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slovo úvodem

Ing. Jiří Daněk
předseda družstva Druchema Praha

Milé kolegyně a kolegové, vážení členové svazu,
je to již potřetí, co díky laskavosti redakce dostávám prostor v tomto úvodníku a zase by se mi chtělo
na začátek povzdechnout: Bože, jak ten čas letí… Vždy
jsem tu při této příležitosti mluvil o velikonočních
tradicích a popisoval zvyky, které jsou s těmito svátky jara spojeny. Ale kdeže jsou letošní Velikonoce…
Jaro je v plném proudu, i když ještě ne tak dávno byla
nějaká ta sněhová nadílka, vytáhli jsme kola, oblékli
kraťasy a hurá do přírody. A u nás? Již proběhly regionální porady, za chvíli se sejdeme v Nymburce a to
již bude čas prázdnin a dovolených opravdu na dosah.
No prostě ten čas opravdu letí…
Hodně jsem přemýšlel, s čím se s Vámi v tomto úvodníku podělit. Nechci zde psát, co naše družstvo dělá,
co připravujeme nebo s čím hodláme uspět na trhu.
Nebo si stěžovat na nějaké trable, které navíc asi máme
všichni a jejichž řešení je v nedohlednu – o přání mít
k dispozici levnou a navíc vysoce kvaliﬁkovanou pracovní sílu bychom zde mohli pospolu vyprávět celé
hodiny. Dokonce mít drahou a vysoce kvaliﬁkovanou
pracovní sílu bychom také brali všemi deseti. Nicméně
o těchto tématech zde psát nechci, a když jsem tak zapřemítal, napadlo mne slůvko masáže.
Ne, nemám na mysli masáže tělesné, které by bystřily tělo i ducha nebo by probouzely nějaké naše
více či méně utajované představy či touhy. Dokonce
nemám na mysli ani masáže politické, byť jsme jimi
již po dlouhé měsíce a roky obklopeni prakticky na
každém kroku. A do třetice nemám na mysli ani ty
masáže reklamní, ať již na nové auto, krásnou dovolenou, super půjčku, bezvadnou zubní pastu atd. atd.
Mám na mysli něco, co nás poměrně často potkává
v naší každodenní manažerské práci, co si možná
ani neuvědomujeme, ale co ve ﬁnále pro nás může
znamenat spoustu vydaných peněz. Mám na mysli
poměrně intenzivní masáže, kterými nás celá řada
většinou poradenských ﬁrem utvrzuje v přesvědčení,
že legislativní problémy a novinky, které se na nás
velmi často hrnou, pro nás představují nedozírné
problémy a tedy i značně obtížnou implementaci těžce nalezených řešení. Výsledkem by měl být nejlépe
dlouhodobý kontrakt s takovými ﬁrmami, protože
pouze ten nás uchrání od všech těch morových ran,
které by nás mohly potkat.
Aby bylo jasno, v žádném případě zde nebojuji proti
poradenským ﬁrmám. My v Druchemě s nimi také

spolupracujeme, dokonce opakovaně s jednou ﬁrmou
z velké čtyřky. Jsou prostě problémy, se kterými si
normální ﬁrma bez velkého právního aparátu neporadí. Ale připadá mi, že to, co se v poslední době
odehrávalo a ještě odehrává s přechodem na novou
normu ISO a dále pak především s nařízením GDPR
již přesahuje veškeré meze.
Pravděpodobně ve vašich družstvech ta situace nebude jiná, ale my jsme byli doslova zavaleni nabídkami všech možných ﬁrem, které nabízely svou pomoc.
Přirozeně, je to jejich práce a jejich předmět podnikání, ale co mi skutečně vadilo, byl způsob, jakým
většina z nich líčila nesmírnou obtížnost pochopení
a realizace chystaných změn. Člověk pomalu získával
pocit, že GDPR bude představovat, s trochou nadsázky, nutnost disponovat vlastní zpravodajskou službou, pro zaměstnance zajistit nejvyšší stupeň utajení,
že deﬁnice rizik v rámci nové normy ISO bude představovat měsíce a měsíce důkladných rozborů všech
procesů ve ﬁrmě atd. atd. A pomalu si začal klást
otázku, co všechno bude muset omezit, aby na tak
důležité poradenství měl vůbec ﬁnanční prostředky.
Protože např. v družstvu naší velikosti, což je cca 70
lidí a tržby přes 100 milionů korun, by to představovalo náklady ve výši několika set tisíc korun.
Naštěstí se ale potom člověk zamyslí a začne uvažovat racionálně. Jedná se skutečně o tak zásadní změny,
anebo je to spíše něco, co už z větší části stejně děláme
a ani si to neuvědomujeme? Vždyť přece stejně u většiny zásadnějších rozhodnutí zkoumáme možná rizika, dopady a způsoby, jak jim předejít. Přece si u celé
řady procesů stanovujeme postup, co dělat, kdyby se
přihodilo něco neočekávaného. I ta nešťastná osobní
data – nemáme přece stejně do detailů už vypracované postupy, které brání jejich zneužití?
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A když se člověk takto zamyslí, tak vlastně zjistí,
že ty velmi a široce medializované novinky až zase
takoví strašáci nejsou, že základ už dávno ﬁrmy mají
a že tedy ty nutné změny zase tak fatální nebudou.
A hlavně zjistí, že celá řada změn, kterými takové poradenské ﬁrmy straší, se nás všech zase až tak týkat
nebudou – nejsme banky, pojišťovny atd.
Proč to tady ale všechno říkám? Apeluji na náš
zdravý selský rozum, kterého je v našem národě,
jak stále pevně věřím, tradičně hodně. Nenechme se
proto takovými katastroﬁckými nabídkami zastrašit
a přemluvit, na spoustu věcí stačí znalosti našich zaměstnanců, chladný rozum, správný úsudek a možná nějaké to odborné (zdůrazňuji odborné) školení.
Potom zjistíte, že například recertiﬁ kaci na novou
normu ISO zvládnete za zlomek času, troufám si říct
v obdobné kvalitě a ušetříte např. položku za „zjištění
stávajícího stavu“, protože ten skutečný stávající stav
víte přece vy sami nejlépe.
Dovoluji si tady mluvit z vlastní zkušenosti v našem
družstvu, kde jak přechod na nové ISO, tak i samotné
nařízení GDPR jsme zvládli vlastními silami, pouze
pomocí nějaké té doporučené příručky a odborného
školení. A ušetřený peníz za poradenství pak není od
věci alespoň z části rozpustit do nějaké té odměny pro
zaměstnance, kteří se na tom podíleli.
Tak, a to jsem chtěl dneska zdůraznit – nenechme
se obalamutit, spoléhejme na vlastní síly, své zaměstnance a na zdravý selský rozum. To je určitě ta nej-

cennější devíza, kterou máme, o kterou se můžeme
vždy opřít a kterou nám nikdo nevezme.
A ještě jedno takové malé zamyšlení na závěr. Když
jsem tak jednal s některými ﬁrmami, které jsou
součástí nadnárodních korporací, a viděl, jak velmi
umně využívají výhody, které takové postavení přináší, vzpomenul jsem si na náš svaz.
Vzpomenul jsem si v tom smyslu, že těch zhruba 200
ﬁrem ve svazu také představuje obrovskou sílu a silný potenciál minimálně pro všechny možné synergie.
A vždy mne zamrzí, když slyším mimo jiné v rámci
regionálních porad, že zájem ze strany členských
družstev o nabízené synergie není vždy takový, jaký
by mohl být.
Mluvím opět z vlastní zkušenosti, kdy pro nás například společné nákupy energií a pohonných hmot
znamenají úspory v řádu několika set tisíc korun ročně, stejně tak jako poměrně nový operativní leasing
osobních vozidel. Již několik takto získaných aut provozujeme a zkušenosti nejen ve ﬁnančním vyjádření
ale i co do spokojenosti s nabízeným servisem jsou
velmi dobré.
Proto možná takové malé doporučení na závěr.
Zkusme se podívat, přirozeně za použití zdravého
selského rozumu, zda bychom se od těch velkých
nadnárodních ﬁrem nemohli něčemu přiučit. Třeba
více používat ty synergické efekty…

www.druchema.cz
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Předsedkyně družstva Moravská
ústředna Brno Jana Malá
mezi nejlepšími manažery čtvrtstoletí

aktualita

MANAŽER ROKU

Za účasti vládní a politické reprezentace České republiky převzala dne 19. dubna 2018 ve
Španělském sále Pražského hradu předsedkyně našeho členského družstva Moravská ústředna
Brno Jana Malá titul Manažer čtvrtstoletí. Blahopřejeme.
Předseda Svazu českých a moravských výrobních
družstev a předseda Řídícího výboru soutěže Manažer roku JUDr. Rostislav Dvořák, který ve Španělském
sále Pražského hradu zahájil slavnostní večer 25. ročníku soutěže společně s moderátorem České televize
Jakubem Železným, ve svém úvodním vystoupení
mimo jiné řekl:
„Vážený pane předsedo vlády, členové vlády, poslanci
a senátoři České republiky, dámy a pánové, vítám Vás
jménem Řídícího výboru soutěže Manažer roku na vyhodnocení 25. ročníku, tedy čtvrtstoletí soutěže.
V tomto jubilejním roce řídící výbor rozhodl o odlišném přístupu k soutěži. V předchozích 24 letech
probíhaly stovky nominací a s nimi spojená hodnocení, která vyvrcholila udělením titulů Manažer
a Manažerka roku. Abychom zdůraznili význam
a váhu nejprestižnější soutěže České republiky, rozhodl výbor vyhodnotit nejlepší z nejlepších, tedy 20

Zleva: Jana Malá (předsedkyně družstva Moravská
ústředna Brno), JUDr. Rostislav Dvořák (předseda
SČMVD)

JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)
převzal ocenění za vytrvalost při podpoře
soutěže MANAZER ROKU

Jana Malá stojí v čele výrobního družstva Moravská ústředna Brno, které je předním výrobcem
textilních a plyšových hraček v České republice, od
roku 1990. Za dobu jejího působení v čele družstva
nevykázalo ani jednou ﬁnanční ztrátu. Inovativním přístupem k obohacování sortimentu hraček
se snaží působit na děti v širokém slova smyslu
a formovat jejich přirozenou touhu si hrát. Věří
v to, že tvořivý potenciál člověka vedený správným
směrem je významnou základnou k jeho pozdějšímu nazírání na svět.

