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emIng. Emil Beber
člen kontrolní komise SČMVD

předseda představenstva KOVOBEL Domažlice

Manažer roku 2016

Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové výrob-
ních družstev,

je mi ctí a potěšením, že vás mohu oslovit v tomto 
vydání Výrobního družstevnictví. Jak jsem se doho-
dl se šéfredaktorkou tohoto časopisu, chtěl bych vás 
v  kostce seznámit s  podnikáním našeho výrobního 
družstva, které je klasickým strojírenským výrob-
ním podnikem. Máme dva na sobě zcela nezávislé 
výrobní programy – technologická zařízení pro chov 
drůbeže a skládací skladovací kontejnery KOVOBEL. 
Jako jedno z  mála výrobních družstev jsme dodava-
teli kompletních investičních celků a  výrobků, se 
kterými operujeme v  tuzemsku i  na zahraničních 
trzích. Technologická zařízení pro chov drůbeže 
dodáváme převážně do České republiky a  okolních 
sousedících zemí, ale jejich vybrané technologické 
části i  do zámoří ve spolupráci s  naším anglickým 
partnerem – fi rmou W.  Potter & Sons (Poultry) Ltd. 
jako její rovnocenný partner, protože námi dodávané 
části ve většině případů sami konstruujeme a připra-
vujeme jejich výrobu. Za celou dobu existence našeho 
družstva jsme totiž ani v  těžkých dobách, po „sa-
metové revoluci“ nikdy neuvažovali o  zrušení nebo 
omezení činnosti našeho útvaru 
konstrukce a  přípravy výroby 
z úsporných důvodů.

Před téměř 20 lety jsme zahájili 
dodávky skládacích skladovacích 
kontejnerů KOVOBEL do němec-
ky mluvících evropských zemí 
a  postupně se nám podařilo roz-
šířit teritoria jejich odbytu téměř 
na celý svět. Při získávání nových 
zahraničních trhů již řadu let 
velmi úzce a úspěšně spolupracujeme s českou agen-
turou na podporu exportu CzechTrade. Chtěl bych 
doporučit výrobním družstvům, která mají zájem 
o  export svých výrobků nebo služeb, aby se na od-
borníky z  agentury CzechTrade s  důvěrou obrátila. 
Sami se snažíme zvýšit podíl našich dodávek do „tře-
tích“ zemí, který dosáhl v loňském roce cca 18 procent 
z našeho celkového exportu.

V  současné době dokončujeme zpracování účetní 
závěrky za rok 2017 a podle předběžných výsledků lze 
konstatovat, že rok 2017 byl nejúspěšnějším rokem 
našeho hospodaření za celou dobu existence družstva. 
Podíl exportu za rok 2017 na celkovém odbytu druž-

stev dosáhl 50 procent a právě orientace na dva zcela 
rozdílné výrobní sortimenty zajišťuje naši dlouhodo-
bou ekonomickou stabilitu a  dodávky kompletních 
výrobků na vysoké technické úrovni nám umožňují 
úspěšně jednat o výhodných cenových relacích.

Samozřejmě v  současné době máme, jako téměř 
všechny fi rmy v České republice, nedostatek pracov-
níků, zejména výrobních dělníků, který se snažíme 

překonat zvyšováním mezd nad 
úroveň okolních podniků, což 
nám umožňuje naše ekonomická 
situace. Problémy s  pracovními 
silami ještě umocňuje blízkost 
našeho družstva s  hranicí se 
Spolkovou republikou Němec-
ko, takže zejména kvalifi kovaní 
dělníci často využívají možnosti 
pracovat v Německu.

Omlouvám se, že tento úvodník 
je poněkud netradiční, ale mým záměrem bylo vyzvat 
všechna družstva, aby se co nejvíce snažila připravit 
si vlastní výrobek, se kterým by mohla uspět na trhu, 
namísto kooperací nebo prací ve mzdě, kdy je doda-
vatel většinou zcela závislý na jednom nebo několika 
málo dominantních odběratelích, kteří mu diktují 
dodací a  platební podmínky a  ceny. Kromě toho by 
měla družstva překonat všechny obavy a pochybnos-
ti a  pokusit se co nejaktivněji uplatnit na zahranič-
ních trzích, a to i ve „třetích“ zemích.

Jsem přesvědčen, že se to řadě družstev podaří 
a přeji jim v takovém úsilí co nejvíce úspěchů.
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Na jednáních se zástupci vládních insti-
tucí jsem v posledních týdnech zaznamenal 
předložení statistických informací, mezi 
kterými byl údaj o  rozdílu v  odměňová-
ní mezi muži a  ženami v  České republice 
(například na konferenci Rady vlády pro 
udržitelný rozvoj a na jednání  Rady hospo-
dářské a  sociální dohody Kraje Vysočina). 
Z  předložených informací jednoznačně vy-
plývá, že zpracovatelé si v  dostatečné míře   
neuvědomovali, že ze statistických údajů je 
třeba  k zajištění jejich korektnosti  elimino-
vat zkreslující faktory. Na můj přímý dotaz 
potvrdili, že se tímto problémem hlouběji 
nezabývali.

V  podstatě lze říci, že poslední údaje o  rozdílu 
v  odměňování žen a  mužů nebyly zpracovány tak, 
abychom mohli přijmout jejich vypovídající úroveň 
jako vážnou. Vůbec nebyla vzata v úvahu například 
následující  fakta:

1.  Ženy na základě historického společenské-
ho a  přirozeného vývoje pracují ve vysoké 
míře v pracovních oborech, ve kterých je přiro-
zená nízká mzdová základna, jako jsou například 
úklidové práce, pomocné práce ve službách a ob-
chodě, švadleny apod. Tento faktor významně 

zkreslující poměr mezd nebyl ze statistiky na 
odpovídající úrovni eliminován.

2.  Muži vykonávají přesčasovou práci v  podstatně 
vyšší míře než ženy. Tento faktor nebyl rovněž vzat 
ve zmíněné statistice v potaz a zkresluje výsledek.

3.  Ženy pracují ve větší míře na zkrácený pracovní 
úvazek než muži.

A  tak dále. Uvedených zkreslení je v  podkladech, 
o které se závěr evropské instituce opírá, jistě více.

V České republice jsou k dispozici tzv. od-
větvová, respektive oborová  srovnání, kde 
jsou výše uvedená zkreslení lépe eliminová-
na a výsledek ukazuje, že vykázané rozdíly 
ve mzdách jsou na úrovni cca 10 procent 
čísla, které uvádí Český statistický úřad. Na-
příklad mezi lékaři je rozdíl v  odměňování 
za práci mezi ženami a muži 1,2 procenta.

V  této rovině lze doporučit dokonalejší 
zpracování statistických dat, které ukáže, že 
sice mohou být rozdíly v odměňování mužů 
a  žen, ale oborově budou v  řádu jednotek 
procent tak, jako například ve Spolkové re-
publice Německo.

Text: JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

4  
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Česka vláda obdržela kolektivní stížnost Evropského výboru pro sociální práva vůči České republice 
k nerovnosti odměňování mužů a žen. Jaké měl výbor podklady, které vedly k tak chybným závěrům, 
a od koho je dostal? Ke kritice Evropské unie v otázce rozdílu v odměňování mezi muži a ženami 
v České republice uvedu jen několik poznámek.
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Výrobní družstva se na veletrhu EmbaxPrint pre-
zentovala ve společné expozici pod záštitou SČMVD 
v hale G1.

BRISK Ježov u  Kyjova na veletrhu představil nový 
produkt – dózu GL 44 o  objemu 200 ml. Tento vý-
robek má jiný tvar než dosud vyráběné lahvičky. 
Díky investici do nového stroje – automatu na vstři-
kovyfukování – mohlo družstvo rozšířit kapacitu 

i sortiment své výroby. Nová dóza je určena jak pro 
farmacii, tak pro balení kosmetických výrobků i pro 
potravinářský průmysl. Je dodávána s  uzávěrem, 
v základní nabídce je 5 barev – čirá, bílá, hnědá, čer-
ná a modrá, podle požadavků zákazníka je družstvo 
schopno produkt vyrobit i v jiném barevném prove-
dení. Výrobek je atestován u autorizované zkušebny 
na použití pro styk s potravinami. Materiálem je PET 

(polyetyléntereftalát), produkt je vyráběn vstřikovy-
fukováním z granulátu. Družstvo plánuje, že v krát-
ké době rozšíří svou nabídku o dózy o objemu 150 ml 
a  250 ml. Zástupci družstva se na veletrhu Embax-
Print setkali se zájmem zákazníků o  tento výrobek 
i o stávající výrobní sortiment družstva, kterým jsou 
lahvičky o objemu 10 – 300 ml, PET lahve o objemu 
0,5 – 2 l, PET kanystry o objemu 3, 5 a 10 l. BRISK se za-
bývá i kartonážní výrobou, nabízí výseky, expediční 
krabice s možností potisku fl exotiskem či sítotiskem, 
skládačky na vína a dárkové kazety.

Brněnská Drutěva na veletrhu prezentovala po-
tahovanou a  kašírovanou kartonáž, dále plastové 
svařované obaly. Jedná se o  zakázkovou výrobu 

5 
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Výrobní družstva 
se prezentovala 
na veletrhu EmbaxPrint
V termínu 27. února - 2. března se v Brně uskutečnil veletrh obalů a tisku EmbaxPrint. Tento 
veletrh je místem pro představení nových technologií, strojů, zařízení, materiálů a  služeb 
z oborů obalového a tiskařského průmyslu. Nabízí prezentaci českých i zahraničních obalových 
a tiskových společností a oslovuje odborné návštěvníky z branží automobilového, strojírenského, 
elektrotechnického, farmaceutického, potravinářského a kosmetického průmyslu i stavebních 
oborů. Souběžně konanými akcemi byly potravinářský veletrh SALIMA, veletrh mlynářství, 
pekařství a cukrářství MBK a veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřejné stravování INTECO.
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podle požadavků zákazníka. Druž-
stvo je schopno kartonáž nabídnout 
i  s  barevným tiskem. Největší zájem 

návštěvníků veletrhu byl zaznamenán 
o potahované krabice s víkem a ražbou, 

které jsou využívány pro balení dárko-
vých předmětů či různých cukrovinek. Žádané byly 
krabičky s průzorem, který umožňuje spatřit obsah 
balení. Zákazníky oslovily i obaly vyrobené z krafto-
vé lepenky, které se vyznačují přírodní barvou a lu-
xusnějším vzhledem. Poptávky zákazníků se týkaly 
i  lékových krabiček opatřených tiskem. Pro úplnost 
dodejme, že družstvo má ve své standartní  nabídce 
i klopové krabice z 3vrstvé a 5vrstvé lepenky.

Důbrava Valašské Klobouky připravila na veletrh 
nový katalog zaměřený na dárkové krabice na vína, 
který je prvním z  plánované řady katalogů podle 

6  
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druhů obalů. Družstvo prezento-
valo na veletrhu rozšířenou ma-
teriálovou nabídku pro obaly na 
víno a dárkové předměty. Nabídka 
zahrnuje i  krabice s  průhledným 
okénkem. Dále družstvo rozšířilo 
velikostní sortiment dárkových 
krabiček, používaným materiálem 
je mikrovlna s  celoplošným tis-
kem. 

Hlavním segmentem výroby jsou 
pro Důbravu expediční a skupino-
vé obaly pro průmyslovou výrobu, 
především pro strojírenské a  ná-
bytkářské fi rmy. Jedná se o  aty-
pické velikosti obalů zhotovených 
většinou z  3vrstvé a  z  5vrstvé 
lepenky. Specifi ckou skupinou 
výrobků jsou obaly určené pro 

VD_4_2018.indd   6 31.05.18   12:08
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Materiál musí být v tomto případě atestován pro styk 
s potravinami.

