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Činnost svazu byla zaměřena na tři základní ob-
lasti, jimiž byly rozvoj služeb poskytovaných člen-
ských družstvům, jejich zlepšování a  rozšiřování, 
hospodaření s  majetkem svazu a  jednání se státní 
správou a samosprávou ve věci oprávněných poža-
davků členských družstev.

V oblasti poskytovaných služeb se svaz snaží v ma-
ximální míře reagovat na požadavky a potřeby druž-
stev a  poskytované služby dále rozvíjet. Předseda 
JUDr. Dvořák zhodnotil společně s dobrými výsled-
ky hospodaření svazu také přínosy poskytovaných 
služeb a první zkušenosti s novými službami, které 
svaz pro členská družstva zavedl po loňském valném 
shromáždění.  

Jedním z  klíčových poslání svazu i  nadále zůstává 
prosazování společných zájmů členských družstev 
při jednání s vládou, Parlamentem ČR a místní sprá-
vou a samosprávou. Předseda svazu JUDr. Dvořák in-
formoval o klíčových problémech, jejichž řešení svaz 
společně s dalšími podnikatelskými svazy a organi-
zacemi prosazuje. České fi rmy stále čelí nedostatku 
pracovníků na trhu práce, svaz tak usiluje o  usnad-
nění možnosti zaměstnávání zahraničních pracov-
níků. Aktuálně je řešena možnost získat zahraniční 
pracovníky ze Srbska, Mongolska nebo Filipín.

JUDr. Dvořák přítomné delegáty podrobně in-
formoval o hospodaření svazu za uplynulé období 
a o činnosti jednotlivých odborů svazu. Více infor-
mací naleznete v kráceném projevu.

27. Valné shromáždění SČMVD

Ve sportovním areálu ve středočeském Nymburku se v pondělí 18. června uskutečnilo již 
27. Valné shromáždění Svazu českých a moravských výrobních družstev. Ústředním 
bodem jednání byl projev předsedy svazu JUDr. Rostislava Dvořáka, který přítomné 
delegáty členských výrobních družstev seznámil se stěžejními oblastmi, na něž byla 
zaměřena pozornost představenstva a jednotlivých odborů svazu v období od před-
cházejícího valného shromáždění.
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Zleva: Ing. Miloslav Čermák (předseda VD Sněžka Náchod), 
Ing. Emil Beber (předseda VD Kovobel Domažlice), 
Ing. Pavel Kříž (předseda Dřevozpracujícího družstva Lukavec), 
JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)

Zleva: Josef Habart (vedoucí obchodního útvaru VD Otava
 Písek), Jan Fiala (předseda VD Služba České Budějovice), 
Vladan Zejda (předseda VD Obzor Zlín), JUDr. Rostislav Dvořák 
(předseda SČMVD)

Výrobní družstvo roku
V předchozích letech se stalo pravidlem, že samot-
nému jednání valného shromáždění předchází 
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Výrobní 
družstvo roku. V 7. ročníku soutěže obsadilo první 
místo v  kategorii družstev s  nejlepšími ekonomic-
kými výsledky Dřevozpracující družstvo Lukavec, 
v  kategorii družstev zaměstnávajících osoby se 
zdravotním postižením se na první pozici umístilo 
výrobní družstvo Otava Písek.

Soutěž Výrobní družstvo roku je vyhlašována Svazem 
českých a moravských výrobních družstev od roku 2012. 
Jejím cílem je vyhodnotit výrobní družstva s dobrými 
ekonomickými výsledky a ocenit jejich přínos k rozvoji 
českého výrobního družstevnictví. Současně má soutěž 
za cíl podpořit aktivitu a motivovat výrobní družstva 
v  oblastech výroby, obchodu a  poskytování služeb 
a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 

Výrobní družstva jsou v  soutěži Výrobní družstvo 
roku rozdělena do dvou kategorií: družstva s nejlepší-
mi ekonomickými výsledky a družstva zaměstnávající 
osoby se zdravotním postižením. Hodnotícími kritérii, 
podle nichž bylo určeno pořadí družstev v obou vyhla-
šovaných kategoriích, byly stěžejní ekonomické ukaza-
tele k 31. prosinci 2017.

Ocenění předal zástupcům družstev, která byla vy-
hlášena na prvních třech místech v obou kategoriích, 
před zahájením jednání valného shromáždění JUDr. 
Rostislav Dvořák, předseda SČMVD.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová

V kategorii družstev zaměstnávajících osoby se 
zdravotním postižením se za rok 2017 umístila VD:

1. místo – Otava Písek 
2. místo – Služba České Budějovice
3. místo – Obzor Zlín

V kategorii družstev s nejlepšími ekonomickými 
výsledky se za rok 2017 umístila VD:

1. místo – Dřevozpracující družstvo Lukavec
2. místo – Kovobel Domažlice
3. místo – Sněžka Náchod
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Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych vás jménem představenstva při-
vítal na 27. Valném shromáždění Svazu českých a mo-
ravských výrobních družstev. 

Úvodem mi dovolte stručnou rekapitulaci stěžej-
ních témat, jimiž se vedle běžné agendy zabývalo 
v uplynulém období představenstvo a jednotlivé od-
bory našeho svazu. 

Pozornost představenstva byla soustředěna, stejně 
jako v předchozích letech, do tří základních oblastí:

–  rozvoj služeb poskytovaných členským druž-
stvům, jejich zlepšování a rozšiřování,

–  efektivní hospodaření s majetkem svazu,
–  jednání se státní správou a  samosprávou ve věci 

oprávněných požadavků členských družstev.

Jak jsem opakovaně konstatoval, stěžejním aspek-
tem pro činnost představenstva je provázanost všech 
tří zmíněných oblastí. 

Při zabezpečování, případně rozšiřování služeb 
se snažíme v  maximální míře reagovat na vaše po-
třeby. Touto zásadou se představenstvo řídilo při 
schvalování plánu školicích aktivit, plánu účasti na 
výstavách a  veletrzích, služeb v  oblasti propagace, 
zprostředkování informací o obchodních příležitos-
tech, poskytování úvěrů z  prostředků FDÚ, stejně 
jako při zajištění informovanosti na téma široce dis-
kutované ochrany osobních dat GDPR. Výčet služeb, 
které je představenstvo připraveno i  v  budoucím 
období rozvíjet, je obsažen v  písemné zprávě, která 
byla projednána na regionálních poradách. Budu se 
tedy soustředit především na informaci o aktuálním 
vývoji. 

Zpráva představenstva SČMVD 
o činnosti a hospodaření SČMVD 

přednesená předsedou představenstva 
JUDr. Rostislavem Dvořákem na 27. Valném shromáždění 
SČMVD 18. června 2018 v Nymburku 
(redakčně kráceno)
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Jednou ze stěžejních oblastí, které se představen-
stvo průběžně věnuje, je společný nákup vybraných 
služeb a komodit. Výhodnost podmínek, kterých se 
svazu daří dosahovat v  centralizovaném nákupu 
elektřiny a  plynu, zajišťování služeb telefonních 
operátorů či při zvýhodněném nákupu pohonných 
hmot, dokládá počet družstev, která služby poskyto-
vané prostřednictvím svazu v těchto oblastech vy-
užívají, a  logicky i úspory, které díky nim dosahují 
v nákladech. 

Na základě průzkumu vašeho zájmu jsme v  uply-
nulém roce rozšířili portfolio služeb zastřešených 
svazem o  novinky, o  jejichž přípravě jsem zde před 
rokem hovořil. Dnes již můžeme vyhodnotit první 
zkušenosti s využíváním nových služeb a produktů, 
které jsme pro vás zavedli: 

• operativního leasing aut, 
•  možnost zhodnocování fi nančních prostředků 

družstev formou nákupu směnky s ročním zúro-
čením ve výši 5 %.

Do nových programů se již zapojily desítky druž-
stev.

Jsme si vědomi, že zavedením nových produktů 
úloha svazu nekončí. Proto vítáme vaše připomínky 
a náměty, které odrážejí zkušenosti z praxe a v rámci 
jednání s poskytovateli nám umožňují účinně kontro-
lovat dodržování smluvních podmínek a prosazovat 
jejich případné úpravy. Postupovali jsme tak i na zá-
kladě vašich připomínek z regionálních porad. Mohu 
však jednoznačně konstatovat, že úroveň poskytova-
ných služeb hodnotíte v zásadě velmi pozitivně.