5/2018

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

5

aktualita
osobností z Vás, kteří jste v uplynulém čtvrtstoletí
získali za svou vynikající práci tituly nejvyšší, tedy
tituly Manažera roku, a kteří stojíte nadále v čele
českého managementu.
Z dlouhé řady laureátů titulu Manažer roku vyhodnotila komise 40 osobností, z nichž Národní komise
vybrala 20 nejlepších, kteří dnes obdrží titul Manažer
čtvrtstoletí.
Jen ten, dámy a pánové, kdo v životě řídil ﬁrmu a denně vnímal odpovědnost za to, že pouze dobré výsledky zajistí ﬁnanční zdroje pro existenci zaměstnanců
a prosperitu, ten ví, jak náročná je práce manažera.
Dovolte, abych Vám v tomto sále vzdal čest v úctě nad
prací, kterou jste v uplynulých desetiletích pro Vaše
ﬁrmy, zaměstnance a Českou republiku odvedli.“
Prestižní soutěž MANAŽER ROKU je každoročně vyhlašovaná Českou manažerskou asociací (ČMA). Slavnostnímu aktu byly přítomny manažerské osobnosti,
vítězové a ﬁnalisté soutěže MANAŽER ROKU, členové
vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem a řada
hostů. Pozvání přijal také prezident Evropské asociace
manažerů Ludger Ramme. V rámci slavnostního večera si přítomní připomenuli historii soutěže a okamžiky, které ukázaly na špičkové manažerské osobnosti,
jež se zasloužily o rozvoj byznysu a společnosti v ČR.
Letošní jubilejní 25. ročník ocenil nejlepší manažery čtvrtstoletí. V soutěži se v uplynulých 24 letech dostalo do cílové rovinky 1487 ﬁnalistů, vyhlášeno bylo
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59 Manažerů a Manažerek roku. Právě z nich Národní
komise ČMA určila na základě hlasování desítku nejlepších. „Soutěž soustavně 25 let vyhledává nejlepší
příklady řídící praxe v byznysu, ale i mimo něj. Přispívá k motivaci následovníků manažerů a pomáhá
s přenosem poznatků a zkušeností těch nejlepších,“
uvedl k soutěži a ocenění Manažerů čtvrtstoletí prezident ČMA Pavel Kafka.

OCENĚNÍ TOP 10 MANAŽER
ČTVRTSTOLETÍ ZÍSKALI:
Ing. Daniel Beneš, MBA (generální ředitel a předseda
představenstva ČEZ)
Doc. Ing. Jiří Ciencala, CSc. (bývalý ředitel ﬁrmy
Třinecké železárny a ministr průmyslu a obchodu,
vládní zmocněnec pro tři kraje)
Ing. Vladimír Feix, dr. h.c. (generální ředitel, Karlovarský porcelán)
Ing. Zbyněk Frolík (zakladatel, jednatel a generální
ředitel, LINET)
Ing. Bořivoj Kačena (Eurovia CS, dříve Stavby silnic
a železnic, předseda Společnosti pro rozvoj silniční
dopravy v ČR)
Ing. Zdeněk Pelc (majitel společnosti a předseda představenstva GZ Media, dříve Gramofonové závody
v Loděnicích)
Ing. Štěpán Popovič, CSc. (generální ředitel, Glaverbel, dříve Sklounion Teplice)
Ing. Jan Rýdl (předseda správní rady, TOS Varnsdorf)
Ing. Lubomír Stoklásek (generální ředitel, Agrostroj
Pelhřimov)

aktualita

Ing. Jaroslava Valová (zakladatelka a majitelka společnosti SIKO KOUPELNY)

OCENĚNÍ MANAŽER ČTVRTSTOLETÍ
DÁLE ZÍSKALI VE ZVLÁŠTNÍCH
KATEGORIÍCH:
Mladý manažerský talent – Ing. Aleš Gothard (hlavní
stavbyvedoucí, Metrostav)
Malá/střední ﬁrma – Jana Malá (předsedkyně, Moravská ústředna Brno)

Zemědělství – Ing. Jiří Zelenka (předseda představenstva, Zemědělské družstvo Krásná Hora)
Aplikovaný výzkum – prof. Ing. Miroslav Václavík,
CSc. (generální ředitel, Výzkumný ústav technických strojů Liberec)
Regionální rozvoj – Ing. Jan Hůda, PhD. (předseda
představenstva, Rybářství Třeboň)
Veřejná správa – RNDr. Věra Palkovská (starostka
města Třinec)
Zdravotnictví – prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
(přednosta Neurochirurgické kliniky 1. lékařské
fakulty Ústřední vojenské nemocnice v Praze)
Vzdělávání – prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. (rektor
Univerzity Karlovy)
Společenská odpovědnost – Viliam Sivek (předseda
správní rady, Terapeutické centrum Modré dveře),
PhDr. Kateřina Siveková (generální ředitelka, Terapeutické centrum Modré dveře)
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V rámci 25. výročí soutěže MANAŽER ROKU udělila
Národní komise ČMA také cenu CBCSD Inovace pro
udržitelný rozvoj, kterou obdrželi Pavel Podruh (Český ostrovní dům) a Lenka Mynářová (Hydal - PHA /C,
NAFIGATE Corporation).
Soutěž MANAŽER ROKU je v České republice jedinečná, žádná jiná neoceňuje manažery napříč odvětvími,
profesemi a regiony. Právem je považována za měřítko v této nelehké profesi. Soustavně 25 let vyhledává
nejlepší manažerské osobnosti a příklady řídící praxe.
Soutěž sama doznala změny, v průběhu času vznikly
Hodnotící komise a Národní komise, vypilovávala se
kritéria hodnocení. Založena byla na tajném hlasování, propojilo se kvantitativní a kvalitativní hodnocení.
Součástí procesu výběru manažerů byla návštěva je-

jich působiště, zejména ﬁrem, a reporty. Další úpravou
bylo, že TOP 10 nejlepších se přestala hodnotit podle
pořadí a v roce 2003 byl zaveden vedle titulu Manažer roku i Manažerka roku. Záměrem bylo zviditelnit
i ženy v manažerských funkcích. V předchozím ročníku soutěže byla zavedena také cena za Inovace pro
udržitelný rozvoj, jež byla poprvé udělena v roce 2017.
Ocenění reaguje na globální vývoj a společenské trendy, garantem ocenění je Česká podnikatelská rada pro
udržitelný rozvoj (CBCSD) Další informace naleznete
na www.manazerroku.cz.
Zdroj: ČMA
Foto: FotoŠkoda, archiv SČMVD
(-jh-, -rd-, -rs-)
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Ve dnech 16. a 17. března se na výstavišti PVA EXPO Praha konal největší kosmetický veletrh
v ČR - World of Beauty & Spa. Tato oblíbená akce s bohatým doprovodným programem vždy
přitáhne tisíce návštěvníků, nejinak tomu bylo i tentokrát.
Mezi vystavovateli se prezentovala řada prestižních
značek z oborů profesionální kosmetika, přístroje
a vybavení pro kosmetické, kadeřnické a nehtové
salony, wellness, spa, hotelová péče, zdravý životní
styl i výrobky pro ﬁnální spotřebitele. Mezi vystavujícími ﬁrmami se neztratila ani výrobní družstva,
své stánky zde měla Detecha Nové Město nad Metují
a Vřídlo Karlovy Vary.

Zajímavým zpestřením expozice se stala možnost
nahlédnout do procesu výroby kosmetiky. Bylo možné sledovat lití rtěnek do rtěnkových forem. Zájemkyně si mohly nechat namíchat barvu rtěnky podle

propagace, výstavy, veletrhy

Pečujte o své tělo a pleť

Detecha Nové Město nad Metují na veletrhu prezentovala svou značku Regina®. Dekorativní a zdravotní
kosmetika se pod touto značkou vyrábí již od roku
1954, zcela právem lze tedy hovořit o tradiční české
kosmetice. Produkty jsou prověřené generacemi - od
našich babiček až po současné moderní ženy.
Na stánku družstva byla přítomna i vizážistka, která zájemkyně kosmetikou Regina nalíčila. Klientky
se dozvěděly, jak ošetřovat svou pleť, jak ji připravit
na denní či večerní líčení, jak se nalíčit. Od vizážistky
získaly rady a doporučení, které partie svého obličeje
zvýraznit, které naopak potlačit a jak to provést.

