, tedy na místě, kde se 

Češi a reklama 2018
člověk o nákupu rozhoduje, kde do rozhodování za-
pojuje více smyslů.

Od loňského šetření se zvýšil počet těch, kteří jsou 
přesvědčeni, že reklama vede ke zbytečným náku-
pům. Pozitivní atributy reklamy, jako je orientace 
v nabídce zboží, častěji uvádějí ženy a častí uživatelé 
internetu. Obyvatelé Prahy výrazně více souhlasí 
s tím, že reklama manipuluje lidmi a je nedůvěryhod-
ná. Ale také si mnohem více uvědomují, že je součástí 
moderního života, umožňuje názorovou pestrost 
a tržní hospodářství bez ní nemůže existovat.

Zapojení Magistrátu hlavního města Prahy mezi 
zadavatele výzkumu přineslo do šetření nové otázky 
z  oblasti postojů k  reklamám a  sdělením, kterými 
města a obce oslovují své občany. To, že město či obec 
informuje své občany prostřednictvím reklamy, si 
více či méně uvědomuje a  uvádí 44 procent občanů. 
Od reklam zajišťovaných městem a obcí lidé očekávají 

především pozvánky na konkrétní akce a  in-
formace o  poskytovaných službách. Zcela ne-
zajímavé jsou tyto informace jen pro 18 procent 
populace. Obyvatelé Prahy preferují informace 
o poskytovaných službách jako jsou například 
parkování nebo informace o dopravě.

Výzkum se jako v předchozích letech věnoval 
také otázce kontroverzních témat v  reklamě, 
mezi která patří reklamy na cigarety, alko-
hol, nezdravé potraviny, volně prodejné léky 
a erotické motivy. „Stále jsme v tomto směru 
tolerantní. Pobouření vyjadřuje a  naprostý 
zákaz vyžaduje jen 8 procent populace, vadí 
dalším 14 procentům. Cca jedné třetině se líbí, 
pokud má vztah k  propagovanému výrobku, 
12 procent má takovou reklamu rádo v každém 
případě. Nejvíce tolerance projevují muži, 

mladí lidé a obyvatelé Prahy,“ uvádí doc. PhDr. Jitka 
Vysekalová, PhD., prezidentka ČMS.

Výsledky šetření rozdělují populaci na čtyři seg-
menty, které jsou charakterizovány na základě po-
stojů k  množství reklamy v  jednotlivých médiích, 
deklarované pomoci reklamy při nákupním roz-
hodování, „přiznání“ nákupu na základě reklamy, 
negativních či pozitivních postojů k  jednotlivým 
zkoumaným aspektům reklamy, postojů ke kontro-
verzním či citlivým tématům, názory na zábavnost 
a důvěryhodnost reklamy a dalších faktů, zjištěných 
z tohoto výzkumu.

Zdroj: Česká marketingová společnost
(-rs-) 
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Rozdělení a  použití zisku v  družstvu souvisí úzce 
s účelem, ke kterému bylo družstvo založeno. Tímto 
účelem může být podle zákona o  obchodních kor-
poracích vzájemná podpora jeho členů nebo třetích 
osob, popřípadě podnikání. Zákon předpokládá, že se 
v družstvu zisk rozdělí a použije v souladu s tímto úče-
lem. V družstvu sledujícím svou činností vzájemnou 
podporu osob, které jsou jeho členy, popřípadě i  ji-
ných osob, jde v tomto pojetí zejména o využití zisku 
k vytváření podmínek pro zachování a rozvíjení této 
činnosti. Naopak v  družstvu založeném za účelem 
podnikání je vedle využití zisku k  dosahování cílů 
jeho podnikání také namístě členům vyplácet podíly 
na zisku. Nezávisle na účelu, k němuž bylo družstvo 
založeno, přichází do úvahy použít zisk vždy k úhra-
dě předchozí ztráty v hospodaření družstva.

Právní předpisy neurčují, jak má být zisk družstva 
rozdělen a použit. Ze zákona o obchodních korpora-
cích však pro nakládání se ziskem vyplývají některá 
pravidla, a  to včetně omezení spjatých právě s  úče-
lem, k němuž bylo družstvo založeno. Proto například 
zisk bytového družstva může být na základě zákonné 
úpravy použit pouze k uspokojování bytových potřeb 
jeho členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva. Po-
dobně v  případě sociálního družstva zákon uvažuje 
o použití zisku k naplňování účelu, k němuž bylo toto 
družstvo založeno, avšak na rozdíl od bytového druž-
stva připouští, aby zde bylo rozděleno mezi členy až 
33 procent disponibilního zisku při splnění podmín-
ky, že všechny fondy tvořené ze zisku, které družstvo 
zřídilo, byly současně z  tohoto disponibilního zisku 
doplněny. Žádné obdobné omezení vyplývající ze 
zákona nedopadá na družstva založená za účelem 
podnikání.