IRISA Vsetín se ve svém závodě 3 – kartonáž zabývá 
zkracováním lepenek za účelem výroby kartonáže. 
Výrobním programem jsou hrubá a potahovaná kar-
tonáž, lepenkové skládačky a mřížky do krabic včetně 
potisku. Zástupci družstva prezentovali na veletrhu 
EmbaxPrint celý svůj výrobní program. Ze 100 pro-
cent se jedná o  zakázkovou výrobu podle přání zá-

kazníka. Největší zájem o užitkovou kartonáž je pro 
průmyslová balení. U spotřebitelských obalů je IRISA 
schopna nabídnout obaly potažené tapetami či pa-

pírem s  ofsetovým tiskem nebo 
sítotiskem. Na veletrhu byly po-
ptávány obaly všech kategorií. 
Irisa nabízí také doplňkové čin-
nosti, jako jsou montážní a kom-
pletační práce. 

Stánek družstva TVAR Par-
dubice na veletrhu navštívili 
jak stávající, tak noví zákazníci. 
Jejich pozornost byla upřena 
především na novinku z  roku 
2016, kterou je luxusní dóza 50 
ml glass určená pro kosmetiku. 
Původně byla tato dóza nabízena 
pouze v  základním provedení, 
tj. v  bílé barvě, letos byla roz-
šířena barevná škála a  přidána 
řada potisků. Víčko této dózy je 
opatřeno zlatou nebo stříbrnou 
proužkou, jedná se o potisk hor-

7 
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kou ražbou. Velkou předností produktu je to, že u vý-
robce lze objednat i malé množství kusů, odběratelé 
nejsou nuceni k minimálním odběrům. Družstvo se 
zaměřilo na rozšíření nabídky barev i u dalších obalů 
na kosmetiku o objemu 5 ml – 500 ml, barevná varia-
bilita byla zvětšena i u ostatních výrobků.

Novinkou ze sortimentu domácích potřeb je kelí-
mek na pití o objemu 0,5 l potištěný IML fólií. Tento 
kelímek je určen k  využití na festivalech či jiných 
hromadných kulturních akcích jako vratná záloha. 
V nabídce je několik druhů motivů.

Materiály, ze kterých TVAR vyrábí obaly na kos-
metiku i potřeby pro domácnost, jsou atestovány pro 
styk s potravinami.

 

Na veletrhu SALIMA/VINEX se představilo druž-
stvo Templářské sklepy Čejkovice. 

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

U  příležitosti 30. výročí veletrhu EmbaxPrint bylo Svazu českých a  moravských výrobních družstev 
uděleno čestné uznání za dlouhodobou spolupráci při rozvoji veletrhu. Předseda SČMVD JUDr. Rostislav 
Dvořák převzal toto ocenění z rukou předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Veletrhy 
Brno Ing. Jiřího Kuliše a ministra zemědělství Ing. Jiřího Milka.
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Soutěž MANAŽER ROKU 
slaví 25 let

hladová po osobnostech a  úspěšných manažerech,“ 
vzpomíná dlouholetý předseda Hodnotící komise Jan 
Preclík, sám oceněný manažerským titulem v  roce 
1994. Právě tento ročník byl kuriózní, přihlásilo se na 
čtyři tisíce zájemců. V tu chvíli organizátoři pocho-
pili, že do organizace musí vnést určitý řád a zavedli 
systém tzv. nominátorů, kteří sami vybírali a dopo-
ručovali manažery.

Vznikla Hodnotící komise a Národní komise, v prů-
běhu času se vypilovávala kritéria hodnocení. Založe-
na byla na důsledném dodržování tajného hlasování, 
propojilo se kvantitativní a  kvalitativní hodnocení. 

Soutěž MANAŽER ROKU je v  České republice je-
dinečná, žádná jiná neoceňuje manažery napříč 
odvětvími, profesemi a  regiony. Právem je pova-
žována za měřítko v  této  nelehké profesi. V  roce 
2018 - příhodně v  roce stoletého výročí založení 
republiky - slaví soutěž 25 let od svého založe-
ní. Takové výročí si zaslouží oslavu, a  proto se 
slavnostní ceremoniál přesouvá z  odpoledních 
hodin do večerních, a místo tradičního Žofína se 
uskuteční ve Španělském sále Pražského hradu. 
V rámci slavnostního večera dojde k ohlédnutí za 
dlouhou a pestrou historií soutěže a za okamžiky, 
které ukázaly Česku špičkové manažerské osob-
nosti, jež se zasloužily o  rozvoj českého byznysu 
a společnosti. A není jich málo! Za 25 let pořada-
telé MANAŽERA ROKU zpracovali 3 048 nominací, 
v  rámci soutěže bylo hodnoceno 1  487 fi nalistů 
a na slavnostním vyhlášení oceněno 59 Manažerů 
a Manažerek roku. 19. dubna je ten den, kdy se na 
Pražském hradě sejdou ti nejlepší manažeři, aby 
spolu s vyhlašovateli, zakladateli a partnery osla-
vili toto významné jubileum. 

Samotná soutěž si stejně jako manažeři a celá spo-
lečnost prošla vývojem od dětství, až po nynější zra-
lost. Duchovních otců měla několik, patřil mezi ně 
Bořivoj Frýbert, František Jezdinský, Jiří Stýblo, nyní 
čestní členové České manažerské asociace. „Doba byla 
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Součástí procesu výběru nejlepších manažerů byla 
návštěva jejich působiště, zejména fi rem, a  reporty. 
Další úpravou bylo, že TOP 10 nejlepších se přestala 
hodnotit podle pořadí a v roce 2003 byl zaveden ve-
dle titulu Manažer roku i Manažerka roku. Záměrem 
bylo zviditelnit i  ženy v  manažerských funkcích. 
Poměrně novinkou je pak zavedení ceny za Inovace 

pro udržitelný rozvoj, která byla poprvé 
udělena v  roce 2017. Ocenění reaguje na 
globální vývoj a společenské trendy, ga-
rantem ocenění je Česká podnikatelská 
rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD). 

25. ročník bude slavit Česká manažer-
ská asociace už bez dvou dalších spoluvy-
hlašovatelů - Svazu průmyslu a dopravy 
ČR a  Konfederace zaměstnavatelských 
a  podnikatelských svazů ČR, které se 
rozhodly od soutěže odstoupit. Podstat-
ná, vedle letošního ocenění Manažerů 
čtvrtstoletí, je budoucnost soutěže. „Sou-
těž zviditelnila řadu manažerů i z men-
ších fi rem, dokázala odhadnout jejich 
potenciál. Z  některých se staly světové 
špičky ve svém oboru,“ uvedl k tomu Jan 

Preclík. Na tomto názoru se shodují i účastníci soutě-
že, což potvrdil i výzkum uskutečněný mezi manaže-
ry 24. ročníku. 

„Soutěž MANAŽER ROKU soustavně 25 let vyhledá-
vá nejlepší příklady řídící praxe, a to nejen v byznysu, 
ale i mimo něj. Přispívá tak k motivaci následovníků 
manažerů a  pomáhá s  přenosem poznatků a  zkuše-
ností těch nejlepších,“ popsal význam soutěže prezi-
dent České manažerské asociace Ing. Pavel Kafk a. 

A jak se měnil management v historii nejen ČR ale 
i ČSR? 

Začátky Československé republiky byly význam-
ně spojeny s úsilím o zlepšení řízení (tehdy vědecké 
řízení). Vůbec první mezinárodní kongres řízení se 
uskutečnil v roce 1924 v Praze, a to z  iniciativy pre-
zidenta Masaryka. Do Československa se sjely špičky 
světového managementu, především amerického. 
Není pochyb, že konference byla významným impul-
zem pro zlepšení řízení u  nás, které bylo takřka po 
celé 20. století charakteristické technicistním inže-
nýrským přístupem.   

Situace na přelomu století, a prakticky i tisíciletí, je 
díky globalizaci a  úžasným technickým pokrokům 
zcela jiná. Někteří mluví o  soumraku dosavadního 
způsobu managementu, někteří mluví v  paralele 
k  průmyslu 4.0 o  Managementu 2.0. U  nás se tento 
globální vývoj spojil po roce 1989 se zásadní transfor-
mací ekonomiky z  plánované na tržní. V  turbulen-
cích té doby vynikli především technicky vybavení 
manažeři s  vysokou schopností operativního, fl exi-
bilního, krizového řízení. Přelom století a  nastalé 
konjunkturální potíže postupně ukázaly, že se tento 
model řízení vyčerpal. Úspěchu se dopracovali pře-
devším ti, kteří kromě vynikající znalosti manažer-
ského rutinního řemesla měli zásadní instrument 
navíc – schopnost vést své fi rmy s vizí, strategií pod-
pořenými nesmírnou pílí a  houževnatostí. Takové 
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Pátý zprava: Ing. Leo Doseděl (předseda oděvního družstva 
Moděva  Konice, Manažer odvětví  Výroba a prodej textilu, 
oděvů a tkanin, TOP 10 – soutěž MANAŽER ROKU 2014)

Jana Malá (předsedkyně 
družstva Moravská 
ústředna Brno, 
Manažerka roku 2005, 
Manažer odvětví Výrobky 
z textilu –  soutěž 
MANAŽER ROKU 2016)

Zleva: Ing. Emil Beber (Manažer roku 2016, Manažer odvětví Výroba kovů, 
hutních a kovodělných výrobků – soutěž MANAŽER ROKU 2013, Výroba 
strojů a zařízení – soutěž MANAŽER ROKU 2007, předseda družstva Kovobel 
Domažlice), Ing. Marta Nováková (Manažerka roku 2016, předsedkyně 
představenstva U & SLUNO , a.s., a prezidentka  SOCR ČR), JUDr. Rostislav 
Dvořák (předseda SČMVD)
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těž MANAŽER ROKU. Drtivá většina z nich vykazuje 
úspěch dlouhodobý a může se směle měřit se špička-
mi v zahraničí, popsal situaci Pavel Kafk a. 

Text: Veronika Žurovcová
Foto: archiv ČMA a SČMVD
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Třetí zprava: Ing.  Martin Beran (předseda družstva 
Dřevotvar Jablonné, Manažer odvětví Výroba nábytku – 
soutěž MANAŽER ROKU 2016)

Uprostřed: Ing. Jiří Valter (předseda družstva Kovodružstvo 
Strážov, Manažer odvětví Hutní a kovodělné výrobky, 
TOP 10 – soutěž MANAŽER ROKU 2015)

Zleva: Ing. Miloslav Čermák (předseda družstva Sněžka 
Náchod, Manažer odvětví Výroba a zpracování textilu, oděvů 
a kůže - soutěž MANAŽER ROKU 2006), JUDr. Rostislav 
Dvořák (předseda SČMVD)
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Můžete uvést, co se vám a vašemu Klubu nejvíce po-
dařilo v  roce 2017 - na jakou vaši aktivitu/akci jste 
nejvíce hrdí a co vás v tomto ohledu inspirovalo? 
Jsem velmi ráda, že členky Klubu manažerek mají 
o  klubové aktivity upřímný zájem. Cením si totiž 
toho, že na klubové akce přicházejí proto, že chtějí 
a ne že musí.  A připravovat a organizovat akce pro 
někoho, kdo na ně přichází rád a ze zájmu, je na jedné 
straně potěšující, ale i zavazující. A že se to daří, doka-
zuje 21 uplynulých  let, kdy se scházejí podnikatelky 
a manažerky z různých oborů a míst ČR. V roce 1996 
skupina žen začala pořádat první klubová setkání, od 
roku 2002 spolupracuje s  ČMA. Vstoupily jsme tedy 
do 22. roku nepřetržité činnosti a patříme mezi nej-
déle působící kluby manažerek a podnikatelek v ČR.