5/2018
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svého přání, požadovaný odstín byl vytvořen kombinací z osmi základních barevných variací. O tuto
službu byl velký zájem, zákaznice odcházely se rtěnkou vyrobenou podle svého přání „na míru“.
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Družstvo Vřídlo Karlovy Vary se kosmetické výstavy World of Beauty & Spa zúčastnilo již poosmé
v řadě. Přivezlo své produkty vyráběné pod značkou
Karlovarská kosmetika®. Tyto přípravky jsou vyrá-

propagace, výstavy, veletrhy
běny s využitím původních receptur karlovarských lékárníků
19. a 20. století za použití moderních technologií. Na výstavě Vřídlo představilo oblíbený krém
na ruce a nehty Kamila v novém
obalu. Kromě tohoto výrobku se
zvýšený zájem zákazníků projevil o výrobky péče o tělo jako například krémy Arnika®, Ozalin®,
zubní pasty a ústní vody řady
Carlotherm®, žádaná byla také
dětská koupelová pěna Delfín.
Návštěvníci stánku si velice rádi
vyzkoušeli různé kosmetické
přípravky, jmenujme například
pleťovou řadu Cosmetica Carolinum® s obsahem pravé vřídelní
soli, krémy s mandlovým olejem a mnoho dalších.
Veletrh World of Beauty & Spa je koná 2x ročně, příští se uskuteční 7. a 8. září 2018.

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Ing. Lenka Bartoničková, Vít Panocha,
archiv družstva Detecha

www.worldofbeauty.cz
5/2018
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26. mezinárodní veletrh elektrotechniky,
elektroniky, automatizace, komunikace,
osvětlení a zabezpečení
Veletrh AMPER je největším veletrhem v oblasti elektrotechniky, elektroniky, automatizace,
komunikace, osvětlení a zabezpečení v ČR i na Slovensku. Letošní 26. ročník se konal ve dnech
20. – 23. března na brněnském výstavišti. Mezi vystavovateli mohli návštěvníci veletrhu vidět
expozice družstev Elektro Bečov nad Teplou, Lidokov, výrobní družstvo Boskovice, KOOPERATIVA,
výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice a OTAVA, výrobní družstvo Písek.

propagace, výstavy, veletrhy

AMPER

elektrotechnický materiál patří svorkovnice stožárů
veřejného osvětlení a dalšího elektrotechnického spojovacího materiálu i podle konkrétních požadavků zákazníků. Zajímavostí expozice bylo umístění stožáru
družstevního výrobce Kooperativa Uhlířské Janovice
se zabudováním stožárové výzbroje Elektra Bečov.
Na veletrhu vystavující již zmíněná Kooperativa Uhlířské Janovice (www.ocelovestozary.cz,
www.kooperativa-vod.cz) nabídla rohovou expozici
s několika designově zajímavými stožáry. Družstvo je
výrobcem ocelových stožárů nejen pro veřejné osvětlení. V sortimentu výrobků lze nalézt kromě veřejného osvětlení také stožáry dekorativní, železniční,
trakční, vlajkové, kamerové, výškové a atypické ocelové stožáry včetně příslušenství jako jsou výložníky
či stožárová výzbroj. Součástí nabídky pro kompletní
řešení veřejného osvětlení jsou také svítidla jak klasická tak LED. Mezi lákadlo pro oči návštěvníků patřil

Výrobní družstva na veletrhu AMPER vystavovala,
vzhledem k rozdílnosti nabízeného sortimentu, v samostatných expozicích. Družstvo Elektro Bečov nad
Teplou (www.elektrobecov.cz) je českým výrobcem
elektrotechnického materiálu – řadových svorek,
rozbočovačích, stoupacích a ekvipotenciálních svorkovnic, zemnicích svorek a ostatního elektrotechnického spojovacího materiálu a příslušenství. Mezi další

Pracovnice družstva Kooperativa Uhlířské Janovice Monika
Králová (obchodní oddělení) a Ing. Bc. Markéta Šmejkalová
(vedoucí obchodního oddělení) s návštěvníky expozice

5/2018
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stožár „smart city“, vyrobený v konsorciu čtyř ﬁrem.
Poprvé byly vystaveny stožáry z rezavějícího materiálu „corten“ s integrovanou LED lampou. Spolupráce
s Elektro Bečov byla patrna i na tomto stánku, kde
stožáry Kooperativy obsahovaly stožárovou výzbroj
z drustva Elektro Bečov.
Družstvo Lidokov Boskovice (www.lidokov.cz) je
výrobcem rozvaděčových zámků, klik, závěsů, táhel, klíčů a dalších komponentů určených pro použití v energetice, plynárenství, vzduchotechnice, při

čerpání pohonných hmot a v mnoha dalších oborech. Kromě již zmíněného sortimentu je družstvo
tradičním výrobcem transformátorových páječek,
upínacích kleští a ručního sudového čerpadla pro
čerpání hořlavých kapalin. Dalšími výrobními programy družstva jsou výroba bytových svítidel, soustružení a frézování na CNC strojích a galvanické
pokovení zinkem. Expozice Lidokovu obsahovala kulaté a čtvercové typy svítitel LED ve třech variantách
barvy světla (teplá bílá, neutrální bílá a studená bílá).
Svítidla je možno použít jako stropní nebo nástěnná,

ideálně do chodeb, schodišť, sklepů a podobně. Mezi
novinky patřila inovovaná trafopájka.
Družstvo Otava Písek (www.vdiotava.cz) nabízí
práce a výrobky zejména v oboru navíjení cívek, kabelových svazků, bodového svařování, bovdenových
spojení a montáží drobných součástek především
pro elektrotechnické ﬁ rmy. Výrobky družstva se
používají v různých aplikacích pro elektrotechnic-
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Vpravo: Josef Habart (vedoucí obchodního útvaru družstva
Otava Písek)

ký a automobilový průmysl, ale i pro zdravotnickou techniku nebo nábytkové kování. Na letošním
veletrhu AMPER družstvo Otava nabídlo své služby
zejména ﬁ rmám, které hledají způsoby, jak navýšit
stávající kapacity či hledají nového partnera pro
kooperace. Zcela nově byly představeny například
výrobky 3D tiskárny.
Odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=1DXPIeENy9c

Veletrh AMPER je již dlouhodobě ideálním prostorem pro navázání nových obchodních vztahů,
posílení image značky, upevnění konkurenční pozice ﬁrmy a vztahů se stávajícími zákazníky a v neposlední řadě i efektivní prezentací novinek nejen
na samotném veletrhu, ale také prostřednictvím
odborných mediálních partnerů veletrhu. Neodmyslitelnou součástí veletrhu je bohatý doprovodný
program tvořený odbornými konferencemi, semináři, školeními a workshopy.
V rámci letošního veletrhu probíhala soutěž
o nejpřínosnější exponát veletrhu – ZLATÝ AMPER
2018. Vystavovatelé své expozice zaměřili na oblasti energetiky, stavebnictví, průmysl, informatiku,
osvětlení, město, dopravu a smart cities a elektromobilitu. Mezi zajímavosti veletrhu patřily mimo
jiné FÓRUM ENERGETIKY, FÓRUM AUTOMATIZACE a FÓRUM OPTONIKA - účastníci veletrhu měli
možnost navštívit zajímavé přednášky. Zajímavý
byl také projekt AMPER MOTION, který představil nejnovější modely elektrických a hybridních
dopravních prostředků, či AMPER SMART CITY
představující ucelená řešení pro realizaci moderního a zdravého osvětlení, stejně jako řízení
energií, bezpečnost (kamerové systémy), inteligentní systémy parkování ve městě či senzory pro
vlivy počasí. Pro začínající ﬁ rmy byl určen projekt

AMPER START UP, elektrotechnikům zase patřilo
celostátní setkání, kterou jistě ocenili elektrotechnici, projektanti, revizní technici či orgány dozoru
nad bezpečností práce.
Letošní veletrh nabídl expozice 590 vystavovatelů
z 29 zemí - zúčastnily se ho kromě České republiky
také Belgie, Bulharsko, Čína, Francie, Hongkong,
Chorvatsko, Indie, Irsko, Itálie, Japonsko, Jižní
Korea, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko,
Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Spojené
státy americké, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina a Velká Británie. Na třiceti tisících metrů čtverečních hrubé
výstavní plochy, z toho 13,9 tisíce metrů čtverečních
čisté výstavní plochy, vystavovatelé obsadili kromě venkovní plochy haly P, V a F. Letošní veletrh
AMPER navštívilo 43,3 tisíce návštěvníků.

