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JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

KDO PONESE ODPOVĚDNOST?

Nedávno se mě jeden redaktor ptal, co říkám na 
stanovisko předsedy vlády Sobotky a  jeho ministra 
zahraničí, že v  naší zemi žádné kvalifi kované za-
hraniční pracovníky nepotřebujeme. Nikdy jsem 
žádného ministerského předsedu ani ministra za-
hraničních věcí neslyšel říci, že naše země pracovně 
způsobilé lidi nepotřebuje, ale některé jejich postoje 
k tomu měly blízko. 

Ano, s  nedostatkem pracovníků je v  Česku tristní 
situace a  to nejen v  průmyslu. Je potřeba říci, že už 
tři roky signalizujeme vládám České republiky, že 
v průmyslu hrozí změny a postupná stagnace, proto-
že ve fabrikách chybí lidé. Celých sedm let, co jsem 
předsedou Svazu českých a  moravských výrobních 
družstev, objíždím naše členské fi rmy a  snažím se 
pomáhat a  uplatňovat vůči vládě a  ministerským 
úředníkům požadavky a přenášet důležité informace. 
Loni a  na začátku letošního roku už téměř všech-
ny výrobní fi rmy uváděly jako zásadní a  prioritní 
problém nedostatek zaměstnanců a  v  jeho důsled-
ku odmítání objednávek, neplnění termínů, ztráty 
a tím vyvolaný rentabilitou nepodložený růst mezd, 
který je velice zatěžuje. Nechápou složitou byrokracii 
v možnosti získat pracovníky ze zahraničí tak, jak to 
běžně řeší ostatní státy, například – Polsko, Maďar-
sko, Rakousko či Slovensko.

V Česku, když jsme poprvé žádali Sobotkovu vládu, 
aby se tímto problémem účinně zabývala, předložili 
jsme důkazy, jak negativně působí české zastupitel-
ské úřady na Ukrajině. Jak jsou pod vlivem ukrajin-
ské mafi e, která rozhoduje, jestli nějaký Ukrajinec 
dostane nebo nedostane povolení k  práci v  České 
republice. Odmítali jsme populistické postoje odborů, 
které Sobotkova vláda přijímala bez ověření faktů. 
Když se český podnik obrátil na Ukrajinu, aby odtud 
získal pracovníky (byť si je sám musel vyhledat), čes-
ké úřady to vyřizovaly „rychlostí“ desítek případů 
měsíčně a  my jsme potřebovali tisíce. A  to nebudu 
hovořit o  tom, co Ukrajinec, který chtěl pracovat 
v Česku, musel strpět a zaplatit, aby se vůbec dostal 
na český konzulát. V  té době, když český zaměstna-
vatel předložil požadavek například na deset zaměst-
nanců, trvalo tři čtvrtě roku, než jeho žádost české 
úřady vyřídily. A  to Sobotkova vláda otevřela další 
konzulární enklávu ve Lvově se zdůvodněním, že je 
tam korupční systém méně zaběhlý.

Přiznám se, že jako člověk, který celý život šéfoval 
fi rmám, jsem byl z těchto poměrů jako Alenka v říši 
divů. I  přes otevření druhého konzulárního praco-
viště a jeho personálnímu posílení vyřizovaly české 
úřady požadavky českých výrobců o udělení pracov-
ních povolení čtyři měsíce a víc! Když má fabrika ob-
jednávky a potřebuje lidi, tak je potřebuje hned nebo 
přinejmenším co nejrychleji. Když to otočím, tak lidé 
na Ukrajině, když se s nimi fi rma domluví, aby k ní 
přišli pracovat, nebudou čekat půl roku. Přijmou 
raději nabídku Německa, Polska nebo Maďarska a za 
měsíc práci mají, z Ukrajiny byl za poslední čtyři roky 
odliv pracovních sil přes dva miliony lidí. A  přesto, 
že se zejména v  poslední době přístup vlády zlepšil, 
obávám se, že už tam potřebnou pracovní sílu s kva-
lifi kací nenajdeme. Proto se začíná mluvit o Mongol-
sku, Filipínách, mluvíme i o Srbsku a hledáme zdroje 
kvalifi kovaných pracovních sil a zdoláváme bariéry 
státní byrokracie.

Už léta bylo z  demografi ckých křivek a  situace 
v  českém školství jasné, že z  domácích zdrojů po-
třebné množství práceschopných lidí nedostaneme. 
Představte si, co to je za vládu, když ví, že bude nedo-
statek pracovníků a nereaguje. Naopak skřípne v jed-
notě s odboráři ventil, aby vytvořili v produktivitou, 
a zejména rentabilitou nepodloženém prostředí tlak 
na růst mezd. I  hlupák má sebezáchovu a  je mu jas-
né, že když bude nedostatek pracovníků, bude sní-
žená produkce, ztráty a tím pádem snížené fi nanční 
zdroje pro rozvoj, pro lidi a potřeby státu. A vláda? Ta 
v  podstatě neudělala nic účinného, aby to vyřešila. 
Poslouchali Josefa Středulu, který říkal: „Co budeme 
se zahraničními pracovníky dělat, až konjunktura 
pomine? Vždyť zahraniční pracovníci rozmělní naše 
mzdy“. Jako kdyby neexistovala časově determino-
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vaná pracovní povolení, kterými lze trh práce regu-
lovat a jakoby neznali jasné závazky zaměstnavatelů 
v  linii společenské odpovědnosti. A  tak bez produk-
tivity, rentability a neřešením nedostatku pracovní-
ků nastartovali růst mezd. Účinné, ale krátkozraké. 
Stát opět škodil, místo aby pomáhal, respektive aby 
nahradil rychlými a  správnými kroky svou dlouhá 
léta špatnou populační politiku a  nekoncepční stav 
našeho školství.

Situace už dospěla do stádia, kdy se Česko sice chlu-
bí nejnižší mírou nezaměstnanosti, ale už se nehovo-
ří, jak jí bylo dosaženo a jaké to má a může mít dopady, 
že jako za komunistických vlád náboráři číhají před 
podniky a  přetahují zaměstnance z  fi rmy na fi rmu 
a přeplácí je třeba i z prostředků na investiční rozvoj. 
Odboráři docílili toho, že se fi rmy v prvním kole za-
čaly trumfovat mzdami a aby jim neutíkali lidé, zača-
ly peníze určené na rozvoj a investice vynakládat na 
zvyšování mezd a na to, aby k sobě přetáhly zaměst-
nance jiných zaměstnavatelů. Firmy se zahraničním 
kapitálem jsou navíc ve výhodě, která snižuje českým 
výrobcům konkurenceschopnost. Toho Sobotkova 
vláda ruku v ruce s odbory docílila za dva roky.

Konjunktura ale není věčná a  vznikající situace 
v  nedostatku pracovníků přelom do recese urychlu-
je. Prognózy, které deklaruje Hospodářská komora 
ČR a možná i Svaz průmyslu a dopravy ČR, že se růst 
ekonomiky trošku zpomalí a půjde pod čtyři procenta, 
jsou krásné. Já říkám, že na zlomu roku 2018 a 2019 pů-
jde pod tři procenta a v následujícím roce se její zpoma-
lení ještě prohloubí. Zaměstnavatele mohu „uklidnit“. 

Ne tím, že jim vláda pomůže zajistit pracovníky, aby si 
(dokud to jde) vytvořili rezervy na horší časy, ale stačí 
ještě půldruhého roku počkat a už zase bude na trhu 
práce lidí dost. Na zlomu let 2019 a 2020 se konjunktu-
ra otočí směrem ke stagnaci, v Česku začne narůstat 
nezaměstnanost a recese vystrčí růžky. Byl bych rád, 
kdyby tyto změny neměly příliš ostrý zlomový cha-
rakter. Na tomto obratu bude mít významný podíl to, 
že minulá vláda České republiky společně s odboráři 
přibrzdili dynamiku hospodářského rozvoje. Že ne-
umožnili fi rmám zajišťovat si efektivně a v potřebné 
míře pracovníky ze zahraničí a že to, co vyprodukuje 
naše školství „posilováno“ vzory prezentovanými 
veřejnoprávními medii, je málo použitelné. Kdy Čes-
ká televize veřejné fi nance vynakládá na natáčení 
bulvárních zpravodajství, prezentaci násilí a opomíjí 
veřejnou osvětu, vzdělávání, pracovní úspěchy, zruč-
nost a podnikatel či zaměstnavatel a dělník se stávají 
okrajovými tématy. 

Když jsme argumentovali přesuny fi rem a  výroby 
do jiných zemí, Josef Středula nám řekl na tripartitě 

„ať jdou" a řada fi rem opravdu jde a výrobu přesouvá 
do zahraničí, kde nachází dostatek pracovních zdrojů. 
Odboráři tento trend ještě před rokem zpochybňovali 
a jen v rámci Svazu českých a moravských výrobních 
družstev jsou takových podniků, které začaly vyrá-
bět jinde, desítky, a dokonce si tam staví fabriky (na 
Slovensku, Ukrajině, v Rusku, ve Vietnamu, v Armé-
nii aj.), protože doma v Česku neseženou zaměstnance. 
Nejsem si ale jist, že podnikatelé po nástupu recese ty 
fi rmy v zahraničí zruší a vrátí se, aby vytrhli odborá-
řům a vládě znovu trn z paty.

www.scmvd.cz
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Ve středu 16. května se v Hlavním sále Valdštejnské-
ho paláce Senátu PČR uskutečnila konference „Role 
družstevního podnikání v  budoucím vývoji ČR“. 
Konferenci zorganizovala Družstevní Asociace ČR 
ve spolupráci s  Masarykovou demokratickou aka-
demií, záštitu převzal předseda Senátu Milan Štěch. 
Konference o  roli družstevního podnikání byla 
pomyslným vyvrcholením kampaně Družstevní 
Asociace ČR k loňskému 170. výročí družstevnictví 
v českých zemích, o kterém jsme čtenáře našeho ča-
sopisu v průběhu podzimu informovali. Konferen-
ce se zúčastnili poslanci a senátoři, zástupci státní 
správy, zástupci družstev z  různých sektorů druž-
stevního podnikání i odborná veřejnost.

Konference, kterou vedl současný předseda Druž-
stevní Asociace ČR Ing. Jan Vysloužil, se však, jak je 
ostatně zřejmé z  názvu, nezabývala pouze historií 
a  vývojem českého a  světového družstevnictví, ale 

především jeho současností, aktuálními problémy 
a výhledy pro nadcházející období. „Doby, kdy se na 
družstevnictví pohlíželo pouze prizmatem před-
chozích let, jsou překonány. Družstevnictví je u  dr-
tivé většiny politiků chápáno jako forma efektivní, 

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Vlevo: Milan Štěch (předseda Senátu PČR)

VD_6_2018.indd   5 29.05.18   12:59
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přínosná a  perspektivní,“ uvedl ve svém úvodním 
projevu předseda Senátu Milan Štěch, který účast-
níky konference přivítal na půdě horní komory 
Parlamentu ČR. Příležitosti pro družstevnictví vidí 
předseda Štěch v nastupujícím průmyslu 4.0, kdy by 
družstva mohla zaujmout oblast těch služeb, jež velké 
fi rmy nebudou mít ve své pracovní náplni.

V  prvním bloku konference vystoupila ekonomka 
doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. z  organizace Alter-
nativa Zdola s příspěvkem „Změna české ekonomiky 
díky družstevnímu podnikání“, která se věnovala 
svému dlouhodobému tématu, jímž je současný eko-
nomický model České republiky a  jeho možné 
změny. V  novém ekonomickém modelu by podle 
doc. Švihlíkové bylo více prostoru pro lokálně 
ukotvené fi rmy s  prvky ekonomické demokra-
cie, především pak právě pro družstva. Příspěvek 
Ing. Jany Maussen, MPA ze spolupořádající Masaryko-
vy demokratické akademie s názvem „Využití druž-
stevních prvků podnikání v moderních fi rmách“ byl 
zaměřen na reálné zkušenosti s fungováním baskické 
družstevní korporace Mondragon, která patří mezi 
největší fi rmy ve Španělsku.