Rozdělení a  použití zisku v  družstvu se týká také 
práv a  povinností plynoucích každému členu z  jeho 
členství v družstvu. Určení těchto práv a povinností 
i jejich úprava navazující na zákon o obchodních kor-
poracích musí patřit k obsahovým náležitostem sta-
nov každého družstva. Zákon nevyžaduje výslovně, 
aby družstvo mělo nakládání se svým ziskem upra-
veno ve stanovách, avšak předpokládá, že stanovy 
určí zda, a jaké fondy tvořené ze zisku se v družstvu 
zřizují, a současně také upraví tvorbu a použití těchto 
fondů včetně toho zda, a v jakém rozsahu lze za trvá-
ní družstva použít tyto fondy k rozdělení mezi jeho 
členy. Výjimkou je jen sociální družstvo, ve kterém 
stanovy naopak musí oproti zásadám vztahujícím se 
k rozdělení a použití zisku, které vyplývají ze záko-

na, obsahovat podrobnější podmínky nakládaní se 
ziskem v souladu s účelem činnosti tohoto družstva. 
Zmíněná úprava fondů ustanovení stanov o právech 
a povinnostech členů v uvedeném smyslu doplňuje.

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že právo člena 
na podíl na zisku dosaženém činností družstva ne-
vyplývá z právních předpisů. Určit, že člen družstva 
nebo někteří členové mají toto právo, mohou na zá-
kladě zákona o obchodních korporacích jen stanovy 
družstva. Vymezit na podkladě právní úpravy dané 
tímto zákonem v  potřebném rozsahu pravidla vzta-
hující se k nakládání se ziskem v návaznosti na účel, 
pro který bylo družstvo založeno, jakož i  na práva 
a povinnosti jeho členů, je věcí úpravy ve stanovách 
příslušného družstva. 

Družstvo ze zisku vytváří a doplňuje vlastní zdroje. 
Při rozdělování zisku jde tedy o to, jakou část ze svého 
zisku k tomu družstvu použije, a kolik z ní na tvorbu 
a  doplnění jednotlivých vlastních zdrojů vzhledem 
k jejich účelu určí, stejně tak jako i to, zda a v jaké výši 
určí část zisku k rozdělení na podíly, které se vyplatí 
členům. Některé z vlastních zdrojů družstva je možné 
za trvání družstva rozdělit mezi členy, u jiných vlast-
ních zdrojů to možné není anebo jen v omezeném roz-
sahu. Zákon o obchodních korporacích předpokládá, 
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Rozdělení a použití zisku v družstvu
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že mezi členy nelze rozdělit rezervní fond, a to v roz-
sahu podle jiného právního předpisu nebo stanov. 
Vzhledem k tomu, že takový jiný právní předpis vy-
dán nebyl, mohou vymezit tento rozsah jen stanovy 
družstva. Obdobně mohou ustanovení stanov o tvor-
bě a použití dalších fondů, jsou-li v družstvu zřízeny, 
určit rozsah, v němž nelze rozdělit ani tyto další fon-
dy za trvání družstva mezi členy, a to v návaznosti na 
stanovami provedenou úpravu vypořádacího podílu. 
Je zřejmé, že dopad do hospodaření družstva nevy-
plývá jen z toho, zda a jaká část zisku je rozdělena na 
podíly, které se členům vyplatí, ale také z  toho, zda 
a k jakým účelům zřídilo družstvo fondy tvořené ze 
zisku a do jaké míry jsou tyto vlastní zdroje v uvede-
ném smyslu za trvání družstva mezi členy dělitelné. 

Zisk může družstvo použít také ke zvýšení svého 
základního kapitálu podle ustanovení zákona o  ob-
chodních korporacích o  zvýšení základního člen-
ského vkladu z vlastních zdrojů družstva. Při tomto 
zvýšení základního kapitálu, který je souhrnem 
všech členských vkladů, se každému členu družstva 
jeho základní členský vklad o  stejnou částku zvýší. 
K tomuto zvýšení je možné přistoupit, i když stanovy 
družstva v tomto směru žádnou úpravu neobsahují, 
pokud účetní závěrka, která je podkladem pro přijetí 
uvedeného rozhodnutí, byla auditorem schválena bez 
výhrad. Důsledkem takového rozhodnutí je změna 
stanov, pokud jde o stanovami určený základní člen-
ský vklad s tím, že nová výše tohoto vkladu se musí 
zapsat do obchodního rejstříku.

O rozdělení zisku, stejně tak jako o zvýšení základ-
ního členského vkladu z vlastních zdrojů, může roz-
hodnout jen členská schůze, a to na podkladě účetní 
závěrky. Účetní závěrku týkající se hospodaření 

družstva je povinno představenstvo nebo předseda, 
jde-li o družstvo, v němž se představenstvo nezřizu-
je, předložit k  projednání členské schůzi. Jestliže je 
v  družstvu zřízena kontrolní komise, musí dát tato 
komise k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku 
před projednáním na členské schůzí své písemné sta-
novisko. Jedná-li se o  řádnou účetní závěrku, vyža-
duje zákon o obchodních korporacích svolat členskou 
schůzi k jejímu projednání tak, aby se konala nejpoz-
ději do šesti měsíců po skončení účetního období, za 
které je řádná účetní závěrka sestavena.