Text a foto: Jana Henychová

5/2018
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Hledáte inspiraci, jak zařídit interiér?
Ve dnech 22. – 25. března se na výstavišti PVA EXPO Praha konal největší jarní veletrh nábytku
a interiérů v ČR - FOR INTERIOR. Akce známá v minulosti pod názvem FOR FURNITURE změnila
od letošního roku svůj název. Nový název lépe vystihuje její zaměření i rozsah. Návštěvník výstavy
zde našel mnoho inspirace, jak zařídit svůj interiér. Dobrým zdrojem nápadů a zajímavých
designových řešení se staly stánky výrobních družstev.
V hale 2 se nacházela expozice družstva Dřevotvar
Jablonné nad Orlicí. Tento výrobce nábytku zde
představil nový výrobní program VENTUM, kterým rozšiřuje svou nabídku kvalitních odkládacích
sestav. Nová nadčasová předsíň byla vytvořena ve

spolupráci s MgA. Petrem Novákem z designového
studia NOVAGUE. Kombinace přírodní dubové dýhy
a lamina v moderním odstínu šedé působí velmi čistým a harmonickým dojmem. V systému byly využity
zajímavé detaily – malá polička na klíče z masivního
dubu, police na kabelky a stabilní konstrukce, která
nabízí možnost sezení. Součástí každé sestavy je zrcadlo. Program VENTUM je variabilní, zákazník si pro
svůj prostor zvolí ideální variantu z produktové řady.
Další součástí expozice družstva Dřevotvar Jablonné nad Orlicí byla kolekce dětského nábytku GROWER. Tato nábytková řada je výsledkem spolupráce
výrobce s Ing. arch. Hynkem Maňákem ze studia Maniac interier. Nábytek splňuje požadavky kladené
na dětský nábytek „rostoucí“ s dítětem, je vhodný
jak pro malé děti, tak pro teenagery. Lamino v imitaci dubového dřeva v kombinaci s barevnými MDF
deskami dodává tomuto nábytku svěží vzhled. Řada
obsahuje dětskou postýlku přestavitelnou na lůžko,
psací stůl s nastavitelnou výškou pracovní desky, variabilní skřínky a police.
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Na stánku mohli návštěvníci veletrhu zhlédnout
i sedací soupravu RADIUS a nábytek PORTE. Tento dýhovaný nábytek s rozsáhlou nabídkou prvků
a pestrým výběrem odstínů moření bukového dřeva
je stabilní součástí výrobního programu družstva.
Komody, závěsné skříňky s policemi, konferenční
stolky a jídelní stoly najdou využití nejen v obývacích
pokojích. Jednotlivé prvky se velmi dobře vzájemně

V hale 5 se nacházel stánek Klastru českých nábytkářů, kde se ve společné expozici prezentovaly jednotlivé členské ﬁrmy klastru, mezi nimi též družstva
Dřevodílo Rousínov, Drupol Praha a Dřevotvar Jablonné nad Orlicí. Dřevodílo Rousínov vystavovalo LED recepční pult,
který byl navržen ve spolupráci
s Ing. arch. Lukášem Ležatkou, Ph.D.
Toto řešení pultu je jak funkční, tak
působivé. LED osvětlení přitahuje
pohled očí a kulatý tvar činí pult
nepřehlédnutelným v každém prostoru. Dalším exponátem na stánku
byla legendární lampička č. 21616.
Drupol Praha vyrábí novou řadu
této lampy nadčasového bruselského stylu jak v původní červené
barvě, tak i v dalších barevných variantách. Dřevotvar Jablonné nad
Orlicí do prezentace klastru přispěl
stolem a komodou z nábytkové řady
ONTUR v moderní kombinaci přírodního dubu s bílou barvou korpusů, zásuvek a dvířek.

kombinují, díky velké nabídce rozměrů najdou využití jak v malém, tak i v prostorném interiéru. Družstvo neomezuje svou nabídku nábytku PORTE pouze
na bukové dřevo, skříňky a komody je připraveno
vyrobit také v dřevinách dub, americký ořech, indická jabloň, teak, palisandr nebo zebrano.

Klastr českých nábytkářů na veletrhu uspořádal
seminář „Na křídlech designu – interiérové trendy
2018“, který se stal součástí doprovodného programu
veletrhu.
Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

www.forinterior.cz
5/2018
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Tři způsoby, jak může umělá inteligence
ohrozit náš svět, a co musíme udělat,
abychom zůstali v bezpečí
Umělá inteligence (AI) by mohla dramaticky zlepšit naše životy a pozitivně ovlivnit vše od zdravotnictví až po bezpečnost, správu a ekonomiku. Ale
také existuje možnost škodlivého použití umělé
inteligence. Zpráva, kterou sestavili odborníci
z mnoha institucí, včetně Cambridge University
a výzkumné ﬁrmy OpenAI, tvrdí, že v nesprávných rukou může být umělá inteligence zneužívána jak teroristickými státy, tak zločinci. Hlavní
myšlenky této zprávy zveřejňuje Světové ekonomické fórum.
Zpráva nastínila tři oblasti - fyzickou, digitální
a politickou, kde je nejpravděpodobnější zneužití
umělé inteligence a popisuje scénáře, jak by se mohly
odehrávat útoky umělé inteligence.
1. Dálkově ovládané automobilové havárie
Nastaly by velké problémy, pokud by umělá inteligence byla využívána k provádění fyzických útoků
na člověka, jako je například „nabourání se“ do systémů samořídících automobilů, které by způsobilo
velké kolize.
„Pokud by bylo více robotů řízeno jediným systémem umělé inteligence, který by byl provozován na
centralizovaném serveru, nebo v případě, že by bylo
více robotů ovládáno stejnými systémy umělé inteligence a stejnými stimuly, pak jediný útok by mohl
způsobit současná selhání v jinak nepravděpodobném měřítku," uvádí zpráva.
Prof. Dr. Peter Stone z University Texas, Austin,
který je součástí týmu a který nedávno vyvinul nový
algoritmus pro zlepšení způsobu komunikace robotů
a lidí, se domnívá, že varování zprávy by měla být
brána vážně, ale že situace není nová nebo jedinečná ve vztahu k autonomním vozidlům.
"Kdyby dnes někdo změnil všechny dopravní
signály ve městě tak, aby byly současně zelené,
bude následovat katastrofa," říká dr. Stone.
"A fakt, že naše elektrizační soustava je poměrně centralizovaná, nás činí zranitelnými
vůči rozsáhlým výpadkům." Podle dr. Stonea
by bylo správnou reakcí silnější bezpečnostní
opatření, stejně jako zajištění záložní kapacity
a decentralizace rozhodování.
2. Profesionální phishing
V budoucnu by se pokusy o přístup k citlivým
a osobním informacím týkajících se jednotlivce
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mohly téměř úplně uskutečňovat prostřednictvím
umělé inteligence. Krádeže identity by tak díky
umělé inteligenci mohly být bohužel efektivnější.
Jestliže by většina zpráv typických pro phishingový podvod mohla být zpracovávána umělou inteligencí, více lidí by se v důsledku této činnosti stalo
obětí podvodu. Umělá inteligence by se mohla vydávat za skutečné lidské kontakty pomocí stylu
psaní, kterým by napodobovala způsob psaní těchto
kontaktů, o což těžší by bylo odhalit tento podvod.
Profesor robotiky Nourbakhsh z univerzity v Carnegie Mellon uvádí, že od doby, kdy se rychle vyvíjí
umělá inteligence, potřebujeme rychlejší reakce pro
řešení rizik. "Skutečnou výzvou je zvažování politických kroků k maximalizaci dobrého a minimalizaci špatného" říká Nourbakhsh. "Stejně jako lidští
podvodníci nalézají stále soﬁ stikovanější způsoby,
jak vymánit z lidí peníze za použití podvodů online,

3. Manipulace s veřejným míněním
Falešné zprávy a falešná videa generovaná umělou
inteligencí by mohly mít velký vliv na veřejné mínění, narušující všechny vrstvy společnosti, od politiky až po média. Dobře vyškolené robotické stroje by
mohly vytvořit strategickou výhodu pro politické
strany a téměř fungovat jako uměle inteligentní
propagandistické stroje, které prosperují ve společnostech s nízkou důvěrou, tvrdí zpráva. Zpráva
uvádí, že systémy umělé inteligence již nyní mohou
vytvářet syntetické obrazy, které jsou téměř nerozlišitelné od fotograﬁ í, zatímco před několika lety
obrazy, které produkovaly, byly jen hrubé a zjevně
nerealistické.
V reakci na tyto hrozby a nespočet dalších, nastíněných ve zprávě, odborníci dávají čtyři následující
doporučení:

1. tvůrci politik a výzkumní pracovníci nyní musí
spolupracovat, aby se připravili na škodlivé používání umělé inteligence;
2. zatímco umělá inteligence má mnoho pozitivních
aplikací, je to technologie s dvojím užitím, tudíž
výzkumní pracovníci a inženýři by měli mít tento
fakt na vědomí a proaktivní potenciál proti jejímu zneužití;
3. osvědčené postupy vyplývající z disciplín s delší
historií řešení rizik dvojího užití, jako je např.
bezpečnost počítačů, by měly být vyučovány;
4. rozsah zainteresovaných stran zabývajících se
prevencí a zmírňováním rizik zneužívání umělé
inteligence by měl být aktivně rozšiřován.
Bude nutná nová forma aktivní a komplexní správy
jak na mezinárodní, tak na národní úrovni, aby se
maximalizovaly přínosy umělé inteligence, zmírnila
se rizika a splnila se čtyři uvedená doporučení.
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právě tak zákeřní aktéři s pomocí umělé inteligence
budou neustále hledat nové přístupy k našim datům
a do našich peněženek."