Jedním z  klíčových poslání svazu je prosazování 
společných zájmů členských družstev. Průběh jed-
nání s  orgány státu v  posledním roce opět potvrdil 
nízkou fl exibilitu státní správy a samosprávy v řeše-
ní potřeb podnikatelské sféry a nejen tam. Plánování 
a realizace oprávněných potřeb, stabilita podnikatel-
ské sféry, pravidla a  předvídatelnost, které by měly 
být pro nás opěrnými body, jsou bezesporu závislé na 
úrovni politické reprezentace, na jejich schopnosti 
hledat účinná řešení, spolupracovat a  přistupovat 
k potřebám společnosti odpovědně. To není hodnoce-
ní! Pouze konstatuji, že je legitimní klást si otázku, co 
a v jakém časovém horizontu bude následovat, zejmé-
na když víme, že stát a Parlament ČR nefungují dobře 
už řadu let a místo rozvoje země se věnují politickým 
soubojům, rozepřím a  prioritou je snaha poškodit 
druhou stranu doslova za každou cenu. S  tím, co se 
v  současných podmínkách podařilo realizovat nebo 
alespoň nakročit k realizaci, jste byli seznámeni v pí-
semných materiálech. 

Významnou platformou pro prosazování našich 
zájmů zůstává, vedle účasti na jednáních tripartity 
a  jejích orgánů, spolupráce s Konfederací zaměstna-
vatelských a  podnikatelských svazů, Svazem prů-
myslu a  dopravy a  Hospodářskou komorou. Našim 
základním cílem v rámci této platformy je v součas-
nosti specifi kovat potřeby družstev, jejichž naplnění 
by zvýšilo jejich konkurenceschopnost a pomohlo jim 
odpoutat se od nerentabilní práce ve mzdě podporou 
výroby vlastního produktu s vyšší přidanou hodno-
tou. Na tomto místě chci připomenout, že vládou de-
klarovaná připravenost k podpoře středních podniků 
a výrobních družstev souvisí vedle účinného progra-
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mu i s možnostmi čerpání fi nančních prostředků, a to 
nejen z evropských fondů, ale i národních zdrojů, kde 
prosazujeme, aby pravidla pro jejich čerpání odpoví-
dala vašim potřebám. Jak jsem vás informoval již na 
regionálních poradách, při specifi kaci vašich potřeb 
spoléháme i na vaši součinnost. 

V  roce 2012 jsme předložili vládě projekt restruk-
turalizace hospodářství zaměřený na podporu fi rem 
v českých rukou VD a středních fi rem. Je neuvěřitel-
né, že trvalo celých šest let, než se základní myšlenky 
tohoto projektu, a to podpora českých fi rem směrem 
k vyšší rentabilitě, realizaci vlastního produktu a 
tím k vyšší přidané hodnotě, dostaly do volebních 
programů a vládního prohlášení. Šest let trvalo, než 
se to dostalo do programů a hrozím se představy, jak 
dlouho bude trvat, než začne realizace.

Dalším významným problémem, jehož řešení dlou-
hodobě prosazujeme, je stav pracovního trhu ve vazbě 
na úroveň školství a řešení nedostatku pracovníků.

 
V  rámci jednání tripartity, při jednáních se  čle-

ny vlády a  jednotlivými resorty žádáme usnadnění 
možnosti časově determinovaného zaměstnávání 
zahraničních pracovníků. Teritoriem, kde čeští pod-
nikatelé hledají pracovní sílu schopnou realizovat 
současný objem zakázek, dnes už není jen Ukrajina, 
jejíž kapacity jsou v podstatě vyčerpány. Prostřednic-
tvím KZPS dnes vyvíjíme tlak na usnadnění možnos-
ti zaměstnávání pracovníků ze Srbska, Mongolska 
či Filipín. Aktuálně se realizuje návrh z  regionální 
porady - získávat pracovní sílu v  Pobaltí. Vzhledem 
k členství pobaltských zemí v EU se může jevit tato 

cesta jako snazší, pokud ovšem bude ze strany tam-
ních pracovníků o ČR zájem.

Ani nemusím zdůrazňovat, že nedostatek pracov-
ních sil vyhrotil situaci na trhu práce a eskaloval růst 
mezd, protože téměř každého z vás se to týká. Mož-
nostem zvyšovat mzdy se nebráníme, ale nesmíme 
zapomínat, že zejména pod tlakem odborů dochází 
k jejich prudkému nárůstu, který není podložen do-
statečnou rentabilitou produkce a je pro české fi rmy, 
tedy fi rmy v českých rukou, ohrožením. 

Také tlak na růst minimální mzdy má silné nega-
tivní souvislosti, jejichž fatální dopady například na 
zaměstnavatele OZP se nám v minulém roce podařilo 
odvrátit v enormní časové tísni. Naším cílem je, aby 
vláda a politici rozhodující o pravidlech obsažených 
v  příslušné legislativě byli schopni možné negativní 
dopady plynoucí z  těchto souvislostí systémovými 
opatřeními usměrnit a eliminovat. 

S vědomím, že i nově zvoleným poslancům je třeba 
dát příležitost k  tomu, aby se zorientovali v  oblas-
tech, o nichž rozhodují, jsme se právě na tyto poslan-
ce zaměřili v rámci konference, kterou jsme věnovali 
roli družstevního podnikání v budoucím vývoji ČR. 
Pořádal ji náš svaz společně s  Družstevní Asociací 
ČR a předsedou Senátu Parlamentu ČR Milanem Ště-
chem 16. května. Mnozí z Vás se jí zúčastnili. Pozváni 
byli všichni poslanci a  senátoři, přítomno bylo přes 
100 účastníků a mezi nimi šest poslanců a senátorů, 
skutečně pouze šest. 

Jak jsem zmínil, předpokladem rozvoje služeb, 
které svaz poskytuje svým členům, a předpokladem 
tvorby prostředků, které jsou ve formě podílů na 
zisku rozdělovány mezi členská družstva, je ziskové 
hospodaření. V roce 2017 jsme dosáhli velmi dobrých 
výsledků.

Zdrojem zisku svazu je hospodaření s  nemovitost-
mi. Přes zvyšující se konkurenci a  dílčí problémy, 
které průběžně řešíme, se nám daří zachovat velmi 
dobrou obsazenost objektů. Jednou z podmínek udr-
žení tohoto stavu je řádná péče o  naše nemovitosti 
a  pracovníci svazu ji zajišťují cílevědomě, kvalitně 
a zejména efektivně. 

Dámy a  pánové, základním předpokladem toho, 
aby činnost představenstva odrážela zájmy členské 
základny, je vzájemná komunikace. Mimo regio-
nálních porad a  celorepublikových setkání, tedy 
valného shromáždění a  podzimní celorepublikové 
porady, klademe důraz na možnost navštívit člen-
ská družstva a na místě jejich působení se seznámit 
s jejich praktickými potřebami. Po předchozí dohodě 
s  vedením jednotlivých družstev jsem v  uplynulém 
období této možnosti využíval nejen já a další členové 

JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)
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Návštěvy členských družstev chápeme nejen jako 
posílení možnosti reagovat na vaše potřeby, ale i jako 
příležitost přispět v  rámci možností svazu k  řešení 
zcela konkrétních problémů. 

Úlohou svazu, jejíž význam v  dnešním mediálním 
světě nelze podceňovat, je prezentace výsledků člen-
ských družstev. I v uplynulém roce se představenstvo 
věnovalo nominacím do podnikatelských soutěží. 
Rád bych využil této příležitosti a  poděkoval všem, 
kteří prostřednictvím výsledků své práce a kvalitní 
práce kolektivů družstev přispěli k  dobrému jménu 
výrobního družstevnictví. Z řady oceněných dovolte 
vyzdvihnout vynikající úspěch předsedkyně druž-
stva Moravská ústředna Brno Jany Malé, která byla 
v  rámci jubilejního ročníků soutěže Manažer roku 
oceněna ve Španělském sále Pražského hradu titulem 
Manažer čtvrtstoletí. Ještě jednou gratulujeme. S dal-
šími oceněnými jste se mohli seznámit mj. v květno-
vém vydání časopisu Výrobní družstevnictví, jehož 
prostřednictvím vám přibližujeme i  aktuální dění 
v členských družstvech. 