V případě, že družstvo dosáhlo podle účetní závěr-
ky zisku, je třeba návrh na jeho rozdělení předložit 
členské schůzi k projednání současně s  touto závěr-
ku. Předložený návrh na rozdělení zisku musí být 
v souladu se stanovami, neboť ani členská schůze se 
při svém rozhodování o tom, jak má být zisk rozdě-
len, nemůže od stanov družstva odchýlit. 

Rozhodování o  rozdělení zisku nelze zaměňovat 
s rozhodováním o vyplacení podílů na zisku členům 
družstva. Určí-li členská schůze v souladu se stano-
vami družstva zisk, který má být použit k rozdělení 
na podíly členů, přísluší podle zákona o obchodních 
korporacích rozhodnout o  vyplacení těchto podí-
lů v  souladu se stanovami a  rozhodnutím členské 
schůze představenstvu anebo předsedovi družstva, 
jestliže se představenstvo v  družstvu nezřizuje. 
Podle uvedeného zákona smí 
tento statutární orgán družstva 
o vyplacení rozhodnout, není-li 
rozdělení zisku a podílů na zis-
ku v  rozporu s  tímto zákonem 
nebo stanovami, a pokud si tím 
družstvo nepřivodí úpadek.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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NAŠE STRAVENKA

nulová provize při objednání
placení v restauracích a prodejnách
Lidl a Kaufl andu 
rychlá objednávka online

VÝHODNĚJŠÍ BENEFIT

PRO FIRMY
I JEJICH ZAMĚSTNANCE

 www.nasestravenka.cz

Jste jeden krok od stravenek bez provizí. 
Volejte 729 972 888.
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Komise v únoru na Světovém fóru měst v Malajsii bilancovala, jak se pokročilo při plnění 
tří závazků, které EU se svými partnery přijala před 15 měsíci.

Evropská komise informovala o plnění 
závazků zacílených na udržitelný 
rozvoj měst

Tyto tři závazky, jež byly přijaty s  cílem využít 
potenciálu rychlé urbanizace, byly představeny 
v  říjnu 2016 na konferenci Habitat III. Od té doby 
bylo při jejich plnění dosaženo značného pokro-
ku: rozvíjí se spolupráce mezi městy napříč kon-
tinenty, podnikly se důležité kroky k  vytvoření 
jednotné defi nice měst na celosvětové úrovni a Ev-
ropská unie v  rámci realizace své městské agendy 
EU ukazuje světu cestu k  udržitelnému rozvoji 
měst.

Komisařka pro regionální politiku Corina Creţuo-
vá k tomu ze Světového fóra měst v Malajsii uvedla: 
„Stejně jako v případě boje proti změně klimatu je EU 
připravena stát v čele snah o čistá, bezpečná a prospe-
rující města po celé zeměkouli. Evropa spolu se svými 
partnery tyto tři konkrétní závazky, jež nám umožňují 
utvářet podobu měst v budoucnu, rychle plní.“

Závazky přispívají k  naplňování Agendy pro udr-
žitelný rozvoj 2030 a Pařížské dohody a jsou součástí 
nové městské agendy, jež byla rovněž představena 
před 15 měsíci. Každý z  těchto závazků má konkrét-
ní oblast působnosti, očekávané výsledky a výstupy 
a zde je výčet toho, čeho bylo od konce roku 2016 do-
saženo:

Závazek naplnění nové městské agendy 
prostřednictvím městské agendy EU

V  rámci městské agendy EU byly již z  dvanácti 
akčních plánů vypracovány tři. Týkají se chudoby 
ve městech, integrace migrantů a  kvality ovzduší 
a  obsahují politická doporučení, osvědčené postupy 
a projekty, které jsou hodné následování jak v EU, tak 
ve světě. Všechny akční plány by měly být hotové do 
konce roku 2018.

Městská agenda EU může být pro reformu způsobu 
řízení měst po celém světě inspirací nejen svými te-
matickými akčními plány, ale i samotnou metodikou. 
V  agendě mají města, podniky, nevládní organizace 
a  zástupci členských států a  institucí EU rovnocen-
né postavení a  k  problematice udržitelného rozvoje 
měst se v ní přistupuje integrovaným a vyváženým 
způsobem. 

Závazek vytvořit celosvětovou harmonizovanou 
defi nici měst 

Pro snadnější monitorování, srovnávání, případně 
tvorbu politik je důležité používat stejnou defi nici 
měst na celém světě. EU na ni pracuje spolu s Orga-
nizací OSN pro výživu a zemědělství, Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světovou bankou. 
Defi nice bude předložena OSN v březnu 2019.

Komise zatím shromáždila odhady míry urba-
nizace v  každé zemi na světě a  poskytla k  těmto 
údajům volný přístup, což usnadní srovnání s  vni-
trostátními defi nicemi. U  příležitosti Světového 
fóra měst Komise prostřednictvím svého Společ-
ného výzkumného střediska zveřejňuje celosvěto-
vou databázi celkem 10 tisíc městských center. Jde 
o  největší a  nejkomplexnější soubor dat o  městech 
v historii.