Zdroj: Světové ekonomické fórum
(-vr-)

www.weforum.org

EET – elektronická evidence tržeb v kapse
Strašák jménem EET útočí na ty, kdo již řešili či teprve budou řešit zapojení své ﬁrmy či živnosti do
systému elektronicky evidujícího tržby. Ačkoliv je
informovanost o systému vcelku dostačující, dost
ﬁrem ale i OSVČ se stále bojí – co bude EET obnášet
v závislosti na datovém připojení, ale především
na pořízení techniky. V té souvislosti se vyrojila
spousta ﬁrem nabízející „služby na klíč“, které
nabízejí kompletní služby v této oblasti. Je to určitě příjemné – pokud ovšem tyto ﬁrmy nezaháčkují své zákazníky natolik, že díky nevýhodným
smlouvám je pak obtížné se jejich servisu zbavit.
Přitom stačí tak málo – přečíst si informační portál EET, kde zjistíte, že zavedení tohoto systému je
vcelku jednoduchou záležitostí.
Systém EET současně přináší pozitiva – to, co jste
dosud možná evidovali při občasném prodeji na papírově vypisovaných účtenkách ručně, eviduje nyní
systém za vás. Řada výrobních družstev a majitelů ﬁrem, kteří právě tento článek čtou, mají jistě své podnikové prodejny a mají EET dávno vyřešeno – je ale
možné, že prioritně prodejnu nemáte, avšak chcete
zkrátka občas něco prodat, nebo EET máte v prodejně, ale prodáváte příležitostně i mimo ﬁrmu. Kde například? Na akcích, jako jsou veletrhy, tržiště, možná
i pohostinství ve venkovních prostorách, v kioscích

při občasných akcích, například v rámci akce, které
jste sponzorem a můžete mít na ní umístěn váš prodejní stánek. V takové situaci, když jste si z důvodu,
že jste prioritně výrobní ﬁrma, EET nezaváděli, nebo
EET máte, ale využili byste i tyto „outdoorové“ formy prodeje, máme pro vás řešení – pořiďte si EET „do
kapsy.
Od podnikatelů často slýcháme negativa na EET
a jedna z obav je, jak je již zmíněno, výše nákladů na
pořízení techniky. Než se do něčeho pustíte, zmapujte si situaci. Pokud máte rádi pohodlí, asi využijete
zmiňovaných ﬁrem, které vám dodají techniku a celou evidenci zařídí a nainstalují. Nechají si ale za to
pořádně zaplatit a možná jim budete muset platit za
údržbu i pravidelný paušál. Pokud chcete ušetřit, začněte tím, že se seznamte s informacemi. Co je tedy
k EET vlastně potřeba? Kdo EET zatím nemá, je potřeba navštívit místně příslušný ﬁ nanční úřad, který
vám vystaví přístupové údaje do systému, případně
mnohem pohodlněji o ně požádat on-line prostřednictvím datové schránky. Získáte i praktický návod,
jak se do systému jednoduše zaregistrovat. Obdržíte
certiﬁ kát a ten si pak nahrajete do zařízení, které
bude systém evidovat, tedy elektronickou pokladnu.
Co ještě? Nic – to je celé. Je to jednoduché – a zdarma.
Proč tedy platit zprostředkovatele, na kterém navíc
budete závislí.
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Podle povahy vaší prodejny je na současném trhu
řada velkých i malých pokladem a tiskáren, které si
můžete vybrat podle vašich představ, potřeb a úměrně ceně také dovedou řadu funkcí, které se vám mohou hodit, včetně graﬁckých prvků na účtenkách,
jako například logo, jejich větší šířka, tedy více znaků
na účtence a podobně. Pokud se ale vrátíme k našemu
tématu – mít EET v kapse či kabelce. Tento systém
má obrovskou výhodu – účtenku můžete vystavit
prakticky kdekoliv. Jak na to? Je to jednoduché – svou
evidenci EET včetně pokladny můžete mít ve vašem
mobilu či tabletu.
Existuje řada aplikací – nazvěme to třeba „EET pokladna“. Na trhu je jich řada k dispozici zcela zdarma
a najdete je pro Android, iOS nebo Windows, v obchodech Google Play, Apple Store či Microsoft Store. Stačí
do vyhledavače zadat „EET“ a vypadne vám řada aplikací. Vesměs dovedou to samé – můžete si v nich za-

ložit ceník, můžete na nich zadat libovolnou položku
pouze jako cenu, dovedou dělat účetní závěrky podle
zadaného období a dovedou tisknout i kopie dokladů.
V souvislosti s nálezem ústavního soudu zveřejněném
ve Sbírce zákonů 16. ledna 2018 zmiňujeme, že některé
programy v nejnovějších verzích dovedou skrýt DIČ,
pokud je někdo OSVČ a zároveň není plátce DPH (jinak povinnost uvádět DIČ na účtenkách stále trvá).
Bez DIČ vás sice EET do systému nepustí, tedy ho musíte do elektronické pokladny zadat, avšak při tisku
účtenky se tato informace na účtence neobjeví. Pro
upřesnění musíme dodat, že tyto aplikace nenahrazují soﬁstikované EET platební terminály umožňující
platby kartou, v takovém případě jde o specializovaná zařízení s tomu odpovídající cenou.
Zkusili jsme pro vás jako test aplikaci pro Android
s názvem Proﬁ účtenka (dostupná i pro iOS a Win-
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dows), která ve své nejnovější verzi dovede skrýt
DIČ – omezení jako u všech aplikací zdarma je, že ve
spodní části se zobrazuje odkaz na stránky aplikace.
Stačí si tedy program nainstalovat do mobilu, načíst
v nastavení certiﬁ kát, vyplnit údaje o ﬁ rmě, nastavit správně počet znaků na šířku kotouče podle
tiskárny – a můžete vydávat účtenky kdekoliv. Tedy
– protože předpokládáme, že mobil má dnes každý,
vstupní náklad na EET a software je nulový. Pak stačí
koupit si jen malou tiskárnu – jedna z nejmenších na
trhu, ne-li vůbec nejmenší, je značka Birch BM-C02,
kterou lze připojit buď kabelem přes USB nebo – což
je velkou výhodou, bezdrátově přes bluetooth. Dá se
zakoupit za cca 2300 – 3000 Kč (doporučujeme využít cenové srovnávače jako je Heureka.cz či Zboží.cz).
Vydrží nabitá několik hodin a tiskne bez inkoustu
na běžné tepelně citlivé „účtenkové roličky“, takže
též minimální náklady na provoz. Pak už zbývá jen,
abyste měli nabitý váš mobil nebo seděli u zásuvky,
případně sebou pro jistotu nosili vlastní „elektrárnu“ v podobě power banky. Můžete pak již
prodávat třeba v parku na lavičce a vaše obě
EET zařízení budou tak malá, že je s sebou
můžete vzít prakticky kdekoliv, v kabelce,
tašce, v kapse. Hodí se ale i do kanceláře,
když si k vám jednou za čas přijde někdo
něco koupit.
Pokud nebudete mít tiskárnu, účtenku
můžete klientovi poslat na mail – systém
má funkci poslání účtenky, takže v tomto případě jsou navíc náklady skutečně
nulové. Připomínáme však povinnost
mít od klienta prokazatelný souhlas
k doručení účtenky v elektronické
formě.
A jak postupovat, když někde není
signál operátorů? Jednoduše vystavujete účtenky a jakmile se dostanete na signál, účtenky se odešlou
do systému EET. Zadání a vytištění
účtenky je navíc záležitost na několik vteřin
a pokud náhodou vystavíte účtenku omylem, můžete
pomocí programu v mobilu vystavit i storno, respektive vratku.
Co dodat? Systém EET vadí určité skupině podnikatelů. Hlavně těm nepoctivým, co do této doby
nepřiznávali všechny příjmy. Těm, co do této doby
vystavovali účtenky a přiznávali je v příjmech, systém zpravidla nevadí. Možnost mít svůj „obchůdek
v kapse“ je navíc příjemným zpestřením vašeho prodeje, kdy na menší prodejní akce lze vzít jen mobil či
tablet a nemusíte stěhovat objemné pokladní systémy – vystačíte si sami, s vlastní energií, bez nutnosti
sedět u elektrické zásuvky. Takže zbývá už jen mít
dostatek pěkného zboží a spokojené zákazníky. ☺
Text: Jana Henychová, Daniel Smrtka
Foto: Jana Henychová
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Využijte jedinečnou šanci!
Startují registrace do podnikatelských soutěží
Neopakovatelná příležitost představit se regionálním zákazníkům, široká medializace, navazování
nových obchodních kontaktů, krásné prostředí
úspěšných lidí. Na předních příčkách soutěží už se
blýskly dnes známé společnosti Linet, Avast, také
Linda Vavříková a její Firma na zážitky Allegria
nebo Rehana Ježková se svým oblečením pro nošení malých dětí na těle. Zařaďte se mezi ně, ukažte
svůj potenciál a posuňte své podnikatelské úsilí
na ještě vyšší úroveň. Třináctý ročník respektovaných soutěží Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnostník roku právě začíná.
Už krajská kola budou skvělou příležitostí upozornit na sebe v regionu. Nejlepší z každého kraje pak
postoupí do celorepublikového ﬁnále, kde bude mít
příležitost představit se na slavnostním galavečeru
na pražském Žofíně. Na registraci, která letos začíná
16. dubna, stačí opravdu chvilka času, takže neváhejte. Šanci uspět má každý. On-line se zaregistrujte na
www.ﬁrmaroku.cz nebo www.zivnostnikroku.cz.
V loňském roce zazářil a Živnostníkem roku se stal
Viktor Hrdina, výrobce unikátního houpacího prkna
a dalších motorických hraček pro děti. Chtěl pro své
dítě hračku, která by mu zároveň pomáhala v pohybovém rozvoji, a tak přišel s produktem, který tady
ještě nebyl. „Dnes dostáváme velký feedback od zákazníků, kteří nám posílají fotky, na nichž je vidět,