Druhý blok konference byl již věnován současné 
problematice členských svazů Družstevní Asociace 
ČR, tedy výrobním, spotřebním, zemědělským a by-
tovým družstvům. Předseda Svazu českých a morav-
ských výrobních družstev JUDr. Rostislav Dvořák se 
ve svém příspěvku zaměřil především na současný 
stav hospodářství České republiky, který je odrazem 
vývoje ekonomiky v  90. letech. Velká část českých 
fi rem je odkázána na práci ve mzdě a  výrobu kom-
ponent pro zahraniční fi rmy, což znamená především 
nízkou rentabilitu. Z toho důvodu SČMVD v roce 2013 
zpracoval „Projekt restrukturalizace hospodářství 
ČR“, jenž předložil vládě. Předseda svazu JUDr. Dvo-

řák informoval účastníky konference o  přípravě 
aktuálního materiálu pro premiéra Andreje Babiše, 
který z uvedeného projektu vychází. V poslední části 
svého vystoupení se JUDr. Dvořák zaměřil na oblast 
zaměstnávání zdravotně postižených osob, kterému 
SČMVD, sdružující významné zaměstnavatele OZP, 
věnuje významnou pozornost.

Spotřební družstva v České republice, jak informo-
val zástupce Svazu českých a  moravských spotřeb-
ních družstev Mgr. Lukáš Němčík, řeší ekonomickou 
udržitelnost venkovských prodejen družstevní sítě 
COOP a tedy obchodní obslužnost venkova. Podporu 
malých prodejen chápou spotřební družstva jako ve-
řejnou službu a snaží se také o spolupráci s lokálními 
výrobci. Obsahem příspěvku předsedy Zemědělské-
ho svazu ČR Ing. Martina Pýchy bylo zhodnocení 
současného stavu zemědělských družstev v  České 
republice v kontextu jejich vývoje v 90. letech a jeho 
srovnání se stavem v zemích Evropské unie. Předse-
da Ing. Pýcha zmínil minimální podporu zeměděl-
ských družstev ze strany státu a  zdůraznil význam 
družstev s přidanou hodnotou, tj. výrobců fi nálního 
produktu. Předseda Svazu českých a moravských by-
tových družstev Ing. Jan Vysloužil uvedl ze zásadních 
oblastí, kterým se svaz aktuálně věnuje, legislativní 
otázky, problematiku vymáhání dluhů v rámci byto-
vého družstva nebo soužití s občany bez kompetencí 
k bydlení. Pozornost věnoval také oblasti sociálního 
bydlení, kde by mohl model bytových družstev plnit 
roli dostupného bydlení např. pro mladé rodiny.

Společná konference družstevních svazů a  defi -
nování problematických oblastí, kterým jednotli-
vé svazy čelí, jistě přispěje k  lepší informovanosti 
o  družstevnictví a  jeho konkrétních potřebách jak 
ze strany politické reprezentace, tak i odborné veřej-
nosti.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová

JUDr. Rostislav Dvořák
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Prodejní akce na SČMVD
V budově SČMVD v Praze na Václavském náměstí se 18. dubna uskutečnila jarní prodejní 
akce. Tentokrát se jí zúčastnilo 8 družstev se svou nabídkou textilních výrobků, oděvů, hraček, 
kosmetiky a šperků. Akce se setkala se zájmem nakupujících, kteří vyhledávají výrobky od 
českých výrobců

Modela Pardubice má mezi ná-
vštěvnicemi prodejů již své stálé 
zákaznice, její letní kolekce však 
zaujala i řadu dalších. Šaty, sukně, 
halenky, kabátky či šálky se líbily, 
nakupující oceňovaly kvalitu pou-
žitých materiálů a dobře padnoucí 
střihy.

Dita Tábor specializující se na 
kojenecký textil a dětské oblečení 
vyráběné pod značkou Little An-

gel® potěšila maminky i  babičky. 
Její jarní a letní kolekce se setkala 
s dobrou odezvou, výrobky ušité 
z  funkčního materiálu Outlast® 
jsou praktické, příjemné na nošení 
a hravé.

Vkus Klatovy přivezl na prodejní 
akci především dámské halenky, 

VD_6_2018.indd   7 29.05.18   12:59
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pánská pyžama a  trenýrky. Zboží 
se líbilo, našlo si své zákazníky.

TEXman Liberec se specializuje 
si šití polštářů a přikrývek z duté-
ho vlákna, které zachovávají svůj 
stálý tvar a velmi dobře se udržují. 
Na povrch polštářů je použita tka-
nina z polyesterového mikrovlák-
na, která je podložena netkanou 
textilií pošitou polyesterovým 
rounem. Tím se zabraňuje měst-
nání výplně, což prodlužuje život-
nost polštářů a udržuje je po celou 
dobu pružné a nadýchané. Uvnitř 
každé přikrývky je po celé ploše 
vzduchová komora ohraničená 

pouze jediným jemným proševem. 
Tato speciální konstrukce při-
krývek bez tzv. „studených švů" 
zvyšuje jejich izolační vlastnosti 
a  minimalizuje tepelné ztráty. 

Družstvo TEXman svou nabíd-
ku lůžkovin doplnilo fl eecovými 
dekami, matracovými chrániči 
a chrániči polštářů. 

Směr Praha prodával plastové 
hračky a modely vlastní produkce 
a  stavebnice z  cihliček zn. Teifoc®. 
Zákazníci oceňují, že všechny hrač-
ky jsou vyrobeny z  nezávadných 
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materiálů, řada výrobků je prově-
řena generacemi a zájem o ně trvá.

Detecha Nové Město nad Metují 
přivezla různé produkty dekora-
tivní a zdravotní kosmetiky, které 
vyrábí pod svou značkou Regina®. 
Návštěvníky akce potěšila šíří 
a různorodostí své nabídky. 

Tradiční účastník prodejní akce 
- Vřídlo Karlovy Vary své zákaz-
níky nezklamal a  přivezl celý 
sortiment oblíbených výrobků 
Karlovarské kosmetiky®. Návštěv-
níci akce měli možnost zakoupit 
tělové krémy, ošetřující přípravky 
na ruce a  nohy, pleťovou kosme-

Granát Turnov zákaznicím nabí-
zel stříbrné šperky a dárkové sklo 
s  českým granátem. Tento stánek 
vždy budí velkou pozornost na-
kupujících a  je stále v  obležení 
zájemců.

Všechna zúčastněná družstva 
mají zájem prodávat své zboží i při 
podzimní prodejní akci. K  nim se  
přidají i  další výrobci se svými 
produkty určenými pro zimní 
sezónu či jako vánoční dárek. 
Termín této akce byl stanoven na 
8. listopadu 2018. Budeme se těšit 
na vaši návštěvu. 

Text: Ing. Lenka Bartoničková
Foto: Jana Henychová

tiku, koupelové přípravky či pří-
pravky péče o dutinu ústní.

VD_6_2018.indd   9 29.05.18   13:00
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Přinášíme ohlédnutí za veletrhem 
HOTELYMPIA, který se konal 
na londýnském výstavišti ExCel 
ve dnech 5. – 8. března. 
Mezi vystavovateli 
bylo české družstvo 
Dřevodílo Rousínov.
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průmyslu, což potvrzuje i  dlouhodobý trend stále 
rostoucí návštěvnosti akce a  její značné oblíbenosti 
u nákupčích. Společné expozice umožňují prezenta-
ci těm českým fi rmám, které neplánují samostatný 
stánek. Navíc díky akvizičním službám zahraniční 
kanceláře agentury CzechTrade navštěvují společ-
ný stánek potenciální obchodní partneři a  obecně 
zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což před-

stavuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí 
na úspěšný vývoz.  Veletrh HOTELYMPIA prezentuje 
trendy napříč odvětvím hospitality & catering, při-
čemž konkrétní zaměření představuje atraktivní mix 

vybavení do pohostinství (především hotely a  dále 
pak bary, restaurace, kafeterie, cateringové společ-
nosti), interiérový design a  nábytek, stolní nádobí, 
nové technologie v  oblasti pohostinství, pokrmy 
a kategorii kraftového piva pro výše zmíněné cílové 
skupiny.

Text: Jana Henychová
Foto: archiv družstva Dřevodílo

11 
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www.drevodilo-rousinov.cz     www.hotelympia.com

V  rámci konceptu "United Crafts of Bohemia" na 
stánku o velikosti 42 metrů čtverečních vystavovalo 
celkem 14 českých fi rem z několika odvětví - od ná-
bytku přes svítidla, sklo, porcelán, pivo, víno nebo 
třeba mobilní aplikace či rozšířenou realitu.

Dřevodílo Rousínov vystavovalo nejen svou atrak-
tivní LED recepci, ke které spustilo novou webovou 
prezentaci www.led-reception-desk.com, ale zajistilo 
také návrh designu celého českého stánku s  cílem 
evokovat prostor recepce a baru butikového hotelu. 

Prestižní veletrh HOTELYMPIA se stoletou tradicí, 
konající se jednou za dva roky, je dynamickou čtyř-
denní výstavou představující současné trendy napříč 
celým odvětvím hospitality & catering. V  Londýně 
se střetává globální nabídka a  poptávka v  daném 

HOTELYMPIA 2018

VD_6_2018.indd   11 29.05.18   13:01



re
p

o
rt

áž
 z

 d
ru

žs
tv

a

12  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  6/2018

Co byste řekli tomu, přijít ráno do práce, a strávit 
příjemně pracovní den v  kolektivu několika milých 
kolegů, v příjemném pracovním prostředí, plném vůně 
čerstvě pražené kávy… Že je to sen? Tak to vážně není. 
Pojďte s námi na návštěvu do světa kávy – do pražírny 
družstva Fair & Bio v Kostelci nad Labem.

Fair & Bio je družstvo, které existuje od roku 2011. 
Jejich káva je k mání v prodejně na Sokolovské ulici 
v Praze, kde jsou kromě nabídky lahodné kávy k do-
stání také další fairtradové produkty – čokoláda, čaj 
anebo rukodělné výrobky. Provozuje jej Ekumenická 
akademie, která Fair & Bio pražírnu spoluzaložila. 

Během několika let si fi rma získala řadu zákazníků, 
kteří se k  ní rádi vracejí. Proč? Protože vůně i  chuť 
Fair & Bio kávy jsou jedinečné. Od konvenční kávy se 
liší právě kvalitou – zrnka jsou nepřepálená a  káva 
po dodržení běžných postupů může rozvinout svou 
specifi ckou chuť – po oříškách, ovoci, čokoládě… Má 
jen jednu vadu – že takové dobré kávy vypijete dale-
ko více. Ať už jako espresso, fi ltrované anebo v moca 
konvičce.

Káva se v Kostelci nad Labem praží několikrát týdně 
a  je uskladněna ve speciálních  nádobách, z  nichž se 
neuvolní aroma a  je balena podle přání zákazníka. 
I když nemusíte být zrovna expertem na kávu, jistě 
vás v tu chvíli napadne, že určitě bude větší zážitek 
z  pití kávy, pokud si ji připravíte čerstvě balenou 
a  čerstvě namletou a  že zcela jistě nemůže její vůni 

překonat balíček kávy ze supermarketu zabalený 
v  kovo-plastovém obalu, uskladněný dlouhou řadu 
měsíců a někdy i  let, než se taková káva dostane do 
vašeho šálku. Pokud zvolíte kávu Fair & Bio, pak věř-
te, že bude balena až poté, co jste udělali objednávku 
v e-shopu, případně si ji koupíte v prodejně na Soko-
lovské ulici.