V současné době se ve 20 městech provádí průzkum 
s  cílem získat k  celosvětové defi nici měst zpětnou 
vazbu. Ve 12 zemích probíhají pilotní projekty, jež 
srovnávají celosvětovou defi nici s  vnitrostátními 
variantami a vyhodnocují rozdíly. Během roku 2018 
bude Komise se svými partnery vyvíjet bezplatný 
nástroj on-line, který pomůže zemím otestovat tuto 
defi nici na svých územích. 

Závazek rozšířit spolupráci mezi městy v oblasti 
udržitelného rozvoje měst

Na podporu tohoto závazku byl v roce 2016 zahájen 
unijní program mezinárodní spolupráce měst, jehož 
cílem je rozvíjet spolupráci mezi partnerskými městy 
na celém světě.

V současné době je do programu zapojeno 70 měst 
(35 v  EU a  35 mimo EU), která tvoří 35 dvojic, např. 
Frankfurt (Německo) a  Jokohama (Japonsko), Bolo-
gna (Itálie) a Austin (USA) nebo Almada (Portugalsko) 
a Belo Horizonte (Brazílie). Všechna tato partnerství 
pracují na  místních akčních plánech společných 
městských priorit, jako je zásobování vodou, doprava 
nebo zdravotnictví. Při plnění společných cílů si vy-
měňují poznatky a osvědčené postupy.

Zdroj: Evropská komise
(-vr-)

https://ec.europa.eu 
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Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzývá EU a její členské státy, aby přijaly 
model pro kybernetickou bezpečnost na evropské úrovni s cílem posílit mandát evropské 
agentury pro kybernetickou bezpečnost a nakonec také zavést evropský systém certifi kace 
pro služby a produkty online.

EFSI se chystá vydat investice 
ve výši 264,3 miliardy EUR

Evropský hospodářský a sociální výbor konzultuje 
kybernetickou bezpečnost s občanskou společností

https://ec.europa.eu 

https://www.eesc.europa.eu 

Program Junckerův plán dosáhne 264,3 miliard EUR 
pokud jde o investice a 589 000 malých a středních 
podniků v  EU bude mít prospěch z tohoto fi nan-
cování.

Očekává se, že Evropský fond pro strategické inves-
tice (EFSI), který je klíčovým prvkem investičního 
plánu pro Evropu, v důsledku nejnovějších transakcí, 
které má schválit představenstvo Evropské investič-
ní banky (EIB), vydá investice ve výši 264,3 miliardy 
EUR. To představuje zhruba 84 procent původního 
cíle, kterým bylo mobilizovat do léta roku 2018 inves-
tice ve výši 315 miliard EUR. Dohody, na jejichž zá-
kladě se budou fi nanční prostředky čerpat z rozpočtu 

To jsou hlavní závěry veřejného slyšení na téma 
„Akt o kybernetické bezpečnosti“, které se uskuteč-
nilo v lednu 2018 v Bruselu. Poskytlo informace, které 
budou použity při vypracovávání stanoviska EHSV, 
jež připravují Alberto Mazzola a  Antonio Longo ze 
specializované sekce Doprava, energetika, infra-
struktura a informační společnost (TEN).

EHSV celkově podporuje balíček týkající se ky-
bernetické bezpečnosti, který představila Evropská 
komise v návrhu předloženém Radě v září 2017, a za 
zásadní označuje následující opatření.

Evropský model pro kybernetickou bezpečnost
Kybernetická bezpečnost je v současnosti aktuální 

na celém světě. Jde o globální výzvu, neboť k útokům 
může dojít kdekoli a  jejich cílem mohou být jednot-
livci, organizace občanské společnosti, sociální sys-
témy a hospodářská odvětví napříč členskými státy. 
EHSV proto vybízí EU, aby přijala nezbytná opatření 
a schválila model odolnosti vůči takovým útokům na 
evropské úrovni.

EU, nyní bud ou dosahovat  53,2 miliardy EUR a budou 
se týkat všech 28 členských států. Zatím bylo v rámci 
EFSI schváleno 366 projektů v oblasti infrastruktu-
ry a inovací, což představuje fi nanční prostředky ve 
výši 40,4 miliard EUR. Dále bylo schváleno 370 dohod 
o fi nancování - v hodnotě 12,8 miliardy EUR - pro 
menší a střední podniky. 

Díky těmto dohodám se očekává, že ze zlepšení 
přístupu k fi nancování bude mít prospěch zhruba 
589 tisíc malých a středních podniků.

Zdroj: Evropská komise 
(-vr-)

Silnější agentura EU pro kybernetickou bezpečnost
Střediskem odbornosti, pokud jde o kybernetickou 

bezpečnost v Evropě, je Agentura Evropské unie pro 
bezpečnost sítí a  informací (ENISA), jež nyní sídlí 
v Řecku. EHSV se domnívá, že by měla být rozvinuta 
a získat permanentní status a že by jí mělo být přidě-
leno více prostředků. Měla by se soustředit na elek-
tronickou správu a univerzální služby (elektronické 
zdravotnictví) a také na prevenci zneužití totožnosti 
a podvodů online.

Evropská kybernetická certifi kace
Aby byla zaručena vysoká úroveň bezpečnosti, 

doporučuje EHSV zavést rámec EU pro kybernetic-
kou certifi kaci založený na normách kybernetické 
bezpečnosti a IKT, jež budou společně defi novány na 
evropské úrovni. Služby a  produkty online by pak 
mohly být certifi kovány v rámci náležitého systému 
označování s cílem zvýšit důvěru spotřebitelů.