že to není jenom o tom, že se děti houpou, ať už vsedě nebo vestoje, ale že prkno podlézají, mají to jako
klouzačku, některé to použijí jako kulisu pro divadlo.
Kluci si vezmou autíčka a je prkno pro ně super dráha na předjíždění autíčka nebo jako ze skokanského
můstku,“ popisuje vítězný živnostník, jehož houpací
prkno se stalo hitem loňských Vánoc.
Mezi ﬁrmami bezkonkurenčně uspěla brněnská
společnost Frentech Aerospace vyrábějící součástky
do letadel, raketoplánů, satelitů a vesmírných sond.
Právě zejména komponenty pro vesmírný průmysl
musí být extrémně přesné, jakákoli chyba je nepřípustná. Firma dodává pro projekty, jako je ARIANE 5
nebo vesmírné mise ExoMars 2016 a 2020. Její subsystémy poletí k Jupiteru, dodala asi jeden a půl
milionu dílů pro letadla Airbus. „Netušil jsem, že si
někdy budu moct rukou sáhnout na díly zamontované v letadlech, natož ve vesmírných lodích,“ říká
majitel Frentech Aerospace Pavel Sobotka. Motivací
zakladatele bylo dokázat, že tuzemské strojírenství
se vyrovná západním společnostem v oboru, a to se
mu bezezbytku podařilo.
Vloni se do podnikatelských soutěží přihlásilo přes
6,6 tisíce ﬁrem a živnostníků z celé České republiky.
Využijte letos i vy jednoduché cesty k podpoře svého
podnikání! Registrace potrvají do 30. června.
Text a foto: COMMUNA
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Právo člena zúčastnit se členské schůze
Práva člena družstva jsou určena zákonem o obchodních korporacích a stanovami družstva. Zákon
o obchodních korporacích obsahuje obecnou úpravu
těchto práv. V jejím rámci jsou vymezena v podrobnostech jen některá práva člena, ostatní z nich umožňuje tento zákon rozvést a blíže upravit stanovami
družstva, v nichž mohou být určena v souladu s tímto zákonem také další práva, která plynou z členství
v družstvu. Do výčtu práv, která členu družstva podle
základních ustanovení zákona o obchodních korporacích náleží především, a která jsou spojena s členstvím v každém družstvu, patří vedle práva podílet
se na výhodách poskytovaných družstvem, právo
volit a být volen do orgánů družstva, stejně tak jako
i právo účastnit se řízení a rozhodování v družstvu.
Volba do orgánů družstva, stejně tak jako účast na
řízení a rozhodování v družstvu, je proto věcí všech
členů družstva. Tomu odpovídá právní úprava členské schůze jako nejvyššího orgánu družstva, tvořeného jeho členy. Právo zúčastnit se členské schůze
má každý člen družstva ze zákona a toto právo člena
nelze nijak vyloučit nebo omezit.
O svolání členské schůze musí být členové vyrozuměni pozvánkou uveřejněnou na internetových
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stránkách družstva a současně zaslanou na jejich
adresy uvedené v seznamu členů. Vedle údajů o místě
a době zahájení členské schůze musí být z pozvánky
zřejmé, zda se svolává členská schůze anebo náhradní
členské schůze se stejným programem namísto členské schůze svolané původně, která nebyla schopna se
pro nedostatečný počet přítomných členů usnášet.
Pozvánka musí obsahovat rovněž program členské
schůze, aby členové předem věděli, co bude projednáváno, a o čem zde bude rozhodováno. Členům
musí být před jednáním členské schůze umožněno
seznámit se s podklady k jednotlivým záležitostem
programu členské schůze. Nejsou-li tyto podklady
k pozvánce přiloženy, musí pozvánka obsahovat údaj
o místě, kde se s nimi členové mohou seznámit. V případě, že má podle programu uvedeného v pozvánce
členská schůze jednat a rozhodovat o změně stanov
anebo o přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna
stanov, musí pozvánka v příloze obsahovat též návrh,
jak mají být stanovy změněny nebo návrh zmíněného
usnesení.
Zákon o obchodních korporacích stanoví, že se
člen účastní členské schůze osobně nebo v zastoupení. Vzhledem k povaze rozhodnutí přijímaných
v působnosti členské schůze má osobní účast člena

Členství v družstvu má zřetelně osobní povahu, neboť obecná úprava družstva v zákoně o obchodních
korporacích předpokládá, že stanovy družstva určí
vedle výše základního členského vkladu, k němuž
člen musí splnit svou vkladovou povinnost, i další podmínky pro členství, které se vztahují k osobě
člena s tím, že přestane-li člen některou z podmínek
splňovat, je to podle tohoto zákona jeden z důvodů pro vyloučení člena z družstva. Zmíněná právní
úprava v zákoně umožňuje podmínit členství rovněž
pracovním poměrem člena k družstvu a s touto podmínkou spojuje zásadu, že členství pak vzniká dnem
vzniku pracovního poměru a dnem zániku pracovního poměru končí. Obdobný vliv na povahu členství
má také pravidelný souběh pracovního poměru člena
k družstvu s jeho členstvím, zejména jde-li o družstvo
založené za účelem podnikání, i když tento pracovní
poměr není podle stanov podmínkou vzniku a trvání
členství člena v družstvu.
Osobní povaze členství odpovídá požadavek, aby
práva a povinnosti plynoucí z členství v družstvu
včetně práva zúčastnit se členské schůze vykonával
člen osobně.
Zákon o obchodních korporacích přesto připouští,
aby se člen zúčastnil členské schůze v zastoupení
zmocněncem, kterému udělí plnou moc. Přitom stanoví, že tato plná moc musí být písemná a musí z ní
vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné
nebo na více členských schůzích. Zákon současně
určuje, že nikdo nesmí být na jednání členské schůze
zmocněncem více než jedné třetiny všech členů, jinak
podle něj platí, že nemá pro jednání na členské schůzi
udělenu žádnou plnou moc. Tato právní úprava zastoupení člena zmocněncem je nevyhovující zejména
proto, že dovoluje zastoupení člena družstva osobou,
která sama členem tohoto družstva není.

do působnosti členské schůze je spojeno s osobním projednáním, při kterém členové vzhledem ke
svým potřebám a zájmům uplatňují své názory na
činnost družstva i stanoviska k předloženým návrhům na přijetí usnesení členské schůze. Možnost,
aby si zmocněnec vzhledem k vývoji jednání členské
schůze včas během jejího průběhu vyžádal pokyny
zastoupeného člena, jak má při rozhodování členské
schůze jeho jménem hlasovat, je zpravidla buď zcela
vyloučena, anebo přinejmenším omezena. Při tomto
zastupování nelze vyloučit ani střet zájmu zmocněnce a jím zastoupeného člena spojený se ztrátou kontroly, zda zmocněnec jedná v souladu se zájmy toho,
koho zastupuje, a to zvláště tehdy, jde-li o zastoupení
zmocněncem, který sám není členem družstva, zastupováním sleduje vlastní zájmy a plná moc mu byla
udělena více členy.
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na jejím konání jak z hlediska družstva, tak i uplatňování a ochrany zájmů každého jeho jednotlivého
člena, nezastupitelný význam. S tím souvisí v zákoně
výslovně uvedené zásada, že místo a doba zahájení
členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly
možnost člena se jí zúčastnit.

Ustanovení zákona o obchodních korporacích
o možnosti člena nechat se na členské schůzí zastupovat zmocněncem mohou být přes uvedené za některých okolností užitečná, a to jak z pohledu člena,
tak i družstva. S ohledem na povahu družstva, představujícího společenství, které spojují zájmy spjaté
s členstvím v družstvu, jde při využití těchto ustanovení o to, nepřipustit, aby řízení a rozhodování
v družstvu bylo převzato osobami, které nejsou členy
družstva, a tím uvedenou právní úpravu zneužít. Je
tedy možné doporučit, nemá-li člen z nějakého důvodu na své straně možnost zúčastnit se členské schůze
osobně, zmocnit ke svému zastupování jen jiného člena, jehož zájmy a názory zná, a o kterém se znalostí
jeho osoby zastoupený ví, že bude na členské schůzi
jednat v souladu s jeho zájmy.