Co vlastně znamená slovo „fair“ a jaký má podtext? 
Jedná se o  systém fair trade, kdy pracovníci, kteří 
kávu pěstují, dostanou za svou práci i výrobky féro-
vě zaplaceno. Drobní pěstitelé ze zemí Asie, Afriky 
a  Latinské Ameriky dostanou za svoji kávu zapla-
cenou odpovídající hodnotu a  při její produkci není 
využíváno dětské práce. Putuje do Fair & Bio pražír-
ny z pěstitelských družstev, kde se drobní zemědělci 
sdružují – pomocí kávy se tak vyrobila téměř doko-
nalá vazba mezi družstvy napříč zeměkoulí.

Pražírna Fair & Bio je navíc sociálním podnikem, 
zaměstnává pracovníky se zdravotním postižením. 
Většinou se jedná o mentálně znevýhodněné osoby, 
které žijí v chráněném bydlení v Brandýse nad Labem 
okolí – poblíž bývalého ústavu (dnes poskytovatele 

Chcete být fér?
Pijte kávu Fair & Bio!

VD_6_2018.indd   12 29.05.18   13:01
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sociálních služeb Vyšší Hrádek). Pokud přijde do Fair 
& Bio objednávka, sehraná směna zdravotně znevý-
hodněných pracovníků Filip, Lukáš, Marcela a Štěpán 
dostanou pokyn zboží navážit a zabalit. Poté se podle 
druhu přepravy směrem k  zákazníkovi připraví 
odpovídající zásilka. Pokud bydlíte v  okolí Kostelce 
nad Labem a  nemůžete se již oblíbené kávy dočkat, 
stačí se dohodnout telefonicky nebo písemně předem 
a kávu si jít vyzvednout přímo do pražírny. 

A co znamená práce v družstvu pro zdravotně zne-
výhodněné pracovníky? „Do práce chodím ráda, pro-
tože tu máme skvělou pracovní i  přátelskou partu,“ 
odpovídá Marcela. Jak dodává provozní pracovník 
Lukáš Pechan, je nejlepší baličkou z  fi rmy. Lukáš 
s  Filipem její slova potvrzují a  současně s  úsměvem 
dodávají, že do práce chodí rádi i  proto, že všude 
voní káva a  mají možnost ji i  ochutnat. Pak usedají 
k  pracovním stolům, kde váží ručně kávu do sáčků 
a připravují zásilky pro zákazníky. Práce v pražírně 

znamená pro tyto pracovníky hned několik benefi tů 
najednou: fi nanční příjem, smysluplnou sebereali-
zaci, mezilidské kontakty, zlepšení vlastních kapacit 
a  vzdělávání. K  tomu všemu je nadstandardním be-
nefi tem klid a pohoda, příjemné pracovní prostředí, 
a  samozřejmostí je velmi příjemný přístup vedení 
fi rmy k  pracovníkům, stejně jako atraktivní design 
pracovního prostředí jak jinak než ve stylu kávy.

Samotná pražírna zahájila činnost 
v roce 2013 díky dotaci na podporu za-
městnávání znevýhodněných z fondů 
EU (Operační program lidské zdroje 
a zaměstnanost – OPLZZ). V roce 2015 
následovala podpora z  Investičního 
Operačního Programu – IOP, díky 
které bylo družstvo schopno pořídit 
investice. Odstartoval tak provoz 
pražírny a současně lepší život zdra-
votně postižených pracovníků, kteří 
mají svou práci rádi a představuje pro 
ně podstatnou část života i z hlediska 
osobní realizace.

Družstvo prodává kávu, která je 
pražena buď více pro zastánce tra-
diční přípravy anebo středně, aby 
vynikly vůně květin a  ovoce, chuť 
čokolády, karamelu či oříšků. Ne-

jedná se však o chemickou příměs v kávě, ale o zcela 
přírodní postup – chutě a vůně kávy vznikají podle 
kvality prostředí, ve kterém se pěstuje. Závisí to na 
stavu půdy, množství slunce, druhu hnojiva i  exis-
tenci okolních rostlin. Platí tu úměra, čím šetrnější 
produkce, tím lepší káva. Nechte se proto takovou ká-
vou hýčkat, pořiďte si některou z nabídky Fair & Bio, 
uvařte si ji v klidu domova a využijte těch pár minut 
při jejím pití jen a jen pro sebe. Relaxujte fér, relaxuj-
te s kávou Fair & Bio!

        Filip                                                 Marcela                                           Štěpán                                                  Lukáš
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Lukáš Pechan
provozní pracovník

Pražírna Fair & Bio

Jak by se měla správně připravit dobrá káva a co vše 
může ovlivnit její chuť a vůni?
Pro dobrou kávu je velmi důležitý správný způsob 
přípravy. Každý barista ví, že na espresso je nejprve 
důležité ji vhodně namlít, espresso má mít 30 mililit-
rů vody, která do šálku teče asi půl minuty. 

Dobrou kávu si ale můžete připravit i doma ve pře-
kapávači anebo French pressu. I proto naše pražírna 
nabízí kávy podle typu přípravy. 

Jaké druhy kávy nabízíte a  co znamenají barvy na 
obalech?
Barvy odlišují typ přípravy kávy. Zelená řada je do-
poručená na překapávanou kávu. Na espresso máme 
dvě řady: červená classic je určena pro milovníky 
italského stylu a modrá special pro vyznavače ovoc-
nějších chutí. Růžová se hodí do moka konvičky. Se-
zonní kávy jsou s černou etiketou.

Prodáváte také bezkofeinovou kávu?
Ta patří mezi naše speciality. Zajímavé na ní je, že 
chuťově i  vůní je prakticky nerozlišitelná od běžné 
kávy, což u bezkofeinových druhů zpravidla nebývá. 
Prozradím, že k odstranění kofeinu dochází přírodní 
cestou tzv. horským vodním procesem.

Jakým způsobem kávu získáváte?
Naše káva je z  Kolumbie, Guatemaly, Ugandy ale 
i  Papui Nové Guinei, nakupujeme prostřednictvím 
dodavatelů. Ideálem by bylo vybírat si kávu přímo 

u farmářů, jet dohodnout s nimi cenu, množství, po-
třást si s nimi rukou a jejich kávu ochutnat na místě. 
Což v současnosti není realizovatelné, ale v budoucnu 
bychom to uskutečnit chtěli. Snažíme naše zákazní-
ky s  pěstiteli seznamovat, na každém našem balení 
je o nich informace. Rád bych zmínil jedno družstvo 
z Guatemaly, kde pracují pouze ženy. Jedná se doslova 

o „kávu z rukou žen“, které ji pěstují, sbírají i prodá-
vají a jedná se o chuťově vynikající kávu s nádechem 
slaného karamelu a oříšků.

Můžete čtenářům vysvětlit i pojem Bio káva?
Protože nám kromě férového obchodu záleží také 
na naší planetě, drtivá většina našich výrobků má 
současně certifi kaci Bio – jedná se o  produkty eko-
logického zemědělství. Velkozemědělci představují 
agrochemii, nešetrné zacházení k přírodě – malopěs-
titelé se zpravidla snaží o udržitelnost. Káva od nich 

14  
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je ručně sbíraná, dochází i  k  dalšímu manuálnímu 
zpracování: přebírání a sušení. Jde o práci s minimál-
ním použití strojů a agrochemie. 

Jak správně by se měla káva skladovat?
Káva by měla být uskladněna v temnu a spíše v chlad-
nu, ne však v mrazu. To platí jak pro zelenou i tu pra-
ženou. 

Můžete nám přiblížit pražení kávy?
Do bubnu pražičky se nasype káva a pomocí hořáku 
za stálého otáčení dojde k pražení. Káva musí být stá-
le v  pohybu, aby jednotlivá zrnka byla rovnoměrně 
upražena. Pomocí speciální techniky jsme schopni 
proces pražení zopakovat, takže dojde k téměř stejné-
mu výsledku. Po upražení se káva musí rychle vyndat 
ven a zchladit. 

Jakým způsobem dochází k balení kávy?
Zboží balíme těsně před expedicí k  zákazníkovi 
a kávu na přání meleme. Ihned jsou pak zásilky ode-
slány. Všechna káva je ručně balena a ta nejčerstvější 
možná. Protože nám jde o šetrnost k životnímu pro-
středí, většina našich sáčků je vyrobena z papíru a se 
speciální vrstvou z  kukuřičného škrobu uvnitř. Má 
pouze jedinou plastovou součástku – ventil. Ten má 
však velmi důležitou funkci – káva by měla dýchat 
i po zabalení. Výhodou tohoto typu balení je, že i uza-
vřený sáček vám dá možnost ke kávě přivonět.

Kde je možné si vaši kávu objednat?
Prioritně v  našem e-shopu www.fair-bio.cz. Kávu 
prodáváme i  v  pražské prodejně Fair & Bio a  tam je 
možné si i  osobně vyzvednout internetovou objed-
návku a ušetříte na poštovném. Po předchozí dohodě 
lze zakoupit kávu přímo u nás v pražírně v Kostelci 
nad Labem.

Kdo je vaším typickým zákazníkem?
Dodáváme do kaváren a fi rem, ale i menším odběra-
telům. V nabídce máme také dárková balení. Můžete 
potěšit rodinu a přátele sadou kávy či stylovým ba-

lením s  mlýnkem anebo čokoládou. Firmám nad 25 
zaměstnanců poskytujeme náhradní plnění.

Pokud by měl zákazník zájem o kvalitně připravenou 
kávu, jste schopni mu pomoci i s tím?
Ano – pronajímáme svým zákazníkům kavárenské 
stroje, ale i menší stroje pro kanceláře či domácí po-
užití. Ty jsou jednoduché na obsluhu, vyžadují pouze 
doplňování kávy a vody a stále je na nich možné při-
pravit vynikající kávu.

Rozhovor připravila 
Jana Henychová a Ing. Lenka Bartoničková.

Foto: Jakub Hrab, Jana Henychová a Radmila Sedláková

KAMENNÝ OBCHOD
Fair & Bio, obchod
po-pá 10-19h
Sokolovská 29
186 00 Praha 8 – Karlín

www.fair-bio.cz
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je zadržování odpočtů DPH
daňových kontrol. K této situaci podle mého názoru 
přispělo i kontrolní hlášení, protože fi nanční správa 
je nucena prověřovat velké množství nesrovnalostí 
zjištěných na základě rozdílných dat reportovaných 
dodavatelem a  odběratelem, například i  jen chybně 
uvedené datum v  rámci stejného zdaňovacího ob-
dobí – tedy takových rozdílů, které nemají vliv na 
stanovení DPH povinnosti plátců. Z  toho důvodu již 
úředníkům zbývá málo času na ostatní úkony, a často 
se tak vracení nadměrných odpočtů zpozdí i jen z ka-
pacitních důvodů. Podnikatelé, plátci DPH, tak nesou 
zátěž nejen v podobě dodatečných nákladů na fi nan-
cování DPH, kterou jsou nuceni pro stát vybírat, ale 
musí také vynakládat dodatečné úsilí na komunikaci 
s  fi nanční správou, aby v  maximální míře urychlili 
proces daňové kontroly,“ doplnil Martin Diviš, part-
ner v  oddělení daňových a  právních služeb společ-
nosti PwC ČR.