Zdroj: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) 
(-vr-)
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Pane Štumare, jak dlouho již 
pracujete v  družstvu Vývoj 
a co pro Vás práce na stejném 
místě tak dlouho znamená? 
Ve vývoji pracuji celý pro-
duktivní věk. Pro Vývoj jsem 
se učil, šel jsem do Prostějo-
va na Oděvní průmyslovku. 

Tu jsem absolvoval a  po dvouleté základní vojenské 
službě jsem se do Vývoje vrátil. Práce ve Vývoji – to 
je citový vztah k  podniku, k  lidem. Nedokázal jsem 
odejít, i když se měnili lidé okolo mě, prošel jsem pod-
nik - jak se říká od sklepa až po půdu.

Máte možnost spolupracovat a předávat své dlouho-
leté zkušenosti mladším spolupracovníkům? 
Samozřejmě, kromě jiných prací jsem pracoval něko-
lik let na místě mistra žehlírny a zde jsem měl spous-
tu možností předávat své zkušenosti.

Jste znám svým velmi zajímavým koníčkem – jste 
vášnivým sběratelem fotografi í a pohlednic z Třeště 
a okolí. Kolik exemplářů máte ve své sbírce?  

Odhaduji to asi na něco okolo 100 kusů, nemám je 
spočítané ani roztříděné. To všechno mě čeká, až ode-
jdu do důchodu. 

Jaké obrázky lze tematicky ve Vaší sbírce nalézt? 
Především Třešť, jak se postupem času měnila tvář 
města. Mám několik fotografi í, u kterých jsem se sna-
žil vyfotit současný stav, pokud možno ze stejného 
místa, jako je ta stará fotka, ne vždy se to ale povede.

Máte ve sbírce také fotounikáty z doby vzniku druž-
stva Vývoj?  
Bohužel ne. Tehdy asi moc fotek nebylo, a pokud ano, 
je to již dlouhá doba. Pamětníci již nejsou a jejich ro-
diny mnohdy staré věci v rámci úklidu či přestavby 
domů vyhodily nebo i neúmyslně zničily.

Svůj koníček, jak jsem se doslechla, provozujete za 
pomoci svých přátel… prozradíte nám jejich jména? 
On je to spíše jeden přítel, bývalý ředitel Kulturního 
domu, ve kterém se před zhruba 10-12 lety konala vý-
stava starých fotografi í a obrázků Třeště. Nabídl jsem 
organizátorům asi 20 svých fotek a  byly vystaveny 
spolu s dalšími fotografi emi.

Jaké největší unikáty lze ve Vaší sbírce nalézt? 
Je to několik fotografi í od lidí, kteří si fotili okolí své-
ho bydliště, ulici, pohled na svůj dům atd. Jde o ama-
térské záběry, o to jsou vzácnější.

Sbíráte vedle fotografi e také předměty týkající se 
oblasti Třešťska? 
Ano, mám hodně  publikací týkající se Třeště a okolí 
a mimo jiné i téměř kompletní vydání vlastivědných 
sborníků z let 1968-1974, které vycházely pod záštitou 
tehdejší základní školy.

Organizovali jste také výstavu fotografi í? 
Jak už jsem uvedl, přímo neorganizoval, ale zapůjče-
ním fotek jsem přispěl k  rozšíření pohledu na měs-
to Třešť. Dále jsem spolupracoval na velkoplošném 
vánočním promítání fotografi í v  místním kinosále. 
Opět se promítaly zdigitalizované fotografi e Třeště 
– vždy starý a  novější nebo současný pohled s  ko-
mentářem. Pro rodáky a milovníky historie zajímavá 
akce, ale samozřejmě nejen pro ně.

Rozhovor připravila Jana Henychová
Foto: ukázky ze sbírky V. Štumara

Vladimír Štumar
zástupce mistra – středisko žehlírna

Vývoj, oděvní družstvo v Třešti
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Začátkem roku 2018 byla v budo-
vě Svazu českých a  moravských 
výrobních družstev v  Praze in-
stalována dlouhodobá výstava 
děl Kamila Lhotáka. Družstva 
a  další návštěvníci objektu tak 
mají možnost seznámit se jed-
nak s  autorizovanými reproduk-
cemi obrazů na plátně (AROP) 
tohoto slavného českého malíře, 
ale i  kompletní přehlídkou re-
produkcí jeho grafi ky ve třech 
námětových oblastech - Krajina, 
Technika a Věci. Výstavu připra-
vil Spolek přátel Kamila Lhotá-
ka – spkl z.s. se sídlem v objektu 
SČMVD.