Jaký program jste připravovala, aby byl atraktivní 
pro vaše členky? Jinak řečeno, čím jste oslovila vaše 
členky, aby na akce klubu chodily a odcházely spo-
kojeny?
Ženy jsou velmi otevřené novým poznatkům, výměně 
zkušeností , kulturním zážitkům apod. a z toho vždy 
vycházíme v klubovém programu, v němž jsme v roce 
2017 zorganizovaly (nebo se na organizaci podílely) 
23 klubových akcích. Jednalo se o  Snídaně s…., nebo  
Odpolední čaje s… s  významnými osobnostmi spole-
čenského, hospodářského, kulturního života. O velmi 
inspirující Inspiromat – cyklus konferencí s význam-
nými ženami …., o jejich inspirativní a inspirující cestě 
manažerského/podnikatelského života. K  poznání 
kulturních hodnot přispívá návštěva historicky i sou-
časně významných míst. V roce 2017 měly členky klubu 

ROZHOVOR

možnost navštívit reprezentační prostor Úřadu vlády 
ČR Hrzánský palác a samotné sídlo vlády ČR Strakovu 
akademii.  Oblíbené jsou společné návštěvy kultur-
ních akcí – od návštěvy výstav, koncertů, divadelních 
či muzikálových představení. Velmi významnou 
událostí byla klubová cesta 15členné delegace do New 
Yorku s návštěvou OSN, Českého domu apod. Nabídka 
klubových aktivit je velmi pestrá a domnívám se, že 
si v ní každá členka může nalézt to, co zajímá právě ji.

Co vaše členky ocenily zejména? Co byl pro ně nej-
větší přínos?
Co členky oceňují? Především pestrost a  rozmani-
tost akcí. To, že se mohou setkat s osobnostmi, s ni-
miž by se možná jinak těžko setkaly. Jak hosté, tak 
členky oceňují srdečnou atmosféru na klubových 
setkáních, dále možnost pohovořit si o radostech, ale 
i o starostech pracovního i osobního života s podobně 
„nastavenými“ ženami, které řeší obdobné problémy. 
Členky klubu si navzájem pomáhají nejen v byznysu, 
ale hlavně lidsky. Za léta spolupráce se z  mnohých 
staly kamarádky, přítelkyně a jsou si na blízku nejen 
ve chvílích radosti, ale i starostí. 

Na co jste se z tematického hlediska zaměřila?
Z  tematického hlediska byla pro rok 2017 hlavní té-
mata – výměna zkušeností, prohlubování poznání 
kulturních tradic a hlavně předávání zkušeností. Ne-
jen mezi sebou navzájem například na konferencích 
Inspiromat, ale i  mladší generaci. Řada členek klubu 
jsou mentorkami, přednášejí na vyšších odborných 
a vysokých školách, jsou často zvány jako přednášející 
na různé semináře, besedy a  konference. Zásadním 
posláním našeho klubu je podporovat ženy v řídících 
pozicích a  poskytnout jim prostor pro sdílení svých 
zkušeností a  osobních příběhů (např. právě  v  cyklu 
konferencí Inspiromat). Prostřednictvím jednotlivých 
členek klubu i na úrovni profesních svazů se podílíme 
na vytváření lepšího legislativního prostředí pro fun-
gování podnikání a pro lepší rozvoj soukromého pod-
nikání. Naše členky byly a  jsou v různých poradních 
sborech a orgánech, jsou i v politice – od komunální 
až po tu nejvyšší. Významnou roli sehrávají v aktivi-
tách souvisejících s etikou v podnikání a v neziskovém 
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PhDr. Lenka Tomešová
zakladatelka klubových aktivit

a předsedkyně Klubu manažerek Zleva: PhDr. Lenka Tomešová, 
Mgr. Miluše Horská
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sektoru. Firmy našich členek jsou významnými dárci 
a podporovateli charitativní činnosti aktivit. 

Jak se vám daří zapojovat do vašich aktivit mana-
žery a  podnikatele nečlenských subjektů, zástupce 
krajské správy či politiky? Jaké osobnosti (konkrétně 
i typově) jste zvaly na setkání klubu a jak se vám da-
řilo s nimi rozvíjet dialog?
Jak se nám daří zapojovat do našich aktivit další ma-
nažery a jaké osobnosti jsme zvaly na setkání klubu?  
Stručně by se dalo odpovědět jedním slovem DAŔÍ. 
Ale přesto tuto odpověď rozvedu.  Loni se konalo klu-
bové setkání s europoslankyní Martinou Dlabajovou, 
Martou Novákovou, prezidentkou Svazu obchodu 
a  cestovního ruchu, Zbigniewem Czendlikem, řím-
skokatolickým farářem, Milošem Trojánkem, ředi-
telem krajského ředitelství Policie Praha, s Jarmilou 

Hospodářská komora ČR 
představila logo k 25. výročí

Až do března 2019 bude Hospodářská komora ČR, 
jež v  letošním roce slaví své 25. výročí, využívat 
logo od designéra Pavla Šťastného, které předsta-
vila 19. března v  Uměleckoprůmyslovém museu 
v Praze. Logo je ztvárněno jako český lev s Merku-
rovými křídly nesoucí královskou korunu Karla 
IV. Lev se zároveň stává novým maskotem Hospo-
dářské komory.

„Při tvorbě nového loga Hospodářské komory ČR 
k výročí 25 let jsem vycházel ze symbolů původního 
loga. Křídla jako symbol obchodu dominují logu spo-
lečně s královskou korunou Karla IV., který byl ino-
vátorem nových obchodních příležitostí a  pozdvihl 
hospodářství českého království,“ uvedl jeho autor 
Pavel Šťastný. 

V  rámci slavnostního odpoledne v  Umělecko-
průmyslovém museu proběhl také křest knihy 

Hospodářská komora ČR včera a  dnes 1850 – 2017, 
jejíž název odkazuje na rok 1850 a založení Pražské 
obchodní a  živnostenské komory, na kterou dneš-
ní Hospodářská komora volně navazuje. Autoři se 
v  knize o  historii řemeslných cechů, obchodních 
a živnostenských komor a Hospodářské komory ČR 
na 280 ilustrovaných stranách ohlíží do minulosti 
dnešního českého státu a mapují důležité historické 
mezníky vzniku a vývoje různých podnikatelských 
uskupení a  spolků v  českých zemích za posledních 
více než 150 let.

Zdroj: HK ČR
(-rs-)

a Václavem Hybšovými, s první generálkou Armády 
ČR Lenkou Šmerdovou, s generální ředitelkou Czech-
Tourism Monikou Palatkovou, s Martinem Ayrerem, 
tiskovým mluvčím a ředitelem odboru  komunikace 
Úřadu vlády ČR, politoložkou prof. Vladimírou Dvo-
řákovou  a dalšími osobnostmi. Kolem nás žije tolik 
zajímavých osobností a pro setkání s nimi by bylo po-
třeba ještě několik životů. Každé setkání je zajímavé 
a přínosné a i když někdy příprava, hlavně z časového 
hlediska hostů, trvá dlouho, výsledek se dostaví. Vy-
ústí v  otevřenost a  vstřícnost hostujících osobností.  
A mnozí hosté se rádi na naše klubová setkání vracejí.

V jaké aktivitě – tématech diskusních setkání - chce-
te pokračovat v roce 2018?
Také v roce 2018 bude pokračovat cyklus konferencí 
Inspiromat. Dále to budou oblíbené Snídaně s… a Od-
polední čaje s…. s dalšími významnými osobnostmi.  
Rovněž v naší činnosti se odrazí 100. výročí založe-
ní Československa, ať již návštěvou různých výstav, 
akcí, konferencí apod. Více prostoru budeme věnovat 
zdraví, protože s přibývajícími lety si uvědomujeme, 
že zdraví je v  našem životě to nejdůležitější. Proto 
přání pevného zdraví nejen členkám klubu, ale i čle-
nům ostatních klubů ČMA, je tím hlavním přáním do 
dalšího období.

Text přejat z ročenky ČMA.
Rozhovor připravil PhDr. Milan Mostýn
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o specifi ckých aspektech světa práce
Předmětem diskusí byly otázky jako jsou ekono-

mické platformy, systémy dovedností, neformální 
ekonomika, globální hodnotové řetězce, všeobecná 
sociální ochrana, migrace, situace mládeže, perspek-
tivy jak rozvojových, tak rozvinutých zemí.

Komisaři se dohodli, že v  budoucnu by měla být 
uspořádána řada technických informačních setkání, 
během nichž by byly zkoumány otázky, které vyža-
dují další analýzu. Mezinárodní organizace práce se 
také bude snažit o  vzájemnou spolupráci s  dalšími 
mezinárodními organizacemi pracujícími na tématu 
budoucnosti práci. V blízké budoucnosti se uskuteční 
informační setkání s  členskými státy Mezinárodní 
organizace práce.

Očekává se, že globální komise se v roce 2018 sejde 
ještě dvakrát předtím, než předloží zprávu na začátku 
roku 2019, tedy v roce 100. výročí Mezinárodní orga-
nizace práce. Zpráva bude mít strategický, politický 
a  akční charakter. Další schůze Globální komise se 
uskuteční v Ženevě ve dnech 15. - 17. května.

Poznámka: Globální komise 
byla zřízena v  roce 2017, aby
zhodnotila transformační změ-
ny, ke kterým dochází ve svě-
tě práce, a  vydala doporučení 
ohledně dalšího postupu. Je 
to druhá fáze iniciativy Me-
zinárodní organizace práce  
„Budoucnost práce", kterou 
zahájil generální ředitel Mezi-
národní organizace práce Guy 
Ryder v  roce 2013, po první 
fázi, během níž členské státy 
Mezinárodní organizace práce  
svolaly národní a  subregio-
nální dialog, aby poskytly své 
perspektivy o  budoucnosti 
práce.

Zdroj: Mezinárodní 
organizace práce

(-vr-)

Globální komise pro budoucnost práce se konala 
podruhé v  sídle Mezinárodní organizace práce 
v  Ženevě, ve Švýcarsku ve dnech 15. - 17. února. 
Globální komise pro budoucnost práce zaměřila 
své druhé setkání na pokračující diskusi o  hlav-
ních tématech, které formují budoucnost světa 
práce.

V  návaznosti na svou první schůzku v  říjnu roku 
2017, která se zabývala příležitostmi a výzvami souvi-
sejícími s budoucí prací, se během své druhé schůzky 
globální komise soustředila na šest témat zaměře-
ných na specifi cké aspekty světa práce:

- role práce pro jednotlivce i společnost,
- ukončení globální nerovnosti žen ve světě práce,
-  význam technologií pro sociální, environmentál-

ní a ekonomický rozvoj,
-  řízení změn během každé fáze transformace 

a vzdělávání,
- nové přístupy k růstu a rozvoji,
- budoucnost řízení práce.
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prohlubuje spolupráci s kraji
by se měly sjednotit softwarové 
systémy. V současné době neexis-
tuje jednotné vykazování pro sys-
témy, na kterých běží softwary, přitom náklady na 
ně činí zhruba 15 miliard korun. MPSV a kraje proto 
budou na sjednocení spolupracovat.

Zlepšit by se měla také koordinace sociálních slu-
žeb. Ve spolupráci s  kraji by měla být vytvořena 
jednotná síť sociálních služeb a  následně upraveno 
také fi nancování. Ministerstvo a kraje budou i nadá-
le jednat o  standardech sociálních služeb. Společně 
chtějí postupovat při řešení potíží dětí, které se ocit-
nou v krizových situacích. „Budeme se snažit zajistit 
a společně s kraji fi nancovat nadregionální síť pro lidi 
s autismem,“ prohlásila ministryně.