„Institut zadržování rizikových nadměrných od-
počtů slouží k tomu, aby mohly být takovéto odpočty 
řádně posouzeny. I v současném systému DPH v  EU 
jsou přesně stanoveny podmínky pro uplatnění ná-
roku na odpočet daně a splnění těchto podmínek je 
právě to, co Finanční správa u nadměrných odpočtů 
prověřuje. Pokud by Finanční správa takovou mož-
nost neměla, musela by všechny odpočty bez roz-
dílu vyplatit a  následně ty neoprávněně uplatněné 
vymáhat zpět. Pak by bylo možné jedním nebo více 
podvodnými přiznáními k DPH vyčerpat z rozpočtu 
třeba celých 311 miliard. Dokonce ani záporný stav na 
účtu by nic neznamenal, bylo by možné jít dál a „vy-
cucnout“ třeba celý státní rozpočet nebo celé HDP 
České republiky. A  to by bylo absurdní. Absurdní je 
také vyhodnocovat tento institut bez bližšího zkou-
mání. Během loňského roku Finanční správa prově-
řovala 7,8 miliardy korun, z toho 1,6 miliardy shledala 

Stát dluží podnikatelům peníze… Podle údajů Fi-
nanční správy se jedná o pár miliard korun. Pod-
nikatelům to ale vadí. Je jasné, že podvody je třeba 
odhalovat, jsou tu ale fi rmy, kterým jsou dlouhé 
měsíce nebo roky zadržovány nemalé peníze, 
což může vést ke značným problémům. A to není 
dobrý stav. Alespoň to potvrdilo letošní hlasování 
o  největší byrokratický nesmysl. Veřejné vyhlá-
šení výsledků ankety Absurdita roku se konalo ve 
čtvrtek 10. května od 11:00 hodin na Náměstí Míru. 
Odborným garantem ankety Absurdita roku, kte-
rá je vyhlašována v rámci podnikatelských soutěží 
Vodafone Firma roku a Česká spořitelna Živnost-
ník roku, je Hospodářská komora ČR.

Daňové kontroly jsou běžným nástrojem daňové-
ho řízení. V  průběhu takové kontroly dodržování 
povinností podnikatele na dani z  přidané hodnoty 
však není podnikateli vrácena DPH. 
Vzhledem k  tomu, že v  praxi bývají 
kontroly protahovány na měsíce 
až roky, ovlivňuje takový postup 
negativně fi nanční stabilitu fi rmy 
a  může ohrozit samu její existenci. 
Třeba kvůli případným pochybnos-
tem ohledně jedné transakce váznou 
podnikateli prostředky na účtu fi -
nančního úřadu v souvislosti s celou 
řadou dalších nesporných obchod-
ních případů. Účinná a rychlá obra-
na proti tomu neexistuje, v  každém 
případě to znamená, že fi rma své 
peníze jen tak neuvidí. 

Případů, kdy blokování nadměrných odpočtů DPH 
tíživě doléhá na fi rmy, je celá řada. Podnikatelé o nich 
neradi mluví, aby proti sobě ještě víc nepopudili fi nanč-
ní úřad. Ačkoli se Finanční správa hájí tím, že celková 
částka zadržovaných odpočtů DPH dlouhodobě klesá, 
praxe stále znepříjemňuje fi rmám život. „Zadržování 
odpočtů DPH vrhá podnikatele do stavu neurčitosti, 
který může postupně přerůst i  v  paralýzu. Z  našeho 
pohledu to není zrovna krok, který by podporoval dy-
namický rozvoj trhu a růst hospodářství. Podnikatelé, 
kteří své povinnosti dodržují, jsou tak postižení stejně, 
jako kdyby holdovali daňovým únikům. To poctivé 
fi rmy nejen demotivuje, ale i zpomaluje a komplikuje 
podnikatelské prostředí. A často zbytečně,“ uvedla Re-
nata Pazourková, národní manažerka prodeje fi rem-
ním zákazníkům společnosti Vodafone.

„V praxi se stále poměrně často setkáváme se zadr-
žováním nadměrných odpočtů DPH během dlouhých 
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jako neoprávněně uplatňované odpočty. Díky analy-
tické činnosti a  nástrojům, které máme k  dispozici, 
se nadále zlepšujeme. Ministerstvo fi nancí navíc na 
návrh Finanční správy připravuje novelu, na základě 
které budeme moct nadměrné odpočty vracet i čás-
tečně, což nám současný zákon neumožňuje,“ uvedla 
Kateřina Vaidišová, ředitelka odboru komunikace 
Generálního fi nančního ředitelství.

S  velkým ohlasem se v  anketě setkal také mnohým 
známý potravinářský průkaz. Ten vydává zpravidla 
praktický lékař na základě prohlídky a to na neomeze-
nou dobu. Prohlídka by měla prokázat, že jste zdrávi a že 
netrpíte žádnou infekční chorobou. Držitel průkazu 
s neomezenou platností pak celé roky nemusí na žádné 
kontrolní vyšetření. Funkce potravinářského průkazu 
spočívá naštěstí už jen v jeho předkládání kontrolním 
orgánům. K čemu je ale takový doklad, kterým se může 
prokazovat osoba bez ohledu na svůj aktuální zdravot-
ní stav? Přinejmenším je to další administrativní zby-
tečnost, kterých zřejmě stále ještě není dost.

Třetí největší počet hlasů získaly zdravotní prohlíd-
ky. Každý zaměstnavatel má povinnost uzavřít smlou-
vu s lékařem, kam budou povinně chodit zaměstnanci 
na preventivní lékařské prohlídky a které zaměstna-
vatel platí samozřejmě ze své kapsy. V nejméně riziko-
vém pracovním prostředí je povinnost zaměstnavatele 
zajistit preventivní prohlídku jednou za šest let, pro 
zaměstnance starší padesáti let jednou za čtyři roky. 
Každý pojištěnec má ale ze zákona možnost využít 
preventivní zdravotní prohlídky jednou za dva roky. 
Také zaměstnavatel má možnost v  případě pochyb-
ností poslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku. 
Takže nařizovat všem bez výjimky preventivní zdra-
votní prohlídky postrádá smysl, dubluje už existující 
možnost – ale zato fi nančně a organizačně zase pěkně 
a bez pardonu dopadá na zaměstnavatele. 

„V životě i v byznyse platí, že ďábel tkví v detailu. 
Proto je nezbytné věnovat pozornost i  zdánlivým 
maličkostem, které mohou podnikatelům a  fi rmám 
působit výrazné překážky v  každodenním životě 
a  jejich odstranění může vést k  zefektivnění jejich 
činností. Byť je nacházíme často všude kolem nás, 
s absurditami bychom se neměli učit žít, měli bychom 
s nimi bojovat a odstraňovat je. Užitečným nástrojem 
k dosažení tohoto cíle je i anketa a anticena Absurdita 

roku, kterou Česká spořitelna tradičně podporuje," 
okomentovala vyhlášení Tatiana Němcová, Segment 
Manager MSE společnosti Česká spořitelna.

Anketa Absurdita roku má za cíl upozornit na zbyteč-
né a často nesmyslné administrativní povinnosti a na-
řízení, které úřady ukládají podnikatelům. Absurdita 
roku však není jen populární anketou, ale současně 
účinným nástrojem ke snižování administrativní zá-
těže. Za dobu své existence přispěla k odstranění celé 
řady zbytečných zákonů a  vyhlášek. Například před 
pár dny asi všechny potěšila zpráva, že od července 
letošního roku bude možné vyřídit si řidičák v  jaké-
koliv obci s  rozšířenou působností. Absurdní situace 
a  ukázka nepružnosti veřejné správy, kdy o  vydání 
občanského průkazu bylo možné požádat u  kterého-
koliv obecního úřadu obce s  rozšířenou působností, 
u řidičáku však jen podle místa trvalého bydliště, byla 
v nominacích na Absurditu roku vloni. Snad se dočká-
me odstranění byrokratických nesmyslů i tentokrát.

SEZNAM NOMINACÍ NA ABSURDITU 
ROKU 2018

ZÁKAZ PRODEJE ALKOHOLU, TABÁKU 
A CO VŠECHNO JEŠTĚ…

Prodejci pozor! Tabulka s  nápisem „Zákaz prodeje 
alkoholických nápojů a  tabákových výrobků oso-
bám  mladším 18  let“ nemusí stačit. Prodejci, kteří 
prodávají kromě tabákových výrobků také kuřácké 
pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo 
elektronické cigarety, mají povinnost zmínit v textu 
informujícím o  zákazu prodeje předmětného zboží 
osobám mladším 18  let výslovně všechny druhy to-
hoto zboží, které jsou na daném místě prodávány. 
Možná nebude dlouho trvat a  budeme mít hospody, 
prodejny nebo třeba sedadla řidičů autobusů pole-
pená spoustou vyhlášek, co se smí a co zase naopak 
nemůže. Vzhledem k  tomu, že u  alkoholu a  tabáku 
může být výčet zboží poměrně dlouhý, zákon nově 
stanovuje minimální požadovanou velikost písma 
textu zákazu prodeje na 2 cm (oproti původním 5 cm). 
Takže čitelné to nebude, číst to také nikdo nebude, ale 
být to musí – jinak šup!, pokuta.

Zákon č. 66/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, § 5 odst. 2

ŘÍDIT AUTOBUS ANO, TRAKTOR NE
Řidičské oprávnění skupiny T (traktor) je na rozdíl 

od ostatních řidičských skupin platné pouze v  zemi 
jeho vydání. Česká republika tak neuznává řidičské 
oprávnění skupiny T získané například na Ukrajině. 
Zahraniční pracovník tak nemůže v ČR jezdit s trak-
torem, zatímco řídit například autobus může bez 
problémů. Paradoxně tak ukrajinskému řidiči, který 
zodpovídá za cestující v  autobuse, je v  ČR řidičské 
oprávnění uznáno, ale traktoristovi, který zpravidla 
při své práci zodpovídá pouze za svůj život, to umož-
něno není. V době, kdy se zemědělské podniky potý-
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úrovně nejrůznějšími opatřeními a projekty podpo-
rováno zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny, se tato 
věc stává mírně řečeno nepochopitelnou. Pokud u nás 
chceš jezdit s autobusem, prosím, pokud projíždíš jako 
řidič kamionu, není problém, chceš jezdit s traktorem 
po poli – tak si svůj řidičák strč za klobouk! Doplnit 
písmenko „T“ by možná stálo za to.

Úmluva o silničním provozu (Vídeň 1968, Ženeva 1949)
Nominovala Asociace soukromých zemědělců

ZADRŽOVÁNÍ ODPOČTŮ DPH
Daňové kontroly jsou běžným nástrojem daňového 

řízení. V  průběhu takové kontroly dodržování po-
vinností podnikatele na dani z přidané hodnoty však 
není podnikateli vrácena DPH. Vzhledem k tomu, že 
v  praxi bývají kontroly protahovány na měsíce až 
roky, ovlivňuje takový postup negativně fi nanční 
stabilitu fi rmy a  může ohrozit samu její existenci. 
Třeba kvůli případným pochybnostem ohledně jed-
né transakce váznou podnikateli prostředky na účtu 
fi nančního úřadu v souvislosti s celou řadou dalších 
nesporných obchodních případů. Účinná a  rychlá 

obrana proti tomu neexistuje. Případů, kdy bloková-
ní nadměrných odpočtů DPH tíživě doléhá na fi rmy, 
je celá řada. Podnikatelé o  nich neradi mluví, aby 
proti sobě ještě víc nepopudili fi nanční úřad. Ačkoli 
se fi nanční správa hájí tím, že celková částka zadržo-
vaných odpočtů DPH dlouhodobě klesá, praxe stále 
znepříjemňuje fi rmám život.

Úřední postup Finanční správy ČR
Nominovala Hospodářská komora ČR

A NEZAPOMÍNAT NA PREVENTIVNÍ 
ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY!