  Kamil Lhoták, spisovatel, gra-
fi k, malíř a  návrhář poštovních 
známek, činný od konce 30. let mi-
nulého století, se narodil 25. čer-
vence 1912 v Praze – Holešovicích. 
Lhoták byl samouk s  výrazným 
malířským rukopisem. Tematické 
rozpětí jeho díla je velmi široké. 
Typické je pro něho okouzlení 
moderní technikou - na jeho ob-
razech se tak objevují různé hor-
kovzdušné balony, vzducholodě, 
letadla, bicykly nebo staré auto-
mobily, závodiště, kouřící komíny 
nebo nádraží. Inspirací mu byly 
i  různé obrázkové časopisy a  re-
klamní prospekty. Po vzoru ko-
legů ze Skupiny 42 hledal náměty 

V budově SČMVD je možné vidět 
obrazy Kamila Lhotáka

V roce 1959 vznikl krátký fi lmo-
vý portrét „Malíř Kamil Lhoták“ 
(autor Karel Vachek). Lhoták byl 
nositelem několika vyznamenání, 
například ceny Václava Hollara 
(1967), ceny zasloužilý umělec 
(1967) či mezinárodní ceny Johan-
na Gottfrieda Herdera (Rakousko, 
1980). Teprve posmrtně, v  roce 
2013, bylo vystaveno jedno z  vr-
cholných Lhotákových děl, cyklus 
400 kreseb z  roku 1951 s  názvem 
„Amerika“. Cyklus byl s úspěchem 
vystaven také v  USA (Consulate 
General of the Czech Republic, 
Chicago, Illinois, 2014, Anderson 
Gallery, Cedar Rapids, Iowa, 2015).

Svými ilustracemi přispíval 
například do časopisu Světová 
literatura, ale také do knih. Ilu-
stroval například dílo Karla Sýse 
Nadechni se a  leť!, básnické sbír-
ky Jaromíra Pelce, romány Julesa 
Verna Vynález zkázy a  Robur 
Dobyvatel, trilogii Ludvíka Souč-
ka Cesta slepých ptáků, romány 
Marka Twaina a  mnoho dalších. 
Hodně se věnoval tvorbě pro děti, 
ilustroval např. známé Pohádky 
o  mašinkách. Spolupracoval rov-
něž s  animovaným fi lmem, mj. 
s Jiřím Trnkou.

Kamil Lhoták zemřel 22. října 
1990 ve věku 78 let.

Zdroj: Wikipedie
(-jh-)

Foto: Karel Kuklík, Wikipedie

i  v  ohradách a  zákoutích pražské 
periferie, které dokáže zobrazit se 
snovým, básnickým nádechem.

Jako malíř dokázal reagovat i na 
moderní světové umění, napří-
klad na tvorbu Roye Lichtenstei-
na, který mu svým stylem jenom 
potvrdil, že vlastní cesta, kterou 
nastoupil už před válkou, byla 
správná. O několik let později rea-
goval Lhoták na světové op-artové 
hnutí svým krajinami s  terči. Zá-
věrečné roky Kamila Lhotáka se 
vyznačují co do počtu děl menší, 
ale stále kvalitní tvorbou. Jeho po-
slední autorská výstava ("Grafi ka") 
se konala v prosinci 1989 v pražské 
galerii Fronta. V  roce 1990 nama-
loval svůj poslední obraz s názvem 
Meteor padá do moře. 

j p
Meteor padá do moře. 
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yVeselé Velikonoce!

OVO BAREVNÉ SETY PRO KOMPLETNÍ 
DESIGN VAJEC 

Oblíbená řada velikonočních barev, obtisků a koši-
lek OVO přichází s novinkou barevných setů pro kom-
pletní dekoraci velikonočních vajec. OVO velikonoční 
set obsahuje tekutou barvu na vejce, aršík obtisků a 8 
smršťovacích košilek, a je laděn vždy do jedné barvy 
– červené nebo zelené. Novinka tak umožňuje sladit 

barvená vejce do jedné z  tradičních 
velikonočních barev, která je ještě 

podtržena vhodně zvole-
nými obtisky a ko-
šilkami pojícími se 

s barvou setu. 
Tekutou barvu sta-

čí rozpustit v  ¼ litru  
horké vody se 2 lžícemi 

octa a ponořit do ní vej-

ce uvařené natvrdo po dobu 30 – 60 vteřin. Po té stačí 
nechat vejce oschnout a  k  další dekoraci využít buď 
aplikaci přiložených obtisků nebo košilek. Smršťovací 
košilky se na vejce jednoduše navléknou a ponoří se na 
3 vteřiny do vody o teplotě 85 – 90° C. Působením hor-
ké vody košilka k vejci dokonale přilne a o dekoraci je 
postaráno. Novinku OVO barevné sety na velikonoční 
vejce si oblíbí i milovníci dokonalých designů a jednoty 
barev! K dostání v domácích potřebách, hobby marke-
tech a potravinách.

Cena: 45 Kč /1 set (červená, zelená barva)

OVO KVÍTKY - JARNÍ SADA PRO 
KREATIVNÍ VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 

Oblíbená řada veliko-
nočních barev, obtisků 
a  košilek OVO přichází 
s  novinkou, kreativní sa-
dou pro jarní tvoření v de-
signu kvítků. OVO sada 
obsahuje 4 klasické 
práškové barvy na vej-
ce – modrou, červenou, 
zelenou a  žlutou, ale pře-
devším barevné papírové 
polotovary - 8 okvětních 
lístků a  4 podstavce ur-
čené k  dalšímu tvoření. Papírové dekorace stačí jen 
vystřihnout a následně dle návodu slepit, například 

Velikonoční svátky prožijte také letos co nejkrásněji, v kruhu svých nejbližších, 
přesně podle svých představ. Pokud se chystáte na zdobení a barvení vajec 
a přemýšlíte nad nějakými triky, tipy a vychytávkami, inspirujte se výrobky 
z Druchemy.