Během jednání také padla otázka fi nancování z ev-
ropských fondů. „Prodiskutovali jsme návrhy na pře-
směrování výzev MPSV, tak aby kraje mohly evropské 
peníze využívat smysluplněji,“ uvedla dále ministry-
ně. „Představitelé krajů naše dnešní jednání ocenili. 
Navíc vznikla úzká skupina zástupců z krajů, s níž se 
společně sejdeme ještě v  březnu,“ uvedla Němcová, 
podle níž tak ministerstvo konečně po době, kdy se za 
předchozího vedení s kraji nejednalo tak intenzivně, 
nastavilo pravidelná setkávání a těsnější spolupráci.

Zdroj: MPSV 
(-jh)

Začátkem března se ministryně práce a sociálních 
věcí Jaroslava Němcová zúčastnila jednání Komise 
Rady Asociace krajů České republiky (AK ČR) pro 
sociální věci. Uskutečnilo se v Čeladné na Frýdec-
ko-Místecku a jedná se o další z pravidelných se-
tkání, které navazuje na setkání vlády s hejtmany, 
kde byla krajům přislíbena intenzivnější komuni-
kace a pomoc v otázkách, jež řeší.

„Je mi jasné, že když budeme chtít něco smysluplné-
ho dokázat v oblasti, v níž se prolíná sociální a zdra-
votní problematika, je nutné se o  tom bavit s  kraji, 
které se reálně touto problematikou zabývají,“ řekla 
ministryně Němcová. „Hovořili jsme například ho-
vořili o otázkách týkajících se sjednocení softwaro-
vých systémů, evropských fondů a také o koordinaci 
sociálních služeb,“ dodala.

Nejprve ministryně představila aktuální agendu 
Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a násled-
ně vyslechla nejpalčivější otázky přímo od zástupců 
krajů, kteří mají sociální záležitosti na starosti. Z jed-
nání vyplynulo pro ministerstvo několik nových 
úkolů. Zástupci krajů a ministryně se např. shodli, že 
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Zevnitř naší ekonomiky se vynořuje jedna z  nej-
vážnějších nerovnováh, otázka stojí tak, zda nás 
zabrzdí až v rozvinutém stádiu či ji začneme čelit 
dříve. Tím, že rostou mzdy, rostou fi rmám i  ná-
klady na jednotku výroby, některým pak hrozí 
až ztráta konkurenceschopnosti. Další zvyšování 
mezd bez zvýšení produktivity práce by mohlo 
vést do pekel. Čím dál častěji se setkáváme s otáz-
kou, jak využít případných krizí z nerovnováh ve 
svůj prospěch.

Další rýsující se nerovnováhou, řekněme, že za-
tím jen problémem, je poptávková infl ace, která je 
tažena vyšším růstem mezd než výroby. Proto vý-
sledkem může být vyšší apetit fi rem na masovější 
náhradu určitých činností roboty. Náhrada rutin-
ních činností stroji se u  nás totiž v  podmínkách 
nízkých mezd nevyplácela. Ale rychlý nárůst mezd 
a  posilující koruna, která mj. zlevňuje dovoz tech-
nologií, povede k  rozšíření robotizace. To je určité 
řešení, které by uvolnilo lidi do pozic, kde robotiza-
ce nemůže fungovat. Robotizací by se mohla zvýšit 
produktivita a asi by se ochladil i nepřiměřený ape-
tit na zvyšování mezd.   

Národohospodáři, kteří tu byli či přispěchali ze 
zahraničí přiložit ruku k  dílu, byli odstaveni a  ve 
jménu „vyšších cílů rozebrat republiku“ dehonesto-
váni.  Těsně před odchodem z funkce prezident Vác-
lav Havel odpověděl na otázku, co považuje za svou 
největší chybu. Bylo to nevypořádání se s neumětely, 
psychopaty, makiaveliány atp. v politice. Měl na my-
sli konkrétní typy lidí. Mj. i díky tomu, že to nereali-
zoval, se z nás stala odvozená, subdodavatelská, tedy 
neautonomní ekonomika. Negativní dopady během 
krátké doby můžeme pocítit všichni. 

DETERMINISTICKÝ CHAOS     
Dnes žijeme život někým doporučovaný (vedle 

marketingové manipulace i  dle rad různých perio-
dik, časopisů atp.), tedy kdo nám co řekl. Ale vše je 
většinou jinak, jak zní základní rabínská moudrost. 
Proto taky důsledkem složitosti současného světa 
a  způsobu života je, že post-moderní společnost má 
charakter deterministického chaosu. Dnes jsme ve 
vleku různých manipulátorů. Manipulace probíhají 
podle nějakých pravidel, které ale všechny neznáme, 
přitom základní zákonitostí je vztah mezi příčinou 
a následkem. Kolikrát ale příčinnost zjišťujeme až ex 
post, tedy dodatečně. 

Deterministický chaos se dnes projevuje jako:
•  Nepředpověditelnost. Stejné příčiny nemají stejné 

následky, ale každý následek má svoji příčinu. Při-

Management změn
tom, čím závažnější jevy budeme chtít určit, tím 
méně přesně to bude. V rámci prognostiky jakáko-
li extrapolace trendů již nefunguje.

•  Neurčitost. Se vzrůstající komplexností systému 
klesá naše schopnost precizní analýzy. Za určitých 
okolností můžeme buď data určit přesně, ale ta 
jsou málo závažná, nebo určit data hodně závažná, 
ale bohužel nepřesně.

•  Akcelerace vývoje. Společnost se dnes zásadně 
mění již v průběhu života jedné generace. Ke změ-
nám tedy dochází ve stále kratších intervalech, což 
je pro starší generaci mnohdy již neúnosné. Model, 
kdy starší generace předává poznatky nastupující 
generaci, končí.   

•  Stav permanentní krize. Zvládání krizí se z  jevu 
zvláštního stává jevem obvyklým založeným 
v samé podstatě sociálních jevů. Otázka už nestojí 
tak, že se ptáme, zda dojde ke krizi či nikoli, otázka 
již je, kdy a k jaké!

•  Ztráta identifi kace. Vše se čím dále rychleji mění, 
např. se uvádí, že z 10 profesí vznikne 6 zcela no-
vých. Během svého života budeme muset zásad-
ně měnit způsob svého života, se kterým jsme se 
identifi kovali. 

•  Zákon neočekávaného účinku. Dnes lze budouc-
nost charakterizovat již jen formou alternativních 
scénářů. Tam se vedle předpokládaných událostí 
pracuje i s neočekávanými událostmi. K tomu jsou 
i různá lidová moudra, např. „jestliže se něco ne-
může stát, stane se to co nejdříve“.   

•  Katastrofi cký vývoj. Společnost se již nevyvíjí jen 
procesem evoluce, nýbrž bude docházet k náhlým 
změnám, k  nepředpověditelným zvratům a  tedy 
k  jakýmsi krizím. Dnes se těmto krizovým situ-
acím říká kolaps, což není konec světa, ale lze to 
nahlížet jako určitý restart. 

BUDOUCNOST 
Jednoduše a krátce, vstoupili jsme do období obrov-

ských a  rychlých změn (vědecký rozvoj, ekonomie, 
politika, migrace, digitalizace atp.). Vždy se tvrdilo, 
že základním nástrojem přípravy na budoucnost je 
strategie. Po zkušenostech z praxe, např. i stavovské 
organizace, vím, že se setkáváme se strategiemi, 
které vůbec strategiemi nejsou. Např. chceme být 
nejlepší a basta. Tedy tváří se to jako něco, co to vů-
bec není. 

Je třeba vědět, že změny budou stále větší a  rych-
lejší. Rychlost je dnes již nová kvalita. Strategické 
řízení nás musí připravit na všechny možné situace, 
s  tím nesporně souvisí i  připravenost pracovníků, 
jejich znalosti a dovednosti, protože budou vytvářet 
základní strategický zdroj jakékoli organizace, tedy 
i stavovské. Přijmout nové mladé „perspektivní“ lidi, 
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investovat do nich nemalé prostředky a  v  krátkém 
čase se s nimi rozejít je, eufemisticky řečeno, neumě-
telství. Chyby se opakují. Dejte mu to proto k úhradě, 
pak se opakovat nebudou. 

MANAGEMENT ZMĚN
Jak být připraven na přicházející změny? Myslíte si, 

že stačí dodržovat jakési desatero? Souvisí to s  při-
praveností na budoucnost. Dle mého názoru to může 
fungovat, o tom, ale někdy jindy. Mnohé se dnes pro-
měňuje, ale povaha lidí, jejich charakter, ten se ne-
proměňuje, nebo jen velmi málo. Dnešní situaci nám 
to komplikuje též proto, že moderní posvátnou trojici 
si lidé redefi novali takto: kult mládí, kult krásy a kult 
bohatství. A to není dobrý vklad k řešení tak zásad-
ních úkolů.   

V krátkosti, co to ta změna ve fi rmě vlastně je. Je to 
jiný způsob, jak dělat věci, tedy toho co děláme nyní, 
ale efektivněji, produktivněji nebo kvalitněji. Evolu-
ce je stav neustálé změny, zahrnující stálé přizpůso-
bování hodnot a chování na základě učení se, získané 
vnější a  vnitřní zpětné vazby. Změna je vlastně ne-
ustálý proces přizpůsobování fi rmy v rámci tržního 
prostředí. Přitom provádění změny musí být zod-
povědnější a efektivnější než u konkurence. Obecně 
přicházejí do úvahy 4 možnosti managementu změn: 
1. Dělat něčeho více; 2. Dělat něčeho méně; 3. Začít 
s  něčím novým; 4. Přestat něco dělat (zcela s  něčím 
skončit).  

Co vede k realizaci změny? Je to 8 kroků. Doporuču-
ji si je vytesat do kamene:

1.  Po prozkoumání trhu a konkurenčního prostředí 
vyvolejte pocit naléhavosti ve smyslu „buď prove-
deme změnu, nebo nepřežijeme“.

2.  Sestavte koalici pro změnu. Je třeba vytvořit 
dostatečně silnou skupinu lidí ve fi rmě k  řízení 
změny a přimět tuto skupinu pracovat jako tým.

3.  Vytvořte vizi a strategii, která pomůže řídit pro-
ces změny (mezi znaky účinné vize patří srozu-
mitelnost, adresnost, fl exibilita, uskutečnitelnost 
atp.).

4.  Komunikujte vizi změny. Slova musí být v soula-
du s  řečí činů. Nedůvěryhodný „kindermanage-
ment“ automaticky znevěrohodňuje jakoukoli 
vizi změny.   

5.  Delegujte v širším měřítku. Smyslem toho je po-
vzbudit k činům, ale zde je třeba říci, že nic nevy-
volá takový pocit bezmoci, jako špatný šéf. 

6.  Vytvořte krátkodobá vítězství. K  tomu viditelně 
oceňujte a odměňujte své lidi (to člověk s nízkou 
EQ neumí, proto je eliminujte). Významem krát-
kodobých vítězství je to, že se oslabují cynici a od-
půrci změn.

7.  Využijte výsledků k podpoře dalších změn. Tedy 
k  povyšování lidí, k  jejich dalšímu vzdělávání, 
případně k  přijímání těch, kteří mají ochotu 
a schopnost realizovat vizi.

8.  Vše ukotvěte do fi remní kultury. Tedy k většině 
úprav v normách a sdílených hodnotách musí do-
cházet až na závěr transformačního procesu. Ne 
tedy na samém začátku procesu, jak to dělá sekta. 

Stručně řečeno, jde o schopnost připravit se na to, 
abychom uměli dělat správné věci, správnými meto-
dami a to dříve než ostatní. Rychlost provedení bude 
hrát zásadní roli. A jak říká profesor Milan Zelený „Je 
třeba žít, jako když máte zemřít. Je třeba se učit, jako 
byste měli žít věčně“. Znám organizaci, která vydala 
za strategii „být nejlepší“ miliony, ale výše uvedený 
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sledkem, vyhozené peníze a odchod lidí. Možná taky 
proto, že v průběhu implementace „strategie“ nebylo 
žádoucí věci připomínkovat, bylo to dobře zaplacené, 
proto neměnné. Může to svědčit o  neumětelství či 
o péči nějaké sekty.          