Každý zaměstnavatel má povinnost uzavřít smlouvu 
s  lékařem, kam budou povinně chodit zaměstnanci 
na preventivní lékařské prohlídky a které zaměstna-
vatel platí samozřejmě ze své kapsy. V nejméně riziko-

vém pracovním prostředí je povinnost zaměstnavatele 
zajistit preventivní prohlídku jednou za šest let, pro 
zaměstnance starší padesáti let jednou za čtyři roky. 
Každý pojištěnec má ale ze zákona možnost využít 
preventivní zdravotní prohlídky jednou za dva roky. 
Také zaměstnavatel má možnost v  případě pochyb-
ností poslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku. 
Takže nařizovat všem bez výjimky preventivní zdra-
votní prohlídky postrádá smysl, dubluje už existující 
možnost – ale zato fi nančně a organizačně zase pěkně 
a bez pardonu dopadá na zaměstnavatele. 

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovně lékařských službách 
a některých druzích posudkové péče, § 11 odst. 2

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ SLUŽEBNÍCH VOZŮ, 
ANEB PROČ ŘIDIČÁK NESTAČÍ?

Těžko říct. Člověk může mít řidičák desítky let, 
najezdit ročně desetitisíce kilometrů, ale přesto si 
musí v  práci na školení řidičů zase a  dokola vypo-
slechnout pár obecných pouček – hlavně se podepsat 
na  prezenční listinu a  je to. Povinnost zúčastnit se 
školení řidičů vyplývá ze zákoníku práce a  týká se 
všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí služební vozi-
dlo. Zaměstnavatel tak musí myslet na to, aby i  „ři-
dič referent“, který do služebního vozu sedne sotva 
dvakrát do roka – i když jezdí svým autem do práce 
třeba každý den – byl řádně proškolen. Z  hlediska 
obsahu, rozsahu a ověření znalostí se zákoník práce 
neodvolává na nic, podle čeho by mělo být školení 
prováděno, a tak to v praxi také leckdy vypadá. Zále-
ží pouze na zaměstnavateli, jak znalosti, dovednosti 
a zkušenosti ověří. Jen zase další náklad za proškolení 
a povinnost, která v podstatě nerozšiřuje to, co člověk 
s platným řidičským oprávněním dávno zná.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, §103 odst. 2

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮKAZ. ZDRAVÍ 
NADOSMRTI

Potravinářský průkaz vydává zpravidla praktický 
lékař na základě prohlídky. Prohlídka by měla proká-
zat, že jste zdrávi a že netrpíte žádnou infekční cho-
robou. Vydává se i na dobu neomezenou a jeho funkce 
pak spočívá už jen v  jeho předkládání kontrolním 
orgánům. Držitel průkazu s  neomezenou platností 
totiž celé roky nemusí na žádné kontrolní vyšetření. 
K čemu je ale takový doklad, kterým se může vesele 
prokazovat osoba bez ohledu na svůj aktuální zdra-
votní stav? Přinejmenším administrativní zbyteč-
nost – už také vzhledem k  tomu, že takový průkaz 
nenahrazuje vstupní lékařskou zdravotní prohlídku. 
Alespoň spotřebitelům se teď asi trochu ulevilo…

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 19 
odst. 2

Text: Communa
Foto: Communa + Jana Henychová
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U  lidí žijících ve venkovských oblastech je téměř 
dvakrát vyšší pravděpodobnost neformálního za-
městnání než u  lidí v  městských oblastech. Země-
dělství je odvětví s  nejvyšší mírou neformálního 
zaměstnávání - odhaduje se na více než 90 %. 

Zpráva poukazuje na fakt, že i když ne všichni ne-
formální pracovníci jsou chudí, chudoba je příčinou 
a důsledkem neformálnosti. Dále uvádí, že chudí čelí 
vyšší míře neformálního zaměstnávání a  že míra 
chudoby je vyšší u  pracovníků v  neformálním za-
městnání. 

Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 
zdůrazňuje potřebu usnadnit přechod pracovníků 
a  hospodářských jednotek na formální ekonomi-
ku, podporovat vytváření, zachování a  udržitelnost 
podniků a důstojných pracovních míst ve formálním 
hospodářství.

Zdroj: Mezinárodní organizace práce

(-vr-) 

Globální zpráva Mezinárodní organizace práce 
ukazuje, že 2 miliardy lidí pracují neformálně, 
především v rozvíjejících se a rozvojových zemích. 
Většina z  nich nemá sociální ochranu, právo na 
práci a  ani slušné pracovní podmínky. Meziná-
rodní organizace práce zdůrazňuje, že přechod na 
formální ekonomiku je podmínkou pro realizaci 
důstojné práce pro všechny.

V  Africe představuje podíl zaměstnávání v  nefor-
mální ekonomice 85,80 %, v Asii a Tichomoří 68,20 %, 
v arabských státech 68,60 %, 40 % v Americe a 25,10% 
v  Evropě a  ve Střední Asii.  Zpráva dále uvádí, že 
93 % světového neformálního zaměstnávání se týká 
rozvíjejících se a rozvojových zemí. Ženy jsou více vy-
staveny neformálnímu zaměstnávání ve většině zemí 
s nízkým a středním příjmem a častěji se nacházejí ve 
zranitelnějších situacích.

Klíčovým faktorem ovlivňujícím úroveň neformál-
nosti je úroveň vzdělání. V celosvětovém měřítku se 
dá konstatovat, že když se úroveň vzdělání zvyšuje, 
míra neformálnosti klesá. U lidí, kteří ukončili stře-
doškolské a terciární vzdělávání, je méně pravděpo-
dobné, že budou pracovat v neformálním zaměstnání 
ve srovnání s pracovníky, kteří buď nemají vzdělání, 
nebo ani neukončili základní vzdělání.
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Marketér roku 2017
v roce 1931 a v současnosti patří mezi přední 
výrobce oděvů v  České republice. Výrobní 
program je zaměřen na pánské obleky, pro-
fesní a sportovní oděvy do extrémních pod-
mínek. Družstvo své výrobky exportuje do 
řady zemí EU i mimo ni. Pro nejnáročnější 
zákazníky požadující individuální přístup 
zřídil Vývoj krejčovský salon v Praze. 

Diplom za úspěšnou komplexní marketingovou 
kampaň strategicky zaměřenou na zákazníka udě-
lila Hodnotitelská komise soutěže Josefu Habartovi, 
obchodnímu a  marketingovému řediteli družstva 
Otava Písek. Družstvo se zabývá širokou výrobní 
škálou zahrnující výrobu induktivních prvků, bov-
denů, kabelových svazků pro automobilový průmysl, 
textilní výrobu, balící činnosti, montážní a komple-
tační práce. Otava Písek patří mezi největší družstva 
v České republice s vysokým podílem zaměstnanosti 
zdravotně postižených osob.

Česká marketingová společnost slavnost-
ně vyhlásila výsledky již tradiční soutěže 
Marketér roku 2017. Vítězové a  fi nalisté 
letošního 13. ročníku si svá ocenění pře-
vzali ve čtvrtek 17. května v  prostorách 
Divadelního sálu Klubu Lávka v  Praze. 
V  silné konkurenci nominovaných fi na-
listů se mezi představiteli významných 
českých i  nadnárodních fi rem umístili 
také dva zástupci českých výrobních družstev. 
Zvláštní cenu prezidia ČMS obdržel Radek Chládek, 
předseda oděvního družstva Vývoj Třešť, diplo-
mem za nominaci byl oceněn Josef Habart, obchod-
ní a marketingový ředitel družstva Otava Písek.

Také v letošním roce čekaly na vítěze jednotlivých 
kategorií křišťálové sošky delfínů, které vytvořil 
umělecký sklář Vladimír Zubřičan. Česká marketin-
gová společnost již od roku 2005 oceňuje významné 
osobnosti z oblasti marketingu, které působí v hos-
podářství, poradenských a výzkumných marketin-
gových organizacích nebo školství. Velkého delfína, 
hlavní cenu soutěže, obdržela Karolína Topolová, 
generální ředitelka společnosti AAA Auto Praha, 
za revitalizaci značky Mototechna. Hodnotitelská 
komise udělila vedle hlavní ceny také sedm oboro-
vých a zvláštních cen – delfínů různých barev, ceny 
Mladý delfín pro studenty vysokých škol oborů za-
měřených na marketing, ke kterým v letošním roce 
přibyla Mimořádná cena Magistrátu hl. m. Prahy, jíž 
získal ředitel divadla Minor Zdeněk Pecháček.

Zvláštní cenou prezidia ČMS byl v  letošním roce 
oceněn Radek Chládek, předseda Vývoje Třešť, za 
vytvoření nové marketingové koncepce a  vhodnou 
marketingovou komunikaci. Vývoj Třešť vznikl již 
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Josef Habart (obchodní a marketingový ředitel družstva 
Otava Písek, druhý zleva) přejímá ocenění.
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Česká marketingová společnost (ČMS) je dob-
rovolnou neziskovou organizací, která sdružuje 
marketingové pracovníky a  zájemce o  marketing 
formou kolektivního a  individuálního členství. 
Z původního poslání co nejvíce přispívat k rozšíření 
marketingu v  České republice se v  současné době 
zaměřuje především na podporu komunikace mezi 
marketingovými odborníky, zvyšování kvality 

marketingového řízení a marketingových činností. 
ČMS každoročně vyhlašuje soutěž Marketér roku, 
v níž oceňuje významné osobnosti z oblasti marke-
tingu, které působí v  hospodářství, poradenských 
a výzkumných marketingových organizacích nebo 
školství. Mezi významné partnery a sponzory sou-
těže patří Svaz českých a  moravských výrobních 
družstev.
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ROZHOVOR

Josef Habart
obchodní a marketingový ředitel

Otava Písek

Získal jste ocenění v rámci soutěže Marketér roku 
2017. Jaké jsou Vaše pocity?

Upřímně, nepřipadám si jako marketér. Mezi ostat-
ními účastníky soutěže se cítím jako Popelka na plese 
plném princezen. Naše náklady na 
marketing činí jen zlomek nákladů 
fi rem jako je Mototechna (za kterou 
stojí její vlastník AAA), nebo Plzeň-
ský Prazdroj. Zároveň však vnímám 
nominaci do soutěže Svazem českých 
a moravských výrobních družstev 
jako ocenění za práci celého kolekti-
vu družstva Otava Písek.

 
Co zajímavého jste v  marketingu 

v uplynulém období realizovali?
Plno maličkostí od nového ztvár-

nění našeho loga na reklamních 
předmětech v podobě bublinek, které 
podtrhují význam názvu družstva, 
umístění loga na fasádu budovy, oživení vstupního 
prostoru fi rmy, realizace loga k 65. výročí vzniku druž-
stva doplněného o logo 170. výročí vzniku družstev, až 
po setkání s oblastními řediteli Jihočeské hospodářské 
komory s následnou reklamou na jejich internetových 

stránkách. Zajímavostí je i sponzorování nákupu au-
tomobilu pro dětský domov částkou 10 tisíc korun. Na 
automobilu je kromě jiných fi rem umístěno i naše logo 
a tak jsme vidět a zároveň pomáháme dobré věci.

 
Otava Písek je subdodavatelem řady velkých čes-

kých a  zahraničních fi rem, např. v  automobilovém 
průmyslu. Jakým způsobem lze dělat v  tomto seg-
mentu marketing?

Nejlepším marketingem je osobní přístup, fl exibili-
ta a dobře odvedená práce.

 
Připravujete v oblasti marketingu 

pro příští rok něco nového?
Již v  tuto chvíli máme realizová-

no několik věcí. Nejvíce pyšný jsem 
však na náš nový banner, který zob-
razuje všechny naše hlavní výroby 
– navíjení cívek, výrobu bovdenů, 
výrobu kabelových svazků, bodo-
vé svařování, drobné montáže i  šití 
sportovního oblečení. Banner jsme 
představili formou roll-upu na ve-
letrhu Amper 2018. Tato výstava je 
pro nás největší marketingovou akcí 
roku. Mimochodem videoreportáž 

z  letošního Amperu má na Youtube již více než pět 
tisíc zhlédnutí. 