  NOVINKA
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y pomocí lepidla Herkules. Vzniknou tak 4 kreativní 
stojánky na vejce v designu různobarevných květiná-
čů s okvětními lístky, do kterých lze obarvená vejce 
jednoduše zasadit a o velikonoční stylovou a elegant-
ní výzdobu je postaráno.  Práškové barvy na vejce 
stačí jednoduše rozpustit v 1/3 litru vody s přidáním 
několika lžic octa a  vejce barvit v  roztoku o  teplotě 
okolo 70°C. Vyššího lesku obarvených vajec lze docílit 
přetření tukem. Jeden sáček barvy vystačí na obar-
vení 10 – 15 vajec. K  dostání v  domácích potřebách, 
hobby marketech a potravinách.

Cena: 45 Kč /1 set (4 práškové barvy OVO, 4 papíro-
vé podstavy, 8 papírových okvětních lístků)

OVO GLITROVÉ KYTIČKY - OBTISKY NA 
VEJCE

Novinkou mezi OVO obtisky na velikonoční vejce 
jsou glitrové kytičky, znázorňující tradiční a oblíbe-

né jarní květiny jako je například 
tulipán, narcis, vlčí mák, chrpa, 
bledule nebo leknín. Květiny jsou 
navíc doplněny barevnými glit-
ry, které zaručují třpytivý efekt 
a obarvené vejce tak ještě rozzáří. 
Obtisky OVO glitrové kytičky se 
na vejce jednoduše aplikují, kdy se 
nejdříve na několik vteřin pono-
ří do vody, poté se přitisknou na 
vejce a opatrně se odstraní papír 
pod obtiskem. Glitrové kytičky 
ocení nároční zákazníci, kteří 
si potrpí na luxusním vzhledu, 
stejně jako milovníci jara a pří-

rody. Podtrhněte krásu velikonočních 
vajec vkusnými obtisky s decentním třpytivým efek-
tem. K dostání v domácích potřebách, hobby marke-
tech a potravinách.

Cena: 16 Kč / 12 obtisků

OVO SMRŠŤOVACÍ KOŠILKY PATCHWORK 
PRO MODERNÍ VELIKONOČNÍ VEJCE

Známá řada velikonočních barev a  dekorací OVO 
přichází s vychytávkou pro snadné a rychlé zdobení 
velikonoční vajec, jakou je OVO smršťovací košilka 

patchwork. Smršťovací košil-
ka disponuje různými zápla-
tovanými motivy všech barev, 
ze kterých si vybere skutečně 
každý. Navíc smršťovací ko-
šilky OVO ušetří čas a  zajistí 
dokonalou dekoraci, bez nut-
nosti přípravy barev a násled-
ného zašpinění rukou. Košilky 
ocení především ti, kteří chtě-
jí mít krásně dekorované vejce 
snadno a  rychle, nebo osoby 
hledající neokoukané způsoby 
dekorace vajec. Košilky s  ob-

líbenými patchwork neboli záplatovanými motivy 
všech barev stačí jen jednoduše navléknout na vejce 
a následně ponořit do horké vody. Ideální je ponoření 
cca na 3 sekundy do vody o teplotě 85° - 90°C. Košil-
ka se na základě působení horké vody na vejci sama 
smrští, přilne k jeho obvodu a o bezchybnou a origi-
nální dekoraci je postaráno. K  dostání v  drogeriích 
a papírnictvích. 

Cena: 16 Kč 

OVO OBTISKY NA VEJCE S ŘÍKADLY
Oblíbená a tradiční velikonoční řada OVO od české 

společnosti Druchema momentálně přichází na trh 
s novinkou OVO Obtisky na vejce s říkadly. Obtisky 
obsahují 7 klasických velikonočních českých motivů, 
které jsou doplněny verši známých dětských říka-
del. Velikonoční vejce je tak možné snadno a rychle 
ozdobit či dozdobit na-
příklad obtiskem zajíčka 
s  veršem „Zajíček ve své 
jamce sedí sám“, šnečka 
s  veršem „Šnečku, šneč-
ku, vystrč růžky“ nebo 
chlapce s ovečkami s ver-
šem „Ovčáci čtveráci“. 
OVO Obtisky říkadla na-
víc zejména předškoláky 
dokonale rozvíjí a podpo-
rují jejich vývoj a vzdělá-
vání. Obtisky se na vejce 
jednoduše aplikují, kdy 
je třeba je nejdříve na 
několik vteřin ponořit do 
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yvody, poté přitisknout na vejce a  opatrně odstranit 
ochranný papír pod obtiskem. K dostání v domácích 
potřebách, hobby marketech a potravinách.