Prostřednictvím dalších svazových médií jako je 
Informační přehled, Extranet či Spektrum informa-
cí vám jednotlivé odbory svazu průběžně poskytují 
služby a informace, na které bych rád navázal v další 
části této zprávy věnované činnosti jednotlivých od-
borů svazu. 

Odbor legislativně-právní se v období od minulého 
valného shromáždění věnoval zejména řešení právní 
problematiky svazu, včetně vnitřní a  vnější legisla-
tivy a velmi důležitému přímému poradenství člen-
ským družstvům svazu. Činnost odboru je nadále 

realizována právníky v sídle svazu v Praze a právní-
ky na pracovišti v Brně. 

Ve vztahu k  právní problematice svazu se legisla-
tivně-právní odbor zabýval zejména záležitostmi 
majetkoprávními, kam spadá řešení smluvních 
vztahů svazu, vymáhání pohledávek, poskytování 
právních informací a  stanovisek ostatním útvarům 
svazu v souvislosti s problematikou vyplývající z je-
jich činnosti a v neposlední řadě správní agenda, v je-
jímž rámci je průběžně zajišťován kontakt se státními 
orgány a orgány místní samosprávy.

V oblasti poradenství členským družstvům je čin-
nost odboru legislativně-právního zaměřena zejmé-
na na změny vnitřních předpisů družstev a to nejen 
stanov, ale také dalších vnitřních předpisů, na řešení 
smluvní agendy i na řešení aktuálních právních pro-
blémů vyplývajících z  konkrétní činnosti družstev. 
K tomu jako doplněk slouží také různé školící a kon-
zultační semináře. 

Součástí činnosti odboru legislativně-právního je 
průběžné sledování legislativního procesu v  rámci 
meziresortního připomínkového řízení. Nadále je 
snahou odboru udržení dosavadní pozice svazu v rám-
ci posuzování návrhů právních norem vztahujících se 
k výrobnímu družstevnictví a prosazování jeho zájmů. 
V současné době je opět aktuální zvýšená pozornost 
ve vztahu k návrhu novelizace zákona o obchodních 
korporacích, která je značně rozsáhlá a v nemalé míře 
se dotýká také právní úpravy družstev. Byť původně 
mělo jít o opravu chybných či nepřesných ustanove-
ní, rozsah novely je podstatně větší. Zde svaz uplatnil 
řadu připomínek, které byly projednány s Minister-
stvem spravedlnosti. Naše připomínky, tedy poža-
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adavky výrobních družstev, byly v zásadě do návrhu 
přijaty. 

V oblasti vnější legislativy je vhodné zdůraznit, že 
nadále pokračuje osvědčená spolupráce s  dalšími 
družstevními svazy, Družstevní Asociací ČR a další-
mi partnerskými subjekty (tedy zejména se Svazem 
průmyslu a  dopravy ČR, s  Hospodářskou komorou 
ČR a  s  Konfederací zaměstnavatelských a  podnika-
telských svazů). 

V dalším období bude pozornost odboru legislativ-
ně-právního nadále věnována vývoji legislativního 
procesu u  návrhu novelizace zákona o  obchodních 
korporacích a  dalším aktuálním návrhům. Rovněž 
lze očekávat pokračující zájem o poradenskou činnost 
ve vazbě na aplikaci právních předpisů jednotlivými 
družstvy.

Odbor rozpočtu a  správy majetku zajišťuje přede-
vším správu, opravy a údržbu nemovitého majetku, 
jeho pronájem, dále ekonomické a  účetní činnosti 
a technickou správu a údržbu informačních techno-
logií SČMVD. Pracovníci odboru splnili veškeré úko-
ly velmi dobře.

Ve schváleném plánu oprav a  investic pro letošní 
rok jsou zahrnuty nezbytné akce, a to jak na snížení 
energetické náročnosti budov, tak na zlepšení a udr-
žení jejich technického stavu tak, aby je bylo možné 
nadále plně využívat a účelně pronajímat. 

V další části zprávy se budu věnovat aktuální infor-
maci týkající se odboru správy FDÚ. 

Počet úvěrů revolvingového charakteru svědčí o je-
jich výhodnosti pro členská družstva. Při zohlednění 
revolvingových a  TOP úvěrů, které jsou provozní-
ho charakteru, se ukazuje, že stále převažuje zájem 
o úvěry na fi nancování provozních potřeb. Tato sku-
tečnost je odrazem současného ekonomického růstu, 
svědčí o nárůstu zakázek pro výrobní družstva.

Další činností odboru FDÚ je poradenská činnost 
zaměřená na získávání dotací z evropských i národ-
ních prostředků.

V průběhu druhého pololetí 2017 byly pro podnika-
telské subjekty v  rámci operačního programu Pod-
nikání a inovace pro konkurenceschopnost otevřeny 
výzvy do programu Úspory energie, Technologie, 
Marketing, průběžně běžely výzvy do programu 
Inovační vouchery, Patent a  Fotovoltaické systémy. 
Pozitivní skutečnosti je zejména nárůst investičních 
úvěrů.

Ze strany členských družstev je dlouhodobě nej-
větší zájem o  dotace na pořízení nových technolo-

gií, úpravy nemovitostí a  úspory energie. Některá 
družstva využívají program Marketing a  nově také 
Inovační vouchery. V loňském roce byla také za spo-
lupráce s odborem správy FDÚ zpracována mimo jiné 
žádost do operačního programu Životní prostředí, 
a  to v  souvislosti s  opatřeními týkajícími se čistoty 
ovzduší v návaznosti na nově zaváděnou přísnější ev-
ropskou legislativu. 

Podle zveřejněného aktualizovaného harmono-
gramu výzev budou v  nejbližší době vyhlášeny další 
výzvy, konkrétně do programu Partnerství znalost-
ního transferu, Spolupráce-Klastry, Nemovitosti, 
Úspory energie a Inovace, na srpen jsou připraveny 
další dvě výzvy do programu Technologie, první 
z nich pouze pro začínající podniky, druhá v rámci 
průmyslu 4.0.

Od června 2017 poskytl odbor správy FDÚ desítky 
konzultací k problematice dotací a v případech reál-
ného záměru zpravidla přímo v  družstvu. Odbor se 
podílí na přípravě plných žádostí družstev a pracuje 
na monitorovacích zprávách k  žádostem podaným 
v minulém rozpočtovém období.

Odbor poradenských služeb zajišťuje potřeby 
členských družstev zejména v  oblasti legislativy 
ekonomických a pracovněprávních předpisů a před-
pisů z oblasti ochrany životního prostředí. Poskytuje 
komplexní pomoc členským družstvům a zabezpeču-
je další aktivity vyplývající ze stanov svazu, organi-
začního řádu a vnitřních předpisů.

Pracovníci odboru jsou zapojeni do připomínko-
vých řízení v  legislativním procesu v  oblastech, 
které významně ovlivňují podnikatelské, ekono-
mické a pracovní prostředí. V roce 2017 se to týkalo 
především novel nemocenského pojištění, v  němž 
byly zavedeny dvě nové dávky, tzv. otcovská dovolená 
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a dlouhodobé ošetřovné. V současné době zaujímáme 
ostře negativní stanovisko k znovu nastolenému ná-
vrhu na zrušení karenční doby u náhrady mzdy při 
dočasné pracovní neschopnosti, kterou platí zaměst-
navatel, a požadujeme její provázanot s elektronickou 
neschopenkou.

Nyní je v  připomínkovém řízení rozsáhlý návrh 
zákona, který má od roku 2019 novelovat zákony 
v oblasti daní. Kromě zrušení superhrubé mzdy a so-
lidárního zvýšení daně, které je kompenzováno za-
vedením dvou pásem sazby daně z příjmů fyzických 
osob (v návrhu jsou to sazby 19 % a 23 %), se jedná jak 
v  oblasti daně z  příjmů, tak v  oblasti DPH zejména 
o povinnou implementaci směrnic Evropské unie. 