Text: JUDr. Miroslav Machala

Zmocněnec jedná na členské schůzi jménem zastoupeného člena a s právními účinky pro tohoto člena,
avšak jde přitom vždy o vůli projevenou zmocněncem, která se může od vůle zastoupeného člena lišit,
aniž má zastoupený člen možnost včas a účinně tento
stav ovlivnit. Rozhodování o záležitostech patřících

V dalším čísle naleznete

Dřevodílo Rousínov na veletrhu HOTELYMPIA 2018
5/2018
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Online verze programu Erasmus+
Virtual Exchange
Program Erasmus+ přidává ke svým akcím online verzi, která by měla propojit více studentů
z evropských zemí a jižního sousedství EU.
Evropská komise zahájila program Erasmus+ Virtual Exchange (Erasmus+ Virtuální výměna), projekt,
který podpoří během následujících dvou let mezikulturní dialog a zlepšení dovedností nejméně 25 tisícům
mladých lidí prostřednictvím nástrojů digitálního
vzdělávání. Projekt zahrnuje 33 zemí programu Erasmus+ a oblasti jižního Středomoří zahrnující Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko,
Palestinu, Sýrii a Tunisko.
Online verze programu Erasmus+ doplní tradiční
program fyzické mobility a v budoucnu by mohla
být rozšířena i do dalších oblastí světa. Erasmus+
Virtual Exchange bude spojovat mladé lidi, pracovníky s mládeží, studenty a akademické pracovníky
z evropských zemí a jižního sousedství EU prostřednictvím moderovaných diskusí, nadnárodních projektových skupin, otevřených on-line kurzů a školení
advokacie.

Všechny aktivity se budou uskutečňovat v rámci
programů vysokoškolského vzdělávání nebo organizovaných projektů mládeže. Během přípravné fáze vyvolala online verze Erasmus+ Virtual Exchange zájem
mezi univerzitami a organizacemi mládeže – v současné době již bylo navázáno 50 partnerství a 40 osob
bylo vyškoleno jako prostředníci moderovaných
debat.
Tento vlajkový program je založen na základě
smlouvy s Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast ﬁnancovanou z rozpočtu
Evropské unie a je realizován konsorciem složeným
ze společností Search for Common Ground, Nadace
Anny Lindhové, UNIMED, Nadace pro sdílení perspektiv, Solije, UNIClaboration, Kiron Open.
Zdroj: Evropská komise
(-vr-)

www.ec.europa.eu
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Středisko Cedefop spouští online zdroje
pro poradenství
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop, které pomáhá koncipovat
a provádět politiky EU zaměřené na odbornou přípravu, monitoruje trendy na trhu práce
a pomáhá Evropské komisi, členským státům, organizacím zaměstnavatelů a odborovým
svazům upravovat vzdělávací programy podle potřeb na trhu práce, nedávno zahájilo nový
projekt týkající se poradenství.
Zdroje pro poradenství, které jsou nyní k dispozici online, jsou novým projektem věnovaným
manažerům kariérového rozvoje, odborníkům
a tvůrcům politiky. Jsou výsledkem více než tříletého výzkumného procesu týkajícího se účinného
využívání informací o trhu práce a informačních
technologií v oblasti kariérního rozvoje v celé
Evropě. Bylo nashromážděno mnoho praktických
zkušeností a ty nejdůležitější byly zdokumentovány a podrobně analyzovány. Tento webový soubor
nástrojů potvrzuje význam informací o trhu práce
se zvláštním zaměřením na používání informačních technologií.
Zdroje pro poradenství se skládají ze tří hlavních
částí:
• souboru nástrojů na využití informací o trhu
práce,
• příručky o přenositelnosti postupů,
• vzdělávacích modulů spočívajících v tom, jak využívat informací o trhu práce a informačních technologií v poradenství.

a v blízké budoucnosti bude také ve formě interaktivního zdroje.
Moduly školení nabízejí odborníkům v oblasti odborné přípravy a manažerům kariérních služeb školení o tom, jak úspěšně integrovat obsah informací
o trhu práce a nové technologie do postupů podpory
kariéry. Moduly jsou určeny k tomu, aby
pomohly organizačním změnám a připravovaly pracovníky na inovativní
procesy. Jsou v současné době k dispozici jako soubory ke stažení
a budou přepracovány do interaktivní platformy pro učení.
Středisko Cedefop je otevřeno
novým návrhům týkajícím se
rozšíření a zlepšení zdrojů.
Zdroj: Cedefop
(-vr-)

Sada nástrojů na využití informací o trhu práce podtrhuje důležitost informací o trhu práce a využívání
nástrojů informačních a komunikačních technologií.
Nabízí možnosti, jak efektivně využívat kariérní informace v procesu poradenství. Poskytuje množství
informací včetně deﬁnic, příkladů, metod, národních
zdrojů informací o trhu práce a vybraných způsobech
integrace informací o trhu práce, jakož i informuje
o potřebných dovednostech. Sada nástrojů je přeložena do všech jazyků EU.
Příručka podrobně dokumentuje technické požadavky, výzvy a faktory úspěchu. Je pomůckou pro
manažery, která identiﬁ kuje 25 nejinovativnějších
postupů v celé Evropě. Nabízí také rozhodovací nástroj pro výběr nejlepších možností. Rozhodovací
nástroj je zatím k dispozici jako dokument pro tisk

www.cedefop.europa.eu
5/2018
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Evropský hospodářský a sociální výbor
konzultuje kybernetickou bezpečnost
s občanskou společností
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 certiﬁkace
pro služby a produkty online.
To jsou hlavní závěry veřejného slyšení na téma
„Akt o kybernetické bezpečnosti“, jež se uskutečnilo
v lednu 2018 v Bruselu a které poskytlo informace,
které budou použity při vypracovávání stanoviska
EHSV, jež připravují Alberto Mazzola a Antonio Longo ze specializované sekce Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost (TEN).
EHSV celkově podporuje balíček týkající se kybernetické bezpečnosti, který představila Evropská

může dojít kdekoli a jejich cílem mohou být jednotlivci, organizace občanské společnosti, sociální systémy a hospodářská odvětví napříč členskými státy.
EHSV proto vybízí EU, aby přijala nezbytná opatření
a schválila model odolnosti vůči takovým útokům na
evropské úrovni.

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 přiděleno
více prostředků. Měla by se soustředit na elektronickou správu
a univerzální služby (elektronické zdravotnictví) a také na
prevenci zneužití totožnosti
a podvodů on-line.

EVROPSKÁ
KYBERNETICKÁ
CERTIFIKACE

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

Aby byla zaručena vysoká
úroveň bezpečnosti, doporučuje EHSV zavést rámec EU pro
kybernetickou certiﬁ kaci založený na normách kybernetické
bezpečnosti a IKT, jež budou
společně deﬁnovány 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-)

https://www.eesc.europa.eu
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předseda družstva DRUZAM Ostrava

SČMVD udělil předsedovi družstva DRUZAM Antonínu
Riegelovi (vpravo) Pamětní list za významnou podporu
výrobního družstevnictví. Ocenění mu předal místopředseda
SČMVD Ing. Leo Doseděl.

Antonín Riegel se narodil 30. května 1937 v rodině
horníka a měl tři sourozence. Během války celá rodina bydlela v hornické kolonii jako spousta dalších
rodin. Děti neměly dětství vůbec jednoduché. Později
se rodina přestěhovala do bytu. Po ukončení školní
docházky se Antonín vyučil důlním elektro-zámečníkem a nastoupil na šachtu do úseku údržby. Poté

absolvoval povinnou vojenskou službu a po jejím
ukončení se vrátil na šachtu.
V roce 1960 nastoupil do Autodružstva Ostrava jako
vedoucí učňovského střediska. Sám přitom večerně
studoval strojní průmyslovku. V tomto družstvu
později přešel na provozovnu v Ostravě – Přívozu,
kde pracoval jako její vedoucí. Na této provozovně se
vyráběly zámečnické výrobky, převážně pro šachty
a hornictví. V této funkci pracoval až do transformace družstva v 90. letech. Ani jako vedoucí provozovny
se nikdy nebál manuální práce, kterou vykonával
spolu se svými zaměstnanci a šel jim příkladem.
Jeho velkou vášní je basketbal, kterému se intenzivně věnoval již před vojenskou službou, pak i během
ní, kdy byl v mužstvu nejprve v Českých Budějovicích
a později také v Dukle Mariánské Lázně.
Souběžně se svojí prací se po návratu z vojenské
služby stále věnoval basketu a v této disciplíně dosáhl
velkých sportovních úspěchů a uznání. Hrál převážně za klub Nové Hutě a jen krátce za Baník Ostrava.
Byl nominován do Československé reprezentace, se
kterou absolvoval řadu mezistátních utkání v Paříži,
Ženevě, Maďarsku, Iránu, Sovětském svazu a dalších
zemích. Vždy byl buď nejlepší, nebo jeden z nejlepších
hráčů.
V roce 1959 byl vyhlášen nejlepším střelcem v republice.
V roce 1962 byl nominován na Olympijské hry
Toto všechno stíhal při zaměstnání a po ukončení
aktivní sportovní kariéry se věnoval trenérské činnosti.
Je respektovanou osobností v Ostravě i proto, že je
považován za férového, poctivého, pracovitého i přátelského člověka.
Po transformaci z velkého Autodružstva se vytvořilo 15 samostatných subjektů, které až na malé
výjimky ukončily svoji činnost. Mezi těmi, které po
tramsformaci pokračují ve výrobní činnosti a zůstaly družstvem, je i výrobní družstvo DRUZAM, v čele
s jeho zakladatelem a předsedou Antonínem Riegelem. Družstvo vede od listopadu 1992 a zažil velmi
těžké chvíle v tomto složitém období, kdy se musel
hledat nový výrobní program hlavně po utlumení
činnosti šachet a celého odvětví hornictví. Byla zahájena výroba odlučovačů oleje pro čerpací stanice,
ovšem s nástupem nových technologií a bezpečnostních požadavků postupně skončila i tato výroba.
V roce 1996 družstvo začalo podnikat v odpadovém
hospodářství a zahájilo výkup druhotných surovin,
hlavně železa, barevných kovů a papíru. V této činnosti pokračuje doteď.
Družstvo pod vedením Antonína Riegela muselo
čelit řadě nepříjemných skutečností, kdy po provede-
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Antonín Riegel
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zajímavé osobnosti