NÁRODNÍ ZÁJEM 
Stále u  nás existují skupiny, které odmítají vůbec 

existenci národního zájmu. Ten nesporně existuje 
ve své základní podobě jako přežití národa. Závislá 
ekonomika nikterak naplňování národního zájmu 
nepomáhá. Je jasné, že naši národohospodářští „eko-
nomové“ včlenili naší ekonomiku do mezinárodní 
dělby práce v pozici tzv. závislé ekonomiky. Pak stát 
nemá pod kontrolou ani klíčová odvětví pro chod stá-
tu. Pokračoval-li by koncept 90. let, tak by těch stra-
tegických sektorů bylo více v  rukách zahraničních 
vlastníků. Výsledkem je, že česká ekonomika trpí 
vysokými odlivy zisků /vytvořené přidané hodnoty/ 
do zahraničí. 

Bylo by dobré, zjistit si, kolik českých fi rem je v roli 
subdodavatele. Od nové vlády navýsost záslužné, 
protože strategické. Chybí defi nice národního zájmu 
a ten totiž, díky našim politikům, kteří možná praco-
vali v cizím žoldu, nebyl ani na začátku transformace. 
Tito „vlastenci“ zacházeli s národním bohatstvím zce-
la lehkovážně. Je třeba též zmínit, že takto postavená 
ekonomika státu má malou odolnost proti jakýmkoli 
šokům, o nichž jsme psali již dříve. Tato ekonomická 
závislost nepovede k ničemu dobrému a do budoucna 
neimplikuje nic pozitivního. 

Navíc díky politikům řešíme „stěžejní“ věci souvi-
sející např. s elektronickými recepty, kouřením atp. 
Chtělo by to nového Masaryka, defi novat si, proč 
vlastně Česká republika existuje a  na jakých zákla-
dech stojí. Chce to realizovat kroky zvyšující odol-
nost naší ekonomiky. Umí to naše vláda, resp. stojí 
o řešení těchto věcí ? 

VNITŘNÍ NASTAVENÍ       
Dnes jsou dalším nezvratným trendem, a  budou 

v daleko větší míře ceněny,  sociální dovednosti (soft 
skills). Jde zejména o posilování dovedností v oblasti 
spolupráce, řešení problémů, komunikace, podpory 
lidského umu, kreativního přístupu atd. Pokud to ve-
doucí pracovník neumí, není to dnes člověk na svém 
místě. Každopádně eliminujete-li nekvalitu, je to pro 
fi rmu, stavovskou organizaci aj. ze strany členů před-
stavenstva velmi záslužné. Dnes člověk ve veřejné 
funkci s nízkou EQ je jednoznačně nekvalita. Určitě 
je znáte. A  pokud se ve své funkci za pomoci svých 
fámulů opevní, např. změnou stanov, k tomu přistou-
pí syndrom získané namyšlenosti, může to být pro 
stavovskou organizaci problém    

Zkouším k chemické složce „pýcha“, tak časté u po-
litiků, přihazovat různé jiné prvky, leč z toho nevy-
leze nikdy nic jiného než nedůvěryhodná postava. 

Pokud si na nějakém videu pustím dotyčnou osobu 
bez zvuku, sleduji pouze tvář a rty, vychází z toho, 
že mluví někdo, komu nelze až tak ve všem věřit. 
Začasté tam není nic důvěryhodného, je to vše jen 
na efekt. Mám-li peníze k manipulaci, je to snadné, 
protože tam je jen kalkul či následování rad nějaké 
skupiny, např. sekty. Dnes je řada politiků, fi rem, 
stavovských organizací, kde se starost o  celek jen 
markýruje. 

VZDĚLÁVEJME SE
Co se týče přístupu ke vzdělávání, tak vzdělávací 

soustava bude mít na prvním místě za povinnost 
připravovat dorůstající dorost na učení se stále no-
vých věcí, a vštípit jim dovednosti, které jim umožní 
během života měnit profese a vykonávat i povolání, 
o kterých dnes ani nevíme, že je budeme potřebovat. 
Čím se měří úroveň vzdělávání např. v  rámci zemí 

OECD, na otázky fl uktuace pracovníků, duálního 
vzdělávání dorostu aj. se zaměříme jindy. Každopád-
ně již brzy 10 % profesí zmizí a  40 % se bude nějak 
transformovat. 

Vzdělávejte se, osvojujte si znalosti, říkával Masaryk, 
to je ta nejlepší životní investice. Jan Amos Komenský 
cca před 400 lety ke vzdělávání dodává „celý lidský 
život musí být školou“. Naše konkurenční výhody, 
blízkost Německa, vzdělaná a  levná pracovní síla aj. 
se budou stále oslabovat a těžit z nich lze již jen v le-
tech. Uvádí se, že ČR má největší podíl zaměstnanosti 
tam, kde technologie /technologické transformace/ 
v nejbližších letech přinesou převratné změny. Co na 
to naši politici, pokud jde 
o  kvalitního politika, musí 
ho to zajímat. Je zjišťována 
objektivní situace, nebo se 
v  organizacích za nemalé 
peníze realizují průzkumy 
za účelem manipulace?   

Text: PhDr. Ing. Jaroslav 
ŠUBRT, fi remní sociolog 
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Ztrátu družstva je možné hradit přede-
vším z  vlastních zdrojů družstva. Jeho 
členové povinnost hradit ztrátu nemají, 
pokud stanovy družstva neurčují, že 
jim členská schůze může uložit, aby na 
úhradu ztráty přispěli, anebo jestliže 
členská schůze, má-li podle stanov 

družstva tuto mož-
nost, ji při svém 

rozhodování o způso-
bu úhrady ztráty nevy-

užije. 

Vlastním zdroje družstva, 
jehož účelem je podle právní 

úpravy v zákoně o obchodních kor-
poracích sloužit k úhradě případné 

ztráty, je rezervní fond. Zřízení uve-
deného fondu v družstvu tento zákon 

předpokládá, avšak současně žádná 
ustanovení, podle nichž by družstvo 
muselo mít rezervní fond, neobsa-
huje. Zřídit rezervní fond neukládá 

družstvu ani jiný právní 
předpis. Výjimkou je 

jen spořitelní a úvěrní 
družstvo, u kterého se 

vzhledem k  povaze čin-
nosti tohoto družstva zároveň 
uplatňuje právní úprava daná 
zvláštním právním předpisem, 

podle níž zde rezervní fond být zřízen musí. Rozho-
dovat o použití rezervního fondu v družstvu smí na 
základě zákona o  obchodních korporacích jen člen-
ská schůze.

Rezervní fond patří k  fondům tvořeným ze zisku. 
Pokud družstvo zřídilo i jiné fondy tvořené ze zisku, 
může je k  úhradě ztráty použít, jestliže vzhledem 
k  účelu těchto fondů jejich použití k  hrazení ztráty 
ve stanovách nevyloučilo. Stanovy mohou také určit 
rozsah, v jakém je možné z jednotlivých fondů ztrátu 
hradit, i pořadí, v němž k tomu může dojít.

K  dalším vlastním zdrojům družstva použitelným 
k úhradě ztráty patří nerozdělený zisk z minulých let, 
který je k  tomu možné použít bez jakéhokoliv ome-
zení.

Významným vlastním zdrojem družstva je jeho 
základní kapitál, který je souhrnem všech členských 
vkladů jeho členů. Do tohoto souhrnu členských 
vkladů patří vždy základní členské vklady. Pokud 
se členové podle stanov družstva mohou podílet na 
základním kapitálu také jedním nebo více dalšími 
členskými vklady, náleží sem rovněž všechny další 
členské vklady, k  nimž členové převzali vkladovou 
povinnost. 

Zákon o  obchodních korporacích umožňuje zá-
kladní členský vklad, který je pro všechny členy 
družstva stejný, rozhodnutím členské schůze snížit 
a  tím zároveň snížit i  dosavadní výši základního 
kapitálu. Jedním z  účelů, který může být snížením 
základního členského vkladu sledován, je podle 
tohoto zákona úhrada ztráty. Snížit další členský 
vklad rozhodnutím členské schůze zákon neumož-
ňuje. Je tedy zřejmé, že k úhradě ztráty může podle 
rozhodnutí své členské schůze družstvo použít jen 
část svého základního kapitálu, přičemž z  použití 
k  tomuto účelu je vyloučena ta jeho část, která je 
součtem dalších členských vkladů.

Je třeba zdůraznit, že žádný právní předpis 
družstvu nestanoví, jaká má být výše základního 
členského vkladu. Převzetí vkladové povinnosti 
k  základnímu členskému vkladu a  její splnění je 
však podle zákona o obchodních korporacích pod-
mínkou vzniku členství v družstvu, pokud stanovy 
družstva neurčí, že podmínkou vzniku členství 
je pouze splnění vkladové povinnosti ke vstupní-
mu vkladu, a  že člen pak plní převzatou vklado-

Úhrada ztráty družstva
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vou povinnost v  rozsahu rozdílu mezi základním 
členským vkladem a  vstupním vkladem teprve po 
vzniku svého členství v družstvu. Současně platí, že 
základním členským vkladem se člen musí podílet 
na základním kapitálu po celou dobu trvání svého 
členství. Vzhledem k  uvedenému je vyloučeno zá-
kladní kapitál snížit o celý souhrn základních člen-
ských vkladů.

Dojde-li ke snížení základ-
ního členského vkladu, nic 
nebrání základní člen-
ský vklad v  dalším 
období zvýšit. K jeho 
zvýšení může dojít 
vždy z  vlastních 
zdrojů družstva, 
tedy především, je-li
následně výsledkem 
hospodaření družstva zisk. 
Zákon o  obchodních korpora-
cích umožňuje zvýšit základní 
členský vklad také, vyplývá-li tato 
možnost ze stanov družstva, doplatky členů. Zvýšit 
základní členský vklad doplatky členů lze podle to-
hoto zákona ovšem pouze jednou za tři roky a nejvýše 
na trojnásobek stávající výše. Zvýšit základní členský 
vklad z vlastních zdrojů je možné v závislosti na výši 
zdrojů, které k tomuto účelu nevylučuje použít zákon 
anebo stanovy, aniž by k tomu bylo ve stanovách něco 
uvedeno.

Rozhodnout o snížení základního členského vkladu 
stejně tak jako o jeho zvýšení přísluší výlučně členské 
schůzi. Důsledkem tohoto rozhodnutí je vždy změna 
stanov, pokud jde o stanovami určenou výši základ-
ního členského vkladu a přijetí rozhodnutí musí být 
osvědčeno notářským zápisem. Výše základního 
členského vkladu se zapisuje do obchodního rejs-
tříku. Dojde-li k  její změně, je třeba podat návrh na 
zápis nové výše základního členského vkladu v tomto 
rejstříku.

Určují-li stanovy družstva, že členská schůze může 
uložit členu povinnost přispět na úhradu ztráty, 
označenou zákonem o obchodních korporacích jako 
uhrazovací povinnost, je možné ztrátu hradit i tímto 
způsobem. Uhrazovací povinnost lze uložit jen, jde-li 
o  ztrátu zjištěnou řádnou nebo mimořádnou účetní 
závěrkou, kterou projednala členská schůze, a pokud 
k úhradě ztráty byl použit nerozdělený zisk z minu-
lých let i  rezervní fond a  jiné fondy, jsou-li v  druž-
stvu zřízeny. Rozhodnutí členské schůze, kterým se 
ukládá uhrazovací povinnost, může být při splnění 
uvedených podmínek přijato nejpozději do jednoho 
roku ode dne, kdy skončilo účetní období, v  němž 
vznikla ztráta, která má být touto uhrazovací po-
vinností hrazena. Uhrazovací povinnost nesmí být 

členům uložena ve vyšším rozsahu, než činí skutečná 
výše ztráty. 