Další oblastí činnosti odboru poradenských služeb 
jsou vzdělávací, informativní a konzultační činnosti, 
jejichž cílem je v předstihu a na odborné úrovni in-
formovat družstva o věcném a časovém postupu no-
velizací příslušných zákonů tak, aby družstva mohla 
na tyto změny pružně reagovat.

V  současné době je to zejména změna předpisů 
o  ochraně osobních údajů, v  souvislosti s  účinností 
obecného nařízení EU - GDPR. Odbor poradenských 
služeb zpracoval a  průběžně aktualizuje Metodiku 
k aplikaci nařízení a spolupracuje s družstvy při kon-
trole jejich předpisů, dokumentů a postupů.

Na informace poskytované družstvům prostřed-
nictvím Informačního přehledu a  dalších komuni-
kačních prostředků svazu bezprostředně navazují 
proškolení odborných pracovníků družstev v  rámci 
interaktivních školicích akcí pořádaných poraden-
ským odborem a  brněnským pracovištěm. Tyto 
semináře jsou věnovány všem zásadním změnám 
v dotčené legislativě. Jako lektoři mimo pracovníků 
odboru působí i odborní pracovníci z řad státní sprá-
vy, daňových poradců a specializovaných odborníků. 

Pracovníci odboru poskytují poradenskou činnost 
při řešení konkrétních problémů družstev vzniklých 
jak v rámci vlastní podnikatelské činnosti, tak v sou-

vislosti s aplikací nových úprav do vnitřních předpi-
sů. Převážná část poradenství je poskytována v rámci 
řešení nestandardních či jinak komplikovaných 
případů, které řeší konzultační týmy, které jsou dle 
potřeby sestaveny z  právníků, účetních a  daňových 
poradců, případně dalších specialistů odboru. Inten-
zivní pomoc členským družstvům je nabízena i  pro 
případy kontrol ze strany vnějších orgánů, například 
zpracováním odvolání vůči rozhodnutí správce daně. 
Kompletní preventivní pomoc je družstvům nabízena 
a poskytována ve vazbě na oblast životního prostřed-
ní či prověření dalších vnitřních předpisů družstva. 

Další oblastí činnosti odboru, jejíž výsledky se vy-
užívají i pro potřeby externích jednání, je vyhodno-
cování vybraných ekonomických ukazatelů družstev 
a zabezpečení vedení agendy, která souvisí se změna-
mi v členské základně svazu. 

Odbor také organizoval a  zajišťoval nominaci 
a  účast výrobních družstev a  jejich představite-
lů v  prestižních manažerských a  podnikatelských 
soutěžích ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2017, 25. roč-
ník prestižní soutěže MANAŽER ROKU – Manažer 
čtvrtstoletí a Marketér roku 2017. V soutěži ČESKÝCH 
100 NEJLEPŠÍCH 2017 bylo oceněno sedm výrobních 
družstev. Jsou to: Cyklos Choltice, DUP Pelhřimov; 
INTEX Praha; IRISA Vsetín; MODĚVA Konice; OBZOR 
Plzeň a Severochema Liberec. 

Titul Manažer čtvrtstoletí získala Jana Malá, před-
sedkyně družstva Moravská ústředna a  v  soutěži 
Marketér roku 2017 uspěli Vývoj Třešť a Otava Písek. 
Blahopřejeme.

Svaz českých a moravských výrobních družstev vy-
hlásil pro rok 2018 již 18. ročník soutěže DESIGN 2018 
a  jedenáctý ročník soutěže INOVACE 2018, kde řada 
zajímavých družstevních výrobků obdržela ocenění, 
která jim byla předána na včerejším společenském 
večeru. 

Z  hlediska nových obchodních příležitostí a  kon-
taktů jsou pro řadu družstev významné účasti na 
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aveletrzích a  výstavách v  tuzemsku i  v  zahraničí. 
Pokračuje poskytování individuálních příspěvků na 
samostatné účasti družstev na výstavních akcích.

V oblasti, které se věnuje odbor zaměstnanosti osob 
se zdravotním postižením se nacházíme v přechod-
ném období. Jak ve smyslu legislativním (k  uznání 
zaměstnavatelů více než 50 % OZP – tedy i  45 VD - 
musí dojít do 30. 6. 2018), tak i v oblasti dalších změn 
podpory. Praxe ukazuje, že exekutiva (Úřad práce ČR) 
nebyla přes dlouhé období konzultací na změny při-
pravena, projevují se tendence systém více kompliko-
vat než zjednodušit. Je to také důsledkem nestabilní 
politické situace (a na MPSV i personálního stavu). 

V praxi se stále liší postoje některých poboček ÚP 
ČR k  posuzování žádosti o  příspěvek za 1. Q. 2018 
(poznámka redakce: text je aktuální ke dni uzávěrky 
tohoto vydání časopisu), konzultujeme s  družstvy 
a  zprostředkováváme metodická upřesnění indivi-
duálně i skupinově. 

Zvýšení limitů příspěvku od 1. 1. 2018 pomáhá spo-
lečně s pokračujícím dostatkem zakázek překonat do-
pad výrazného zvýšení minimální mzdy a mzdových 
tarifů, obáváme se však dalších návrhů na masivní 
zvyšování v  roce 2019 (vláda 1000 Kč, odbory 1500 
Kč, zaměstnavatelé žádají systémovost - pravidlo 40 
procent průměrné mzdy). Stávající úprava systému 
podpory nerefl ektuje objektivní potřebu zejména 
u skupiny VD zaměstnávajících vyšší podíl málo vý-

konných OZP, kde nelze očekávat růst produktivity 
práce a zdrojů z tržeb. Je dobře, že např. Česká televize 
zařadí do zpravodajství reportáž o „chráněné dílně“ 
jednoho z našich družstev. Je však otázkou, zda tento 
obraz „chráněné dílny“ vytváří správné povědomí 
veřejnosti o naší práci a cílech. 

Přes nedotažené personální změny na MPSV ČR se 
aktuálně snažíme obnovit jednání pracovních sku-
pin, která by navázala na práci do roku 2017, s cílem 
připravit a prosadit účinné změny nejpozději od roku 
2020, s využitím dat a zkušeností ze stávajícího sys-
tému a umožňující vhodnou diferenciaci ve prospěch 
„více potřebných“. 

Vážené dámy, vážení pánové, jak jsem zdůraznil, 
předpokladem toho, aby činnost svazu naplňovala 
převažující potřeby členských družstev, je naše vzá-
jemná komunikace. Na jejím základě může svaz cí-
leně prosazovat zájmy svých členů a poskytovat jim 
širokou škálu požadovaných služeb. Představenstvo 
věnuje těmto otázkám soustavnou pozornost. Vr-
cholnou příležitostí k zamyšlení nad tím, jak lze po-
třeby družstev ještě těsněji promítnout do praktické 
činnosti svazu, je i dnešní valné shromáždění. 

Děkuji vám za pozornost. 

JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD

(redakčně kráceno)
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Sportovní odpoledne
Stejně jako každým rokem i  letos 27. Valnému shro-
máždění SČMVD předcházel sportovní den. Dopole-
dne začal na golfovém hřišti v Poděbradech golfový 
turnaj, v  odpoledních hodinách následně probíhaly 
sportovní disciplíny. Letos se soutěžilo v kategoriích 

plavání, minigolf, pétanque a tenis. Zájemci si mohli 
zapůjčit kola a  vyrazit na výlet. Zajímavostí posled-
ních let je také nesoutěžní jízda na segwayích, která 
nechyběla ani letos. 