 
Text: Mgr. Rodan Svoboda

Foto: Jana Henychová

Za předsedu družstva Vývoj Třešť Radka Chládka převzal 
ocenění Mgr. Rodan Svoboda (sekretariát SČMVD).

Uprostřed: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D. 
(prezidentka ČMS)
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mzdy, za první tři dny pracovní neschopnosti je přitom 
běžná v  celé řadě evropských zemí (Finsko, Francie, 
Itálie, Rakousko, Řecko, Estonsko, Kypr, Malta, Portu-
galsko, Španělsko, Irsko, Švýcarsko, Velká Británie). 
Zrušení karenční doby povede ke zvýšení nemocnosti 
a  tím ke zvýšení osobních nákladů, a  to i  v  případě, 
že by náhradu ušlé mzdy refundoval stát (přímo pro-
střednictvím sociálního pojištění či nepřímo snížením 
sazby sociálního pojištění za zaměstnavatele), neboť by 
pak zaměstnavatelé řešili náhrady či omezení aktivit.

b) Druhým důvodem odmítavého postoje zaměstna-
vatelů je další navýšení nákladů na lidské zdroje. Tyto 
náklady patří také mezi nejvyšší v  Evropě a  přímo 
ovlivňují konkurenceschopnost naší země. Jelikož se 
vláda ČR rozhodla, že má být na zaměstnavatele pře-
nesen další a dodatečný požadavek hradit v nějakém 
parametru první tři dny nemocenské, pak KZPS oče-
kává i nastavení kompenzačního mechanismu např. 
ve formě snížení odvodů zaměstnavatele na sociální 
pojištění či přímé úhrady prostřednictvím sociální-
ho pojištění. Jako nevhodnější nástroj této kompen-
zace KZPS navrhuje zvýšení solidarity zaměstnanců, 
tj. navýšení odvodů sociální pojištění zaměstnanců.

V současné době řada fi rem nabízí týden dovolené 
nad rámec zákoníku práce, některé dokonce placené 
volno formou „sick days“, což jsou jedny z nejdražších 
benefi tů pro zaměstnance. Oba tyto instituty jsou pro 
zaměstnance výhodnější než karenční doba a  řada 
zaměstnanců právě tento týden dovolené navíc vy-
užívá pro nemoci, aby pak mohli řádně čerpat dovo-
lenou pro odpočinek. Zavedení karenční doby, která 
v současném návrhu má být hrazena zaměstnavateli, 
povede k nárůstu nákladů a k očekávanému omezení 
již současně nízké konkurenceschopnosti českých 
fi rem. Pro srovnání – produktivita v ČR je o třetinu 
nižší než produktivita práce v  Německu. Firmy bu-
dou hledat, jak tyto náklady kompenzovat a  jedním 
z kroků může být rušení právě dovolené nad rámec 
zákoníku práce, rušení „sick days“, či dalších výhod, 
které nyní mohou zaměstnancům poskytovat.

MOŽNÉ DŮSLEDKY ZRUŠENÍ 
KARENČNÍ DOBY

Lze očekávat, že zrušením karenční doby by došlo 
k nárůstu počtu případů DPN a současně i počtu pro-
stonaných dnů. Toto opatření by se tedy odrazilo ve 
výdajové stránce systému nemocenského pojištění. 
V návaznosti na nárůst výdajů by bylo nutné zabývat 
se příjmovou stránkou. Pokud by období karenční doby 
kryl systém nemocenského pojištění, může nastat 
nutnost zvýšení odvodů pojistného na  nemocenské 
pojištění (případně znovuzavedení platby pojistného 
pro zaměstnance). Pokud by období karenční doby bylo 

Vláda nedávno na svém zasedání rozhodla o  zá-
sadní změně na poli  „karenční doby“ tím, že 
podpořila návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana 
Birkeho, Kateřiny Valachové a  Petra Dolínka na 
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce (sněmovní tisk č. 109)“.

Konfederace podnikatelských a  zaměstnavatel-
ských svazů ČR (KZPS) zásadně nesouhlasí se zru-
šením karenční doby a  trvá na zachování třídenní 
karenční doby. 

1. Pokud již dochází k jejímu prolomení, KZPS poža-
duje, aby byla zaměstnancům znovu zavedena sazba 
1,1 procenta na nemocenské pojištění (tak jak tomu 
bylo před rokem 2008), aby tím byly kryty zvýšené 
výdaje ČSSZ na od letošního roku nově zavedené dáv-
ky nemocenského pojištění.

2. KZPS požaduje sazbu 25 procent v prvních třech 
dnech, jak tomu bylo u  nemocenského pojištění 
v roce 2004, neboť v prvních třech dnech je minimál-
ní možnost zaměstnavatele kontrolovat režim práce 
neschopného pojištěnce a  bude docházet k  většímu 
zneužívání tohoto institutu.

3. Ke kompenzování náhrady mzdy po dobu trvání 
prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti KZPS 
žádá snížení sazby pojistného na nemocenské pojiště-
ní zaměstnavatelům o 0,2 procenta.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA
Karenční doba, tedy tzv. čekací doba, která není hra-

zena, není novým institutem, má své kořeny historic-
ké (již od roku 1888), ale též geografi cké, kdy existuje 
v téměř celé Evropě. Dle víceméně politického vývoje 
je její podoba, či dokonce existence, různě upravová-
na. Jedním z významných důvodů jejího opětovného 
zavedení v roce 2008 bylo značné zneužívání dočasné 
pracovní neschopnosti ze strany zaměstnanců a  ani 
časem se tento stav nemění, ba naopak vztahy mezi 
lékaři a  pacienty jsou spíše ještě užší, což v  zemích 
Evropy nemá obdoby. Zavedením karenční doby, 
významně kleslo nadužívání DPN jako důvod absen-
ce. Zaměstnavatelé očekávají, že případné zrušení 
karenční doby by nemocnost v  některých odvětvích 
zvýšilo o 2–3 procenta.

Nesouhlas zaměstnavatelů KZPS vyjadřuje zejmé-
na z těchto důvodů:

a) Zavedení karenční doby v roce 2008 vedlo ke sníže-
ní počtu případů dočasné pracovní neschopnosti. Čes-
ká republika patřila zejména před zavedením karenční 
doby ke státům s nejvyšší mírou pracovní neschopnos-
ti v Evropě. Karenční doba, resp. nulová náhrada ušlé 
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Valné shromáždění Družstev Evropa v Helsingoru

pokryto náhradou mzdy poskytovanou zaměstnavate-
lem, může nastat nutnost dalšího snížení jeho odvodů 
do systému nemocenského pojištění, tj. došlo by k fak-
tickému k poklesu příjmové stránky tohoto systému.

Je třeba též vzít v potaz, že pro fi rmy se nejedná pou-
ze o  přímé fi nanční dopady hrazení karenční doby 
(které mohou být kompenzovány snížením odvodu 
sociálního pojištění pro zaměstnavatele), ale je též 
třeba nahradit chybějící práci, a to většinou formou 
přesčasů stávajících zaměstnanců, což je opět ná-
kladné a náročné organizačně a samozřejmě tím bude 
dále snižována konkurenceschopnost českých fi rem.

Karenční doba má též významný preventivní do-
pad, který vede občany k větší zodpovědnosti o sta-
rání se o své zdraví. Je nepřijatelné, aby zodpovědnost 
za obecné zdraví byla přenášena na zaměstnavatele.

PROPOJENÍ S E-NESCHOPENKOU
KZPS, přestože nadále trvá na svém nesouhlasu 

se zrušením karenční doby, navrhuje její propojení 
s e-neschopenkou. 

Vzhledem k různým protichůdným návrhům na ře-
šení „karenční doby“, kdy odborové centrály požadují 
její urychlené zrušení bez jakékoliv náhrady, dále po-

slanci navrhují její zrušení za částečné ústupky pod-
nikatelům v podobě snížení odvodů na nemocenské 
pojištění a hnutí ANO hodlá přesunout platbu nemo-
censké hrazené zaměstnavateli na 1–11 den. Všechny 
návrhy jsou poplatné svými předkladateli a záměry.

KZPS navrhuje jednoduché, moderní a  elegantní 
řešení v propojení zrušení karenční doby se zavede-
ním e-neschopenky. Tento návrh odstraňuje zásadní 
problém zaměstnavatelů s  odstraněním „karenční 
doby“ a tím je praktická nemožnost kontroly nemoc-
ných v prvních dnech nemoci, souvisejícímu nárůstu 
nákladů, problémy s plněním zakázek apod.

Již od roku 2016 pracuje KZPS v rámci mezirezort-
ní skupiny ustanovené na MPSV (spolu s  dalšími 
zaměstnavatelskými organizacemi, ministerstvy 
a  oborovými a  profesními sdruženími) na spuštění 
e-neschopenky. Materiál též v roce 2017 projednávaly 
tripartita, vláda ČR i Senát Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR. S materiálem k zavedení e-neschopenky 
jsou seznámeni i  zástupci odborů a  nemají k  němu 
zásadní výhrady.

Zdroj: KZPS
(-jh-)

Valné shromáždění mezinárodní organizace Druž-
stva Evropa se uskutečnilo ve dnech 16.–18. května 
v dánském Helsingoru. Z významných účastníků na 
jednání mimo jiné vystoupili bývalý prezident Val-
ného shromáždění Organizace spojených národů Mo-
gens Lykketoft, bývalá dánská ministryně životního 
prostředí Kirsten Brosbøl, zástupce Evropské komise 
Patrick Develtere a předseda Družstev Evropa Jean-
-Louis Barcel. České družstevnictví zastupoval před-

seda SČMVD a člen představenstva Družstev Evropa 
JUDr. Rostislav Dvořák.

 Jednání se neslo v duchu programových bodů Spo-
lupracující ekonomika a  mládí, Družstevní model 
Evropy do celého světa a  Rovnost pohlaví. Jednání 
potvrdilo pokračující rozvoj družstevnictví, který 
dokládá založení tisíců nových družstevních pod-
niků s miliony členů.  Materiály a závěry z Valného 
shromáždění jsou k  dispozici na webu Družstevní 
Asociace ČR.

Text a foto: (-rd-)
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v Hodnocení celosvětového přínosu 

družstev v oblasti zdravotní péče
Zpráva nejprve identifi kuje hlavní trendy a problé-

my v současné transformaci systémů zdravotní péče 
a  poté uvádí různé případy ze zemí založených na 
vybraných druzích zdravotnických družstev:
• Belgie – společnosti vzájemné pomoci
•  Brazílie – Unimed, největší zdravotnické družstvo 

na světě
•  Kanada – příklady zdravotnických družstev z Kanady
•  Japonsko – zdravotnická a pečovatelská družstva
•  Itálie – nové družstevní trendy a inovace v italském 

zdravotnictví
•  Španělsko – Fundaciòn Espriu (Nadace Espriu), 

osvědčené postupy v oblasti solidarity a  sdíleného 
řízení.

IHCO a EURICSE poznamenávají: "Rozšiřování a ne-
dávné znovuvytváření zdravotnických družstev je 
velmi úzce spjato s několika klíčovými faktory, které 
se projevily v posledních několika desetiletích. Mezi 
ně patří decentralizace zdravotní péče, diverzifi kace 
a růst poptávky po zdravotnických službách a napětí 
související s dostupností zdrojů. Rozsáhlý a globální 
rozvoj zdravotnických družstev potvrzuje klíčovou 
roli různých družstevních forem. Tato role je klíčo-
vá nejen pro poskytování služeb milionům lidí, ale 

také pro podporu uživatelů, zejména těch nejvíce 
znevýhodněných.  Současná a potenciální úloha 

zdravotnických družstev je silně podceňová-
na, a to zejména veřejnými politikami, které 
mají tendenci buď zvýhodňovat akcionáře 
ziskových subjektů při zadávání veřejných 
zakázek, nebo využívat družstva příleži-
tostně pro úsporné projekty.“ 

Výzkum dospěl k  závěru, že je důležité 
zlepšit znalosti o  skutečné dimenzi a  rolích 

zdravotnických družstev na celém světě: lepší 
znalosti v  této důležité oblasti jsou nezbytnou 

podmínkou, aby družstva zaujímala důstojné místo 
v  systémech zdravotní péče. Navíc je ne-

zbytné navrhnout vhodné politiky pro 
další rozvoj družstev v oblasti zdraví. 