Cena: 16 Kč / 1 aršík – 7 motivů obtisků

OVO BARVY S EFEKTEM ZLATÝ TŘPYT 
– PRO DOKONALÁ LUXUSNÍ VEJCE JAK 
Z KATALOGU

Trendem v barvení a dekoraci velikonočních vajec 
jsou OVO gelové barvy s  unikátním efektem zlatý 
třpyt. Gelové barvy – červená, modrá, zelená a žlutá 
na vejcích skvěle drží, zaručují sytost i rovnoměrné 
a  rychlé obarvení. Navíc jsou doplněny právě gelo-

vým efektem zlatý třpyt 
pro dotvoření originálního 
a  luxusního designu. Bar-
vu stačí rozpustit v  ¼ litru 
horké vody se 2 lžícemi octa 
a ponořit do ní vejce uvaře-
né natvrdo. Po obarvení už 
jen postačí nakapat několik 
kapek efektu zlatý třpyt do 
dlaní a  vejce v  nich prom-
nout. Pro výraznější zlatavou 
barvu je doporučeno použít 
vyšší množství třpytu. 
Díky praktické tubě, 
ve které je zlatý třpyt 
dodáván je možné tvořit 
také ornamenty nebo 

jinak vejce dozdobit. Efekt zlatý třpyt se snadno 
aplikuje a  vejci dodá elegantní luxusní vzhled. 
Práci s ním zvládnou bez problému i děti a navíc 
jakákoli aplikace třpytu vypadá na vajíčku skvěle 
a vkusně. K dostání v domácích potřebách, hobby 
marketech a potravinách.

Cena: 67 Kč / 4 tekuté barvy + efekt zlatý třpyt

OVO – BARVY NA VEJCE S EFEKTEM 
ČERVENÁ PERLEŤ

Barvy na vejce OVO s efektem červené perleti pa-
tří mezi nejnovější trendy v barvení vajec a dotvoří 
pravou atmosféru Velikonoc. Tekuté barvy – červe-
ná, modrá, zelená a žlutá jsou doplněny ještě speciál-
ním moderním efektem imitujícím červenou perleť. 
Barvu jednoduše rozpustíte ve ¼ litru horké vody se 
2 lžícemi octa a ponoříte do ní vejce uvařené natvr-

do. Následně nakapete 
několik kapek červené 
perleti do dlaní a obar-
vené vejce v  nich pro-
mnete. Pro výraznější 
efekt červené perleti 
je vhodné použít více 
kapek přiloženého 
efektu a  barvit vejce 
ještě horká. K  dostání 
v  domácích potřebách, 
hobby marketech a po-
travinách.

Cena: 67 Kč /4 tekuté 
barvy + efekt červená 
perleť

OVO BARVY NA VEJCE S EFEKTEM 
STŘÍBRNÝ TŘPYT – PRO MODERNÍ 
I ELEGANTNÍ DEKORACI

Barvy na vejce OVO se speciálním efektem stříbr-
ného třpytu patří k  trendům v  barevní velikonoč-
ních vajíček. Tekuté barvy – červená, modrá, zelená 
a  žlutá zaručují sytost a  rovnoměrné obarvení. Pro 

dotvoření originálního ele-
gantního designu je balení 
vybaveno ještě speciálním 
gelovým efektem stříbrný 
třpyt. Barvu vždy stačí roz-
pustit v ¼ litru horké vody 
se 2 lžícemi octa a  ponořit 
do ní vejce uvařené natvr-
do. Po obarvení vejce už 
jen stačí nakapat několik 
kapek efektu stříbrného 
třpytu do dlaní a  vejce 
v nich promnout. Pro vý-
raznější stříbrný třpyt je 
doporučeno použít vyšší 
množství třpytu. Díky 
praktické tubě, ve které 

je stříbrný třpyt dodáván je možné tvořit také 
ornamenty nebo jinak vejce dozdobit. K dostání v do-
mácích potřebách, hobby marketech a potravinách.

Cena: 67 Kč / 4 tekuté barvy + efekt stříbrný třpyt

Text: Lenka Netušilová
Foto: archiv Druchema
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www.hotelkrivan.cz

Hotel Kriváň v Mariánských Lázních 
je čtyřhvězdičkový hotel rodinného typu 

s nejmodernějším útulným wellness centrem. 
Přijeďte si odpočinout do krásného prostředí.
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renault.czRenault doporučuje

DISPO, Vrbova 19a, Praha 4 – Braník 
Tel.: +420 261 711 515

www.autodispo.cz

Financování je poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. *Přeplacení 3 % platí při kombinaci 35% akontace a délky splácení 36 měsíců. Kangoo Express: spotřeba 4,3–6,1 (l/100 

km), emise CO
2
 112–140 (g/km); Trafi c: spotřeba 5,9–6,9 (l/100 km), emise CO

2
 155–174 (g/km); Master: spotřeba 6,8–9,5 (l/100 km), emise CO

2
 177–227 (g/km). Uvedené spotřeby 

paliva a emise CO
2
 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Hnací síla Vašeho podnikání

+
Financování 103 % SERVICE 

Přeplacení pouze 3 %*

Široká nabídka přestaveb a možnost značkového fi nancování

UŽITKOVÉ VOZY Renault

Řešení šitá na míru
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