GOLF

TENIS

V areálu golfového hřiště bylo možné 
potkat i českou fotbalovou legendu 
Antonína Panenku.
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PÉTANQUE

MINIGOLF

PLAVÁNÍ
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SEGWAY

Někteří z účastníků akce vyrazili na výlet na kole či seqwayích

RYBOLOV

Vyhlášení výsledků sportovních soutěží
Golf
1. místo Ing. Martin Špryňar
2. místo Ing. Antonín Laš
3. místo Tomáš Klimeš
Minigolf
1. místo Ing. Jiří Adam
2. místo Ing. Jana Vlková
3. místo Ing. Josef Peřina, Josef Habart
Plavání
1. místo Ing. Martin Radič
2. místo Milan Kubiš, Ing. Jan Štěpán
3. místo Ing. Jana Vlková

Pétanque
1. místo Zdeněk Korbel, Pavel David

2. místo Ing. Josef Merta, Radko Dražil, 
Ing. Oluše Gajdošová

3. místo
Mgr. Kristýna Bukovská, 
Ing. Lenka Svačinová,
Bc. Michal Kučera

Tenis
1. místo Ing. Stanislav Mikeš
2. místo Ing. Martin Radič
3. místo Ing. arch. Boris Rýdl

Vítězové převzali ocenění z  rukou předsedy SČMVD 
JUDr. Rostislava Dvořáka za účasti generální ředitel-
ky SČMVD Ing. Soni van Deelenové,  ředitele odboru 

legislativně-právního SČMVD JUDr. Zdeňka Čápa 
a Ing. Petra Binara, vedoucího odboru metodiky péče 
o klienta společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.

Ocenění získali diplom a  medaile, které věnovalo 
družstvo Znak Malá Skála.

14  
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Odpolední posezení 

Společenský večer
Po sportovním odpoledni následoval společenský 
večer, po jehož zahájení byly vyhlášeny výsledky 
soutěží DESIGN VD 2018 a INOVACE VD 2018. 

Ing. Blahoslav Dobeš 
(obchodní ředitel, VD Moravská ústředna Brno)

Ing. Miloslav Meloun 
(předseda VD Kooperativa Uhlířské Janovice)

Ing. Martin Beran 
(předseda VD Dřevotvar Jablonné nad Orlicí)Ing. Leo Doseděl (předseda VD Moděva Konice)

Radek Chládek (předseda VD Vývoj Třešť)

15 
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Zleva: Ing. Soňa van Deelenová (generální ředitelka SČMVD), 
JUDr. Zdeněk Čáp (ředitel odboru legislativně-právního 
SČMVD), JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)

VD_7_2018.indd   15 29.06.18   11:12
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Text: Jana Henychová
Foto: Jana Henychová, 

Ing. Zdeňka Šopová, 
Mgr. Luděk Mazuch, Ivan Hladeček, 

Jana Petrovová, Mgr. Rodan Svoboda

Vyhlášení výsledků sportovních soutěží
Ocenění předali JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD) a Ing. Petr Binar (Kooperativa pojišťovna, a.s.).

Zdeněk Korbel (předseda VD Tvar Pardubice)
a Pavel David (předseda VD Elektro Pacov)

Ing. Martin Špryňar 
(ředitel VD Drupol Praha)

Bc. Michal Kučera 
(místopředseda VD 
Myjomi Brno),
Mgr. Kristýna Bukovská
(předsedkyně VD Drutěva 
Praha)
a Ing. Lenka Svačinová
(předsedkyně VD TEXman 
Liberec)

Ing. Jiří Adam
(předseda VD Lidová tvorba 

Uherský Brod)

Ing. Josef Peřina 
(předseda VD Kovin Hlubočky)
a Josef Habart 
(vedoucí obchodního útvaru 
VD Otava Písek)
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 OCENĚNÍ  DESIGN VD 2018
Náročné technické řešení stavby 
pro elegantně jednoduchý vzhled
Výrobce: Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
Autor: Ing. Radek Dolák

Kolekce módních kabelek
Výrobce: Sněžka, výrobní družstvo Náchod
Autoři: kolektiv autorů vývojového střediska 
Sněžka v.d. Třebechovice p. Orebem

Dámský zimní plášť – model 8052
Výrobce: MODĚVA oděvní družstvo Konice
Autorky: Bc. Lenka Pajchlová, Markéta Rozsívalová 

Projekt splnil náročné požadavky konkrétního zá-
kazníka s  protichůdnými parametry, které se při-
hlašovateli podařilo naplnit chytrým, technicky 
zdařilým a designově elegantním řešením, předsta-
vujícím zdařilý zakázkový projekt dobře využívající 
principy moderního průmyslového designu. 

Kolekce módních kabelek zaujme tvarově jednot-
ným stylem, změkčeným obrysem s půlkruhovým 
vybráním na horní straně. Toto pojetí podporuje 
kombinace malé a velké kabelky. Celkové tvarování 
je čisté a elegantní. 

Plášť je představitelem elegantního městského 
vycházkového oděvu v linii módních trendů s nad-
časovým přesahem, a to i vzhledem k dokonalému 
krejčovskému zpracování.

VD_7_2018.indd   17 29.06.18   11:13
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Kolekce Granátové mosty
Výrobce: Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
Autorky: Hana Stehlíková, Martina Cymbálová

Trendový pánský byznys oblek s vestou, 
italského střihu
Výrobce: Vývoj, oděvní družstvo v Třešti
Autoři: Jitka Dietzová, Michal Přibyl

Kolekce šperků Granátové mosty prezentuje autorsky uce-
lený názor na tvarové řešení soudobé sady šperků. Line-
ární řazení granátů, umocněné rámující linkou stříbra je 
funkcionalisticky vytříbené a stylové. 

Klouboví medvědi jsou vyráběni výhradně z  nej-
kvalitnějších materiálů a zaujmou svým precizním 
zpracováním. Obličeje jsou ručně vyšité a klasická 
skleněná očka dotvářejí jejich originální výraz.  
Nejedná se o hračky, nýbrž o sběratelské předměty 
z  limitované edice. Medvědi jsou výtvarně velmi 
působiví.

Klouboví medvědi Mona Bear
Autor: Květa Strnadová
Výrobce: Moravská ústředna Brno, družstvo 
umělecké výroby

Stůl EMA 
Výrobce: Ledenický nábytek výrobní družstvo
Autoři: Ing. Jan Bauernöpl

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

DESIGN VD 
2018

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

DESIGN VD 
2018

Oblek se vyznačuje nevtíravě elegantním střihem, velmi vhodně korespon-
dujícím s jemným vzorem kostky v látce. Celý komplet vyniká špičkovým 
řemeslným zpracováním včetně dekorativního detailu podšívky saka. 

Podnoží stolu je vyrobeno z masivních hranolů. Výrobce 
doporučuje skleněnou desku, aby vynikla konstrukce 
stolu. Stůl představuje ukázku vkusného vybavení a  je 
charakterizován jednoduchým elegantním tvarem, který 
odpovídá současným designovým trendům.

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

DESIGN VD 
2018

VD_7_2018.indd   18 29.06.18   11:13
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Soutěžní výrobek reaguje na přicházející trend tzv. 
Smart Cities a s tím souvisejících nových a budoucích po-
třeb municipalit. Představuje řešení stožáru veřejného 
osvětlení, který poskytuje kromě osvětlení ulic a veřej-
ných prostranství řadu dalších funkcionalit relevant-
ních pro potřeby měst, ve světle trendů modernizace 
regionální infrastruktury. Tento produkt je inovativní 
jak z hlediska použití a integrace moderních technologií, 
tak i řešení potřeb zákazníka.

Obsáhlá kolekce Medvídek 
zaujme jak osobitou aplikací 
zvířecího motivu v  měkkém 
materiálu, tak vhodnou kom-
binací nových střihů. Výtvar-
né zpracování vypovídá svojí 
kompaktností o funkčním pro-
pojení všech dílů a  doplňků. Je 
dosaženo vyššího uživatelského 
komfortu pro dítě i matku.

Předsíňový program VENTUM  představuje harmo-
nické sepětí funkčních, materiálových a  technolo-
gických aspektů v rovnováze s estetickým výrazem. 
Jedná se o program vhodný do soudobých i starších 
staveb pro svůj střídmý, vcelku neutrální, přesto 
emociálně působivý vzhled, funkční variabilitu a re-
spektování ergonomických parametrů. 