Výše, do které lze jednotlivému členu uhrazovací 
povinnost uložit, musí být podle stanov pro všech-
ny členy stejná a  nesmí přesáhnout trojnásobek 
základního členského vkladu, s  výjimkou uhrazo-
vací povinnosti členů představenstva a  kontrolní 
komise, jimž může být stanovami určena co do výše 
rozdílně s  tím, že u  žádného z  těchto členů nesmí 
být vyšší než desetinásobek základního členského 
vkladu. Ve stanovách uvedená výše uhrazovací po-
vinnosti představuje částku, která nesmí být ani při 
opakovaném uložení uhrazovací povinnosti za celou 
dobu, po kterou trvá členu v družstvu jeho členství, 
překročena. 

O způsobu úhrady ztráty může v družstvu rozhod-
nout jen jeho členská schůze, a  to v  návaznosti na 
projednání účetní závěrky, kterou byla ztráta zjiště-
na. Jestliže je v  družstvu zřízena kontrolní komise, 
musí před projednáním návrhu na úhradu ztráty, 
stejně tak jako i  případného návrhu na rozhodnutí 
o uhrazovací povinnosti členskou schůzí, dát k těmto 
návrhům své písemné stanovis-
ko. Členská schůze se při rozho-
dování o  těchto návrzích musí 
řídit zmíněnými ustanoveními 
zákona o  obchodních korpora-
cích a stanovami družstva.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Již přes 20 let se rozvíjí vzájemná spolupráce Svazu 
českých a moravských výrobních družstev s Asociací 
zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR (AZZP), 
která přináší užitek členům obou těchto organizací. 
Společně se podílejí na spolupráci s vládními i nevlád-
ními institucemi, sociálními partnery, na zastoupení 
prolínajících se zájmů v  řadě orgánů, pracovních 
skupin, komisí a  výborů. AZZP zastupuje zájmy ši-
roké platformy specializovaných zaměstnavatelů, 
SČMVD využívá svých kontaktů a vazeb na triparti-
tu a podnikatelská sdružení a od roku 2001 poskytuje 
asociaci také nezbytné zázemí ve svém sídle v centru 
Prahy. Společným cílem efektivní spolupráce SČMVD 
a  AZZP je především zkvalitnění systému podpory 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zlep-
šení kvality jejich životů a začlenění do společnosti. 

Důkazem toho, že spolupráce nemusí mít jen pra-
covní charakter, byl historicky první ples AZZP, který 
se konal 9. března v  Praze pod záštitou místopřed-
sedkyně Senátu PČR Mgr. Miluše Horské a starostky 
MČ Praha 3 Ing. Vladislavy Hujové. SČMVD spolu-

Konal se ples Asociace 
zaměstnavatelů zdravotně 
postižených ČR

pracoval na uskutečnění 
plesu včetně poskytnutí 
fi nanční podpory. V rámci 
programu byly předány 
ceny za celoživotní přínos 
k  integraci a  pracovnímu 
uplatnění osob se zdra-
votním postižením. Mezi 
oceněnými byli i  čestný 
předseda SČMVD Jan 
Wiesner a  dlouholetý 
předseda družstva Inte-
gra Zlín Ing. Jiří Nesvadba, jemuž předal cenu před-
seda SČMVD JUDr. Rostislav Dvořák.

Mezi významnými hosty plesu byli také ministryně 
práce a sociálních věcí Ing. Jaroslava Němcová, prezi-
dent KZPS ČR Jan Wiesner, představitelé ministerstev, 
Úřadu vlády a dalších spolupracujících organizací.  

  
Text: Ing. Karel Rychtář

Foto: AZZP
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www.azzp.cz

V dalším čísle naleznete
Veletrhy WORLD of BEAUTY & SPA, AMPER, 
FOR INTERIOR

Předseda JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD) 
předává ocenění Ing. Jiřímu Nesvadbovi (předseda družstva 
Integra Zlín)

Zleva: Ing. Jiří Nesvadba, 
Ing. Vilma Baudišová
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Technologické inovace, globalizace, změna klima-
tu, posuny v organizaci práce v důsledku ekonomik 
založených na platformách digitálních technologií 
a  umělé inteligence rychle transformují svět práce. 
Tyto transformační změny mají zásadní dopady na 
dovednosti a odbornou přípravu. Vyžadují nové a ro-
bustnější politiky pro školení nových účastníků na 
trhu práce tak,aby je připravily, aby pracovníci odpo-
vídali poptávce na trhu práce. Navíc si také vyžádají 
zvýšení investic do výcviku a rekvalifi kace zaměst-
nanců, které budou provádět podniky. Zároveň se 
pracovníci budou muset proaktivně zapojit do zlep-
šování svých dovedností, aby zůstali zaměstnatelný-
mi. Získání dovedností požadovaných na měnícím se 
trhu práce je rozhodující pro pokračující hospodář-
ský růst a prosperitu. 

Avšak naplnění této výzvy nebude snadné. Nesou-
lad mezi současnými dovednostmi a  dovednostmi 
potřebnými pro novější pracovní místa vytváří hos-
podářskou a  sociální nerovnováhu. Již existují ros-
toucí náznaky, že trénink dovedností nebývá často 
v souladu s požadavky místních ekonomik.

Instituce vzdělávání a  odborné přípravy se budou 
muset přizpůsobit těmto novým skutečnostem. Po-
třeba integrace základních vzdělávacích a digitálních 
dovedností, které spojují vědu, technologie, inženýr-
ství a matematiku - tzv. STEM dovednosti - se stále 
více stává  minimem pro osvojení si pracovních pro-
fesí v nových technologických oblastech. Kombinace 
těchto nových dovedností s dovednostmi tradičními 
v  oblasti odborné přípravy by mladým lidem lépe 
umožnila, aby byli připraveni přijmout nová pracov-
ní místa a  případně změnit za několik let pracovní 
místa.

Rychle se měnící oblast zaměstnanosti bude také 
zvyšovat tlak na systémy vzdělávání a  odborné 

přípravy tak, aby lépe rozvíjely klíčové pracovní 
dovednosti, nebo tzv. "měkké dovednosti", jako je 
řešení problémů, týmová práce, komunikace a změ-
na připravenosti.  Ty současně umožní pracovníkům 
přechod mezi zaměstnáními a  povoláním. „Měkké 
dovednosti“ mohou hrát velkou roli v  kariérním 
postupu jako školení nebo vzdělávání. Vzhledem 
k tomu, že některá pracovní místa zmizí a vzniknou 
nová pracovní místa, lidé - zejména mladí, vstupující 
na trhy práce si mohou navzájem konkurovat, nebo 
být nahrazeni roboty a aby zůstali zaměstnavatelní, 
budou muset mít schopnost naučit se činnosti, které 
stroje nemohou vykonávat.

Řada zemí již vyvinula systémy dovedností, které 
reagují na posun poptávky na trhu práce. Například 
Švýcarsko má dynamický učňovský program, kte-
rý je nedílnou součástí vzdělávacího systému země. 
Díky vybavení mladých lidí schopnostmi požadova-
nými na trhu práce a jejich konfrontaci s používáním 
nových technologií se nezaměstnanost mladých lidí 
udržuje na nízké úrovni a  na druhé straně velké 
množství nových talentů je k  dispozici ekonomice 
země. Vzhledem k tomu, že výroba přechází z nároč-
né práce na práci založenou na znalostech a  doved-
nostech, budou vyžadovány nové odborné znalosti 
z nejrůznějších oblastí : digitální, technické, obchod-
ní a manažerské oblasti. 

Pozn.: Webová stránka Dovednosti pro zaměstnání  
byla vytvořena ve spolupráci Mezinárodní organizace 
práce, UNESCO, OECD a Světové banky jako  globální 
veřejně-soukromá platforma pro sdílení vědomostí. 
Cílem této platformy je skloubit dovednostní znalosti 
s potřebami zaměstnání. 

Zdroj: platforma Dovednosti pro zaměstnání  
(-vr-)

 http://www.skillsforemployment.org 

Vzhledem k tomu, že ve světě práce v současnosti probíhají transformační změny, investice 
do systémů rozvoje a výcviku dovedností jsou stále důležitější než kdy jindy. Mezinárodní 
organizace práce hraje vedoucí úlohu při určování politik rozvoje dovedností zaměřených 
na budoucnost, které pomohou vládám, zaměstnavatelům a pracovníkům přizpůsobit se 
novým skutečnostem v budoucnu.

Dovednosti a budoucnost práce
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Digitalizace dramaticky změní náš pracovní život. 
Musíme jednat nyní, abychom zajistili, že v budouc-
nosti budou k  dispozici vhodné dovednosti, aby 
Evropa zůstala konkurenceschopná a  byla schopna 
vytvářet nové podniky a  nová pracovní místa, aby 
mohli lidé po celou dobu své pracovní kariéry setrvat 
na trhu práce a aby bylo možné zajistit všem blahobyt. 
Rychlost, jakou probíhá digitalizace a  automatizace, 
skrývá také sociální rizika, jimiž se musíme zabývat 
prostřednictvím koordinovaného úsilí všech zainte-
resovaných stran z řad činitelů s rozhodovací pravo-
mocí, sociálních partnerů a občanské společnosti. 

Díky dostupnosti širokopásmových sítí s  velmi 
vysokou kapacitou se bude v  budoucnosti v  oblasti 
práce objevovat stále vyšší počet atypických forem 
práce, jako jsou (mnohonásobné) částečné pracovní 
úvazky, práce s  více dodavateli a  tzv. „crowdwor-
king“ s  pracovníky nabízejícími své dovednosti na 
internetových platformách v rámci sítě vysoce kva-
lifi kovaných a  specializovaných odborníků. EHSV 
zdůrazňuje, že s  ohledem na tento nárůst atypické 
práce musí být významnou prioritou zajištění so-
ciálního zabezpečení a  zabránění chudobě. Právě 
sociální zabezpečení a kolektivní vyjednávání před-
stavují problém, zejména pro pracovníky crowdwor-
kingu a  osoby v  atypickém zaměstnání. Stále více 
těchto „digitálních nomádů“ je ohroženo chudobou 
ve stáří. Veřejná politika musí vypracovat pravidla, 
která budou tento problém upravovat. Existují již 
určité  iniciativy v  oblasti sociálního dialogu řešící 
tyto problémy. Dobrým příkladem je odborový svaz 
IG Metall v Německu, který zřídil internetovou plat-
formu faircrowdwork.org poskytující pokyny pro 
pracovníky crowdworkingu, která spolu s  dalšími 
zainteresovanými stranami vypracovala kodex cho-
vání pro platformy v oblasti crowdworkingu. 

EHSV vítá určité vnitrostátní iniciativy odborů 
a  občanské společnosti poskytující pokyny pro pra-
covníky crowdworkingu. EHSV by rovněž uvítal, 
kdyby se tímto vývojem začala zabývat Komise. Zvy-

šující se rozdíly v informovanosti spotřebitelů a pod-
niků bude nutné řešit s pomocí takových metod, jako 
jsou např. etické kodexy pro svobodná povolání.

Práce se mění i  v  tradičních společnostech. Kon-
krétně jde o  to, že práce vyžadující vysokou úroveň 
znalostí může být vykonávána za stále více neomeze-
ných podmínek, které na jedné straně odrážejí kýže-
nou fl exibilitu, již chce hodně zaměstnanců, na druhé 
straně ale mohou vést k větší intenzifi kaci a větším 
překážkám. To, že se práce stále častěji vykonává na 
různých místech, vyžaduje nové sociální dovednosti.