Zdroj: CICOPA - Mezinárodní organizace 
průmyslových družstev a družstev působících ve službách 

(-vr-)

Mezinárodní organizace zdravotnických družstev 
(IHCO) vydala společně s  Evropským výzkum-
ným ústavem pro družstevní a  sociální podniky 
(EURICSE) "Zprávu o  družstevním zdravotnictví 
2018". Zpráva uvádí, jaký je přínos družstev pro ce-
losvětové zdravotnictví a proč družstva disponují 
konkurenční výhodou v oblasti zdravotnictví. 

„V uplynulých letech narůstající nerovnováha mezi 
nabídkou a  poptávkou po zdravotnických službách 
vyvíjela tlak na národní zdravotnické systémy. 
Zdravotnické systémy se potýkají s  řadou problé-
mů, k  nimž patří výdaje na zdravotnictví, stárnutí 
populace, dlouhé čekací doby nebo vypořádávání se 
s  důsledky chronických a  degenerativních nemocí“, 
vysvětluje IHCO. Těmto obtížím čelí v  několika ze-
mích zdravotnická družstva, která poskytují širokou 
škálu služeb, včetně pojištění, prevence a  zdravotní 
péče, distribuce farmaceutických produktů a  řízení 
nemocnic a dalších zařízení.

24  
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Merkurovy medaile
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V předvečer konání 30. sněmu Hospodářské komo-
ry ČR byly v úterý 15. května v ostravském Clarion 
Congress Hotelu slavnostně předány letošní Mer-
kurovy medaile, které jsou každoročně udělovány 
významným členům komory za přínos podnikání. 
Mezi oceněnými osobnostmi byli v  letošním roce 
také zástupci výrobních družstev RNDr. Roman 
Hrnčíř, CSc., Ing. René Skrášek, Ing. Jindřich Zdrá-
hal a Vladan Zejda. 

Merkurovy medaile, čest-
né ocenění nesoucí jméno 
římského boha obchodu 
Merkura, jsou Hospodář-
skou komorou udělovány 
manažerům či podnikate-
lům za významný přínos 
podnikání a  Hospodářské 
komoře. Medaile jsou udě-
lovány ve třech kategoriích 
– zlaté, stříbrné a bronzové 
medaile na základě nomina-
cí jednotlivých komorových 
složek, regionálních hospo-
dářských komor a  oboro-
vých společenstev.

Zlatou medaili uděli-
la Hospodářská komora 
Ing. Jindřichu Zdráhalovi, 

členovi představenstva SČMVD a předsedovi VD Me-
chanika Prostějov, a RNDr. Romanu Hrnčířovi, CSc.,
předsedovi VD Severochema Liberec. Stříbrnou 
medailí byl oceněn Ing. René Skrášek, předseda VD 
KOVOPLAST Hluk, a bronzovou medaili obdržel Vladan 
Zejda, předseda VD OBZOR Zlín. Merkurovy medaile 
předalo oceněným prezidium Hospodářské komory 
v čele s prezidentem Ing. Vladimírem Dlouhým.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Úřad Hospodářské komory ČR

Vpravo: Ing. René Skrášek

Uprostřed: RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.

Vladan Zejda

Vpravo: Ing. Jindřich Zdráhal 
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Seznam členů

Vést seznam členů družstvu ukládá zákon o  ob-
chodních korporacích. Seznam členů navazuje na 
úpravu právních poměrů družstva včetně práv a po-
vinností členů ve vztahu k družstvu, kterou obsahují 
jeho stanovy a je významným zdrojem údajů o tom, 
komu tato práva a povinnosti z členství v družstvu 
náleží. 

Zajišťovat řádné vedení seznamu členů i nakládání 
s údaji zapisovanými do tohoto seznamu patří k úko-
lům statutárního orgánu družstva, tedy představen-
stva, a jde-li o družstvo, ve kterém se představenstvo 
nezřizuje, předsedy družstva. Zápisy se provádí v ná-
vaznosti na právní jednání nebo jiné právní skuteč-
nosti týkající se vzniku či zániku členství v družstvu 
a  na případné změny v  rozsahu, v  jakém se člen na 
družstvu účastní. V seznamu se zapisují také změny 
ve výši členských vkladů i v rozsahu splněné vklado-
vé povinnosti k  členským vkladům, pokud v  druž-
stvu k těmto změnám dochází, stejně tak jako i  jiné 
případné změny zde již zapsaných údajů.

Zápis v seznamu členů nezakládá žádná práva a po-
vinnosti. Údaje zapisované do tohoto seznamu vyplý-
vají vždy z  jiných písemností, jakými jsou zejména 
členské přihlášky, zápisy z jednání orgánu družstva 

obsahující rozhodnutí o  přijetí za člena družstva 
nebo rozhodnutí týkající se zániku členství člena 
v  družstvu, písemná oznámení členů o  vystoupení 
z družstva, a pokud to vzhledem k úpravě ve stano-
vách družstva připadá v  úvahu, ze smluv o  dalším 
členském vkladu anebo listin prokazujících převod 
či přechod družstevního podílu na jiného člena nebo 
na jinou osobu. Samotný obsah zápisu proto nemá 
žádný vliv na práva a povinnosti člena představující 
jeho družstevní podíl. Význam seznamu členů spočí-
vá v tom, že poskytuje souhrnný přehled o tom, kdo 
je členem družstva a v jakém rozsahu se na družstvu 
svým členstvím účastní.

Zákon o  obchodních korporacích ukládá zapisovat 
do seznamu členů jméno a  bydliště člena nebo jeho 
sídlo, jde-li o právnickou osobu, případně také jinou 
členem určenou adresu pro doručování, den i způsob 
vzniku a zániku členství v družstvu, výši členského 
vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k člen-
skému vkladu. Dojde-li na straně člena ke změně 
zapisovaného údaje, je na základě uvedené úpravy 
v zákoně člen povinen tuto skutečnost družstvu ne-
jen oznámit, ale také i  doložit, a  to bez zbytečného 
odkladu poté, kdy nastala. Družstvo pak musí zápis 
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zbytečného odkladu po jejím prokázání.

Seznam členů je určen k tomu, aby sloužil pro po-
třeby družstva a jeho členů. Údaje obsažené v tomto 
seznamu jsou významné zejména pro svolání člen-
ské schůze, a  to, pokud jde o  určení, komu má být 
pozvánka na členskou schůzi odeslána, a  na jakou 
adresu. Vzhledem k údajům tohoto seznamu o počtu 
členů družstva a počtu jejich hlasů se rovněž zjišťuje, 
zda je počet přítomných členů dostačující k tomu, aby 
členská schůze byla schopna se usnášet. V  případě 
družstva, ve kterém se členové účastní rozhodování 
členské schůze s rozdílnými počty svých hlasů, je se-
znam členů podkladem pro zjištění počtů jejich hlasů 
při hlasování i pro vyhodnocení výsledků hlasování. 
Z  uvedeného je zřejmé, že má-li seznam členů slou-
žit k  uvedenému účelu a  při rozhodování o  některé 
záležitosti na členské schůzi se případný vyšší počet 
hlasů člena řídí podle stanov jiným údajem než tím, 
který se vztahuje k výši jeho členskému vkladu, musí 
být v seznamu členů zapsán i tento jiný údaj.

Možnost používat údaje zapsané v seznamu členů je 
zákonem o  obchodních korporacích omezena pouze 
na vlastní potřeby družstva ve vztahu k jeho členům. 
Za jiným účelem smí být tyto údaje použity jen se 
souhlasem členů, kterých se týkají.

Seznam členů se z  hlediska ochrany údajů, které 
se do něj zapisují, skládá podle zákona o obchodních 
korporacích ze dvou částí. V  jedné z nich se zapisují 
údaje vztahující se k členům, jejichž členství v druž-
stvu trvá a druhá část seznamu obsahuje údaje stej-
ného druhu o členech, jejichž členství v družstvu již 
zaniklo. Je zřejmé, že v tomto pojetí je v zákoně uva-
žováno o seznamu členů, který družstvo vede po ce-
lou dobu svého trvání, a v němž všechny osoby, které 
se staly členem družstva, zůstávají trvale zapsány, 
i když zde jejich členství již zaniklo.

Člen má podle zákona o  obchodních korporacích 
právo nahlížet do části seznamu členů, která obsahuje 
údaje vztahující se k členům, jejichž členství v druž-
stvu trvá a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém 
členství a  o  obsahu svého zápisu v  tomto seznamu. 
V  této souvislosti zákon současně umožňuje ve sta-
novách družstva určit, že člen, který vydání tohoto 
potvrzení požaduje častěji než jedenkrát za rok, musí 
družstvu uhradit s tím spojené odůvodněné náklady. 
K právům člena patří ze zákona také požadovat, aby 

mu družstvo na jeho písemnou žádost a  za úhradu 
nákladů vydalo opis seznamu všech členů, jejichž 
členství v družstvu trvá, anebo opis členem požado-
vané části seznamu týkající se těchto členů. Družstvo 
je povinno členu vyhovět a bez zbytečného odkladu 
po doručení jeho žádosti mu opis vydat.

Jde-li o  jinou osobu než člena družstva, umožní jí 
vzhledem k uvedené právní úpravě v zákoně nahléd-
nout do seznamu členů jen představenstvo, anebo 
předseda družstva, pokud se v družstvu představen-
stvo nezřizuje, a to jen tehdy, když tato osoba osvědčí 
na nahlédnutí právní zájem, anebo doloží písemný 
souhlas člena s jeho úředně ověřeným podpisem, jed-
ná-li se o nahlédnutí pouze v rozsahu údajů, které se 
týkají tohoto člena.

Přístup k zápisům v části seznamu členů obsahující 
údaje o  bývalých členech je zákonem o  obchodních 
korporacích výrazně omezen. Skutečnost, že člen 
přestal být členem družstva se musí v seznamu čle-
nů vyznačit bez zbytečného poté, kdy mu členství 
v družstvu zaniklo. Údaje, které se zapisují do sezna-
mu členů a  týkají se tohoto člena, nemohou být od 
zániku jeho členství v družstvu členům ani ostatním 
osobám s  výjimkami vymezenými uvedeným záko-
nem již poskytnuty. Do části seznamu členů, v níž jsou 
zapsány údaje o bývalých členech družstva, umožní 
podle uvedené právní úpravy představenstvo anebo 
předseda družstva, jde-li o družstvo v němž se před-
stavenstvo nezřizuje, nahlédnout pouze bývalému 
členovi, jehož se zápis týká anebo jeho právnímu ná-
stupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané 
v této části seznamu pouze za podmínek stanovených 
zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém 
trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí eviden-
ci investičních nástrojů. Jedná se zde zejména o po-
skytnutí údajů pro potřeby příslušného řízení soudu, 
soudnímu exekutorovi, orgánům činným v trestním 
řízení a správci daně.

Text: JUDr. Miroslav Machala

V dalším čísle naleznete
27. valné shromáždění SČMVD Nymburk
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Europass je již více než 10 let klíčovým nástrojem na 
podporu lepší komunikace a  porozumění v  oblasti do-
vedností a  kvalifi kací. Představuje důležitý most mezi 
světy práce, vzdělávání a  odborné přípravy. Portál 
Europass zaznamenává více než 55  tisíc návštěv denně 
a  životopis Europass byl od  roku 2004 stažen více než 
stomilionkrát. 