 OCENĚNÍ  INOVACE VD 2018
Smart stožár veřejného osvětlení 
výrobce: KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo 
Uhlířské Janovice
autor: Ing. Martin Svoboda

Kolekce MEDVÍDEK
výrobce: DITA výrobní družstvo invalidů
autor: kolektiv autorů DITA výrobní družstvo invalidů 

Předsíňový program VENTUM  
výrobce: Dřevotvar družstvo, Jablonné n. Orlicí
autor: MgA. Petr Novák, Studio Novague 

VD_7_2018.indd   19 29.06.18   11:13
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Soutěžním projektem je výrobek určený pro děti, chytře spo-
jující několik funkcí. Univerzální box BOXIE je sám o  sobě 
hračkou, ale současně umožňuje skladovat a převážet v inte-
riérech menší hračky. Poskytuje mnoho variant hry a využití, 
a  to jak v  domácím prostředí, tak i  ve veřejných zařízeních, 
kde se vyskytují děti.  Originalita a vysoká variabilita použití 
výrobku dokládají jeho inovativnost.

Univerzální box BOXIE
výrobce: TVAR, výrobní družstvo Klatovy
autor: MgA. Daniela Lašútová 

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

INOVACE VD 
2018

Soutěžní projekt představuje technic-
ky vyspělé a  automatizované řešení 
výrobní operace potřebné v  mnoha 
strojírenských provozech, kde dokáže 
zrychlit a  zefektivnit výrobu. Díky 
odbourání nároků na lidskou práci 
dokáže také snížit chybovost a zvýšit 
průměrnou jakost, a  celkově zvýšit 
produktivitu. Projekt je v  souladu 
s  nastupujícím trendem tzv. Průmy-
slu 4.0. 

Automatická výrobní linka ocelových prstenců   
výrobce: ELAP výrobní družstvo
autoři: kolektiv autorů 

Kolekce sektů řady TGM
výrobce: Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
autoři: Ing. Pavel Pastorek, Ing. Bohdan Špička 

Text: Ing. Věra Řeháčková 
Foto: archiv družstev + Jana Henychová

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

INOVACE VD 
2018

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ

INOVACE VD 
2018

Kolekce sektů je důstojnou aktualizací sady lahví na víno 
Templářských sklepů Čejkovice. Adekvátně reaguje na 
významné výročí a  vykazuje znaky originální inovace 
designu etikety.

VD_7_2018.indd   20 29.06.18   11:13
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Výrobní družstva na veletrhu 
Reklama Polygraf 2018

Na veletrhu Reklama Polygraf, který se uskutečnil 29. – 31. května na výstavišti PVA EXPO 
Praha, nechyběla mezi vystavovateli ani výrobní družstva. Své stánky zde měla družstva 
Cyklos Choltice a Tvar Pardubice.

Cyklos Choltice pravidelně vystavuje na největ-
ším světovém veletrhu polygrafi e DRUPA, který se 
koná každé čtyři roky v  Düsseldorfu. Jeho obchod-
ní partnery lze nalézt téměř ve všech evropských 
zemích, ale také v  Severní a  Jižní Americe, na Blíz-
kém Východě, v  Indii, Africe nebo v  Austrálii. Jak 
nás informoval manažer prodeje Miroslav Hruban, 
tentokrát se v družstvu rozhodli prezentovat na vý-
stavě v  České republice. Jako místo, kde ukázat své 

produkty tuzemským zákazníkům, vybrali právě 
veletrh Reklama Polygraf. Na této veletržní akci Cy-
klos Choltice představil svůj hlavní výrobní program 
- prezentoval se jako výrobce originálních strojů pro 
fi nální zpracování tiskovin. Na veletržním stánku 
bylo k vidění několik strojů vlastní výroby - zaoblo-
vač rohů CCR 40, rotační perforovací stroj RPM 350 
Plus, poloautomatická rýhovačka-perforovačka GPM 
450 SA a skládačka papíru CFM 700. Hlavním zámě-
rem družstva bylo předvést automatické rýhovací, 

VD_7_2018.indd   21 29.06.18   11:13
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perforovací a  děrovací stroje 
GPM 450 Speed a  AirSpeed 
450 v  kombinaci s  novinkou 
letošního roku skládacím mo-
dulem TriFold 360. 

Na základě poznatků získa-
ných při vývoji strojů v  ob-
lasti konečného zpracování 
tiskovin chce družstvo pokra-
čovat ve výrobě spolehlivých, 
kvalitních, uživatelsky přívě-
tivých a  cenově dostupných 
produktů i do budoucna. 

Tvar Pardubice, který je pra-
videlným vystavovatelem na 
veletrhu Reklama Polygraf, 
připravil pro návštěvníky 
akce pestrou nabídku plas-
tových obalů v  široké škále 
barevných odstínů a  potisků. 
Produkty jsou zhotoveny ze 
zdravotně nezávadného mate-
riálu – polypropylenu, který je recyklovatelný, tudíž 
šetrný k životnímu prostředí. Prezentovanou novin-
kou byly kelímky Popcup dekorované technologií 
IML, které jsou ideálním řešením pro prodej nápojů 
při hromadných společenských akcích. Kelímek Pop-
cup, vyráběný o objemu 0,3 l a 0,5 l, je lehký, neroz-
bitný, omyvatelný a stohovatelný. Dodáván může být 
v  čirém provedení nebo s  designem na přání podle 
typu akce.

Z  široké nabídky výrobků družstva, z  nichž tra-
dičně byl největší zájem o  šejkry, kosmetické dózy 
a  klickboxy - tentokrát s  potiskem „Lichožrotů“, si 

obaly, reklamní předměty či dárky na podporu pro-
deje mohl vybrat opravdu každý zákazník.

Tvar Pardubice je připraven vyjít vstříc i  těm kli-
entům, kteří požadují výrobu vlastního produktu na 
zakázku. Družstvo zajistí vývoj a  výrobu nástrojů, 
samotnou výrobu zboží včetně potisků i dopravu ho-
tových produktů do místa určení.

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

archiv družstva Tvar Pardubice

www.pva.cz

Markéta Koubová, Miroslav Baťa (Tvar Pardubice)
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aDRUCHEMA, družstvo pro chemickou 
výrobu a služby, Praha

Jako tradičnímu českému výrobci se vám daří dlou-
hou řadu let držet v povědomí české značky Herkules, 
OVO, Mefi sto, ale i řadu dalších skvělých výrobků. Co 
byste dal jako tip výrobcům, kteří se s  prosazením 
vlastní značky potýkají?

Měli by si především stanovit jasný cíl, čeho chtějí 
dosáhnout a  následně defi novat jednotlivé kroky, 
které mají reálnou šanci je k tomuto cíli dovést. Urči-
tě je důležité, jestliže jejich vlastní značka je už řadu 
let na výsluní a primárně půjde o udržení si stávající 
pozice anebo je to nějaký brand, který potřebují vy-
táhnout tzv. z přízemní do horních pater. A v nepo-
slední řadě je to i otázka fi nančních prostředků, které 
budou mít pro tyto účely k  dispozici. Ale asi úplně 
nejdůležitější je mít tým schopných a  kreativních 
lidí. A pokud mi vlastní zkušenosti chybí, protože ve 
fi rmě nemusím mít přímo marketingové specialisty, 
tak se určitě nebát obrátit se na odborníky z oblasti 

marketingu. Druchema má to štěstí, že vlastním tý-
mem zkušených lidí disponuje, ale i my v této oblasti 
spolupracujeme s řadou externích fi rem. 

Jaké marketingové akce chystáte pro nejbližší ob-
dobí?

V letošním roce dále pokračujeme v marketingovém 
postupu především u  lepidel Herkules. Pro vybrané 
obchody jsme připravili další rozšíření prodejních 
ploch o značkový prodejní stojan. Umístěn bude vedle 
regálového prodeje. Došlo tak ke zvýšení vizuálního 

i plošného rozsahu nabídky a komuni-
kace značky a podléhajících produktů. 
Připravujeme další možnosti způsobů 
vystavení a  prodeje pro větší rozší-
ření tržního podílu značky Herkules 
v  segmentu školních a  kancelářských 
lepidel. Budeme dále rozšiřovat způ-
soby prodeje o  nové formy balení 
a  umístění v  prodejních místech, tak 
aby vznikl další prostor pro pozitivní 
reakci zákazníka. Dále se budeme vě-
novat rozšiřování prezentace značky 
v médiích. Velký rozsah bude věnován 
tisku, který se tradičně věnuje oblasti 
školních potřeb. Dále bude nově rozší-
řena komunikace v  on-line prostředí. 
A  v  neposlední řadě plánujeme i  další 

23 
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Družstvo DRUCHEMA patří k  tradičním českým výrobním fi rmám, které se specializují na 
široké spektrum produktů pro každodenní využití. Jedná se zejména o produkty zaměřené na 
dům a zahradu, hobby, autokosmetiku nebo sport a volnočasové aktivity. Nejznámější produkty 
v  portfoliu společnosti jsou barvy na vejce OVO, autokosmetika TEMPO, lepidlo na papír 
HERKULES či lyžařské vosky SKIVO. Při návštěvě družstva jsme měli možnost prohlédnout si 
výrobní provoz a současně vznikl i následující rozhovor.