Na budoucnost práce budou mít významný vliv 
automatizace a  roboti. Mohou nahradit monotónní, 
těžkou nebo nebezpečnou práci a nová generace tzv. 
„kolaborativních robotů“ se může stát fyzickým part-
nerem pracovníků a může být obzvláštním přínosem 
pro osoby s tělesným postižením. I když současní ro-
boti nahrazují zejména manuální práci, povolání „bí-

V nedávné době vydal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)  stanovisko k tomuto 
vysoce aktuálnímu tématu. Jeho hlavní myšlenky uvádíme v následujícím příspěvku.

Poskytování a rozvoj dovedností, 
včetně dovedností digitálních, 
v souvislosti s novými formami práce
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lých límečků“ budou využitím umělé inteligence též 
ovlivněna. Automatizace a roboti mohou stabilizovat 
hospodářství ve stárnoucí společnosti.

Značný počet pracovních míst bude ovlivněn za-
váděním více robotů na pracoviště. Můžeme očeká-
vat, že stejně jako v minulosti povede větší blahobyt 
společnosti k  růstu a  novým pracovním místům 
v  určitých odvětvích, jako 
je kultura, umění, cestovní 
ruch, sociální práce, vzdě-
lávání, komunikace, zábava 
nebo zdravotní péče. Tento 
vývoj se však může projevit 
rychleji než v  minulosti, 
což může vést k narušením, 
a proto bude v rané fázi nut-
ný sociální dialog.

Pro všechny bude nutností 
celoživotní učení, zejména 
to, které souvisí s digitálními dovednostmi, přičemž 
bude od jednotlivců, podniků a všech systémů vzdě-
lávání a  odborné přípravy vyžadována stále větší 
fl exibilita. Kromě formálního vzdělávání se bude 
muset mnohem více času věnovat odborné přípravě 
a  informálnímu učení, které by měly být co nejvíce 
podpořeny harmonizovaným systémem diplomů 
a norem platným v rámci celé EU. EHSV navíc v této 
souvislosti již navrhoval, aby se zvážilo přijetí evrop-
ských opatření týkajících se studijního volna.

Základní vzdělávání by mělo zahrnovat více inter-
aktivního digitálního učení. Digitální dovednosti 
však mohou přesáhnout programování a  zahrnovat 
informovanost o  tom, co se skrývá za „kliknutím 
myší“: ochopení systému, vzájemná propojení, sociál-
ní dopad a otázky týkající se soukromí a bezpečnosti.

Budoucí dovednosti by měly být sladěny s  potře-
bami společnosti a s požadavky trhu práce. Toho lze 
dosáhnout pouze pomocí úzké spolupráce mezi soci-
álními partnery a veřejnými a soukromými systémy 
vzdělávání. Proměnlivější trhy povedou k  výzvám, 
neboť podniky a pracovníci se budou muset dostateč-
ně rychle přizpůsobovat. To je výzvou zejména pro 
systémy odborného vzdělávání. Veřejné a soukromé 
organizace (školy, vysoké školy, obchodní komo-
ry, odborové svazy, střediska pro vzdělávání) musí 
poskytovat odborné vzdělávání v  oblasti nových 
technologií, zejména pro ty, kteří nejsou schopni 
toto vzdělávání sami zajistit, jako jsou malé a střed-
ní podniky, svobodná povolání a  osoby samostatně 
výdělečně činné. Dlouhodobý vývoj, který může vést 
k novým a nepředvídatelným výzvám, kdy současné 

dovednosti mohou rychle zastarat, lze nejlépe vyřešit 
prostřednictvím všeobecného vzdělávání. Čím lepší 
všeobecné vzdělání, tím lepší příprava na neznámé. 
Široké všeobecné vzdělání je také nejlepším základem 
pro zajištění toho, jak se naučit rozpoznat spolehlivé 
informace na internetu a  nebýt tak zranitelný vůči 
falešným zprávám (fake news). 

EHSV vítá různé příslušné 
iniciativy Komise týkající 
se celoživotního učení, di-
gitálních dovedností a  pra-
covních míst, nové agendy 
dovedností a  programu 
Erasmus+. Databáze osvěd-
čených postupů vytvořená 
Komisí by mohla sloužit ke 
zprostředkování debaty 
v rámci celé EU, jež by měla 
vést k  přijetí pokynů a  no-
rem založených na osvědče-

ných postupech. V této souvislosti může a bude hrát 
důležitou úlohu organizovaná občanská společnost. 
EHSV by také rád zdůraznil vysoce uznávanou práci, 
kterou odvedly agentury EU, jako je Eurofound a Ce-
defop. Lepší spolupráce mezi agenturami by mohla 
vést k vyššímu dopadu a zajistila by větší pozornost 
našich členských států a orgánů EU.

Malé a střední podniky potřebují zvláštní podporu 
z vnějšku, neboť zpravidla mívají omezené zdroje na 
odbornou přípravu, zejména pokud se objeví nové 
technologie a v daném podniku dosud není k dispozi-
ci konkrétní know-how. Instituce, jako jsou obchod-
ní komory, nebo svazy svobodných povolání by ve 
spojení se školami, vysokými školami a soukromými 
středisky pro vzdělávání, ale i  s  institucemi založe-
nými na partnerství veřejného a soukromého sekto-
ru mohly pomoci zajistit poskytování vzdělávacích 
programů. 

Stále významnější úlohu bude hrát informální 
učení coby skutečně celoživotní proces, pomocí ně-
hož všichni jednotlivci získají dovednosti a znalosti 
na základě denní zkušenosti. Toto odvětví by mohlo 
být kvalitativně zlepšeno díky veřejně fi nancova-
ným programům poskytovaným prostřednictvím 
televize, internetových platforem nebo jiných 
médií. Pro zajištění měřitelnosti a  srovnatelnosti 
těchto dosažených úspěchů v  oblasti učení by byly 
užitečné normy a diplomy, zejména v případě změny 
zaměstnání. 

Zdroj: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)
(-vr-)

https://www.eesc.europa.eu/cs

VD_4_2018.indd   25 31.05.18   12:09



z 
B

ru
se

lu

Obnova hospodářství Evropské unie posílila, neza-
městnanost poklesla a  zaměstnanost vzrostla. Hos-
podářský pokles však urychlil dlouhodobé trendy 
globalizace a digitalizace, které vyžadují nové doved-
nosti. Odborné vzdělávání a odborná příprava mohou 
pomoci při řešení těchto otázek, zejména pokud jsou 
součástí komplexního politického přístupu. Napří-
klad bez kvalitních pracovních příležitostí, které po-
skytují příležitosti k  učení se novým dovednostem, 
budou vysoce kvalifi kovaní mladí lidé vstupující na 
trh práce nedostatečně využíváni. Podpora rovnos-
ti, inkluze a solidarity vyžaduje učení a budování si 
profesních drah, které pomáhají dospělým s  nízkou 
úrovní vzdělání a  novým migrantům do Evropy 
pracovat. Učení musí být jádrem evropského pilíře 
sociálních práv.

Schůzka navazovala na dokument „Družstevní budoucnost pro Evropu“ 
vydaný organizací Družstva Evropa. Prostřednictvím tohoto dokumentu 
a pod záštitou Družstva Evropa,  národních družstevních organizací a ev-
ropských družstevních odvětvových organizací, které pokrývají všechny 
oblasti průmyslu a obchodu, zemědělství, bankovnictví a fi nančních slu-
žeb, obnovitelných zdrojů energie a bydlení, byla představena řada dopo-
ručení určených tvůrcům politik EU. 

Setkání bylo příležitostí představit družstva a zdůraznit jejich význam 
pro EU. Místopředseda Katainen uznal význam družstevního podnikání, 
jakož i význam družstev jako udržitelných aktérů na konkurenčních tr-
zích. Diskutovalo se také o nedostatku znalostí o družstevní problema-
tice a  negativních dopadech této skutečnosti v  některých zemích. Dále 
byla řešena témata, která se týkala odvětví, v nichž družstva podnikají, 
rovných podmínek, expertní skupiny pro sociální podnikání (GECES), 
budoucnosti víceletého fi nančního rámce a spolupráce v oblasti sdílené 
ekonomiky.

Zdroj: Družstva Evropa
(-vr-)

www.coopseurope.coop 

Předsednictvo organizace zastupující zájmy družstevního sektoru v Evropě Družstva Evropa  
se sešlo v Bruselu s Jyrki Katainenem, viceprezidentem Evropské komise pro zaměstnanost, 
růst, investice a konkurenceschopnost.

Družstva Evropa se setkala s místopředsedou 
Evropské komise Jyrki Katainenem

Cedefop pokračuje ve snaze zlepšovat 
odborné vzdělávání a praxi
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Zleva: Agnes Mathis (ředitelka Družstev 
Evropa), Jean-Louis Bancel (prezident 
Družstev Evropa), Jyrki Katainen 
(viceprezident Evropské komise)
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V  roce 2017 expertizy Evropského střediska odbor-
ného vzdělávání a  přípravy Cedefopu nadále pod-
porovaly Evropskou komisi, členské státy a  sociální 
partnery a  pomáhaly rozvíjet politiky odborného 
vzdělávání a přípravy, které se zabývají těmito a dal-
šími otázkami. Potřeba nalézt zdroje pro své aktivity 
podnítila Cedefop, aby přezkoumal způsoby, jak zefek-
tivnit své administrativní procesy. V očekávání dopo-
ručení z pravidelného externího hodnocení Evropské 
komise, Evropského parlamentu a Rady, (které začalo 
v roce 2017 a bude podávat zprávy v roce 2018), zavedl 
Cedefop systematickou spolupráci pro sdílení služeb 
s dalšími agenturami EU a Evropskou komisí.

V roce 2018 Cedefop bude i nadále realizovat své plá-
ny na formování, oceňování a informování v oblasti 
odborného vzdělávání.

Koncepce formování odborného vzdělávání a  pří-
pravy odráží názory na modernizaci systémů a  in-
stitucí. V roce 2018 zveřejní Cedefop svou průběžnou 
analýzu pokroku členských států při provádění prio-
rit evropské politiky v oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy pro období 2015-20, které Evropská komi-
se, členské státy a  evropští sociální partneři schvá-
lili v  červnu 2015 v  Rize. Priority jsou následující: 
zlepšit vzdělávání na pracovišti, posílení klíčových 
kompetencí,  posílení kvality odborného vzdělávání 
a  přípravy, zlepšit přístup k  odbornému vzdělávání 
a přípravě a kvalifi kacím, podporovat profesní rozvoj 
učitelů a školitelů odborného vzdělávání. Referenční 
síť Cedefopu poskytla informace pro analýzu a bude 
nadále hlavním zdrojem informací pro popisy, spoty 
a  krátké videoklipy týkající se systémů odborného 
vzdělávání a přípravy Cedefop.

Abychom pochopili potřebu a potenciál přizpůsobit 
se v  budoucnu, výzkum Cedefopu poskytuje nový 
pohled na měnící se roli odborného vzdělávání a pří-
pravy. Po práci na tom, jak vnější a  vnitřní faktory 
ovlivňují odborné vzdělávání a přípravu, vydal Cede-
fop v roce 2017 dva články o tom, jak se defi nice a kon-
cepce v průběhu času změnily. Středisko odborného 
vzdělávání a  přípravy Cedefop v  21. století diskuto-

valo o měnících se očekáváních a seminář pořádaný 
v rámci estonského předsednictví zvažoval připrave-
nost systémů odborného vzdělávání a  přípravy pro 
práci v budoucnu. V roce 2018 bude Cedefop vyvíjet 
scénáře pro budoucnost prostřednictvím publikací 
svých příspěvků a  bude v  roce 2018 organizovat ve 
Vídni v  rámci Evropského týdne odborných doved-
ností konferenci o budoucím postavení a povaze od-
borného vzdělávání a přípravy. 