Europass jasně prokázal svou přidanou hodnotu jako 
prostředek komunikace o  dovednostech po  celé EU, 
zároveň se však musí dále vyvíjet a reagovat na výzvy 
a příležitosti digitálního věku. 

Díky přijetí návrhu na  modernizaci Europassu bude 
rámec nabízet elektronické portfolio pro ukládání a sdí-
lení informací, nástroje pro sebehodnocení vlastních 
dovedností a nástroje pro popis kvalifi kací či formální-
ho a neformálního učení. 

Nově také Europass nabídne informace na  podporu 
řízení profesního postupu, včetně informací o trendech 
a potřebách na trhu práce či o poradenství a vzděláva-
cích příležitostech v celé Evropě. 

Komise přijala návrh na revizi rozhodnutí o Europas-
su z roku 2004 v říjnu 2016 jako jedno z deseti opatření 
v rámci agendy dovedností pro Evropu. Nedávno přijaté 
rozhodnutí staví na návrhu Komise předloženém v říjnu 
2016, jenž zase vychází z  konzultací s  členskými státy, 
sociálními partnery a  zainteresovanými subjekty, kteří 
poskytli zpětnou vazbu a k návrhu významně přispěli. 
Mezi takové příspěvky patří stanovisko Evropského 
hospodářského a sociálního výboru a konzultace s Vý-
borem regionů. Rámec plní závazek stanovený ve sdě-
leních o nové agendě dovedností pro Evropu a přispívá 
také k zavádění evropského pilíře sociálních práv.

Zdroj: Evropská komise 
(-vr-)

Členské státy EU přijaly návrh Komise na  revizi rámce Europass. Revidovaný rámec, 
jehož cílem je zjednodušit a  modernizovat Europass-CV a  jiné nástroje a  přizpůsobit 
je digitálnímu věku, jednak umožní lidem v  celé EU více zviditelnit jejich dovednosti 
a kvalifi kace, a jednak pomůže tvůrcům politik předvídat potřeby a trendy na trhu práce. 
Komise tak splnila nyní své závazky ke všem deseti opatřením ohlášeným v rámci agendy 
dovedností pro Evropu, jež byla zahájena v červnu 2016.

Lepší viditelnost dovedností 
a kvalifi kací v EU

www.ec.europa.eu
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Cílem projektu je zlepšit naše chápání toho, jak se 
mění vzdělávání a odborná příprava v zemích Evrop-
ské unie (včetně Norska a Islandu) a současně poskyt-
nout podporu Evropské komisi pro stanovování cílů 
pro evropskou spolupráci v oblasti odborného vzdě-
lávání a přípravy po roce 2020.

Průzkum pomůže středisku Cedefop testovat před-
běžná zjištění projektu a stanovit parametry pro dal-
ší vývoj scénářů pro odborné vzdělávání a přípravu 
až do roku 2035. Dotazník je zaměřen na odborníky 
z  různých institucí v  oblasti odborného vzdělávání 
a odborné přípravy a související obory, právě tak jako 
na trh práce a  sociální politiku. Identity účastníků 
nebudou zveřejněny, ale pro účely analýzy budou 
použity informace týkající se typu organizace a člen-
ského státu.

Tento projekt podpoříte předáním dotazníku těm, 
kteří mají zájem o  budoucnost odborného vzdělá-
vání a  odborné přípravy. Dotazník naleznete na 
tomto odkazu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/
ChangingVET2035.

Výsledky průzkumu budou prezentovány na Evrop-
ském týdnu odborných dovedností v listopadu 2018.

Zdroj: Evropská komise
(-vr-)

https://ec.europa.eu 

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání Cedefop, které pomáhá koncipovat 
a provádět politiky EU zaměřené na odbornou přípravu, zahájilo on-line průzkum jako 
součást projektu Změna charakteru a role odborného vzdělávání a přípravy v Evropě. 

Průzkum střediska Cedefop 
týkající se odborného vzdělávání 
a školení až do roku 2035
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Malajsie
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Když mě vyzvali, abych přispěl něčím zajímavým do nové rubriky našeho časopisu 
Výrobní družstevnictví, nemusel jsem dlouho přemýšlet. V březnu letošního roku jsem se 
vrátil z Malajsie. Protože ve mně zanechala silný dojem a nosím ji pořád v hlavě, bylo 
rozhodnuto…
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Petronas Twin Towers jsem chtěl 
vidět již v dobách, kdy to byly nej-
vyšší budovy světa se svými 452 
metry a tak této kategorii vévodi-
ly až do roku 2004. Byly postaveny 
v  letech 1992–1998 podle návrhu 
argentinského architekta Caesara 
Peliho a  jsou pořád dominantou 
Kuala Lumpuru. Celý projekt 
fi nancovala malajská ropná spo-
lečnost Petronas s náklady 1,4 mi-
liardy dolarů. Trochu mě udivilo, 
že těch 88 pater nad zemí a  5 pa-
ter pod zemí se dá postavit za tak 
krátkou dobu. My jsme zkrátka 
zvyklí na jiné tempo. Později jsem 
pochopil proč. 

Pohled svrchu na hlavní měs-
to Malajsie stojí za to. Ale nejsou 
to jenom Twins, které vás udiví 
v  Kuala Lumpuru. O  kousek dál 
můžete obdivovat největší sochu 
Lorda Murugana na světě. Má 42,7 
metru a  střeží vstup do posvátné 
jeskyně Batu Caves. Byla objevena 
již v roce 1860 a těžilo se zde gua-
mo. Tuto práci prováděli hlavně 
Tamilové ze Srí Lanky, kteří se 

mimo jiné do Malajsie začali dová-
žet na práci v cínových dolech. Po-
stupně si Tamilové začali v jeskyni 
stavět malé motlitebny a  když se 
později do jeskyně vybudovalo 
schodiště s  272 schody, hinduis-
tických chrámků nahoře začalo 
přibývat a jeskyně je dnes význač-
ným místem pro hinduisty z  celé 
jihovýchodní Asie. Hlavně proto, 
že se zde na přelomu ledna a února 
slaví svátek Taipusam. A ten je pro 
svá drastická zpodobnění utrpení 
zakázán a  může se slavit pouze 
zde. Sjede se sem více než milion 
hinduistů a celý týden je zde hlava 
na hlavě.

Já jsem ale ještě nosil v  hlavě 
květ rafl esie, který jsem chtěl vi-
dět. Roste v džungli v Malajsii a na 
Borneu a svoje jméno tato květina 
dostala po siru Thomasi Stamford 
Raffl  esovi, který zde na počátku 
19. století působil a  mimo jiné 
v  roce 1819 založil Singapur. Je to 
velmi zvláštní rostlina. Nemá ani 
stonek a  listy, je to parazit, který 
roste na kořenech stromů čeledi 
tetrastigma. Zprvu vypadá jako 
fi alová hlávka podobná zelí a  po 
jedenácti měsících vykvete. Květ 
je velký až jeden metr v průměru 
a  kvete jen 5 dnů. Takže hurá do 
džungle. Ale nepředstavujme si 
les v  Malajsii jako ten náš. V  čele 
jde domorodec s  mačetou, který 
ví, kde hledat, ale to, co bylo před 
týdnem, už neplatí. Mobil mě uká-
zal 13 500 kroků, až jsme ji našli! 
Takže další splněné přání. 

Poté z  džungle v  okolí 
Cameron highlands po-
kračujeme na sever na 
ostrov Penang. Památky 
v  Georgetownu na Pe-
nangu by vydaly na celou 
jednu takovouto kapi-
tolu. Jsou zde vedle sebe 
chrámy budhistické, 
hinduistické gopuram, 
mešity i  křesťanské kos-
tely, tak snad jen chrám 
Kek Lok Si, největší bud-
histická svatyně v  jiho-
východní Asii postavená 
v  letech 1890 až 1930. 

Pozoruhodné je, že se tu různá ná-
boženství snesou vedle sebe bez ně-
jakých bojůvek možná právě proto, 
že všichni pracují. Ofi ciálně je ne-
zaměstnaných asi 4 procenta, ale 
to jsou ti, co žijí po staru v džungli 
a živí se tím, co uloví nebo vypěs-
tují. Nemají zde žádnou podporu 
v  nezaměstnanosti, pouze těm, co 
mají nějaký hendikep a pracují, stát 
doplatí do minimální mzdy. Všich-
ni to berou tak, že práce je všude 
dostatek (to myslím i u nás). Pak se 
nemusíme divit, že dálnici ze seve-
ru na jih přes 700 kilometrů posta-
vili v letech 2009 až 2010  a podobně 
rychle staví i budovy.

Náš výlet jsme ukončili na ostro-
vě Langkawi odpočinkem u  moře 
a  prohlídkou Sky bridge, odtud 
jsme pokračovali letadlem do Sin-
gapuru. Ale o  Singapuru někdy 
příště…

Text: Ing. Miloslav Čermák
Foto: archiv autora
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Ing. Miloslav Čermák 
(předseda VD Sněžka Náchod)
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KDE NAKOUPÍTE?
E-shop: www.littleangel.cz
Podniková prodejna Tábor (Stránského 2510)
Podniková prodejna Plzeň (Galerie Slovany, 1. patro)
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Oblékání v teplých dnech 
nemusí být strašák
 Využijte funkční materiály…

Omezovat pocení, hřát, když je zima a chladit, když je horko. 
Sci-fi ? Ne, termoregulační materiál s bavlnou Outlast®. S ním se 
oblékání stane zábavou a  odpadnou věčné starosti, zda dětem 
není moc horko nebo moc zima.

S technologií Outlast® se setkáte v kolekcích značky 
Little Angel®, za kterou stojí táborské družstvo inva-
lidů DITA Tábor. Tento revoluční materiál v průběhu 
celého dne aktivně vyrovnává výkyvy teploty. Děti 
se pak v oblečení cítí příjemně, bez ohledu na počasí. 
Outlast® je totiž skvělý všude tam, kde se tělo potře-
buje poprat se změnami počasí i  jeho extrémy. Tedy 
i na vaši dovolenou.

Oblečení Little Angel® pomůže udržet vaši ratolest 
v  teple a  přitom omezí pocení. Outlast® může hřát 
i ochlazovat. Děti jsou stále v teple, přitom však ne-
hrozí jejich přehřátí. Změna počasí už vás nezaskočí. 
Toto oblečení ještě více oceníte, pokud mají vaše děti 
pokožku trpící ekzémem. Pravidelné a  dlouhodobé 
nošení Outlast® oblečení přispívá ke snížení svědi-
vosti a podráždění pokožky.

Do Outlast® materiálu se navíc může obléci celá 
rodina. DITA vyrábí oblečení už od velikosti 50 
(předčasně narozené děti), oblékne i juniory (velikost 
134-164) a samozřejmě také dospělé, včetně těhotných 
žen. Navíc Outlast® je vhodný pro každou příležitost: 
do školky i do školy, na letní tábor nebo na lyžařský 
kurz, do práce pod košili nebo například na procház-
ky v přírodě.

Čepice, kterou vítr neodfoukne, nespadne při běhu a vlásky 
jsou v suchu. Body nebo tričko, ve kterém může dítě spát 
v  kočárku nebo cestovat v  autosedačce bez obavy horka 
a propocení. Ponožky, které nejsou hned mokré. Dopřejte 
dětem v létě komfort funkčního oblečení.

www.littleangel.cz 

OUTLAST® (NEJEN) NA LÉTO

• Udržuje stabilní teplotu.
• Redukuje vznik potu.
•  Děti jsou stále v teple, přitom však nehrozí jejich 

přehřátí.
•  Pravidelné nošení oblečení přispívá ke snížení 

svědivosti a podráždění pokožky.

Text: Petra Novotná
Foto: archiv družstva Dita
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