ROZHOVOR

Ing. Jiří Daněk
předseda družstva

Druchema Praha
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a vysílání úspěšných TV spotů v nejdůležitějším obdo-
bí – začátku školního roku.

V současné době mají výrobci problém s dostatkem 
kvalitních a  odborných pracovníků. Jak se s  tímto 
problémem v družstvu potýkáte?

Jako každá fi rma i my se občas potýkáme s absen-
cí dostatku kvalifi kované síly. Naštěstí stavíme na 
relativně stálém pracovním kolektivu, a  to jak na 
úrovni vrcholového a středního managementu, tak 
i na dělnických pozicích. Loajalita k fi rmě zde není 
jen prázdným slovem. Při hledání nových pracovní-
ků se snažíme najít spolehlivé lidi, u kterých je vidět 
ochota se učit novým věcem. To je hrozně důležitý 
faktor, protože bez něj by při současném nedostatku 
vysoce kvalifi kovaných pracovní síly nemohly čes-
ké fi rmy vůbec fungovat. Obecně je problém v tom, 
že bohužel hlavně řemeslné práce a práce související 
s výrobou nejsou v současné době až tak atraktivní. 
A sehnat dnes nového kvalifi kovaného pracovníka, 
který navíc bude spolehlivý a ve fi rmě vydrží něko-
lik let, je téměř nadlidský úkon. Mnoho lidí si však 
váží toho, že mohou pracovat ve stabilní české fi rmě.

Pokud by měl někdo skutečně zájem o  práci, ale 
neměl by například odborné vzdělání v oblasti che-
mického průmyslu, našli byste práci i pro něj?

Kdo chce pracovat, práci si najde – říká se. U nás ji 
najde určitě. A pokud se mu nebude dostávat odbor-
ných znalostí a zkušeností, rádi ho zaškolíme. Ať již 
ze strany zkušených kolegů nebo i formou odborných 
externích školení. Náklady přirozeně hradí družstvo 
– i to je mnohdy forma důležitého benefi tu.

Jste výrobcem tradičního českého lepidla Herkules. 
Můžete ho představit těm, kteří ho dosud neznají?

Lepidlo Herkules je asi nejznámější české lepidlo. 
Druchema jej uvedla na trh už na přelomu 50. a 60. 
let 20. století a od té doby je bez přerušení vyráběno. 
Během let prodělalo jen několik úprav balení a etike-
ty, přičemž jeho složení zůstává stále téměř neměnné. 

Herkules je disperzní lepidlo na bázi polyvinylacetá-
tu, které neobsahuje organická rozpouštědla, je ne-
hořlavé a ředitelné vodou. 

Herkules je také schválen Státním zdravotním ústa-
vem jako zcela nezávadné lepidlo vhodné pro styk 
s  potravinami a  je tak využíváno třeba pro lepení 
obalů nejrůznějších druhů potravin. 

Z  původního retro obalu jste řadou let vyvinuli 
i  vzhledově lákavý výrobek v  mnoha provedeních 
a  jeho redesign láká již z  prodejních regálů. Jaké 
druhy balení byste konkrétně doporučil a pro jaký 
účel?

Lepidlo Herkules je, dá se říci, naší vlajkovou lodí. 
Z nabídky si může vybrat rozhodně každý a dávno se 
nejedná jen o tekuté lepidlo, které se natírá výhrad-
ně štětcem, i když to vyrábíme samozřejmě stále dál 
také. Nyní vyrábíme Herkules i ve formě lepících ty-
činek v několika velikostech. Zajímavostí jsou třeba 
tyčinky Mizím – jsou vhodné zejména pro děti, do 
škol, do hodin ručních prací nebo k vytváření jedno-
duchých papírových prezentací.   Tyčinka je vhodná 
k lepení papíru, tkanin, korku a dalších savých ma-
teriálů. U tyčinky Mizím po nanesení zůstává na po-
vrchu obarvená stopa, která během krátké doby zcela 
zmizí. Při lepení je tak nepřehlédnutelně označeno, 
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akde je lepidlo naneseno, čímž se předejde zbytečnému 
nánosu lepidla do míst, kde být nemá. Klasické lepící 
tyčinky Herkules jsou pak k dispozici ve více velikos-
tech. Kromě toho máme též před časem redesignova-
nou sadu Herkules obsahující i klasické tekuté lepidlo 
Herkules - tam je opravdu široké použití do škol, 
kanceláří ale i do domácí dílny. Lepidlo se dá koupit 
v nejrůznějších velikostech až do půlkilového balení. 
Některé z menších balení jsou opatřeny aplikátorem 
pro snadnější použití. Herkules má skutečně široké 
použití - lepí papír, dřevo, korek, kůži, dřevovláknité 
materiály a další savé materiály. Zvláště je vhodný na 
lepení fotografi í, slepování dřevěného nábytku, ko-
žených výstelek obuvi apod. 

Začátek roku přivítá řadu nových školáků – co by 
nemělo prvňáčkům chybět a  jaké novinky pro ně 
chystáte?

Pro školáky máme výrobků hned několik. Kromě le-
pících tyčinek můžeme nabídnout dokonce provedení 
v modré a růžové barvě pro kluky a holky - určitě se 
zde dá využít i  lepidlo Mizím. Prvňáčci budou mít 
jistě radost i ze školního kufříku s náplní – papírový 
kufřík naplněný základními potřebnými pomůckami 
nalezne určitě uplatnění jak ve škole, tak pro tvoři-
vou činnost. Obsahuje stírací tabulku A4, popisovač, 
pastelky, Herkules lepidlo 30 gramů, gumu, voskov-
ky, tužku, nůžky a  pravítko dlouhé 20 centimetrů. 
Kufřík je vyroben z  odolného vícevrstvého papíru 
s polaminováním, designově byl vytvořen podle pů-
vodního českého výtvarného návrhu. Určitě se bude 
malým školákům líbit.

Čert a výrobce nikdy nespí. ☺ Velikonoce jsou sice 
daleko před námi, ale věřím, že již nyní myslíte na 
to, abyste na jaře 2019 nabídli zákazníkům široký 
sortiment výrobků značky OVO. Na co všechno se 
můžeme těšit?

Pro ty, co rádi zdobí vajíčka klasickými barvami, 
máme k dispozici tyto barvy kusově či v sadách ba-
rev, s obtisky a podobně. Barvy jsou k dispozici také 
v tabletách či v gelové formě. Některé se nanášejí na 
vajíčka postaru, jiné ve „studené“ gelové formě po-
mocí rukavic. Dají se tak vytvářet velmi kreativní 
dekorace a spolu se sadami perleťových, stříbrných či 
zlatých efektů vzniká široká škála barev podle typu 
i provedení, ze které si může vybrat skutečně každý. 
Kromě naší stále nabídky barev na vajíčka, obtisků či 
oblíbených košilek s barevnými motivy máme nově 
i kreativní set Skřítci, Víly či Jarní květiny. Zejména 
smršťovací košilky jsou oblíbené u  těch zákazníků, 
kterým vadí občasné obarvení bílku při loupání – 
tento typ dekorace nemá žádný vliv na skořápku 
vajíčka. Navíc má nespornou výhodu, pokud se vám 
omylem vajíčko rozbije třeba v  kabelce – drží stále 
pohromadě. Různé sady pak pomáhají myslet na vše, 
co k barvení potřebujete. Můžete tak vytvářet vajíčka 
plnobarevná, ale i ve formě mramoru nebo dá s říci, 

metalízového efektu. Obtisky pak máme v  nejrůz-
nějších variantách – současné obtisky se snadno ve 
vodě odlepí a  minimálně se trhají při lepení, oproti 
retro obtiskům. Dají se dát jak na vajíčko obarvené 
barvou, tak přírodní vajíčko. Design pak je od klasic-
kých obtisků se zvířátky a velikonočními motivy až 
po design připomínající klasické namalované vajíčko 
– zejména tyto ornamenty vypadají dobře třeba i na 
vajíčku obarveném cibulovými slupkami. Co se týče 
novinek, prozradím, že chystáme ještě širší nabídku 
obtisků a  široké spektrum nabídky oblíbených de-
korací na vajíčka - nechte se překvapit. Jedno je jisté 
– výrobky OVO o Velikonocích u vás doma rozhodně 
nesmějí chybět.