Cedefop hrál důležitou roli při vytváření společných 
evropských nástrojů a  zásad, které pomáhají moder-
nizovat systémy odborného vzdělávání a  přípravy. 
Evropský rámec kvalifi kací  a  příslušné vnitrostátní 
kvalifi kační rámce  porovnávají všechny typy ná-
rodních kvalifi kací mezi sebou a  ostatními zeměmi. 
Cedefop bude i  nadále pomáhat rozvíjet  Evropský 
rámec kvalifi kací a příslušné vnitrostátní kvalifi kač-
ní rámce v souladu s doporučením Rady schváleným 
v  květnu roku 2017. Na Evropském rámci kvalifi kací 
spolupracuje přibližně 39 zemí. V  roce 2017 Cedefop 
aktualizoval své analýzy vývoje vnitrostátních kvali-
fi kačních rámců v Evropě a spolupracoval s UNESCO 
a  Evropskou nadací odborného vzdělávání na třetím 
globálním seznamu národních a regionálních kvalifi -
kačních rámců, který bude k dispozici v roce 2018.

Pokud jde o podporu učňovského vzdělávání v EU,  
Cedefop obhajuje učení na pracovišti a  současně 
podporuje mezinárodní partnerství v  rámci Evrop-
ské aliance pro učňovské vzdělávání. Na její žádost 
Cedefop přezkoumává učební postupy v jednotlivých 
členských státech. V  roce 2017 Cedefop dokončil re-
cenze pro Řecko, Itálii a  Slovinsko a  spolupracoval 
s Chorvatskem a Kyprem. Také zveřejnil online data-
bázi o běžných systémech učení v členských státech, 
na Islandu a v Norsku. Cedefop bude nadále podpo-
rovat učňovské vzdělávání v  souladu s  Evropským 
rámcem pro kvalitní a efektivní učňovské vzdělávání 
a v roce 2018 zveřejní mezinárodní přehled.

Pozn.:  Cedefop - Evropské středisko pro rozvoj 
odborného vzdělávání a přípravy je jednou z decen-
tralizovaných agentur EU. Středisko Cedefop bylo 
založeno v roce 1975 a od roku 1995 sídlí v Řecku. Pod-
poruje vypracovávání evropských politik v  oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy a přispívá k  jejich 
provádění. Agentura pomáhá Evropské komisi, člen-
ským státům EU a  sociálním partnerům při vypra-
covávání příslušných evropských politik v  oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy.

Zdroj: Cedefop - Evropské středisko pro rozvoj odbor-
ného vzdělávání a přípravy

(-vr-) 

www.cedefop.europa.eu
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Řeznický hornošpičatý nůž Frosthard 8“ (1680)

Dvousečné zahradnické nůžky (4525)

Klasický řeznický nůž z řady Frosthard. Čepele nožů z této řady jsou vyrobeny 
z kónické nerezové oceli N6MoV a jsou po zakalení zmrazeny technologií na 
bázi tekutého dusíku až na -196stC, čímž získají lepší mechanické vlastnosti 
i vyšší tvrdost (57-59HRc). Tento hornošpičatý nůž se hodí díky pevné čepeli 
o délce 20cm k většině prací při zpracování a porcování masa. Cena 269,- Kč.

Osvědčené robustní zahradnic-
ké nůžky jsou určené ke stříhání 
větví a  výhonků do průměru 
1-1,2 centimetru. Pro dosažení 
výborné řezivosti jsou k  výrobě 
čepelí použité výkovky z kvalit-
ní uhlíkaté oceli. Rukojeti jsou 
z  odolného ergonomicky tvaro-
vaného plastu a umožňují poho-
dlný a bezpečný úchop.
Celková délka 210 mm, hmotnost 
305 gramů. 

TIP
Zveme Vás na prodejní akci českých výrobců textilu, oděvů, hraček, 
kosmetiky a šperků. 
Akce se bude konat ve středu 18. dubna od 11 do 17 hod. v budově SČMVD, 
Václavské nám. 21, Praha 1. Vstup zdarma.
www.scmvd.cz 
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Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční český výrobce, od jehož založení uběhlo již více než 
65 let. Těžiště jeho výroby spočívá v sortimentu velmi kvalitních kuchyňských a řeznických nožů i náčiní. 
Výrobní program KDS je ale mnohem širší a vybere si v něm skutečně každý.  Kompletní sortiment si můžete 
prohlédnout i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz .

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

íky pevné čepeli 
p zpracování a porcování masa. Cena 269,- Kč.

Dvousečné zahradnické nůžky (4525)
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ELAP výrobní družstvo

  „Váš přístav v nejistotě podnikání “

Neváhejte nás kontaktovat. 

Nabízíme řešení a realizaci automatizace Vašich výrobních procesů, včetně:
•  prvotní analýzy problému, 
•  návrhu technického řešení,
•  sběru a vyhodnocení procesních 

parametrů,
•  školení operátorů robotů fi rmy 

ABB v našem výukovém středisku.

Trápí vás nedostatek pracovních sil?
Nemůžete sehnat pracovníky dělnických profesí?

Začněte automatizovat a robotizovat vaše výrobní procesy…

Při prezentaci našich výrobků a služeb vám předvedeme příklady z realizací automatizačních projektů. 
Naše řešení vám, mimo jiné, zajistí:
•  zvýšení efektivity výroby,
•  snížení zmetkovitosti a nákladů na reklamace,
•  snížení nároků na lidské zdroje a odstranění stereotypní práce,
•  zvýšení atraktivity pracovní činnosti pro mladé lidi.

  Kontakt
  ELAP  v. d., Světlá 321, 793 31 Světlá Hora, obchod@elap.eu, www.elap.eu

Poskytneme vám naše bohaté zkušenosti získané 
více jak 25 lety realizací desítek automatizačních 
projektů.
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Už se také těšíte na jaro?  I když letošní zima nebyla tak tuhá, užili jsme si i mrazivé a sněhové dny. 
Ale zimní radovánky a také zimní odpočinek jsou za námi a my najednou pozorujeme, co všechno 
je třeba umýt, vyčistit, vyleštit – zkrátka chystáme se na jarní úklid.  Aby to nebyla jen nepříjem-
ná povinnost, je třeba používat ty správné přípravky, které nám práci usnadní a se kterými nám 
úklid půjde od ruky.

Neuděláte chybu, když si vyberete čistící přípravky 
ze sortimentu výrobního družstva Důbrava z  Va-
lašských Klobouk. Toto tradiční české (nebo raději 
moravské, přesněji valašské) družstvo  se ve své che-
mické provozovně specializuje na bytovou chemii, 
výrobu mýdel a detergentů, ale i na tělovou a vlasovou 
kosmetiku. Zkušeností už za těch 57 let své existence 
skutečně nabralo dost. Pracovníci vlastní laboratoře, 
ale také externí odborníci vymysleli a  zrealizovali 
za tu dobu hodně užitečných nápadů. A ani v těžších 
dobách se nedali zlákat k  laciným náhražkám. Dů-
bravácké výrobky si udržují svou kvalitu, i  když se 
postupně modernizují a oblékají do lákavějších obalů.  
Můžete se o tom přesvědčit, když při úklidu sáhnete 
po některém z nich. 

MÁTE NA VÝBĚR Z NABÍDKY ŠIROKÉHO 
SORTIMENTU:

K  vyčištění čalounění vám dobře poslouží AKYPO 
na ruční čištění - suchá pěna. Těžko odstranitelnou 
skvrnu můžete zkusit nejdříve nastříkat přípravkem 
na skvrny PERTILEX a pak dočistit Akypem.  Hlavně 
je ale AKYPO určeno k  čištění koberců, ať už ručně 

nebo za pomoci přístrojů, do kterých je lépe použít 
AKYPO pro strojní čištění.

Do kuchyně je nepostradatelný přípravek BRELA 
- jemný čistící krém nebo BRELA - krém na skloke-
ramické desky s  leštící přísadou. Vyčistí i připečené 
nádobí, nerez dřez nebo sporák.

Pokud raději používáte prášek než tekutý prostře-
dek, vyberte si PEM pro čistotu koupelen - čistící 
prášek s dezinfekční přísadou na čištění a dezinfekci 
hygienického zařízení, jako jsou vany, umyvadla, ke-
ramické obkladačky, dlaždice a další podobné povr-
chy. Podobně vám poslouží i PEM na nádobí – čistící 
prášek s dezinfekční přísadou, který je prvotně určen 
na nádobí a  dřezy, ale dobře poslouží také k  čištění 
keramických obkladaček a dlaždic.

Jednotlivé přípravky řady LIN s rozprašovačem jsou 
pak specializovány na čištění konkrétních povrchů. 

Tekutý LIN na akrylátové vany můžete použít i na 
bílá plastová okna. Pokud nejsou rámy již narušeny, 
poškrábány dřívějším čištěním, budou po setření 
přípravku jako nové, znovu bílé.

LIN čistící prostředek na nábytek s  antistatickou 
přísadou se používá k čištění nábytku s matnou po-
vrchovou úpravou. Zanechá příjemnou dlouhotrva-
jící vůni a  pocit čistoty, slouží k  obnovení pěkného 
vzhledu dřevěného nábytku.
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www.dubrava.cz 

LIN leštěnka na linolea, plovoucí podlahy a podla-
hoviny z  plastů, PVC, kamene, mramoru i  keramic-
kých dlaždic. Usnadňuje údržbu, chrání podlahu proti 
špíně, vlhkosti, otěru a prošlapání. Není ale vhodná 
k ošetření nenalakovaných dřevěných a parketových 
podlah.

LIN na okna, skla a zrcadla odstraňuje rychle a efek-
tivně špínu, mastnotu a nechává povrch bez šmouh. 

A  ještě jedna rada na závěr. Nestresujte se, že ne-
stíháte uklidit domácnost do plného lesku. Raději 
s rodinou vyjděte do jarní přírody a užijte si pohodu 
na svěžím vzduchu. Prožijte krásné a  slunečné pro-
bouzející se jaro.

Jak vidíte, nabídka je široká a  to jsme ani zdaleka 
nevyjmenovali celý sortiment čisticích prostředků, 
které vyrábí družstvo Důbrava z  Valašských Klo-
bouk. Mnoho z nich můžete koupit v běžné obchodní 
síti. Kromě vlastní podnikové prodejny na náměstí 
ve Valašských Kloboukách, jsou to prodejny Jednoty 
a  COOP, Hruška, Barvy a  laky, Teta drogerie a  dm 
drogerie. Pokud nenajdete tyto výrobky ani v e-sho-
pech, kde je nabízí třeba https://vmd-drogerie.cz, 

TIP NA JEDNODUCHÝ VÝBĚR: 
Nechcete studovat etikety a vybírat ten nejvhodnější přípravek?

Když vás omrzí luštit všechny ty návody na čištění a údržbu, zeptejte se svo-
jí babičky, do čeho namáčela prádlo, s čím umyla připečené nádobí, vydrhla 
podlahu i  sklo, a  vezměte si na to všechno důbraváckou Žabku, univerzál-
ní čistící a  namáčecí prášek, který vám v  nouzi poslouží stejně dobře, jako 
všechny speciální přípravky. S Žabkou a Wectolem - čističem toalet umyjete 
celý byt nebo svou rekreační domácnost a nemusíte tahat nákupy s řadou spe-
ciálních čisticích prostředků.

https://pemi.cz, http://www.novaks.cz, http://www.
xantea.cz a  další, pak si jakýkoliv výrobek z  celého 
sortimentu můžete objednat i  na dobírku nebo na 
fakturu přímo u výrobce: 
Důbrava chemické výrobní družstvo
Hřbitovní 97, 766 01 Valašské Klobouky
obchodní oddělení: Fritschková Sylva
tel.: 577 320 641-3
email: fakturace@dubrava.cz nebo info@dubrava.cz 

Text: Ing. Štěpánka Tomaštíková
Foto: Jana Henychová, Ing. Štěpánka Tomaštíková
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