sledních letech procestoval s manželkou řadu destinací, hlavně u moře. Uskutečnil svoje velké přání
– pobyt na zaoceánské lodi a v kruhu své rodiny si
užívá příjemného prostředí doma v Ostravě.
Text: Ing. Irina Riegelová
Foto: archiv družstva DRUZAM

cestování, kultura & společnost

ných restitucích vyplácelo spoluvlastnické podíly na
nemovitostech a pozemcích restituentům, odkoupilo
od státu pozemky v trvalém užívání a od roku 2008
trvale investuje do oprav a rekonstrukce svých budov.
V roce 2014 byla zrealizována rekonstrukce výrobní
haly pro účely povrchové úpravy kovů a jiných materiálů a byla pořízena lakovací kabina.
V současné době členskou základnu družstva tvoří
rodinní příslušníci, a to je podle předsedy ta optimální varianta.
Antonín Riegel je velmi činný člověk, pouze fyzické
neduhy ho v tom brzdí. Nicméně rád cestuje a v po-
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Zleva: Ing. Irina Rieglová (místopředsedkyně),
Antonín Riegel (předseda družstva DRUZAM)

Krteček opět ve vesmíru
Když v roce 1965 výtvarník Zdeněk Miler nakreslil pohádku Krtek a raketa, určitě si v té době
nemyslel, že jeho Krtek v podobě plyšového Krtečka zavítá do skutečného vesmíru a to dokonce
hned dvakrát. Sedm let poté, co devatenácticentimetrový plyšák vyrazil v raketoplánu Endeavour
k Mezinárodní vesmírné stanici, kam ho vyvezl americký astronaut a geofyzik Andrew Feustel,
si letos v březnu výlet do vesmíru zopakoval. Feustel totiž vyrazil do vesmíru znovu, a stejně jako
při jeho předchozím letu si vzal do vesmíru Krtečka – tentokrát v menší podobě „prstové“ hračky.
Krteček nyní stráví ve výšce 400 kilometrů nad zemí šest měsíců.
Feustel poprvé letěl v roce 2009 - raketoplán Atlantis tehdy mířil k Hubbleově telescopu v rámci mise
STS-125. Při svém prvním letu si vzal s sebou věc vztahující se k České republice – Nerudovy Písně kosmické a českou vlajku. Feustel se osobně podílel během
tří výstupů do volného kosmu na údržbě a opravě
kosmického teleskopu.
Při svém druhém letu v květnu 2011 v rámci mise
STS-134 si vzal s sebou plyšového Krtečka. Postavička
byla velká 19 centimetrů, aby se vešla do 20 centimetrů dlouhé krabičky pro osobní věci astronauta. Zajímavostí je, že Feustel si plyšáka vlastnoručně vylepšil
– upevnil na něj suchý zip, takže Krteček mohl sedět
i ve stavu beztíže na jeho rameni nebo být připevněný v kabině rakety. Tehdy se šest astronautů mise

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

5/2018

STS-134 vzneslo do kosmu v raketoplánu Endeavour.
Mise představovala zásobovací a montážní let k Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Hlavním vynášeným
nákladem byl Alpha Magnetic Spectrometer AMS-02.

Mezinárodní vesmírná stanice ISS

cestování, kultura & společnost
Jednalo se o experimentální částicový detektor pro
studium primárních částic kosmického záření, hledání antihmoty a detekci částic jemné hmoty. Byl vyvinutý v Evropském středisku jadernému výzkumu
CERN.
Andrew Feustel je ve vesmíru již potřetí, a to na
půlroční misi. Na ISS odletěl letos 21. března v raketě
Sojuz FG s lodí Sojuz MS-08 z kazašského Bajkonuru.
Na současnou misi si kromě Krtečka vzal obrázek
Petra Ginze Měsíční krajina, který vznik v židovském
ghettu za 2. světové války v Terezíně.
Česká televize se spojila s mezinárodní vesmírnou
stanicí (ISS) a natočila 20 min. rozhovor s Andrew
Feustelem. Zajímavostí je, že signál z ISS do pražského televizního studia urazil dlouhých 220 tisíc
kilometrů. Signál šel přes tři geostacionální družice
a podmořským kabelem. V sobotu 14. dubna ve 20:00
hod, odvysílala ČT24 v pořadu Hyde Park Civilizace
celý rozhovor s A. Feustelem a jeho rodinou. Andrew
Feustel má pozitivní vztah k České republice, především k Jižní Moravě, kde jsou
rodinné kořeny jeho manželky Indiry.

postavičky pro oba lety vyrobili. Současná postavička Krtečka, kterou Andrew Feustel vyvezl na oběžnou dráhu, je deseticentimetrový kompilát přívěsku
a prstového maňáska.
Text: Jana Henychová
Foto: Jana Henychová (ČT - Hyde Park Civilizace),
Twitter Astro_Feustel, NASA
Oﬁciální web a Facebook projektu „Do kosmu s krtkem 2018“:
https://www.krtek2018.cz/
https://www.krtek2018.cz/andrew-feustel/
https://www.facebook.com/krtekvkosmu/

KRTEK A RAKETA
Připomínáme, že pohádkový Krteček měl co do činění
s raketou již v roce 1965, kdy
vznikla ﬁ lmová pohádka
a následně i knížka výtvarníka
Zdeňka Milera „Krtek a raketa“.

Raketoplán Endeavour - mise STS-134
Andrew Feustel
v ISS - držící
Krtečka (aktuální
třetí mise)

KRTEK Z MORAVSKÉ
ÚSTŘEDNY BRNO
Výrobcem plyšových postaviček Krtečka, které letěly do
vesmíru, je český družstevní
výrobce
Moravská
ústředna
Brno. V Moravské ústředně v Brně
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Muzeum družstevnictví se otevře
návštěvníkům Pražské muzejní noci
V letošním roce budou mít návštěvníci již 15. ročníku Pražské muzejní noci, která se uskuteční
v sobotu 9. června od 19 hodin, možnost vůbec poprvé navštívit mezi desítkami muzeí, galerií
a dalších kulturních institucí také Muzeum družstevnictví sídlící v historické budově Družstevní
Asociace ČR v Praze na Těšnově.

Pražská muzejní noc dlouhodobě patří mezi vyhledávané
kulturní události. Je to především neopakovatelnou noční atmosférou spojenou s možností navštívit i nepříliš známá místa, a to
zcela zdarma, nebo za symbolické vstupné. Zájemci
pak mohou využít také speciální muzejní autobusové
linky Dopravního podniku hlavního města Prahy, jež
je dopraví mezi jednotlivými objekty.
Muzeum družstevnictví, které bylo založeno v roce
1980 a patří mezi malá a úzce specializovaná pražská
muzea, se muzejní noci účastní poprvé. Program muzea bude připraven především pro nové návštěvníky,
zkrátka však nepřijdou ani ti, kteří jej již v minulosti
navštívili. Vedle stálé muzejní expozice, jež na 300 ex-

ponátech názorně představuje vývoj družstevnictví
v České republice v kontextu politických, hospodářských, sociálních i kulturních dějin, jsou pro letošní
rok nachystány také novinky. „Návštěvníci se mohou
těšit nejen na komentovanou prohlídku naší stálou
expozicí dějin českého družstevnictví, ale budou si
moci také prohlédnout nové roll-upy k historii, tradici i současnosti českého družstevnictví. Roll-upy,
které byly vydány u příležitosti 170 let družstevnictví
v českých zemích, jsou doprovázeny bohatým obrazovým materiálem a tematicky věnovány výrobním,
bytovým, zemědělským a spotřebním družstvům,
jejich svazům a také zřizovateli našeho muzea, jímž
je Družstevní Asociace ČR,“ doplňuje vedoucí muzea
historik Mgr. Pavel Černý.
Pokud se vám nepodaří Muzeum družstevnictví
navštívit v rámci programu muzejní noci, nezoufejte. Stálá expozice historie českého družstevnictví je
otevřena celoročně, do budoucna jsou v prostorách
muzea plánovány také přednášky, semináře nebo
autogramiády s autory odborných publikací. „Pro
veřejnost jsme otevřeni prakticky každý den dopoledne a jsme
schopni se přizpůsobit časovým
možnostem zájemců o prohlídku.
Doporučujeme si však termín návštěvy předem domluvit,“ dodává
Mgr. Černý.
Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Archiv Muzea družstevnictví
Kontakt:
Muzeum družstevnictví
Mgr. Pavel Černý
Tešnov 5, Praha 1
tel.: 224 805 165
e-mail: cerny@dacr.cz
Otevírací doba muzea:
pondělí – čtvrtek 9.00–15.00 hod.
pátek 9.00–13.00 hod.
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