Vaše družstvo kromě Herkulesu a  sortimentu na 
zdobení vajíček OVO nabízí také širokou škálu by-
tové chemie. Jaký výrobky byste na běžnou údržbu 
podlah, kuchyně a koupelny doporučil?

Každý byt má jinou podlahovou krytinu a jiné vyba-
vení a doporučil bych tedy navštívit naše internetové 
stránky, kde zájemci získají podrobnosti o  jednot-
livých výrobcích. Co určitě využijete, jsou výrobky 
řady MEFISTO. Nabídka obsahuje čistič na trouby 
a  sporáky či glazované povrchy, speciální čistič pro 
sklokeramické desky, čistič pro krbová skla, a samo-
zřejmě i přípravek na mytí nádobí. V dnešní době má 
sice většina domácností myčku, ale i tak má většinou 
každý doma u  dřezu nějaký přípravek pro rychlé 
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umytí kousku, který zrovna potřebuje, nebo věcí, 
které do myčky nemůžete dát. Pomocníkem pro tyto 
účely je pak i velmi jemný písek k čištění předmětů 
se smaltovaným či glazovaným povrchem. Na vytí-
rání lze doporučit náš prostředek MYJETO EXTRA. Je 
určen na silně znečištěné podlahy nejrůznějších po-
vrchů. Dá se navíc koupit jak v klasickém litrovém ba-
lení, tak ekonomicky výhodnějším balení pět a deset 
litrů, kde dochází k výrazné úspoře – je tedy vhodný 
i při využití do větších domácností, rodinných dom-
ků ale i  pro fi rmy. Když už jsme u  rodinných domů 
ale i chat či rekreačních objektů, může se vám hodit 
i přípravek pro septiky a suché záchody BIOGOLEM. 
Dá se použít i pro lapače tuků, odpadní jímky a po-
dobně. Obsahuje nezávadné bakterie, které rozkládají 
organické látky usazené v potrubí. Z dalších výrobků 
je určitě zajímavá tradiční řada BISTROL - jedná se 
o samolešticí voskové emulze na podlahy – v různých 
provedeních, například s  protiskluzovou přísadou 
nebo na kamenné plochy, na dřevo a parkety, na dlaž-
bu a lino či speciální přípravek na porézní materiály. 

Máte v nabídce také něco pro zahrádkáře?
Zahrádkáři určitě znají náš BIO KOMPOSTER – 

urychlovač zrání kompostu. Jedná se biologicky 
aktivní, ekologicky nezávadný přípravek k rozkladu 

organických látek v zahradních kompostech. Podsta-
tou tohoto vysoce účinného biologického přípravku 
je směs bakteriálních kultur, enzymů a živin nutných 
pro činnost mikroorganizmů. Výsledkem působení 
přípravku je urychlení rozkladu organických látek 
v zahradních kompostech. Majitelé chat a zařízení ze 
dřeva pak jistě ocení lihová mořidla k barvení dřeva 
a porézních materiálů v široké řadě barevného pro-
vedení či klasický výrobek HYDROVOSK – jedná se 
o voskovou emulzi k moření dřeva a podlah. Je určen 
k povrchové úpravě přírodního dřeva v interiérech. 
Používá se k ošetřování parketových nebo dřevěných 
podlah, k moření obkladů, trámů nebo jiných výrob-
ků ze dřeva. Po zaschnutí vytvoří Hydrovosk ochran-
nou voskovou vrstvu s mírným leskem, která chrání 
dřevo před znečištěním a povrchovým poškrábáním.

Počasí bývá občas vrtkavé – jak čelit neočekávané-
mu neočekávané počasí?

Čelit můžete pomocí sortimentu z naší nabídky pod 
značkou TAGAL. Jedná se o  sadu výrobků určených 
k  ochraně kožených výrobků – samolešticí krémy 
a čistič. Pokud se vydáte pod stan, a chcete, aby vám 
do něj nepršelo, můžete použít náš přípravek TAGAL 
IMPREGNACE na kůži a textil – dá se použít na oděvy, 
stany a další textilie, kde není zájem, aby došlo k je-
jich promočení. A  pokud by vás snad uprostřed léta 
přepadl někde v horách sníh, můžete vyzkoušet i naše 
TEKUTÉ ŘETĚZY, které se dají použít na podrážky bot 
nebo hůl a podobně. ☺

Kde se dají vaše výrobky koupit?
Naše výrobky jsou v běžné obchodní síti široce do-

stupné a troufám si říci, že téměř v každé drogerii, su-
permarketu nebo hobbymarketu něco od nás najdete. 
Zájemci však mohou využít i náš e-shop na stránkách 
www.druchema.cz. Je možné navštívit také naši pod-
nikovou prodejnu v  sídle družstva na adrese Služeb 
753/3, Praha 10 - Strašnice . Podrobnější informace lze 
nalézt na našich internetových stránkách.

Druchema byla založena 4. června 1951 v  Praze 
a  v  průběhu let se stala největším českým che-
mickým družstvem a  zavedeným výrobcem kva-
litních českých produktů. Dokonce patří k  jedné 
z mála fi rem, které se doposud udržely plně v ru-
kou českých vlastníků. 

Společnost neustále prochází průběžnou trans-
formací, která z  ní dnes činí plně konkurenční, 
moderní chemickou společnost evropského for-
mátu. Veškeré výrobky Druchemy jsou vysoce 
účinné, laboratorně zkoušené a  atestované, plně 
vyhovující platným ekologickým předpisům a ev-
ropským normám. Druchema patří mezi přední 
dodavatele na český trh a vyváží své výrobky také 
do zemí Evropské unie a dále do východní Evropy.
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Česká ekonomika stále vykazuje velmi solidní 
výsledky, ať už jde o  růst přidané hodnoty jed-
notlivých odvětví nebo o  přebytky zahraničního 
obchodu, ve srovnání s  mnohými předchozími 
léty nebo i  ohledem na  ostatní členské země EU. 
Je stále patrnější, že se však začíná přibližovat 
limitům svých možností, z nichž tím největším je 
nedostatek pracovníků. České hospodářství se tak 
vlastně stává obětí svého vlastního úspěchu.

NENÍ KOHO ZAMĚSTNAT. 
Aktuálně tou největší bariérou pro další růst je 

nedostatek pracovníků. Situace na českém trhu prá-
ce se dostala tak daleko, že míra nezaměstnanosti 
není pouze nejnižší v  rámci celé EU, ale současně 
je i nejmenší v celé novodobé historii ČR. Současně 
zde panuje i nejvyšší zaměstnanost, a to jak tuzem-
ských, tak zahraničních pracovníků, a přitom stále 
přibývají další volná místa. Aktuálně je dokonce už 
více volných míst než nezaměstnaných. Když navíc 
vezmeme v úvahu pouze ty nezaměstnané, kteří jsou 
schopni či ochotni nastoupit do zaměstnání během 
14 dnů a aktivně si práci hledají, připadají na jedno-
ho nezaměstnaného dokonce dvě volná místa. Není 
proto náhodou, že se nedostatek zaměstnanců stal 
největší brzdou dalšího růstu výroby průmyslových 
podniků. Nejsou to slabé zakázky nebo nedostatek 
fi nancí jako před deseti lety, které trápí tuzem-
ské fi rmy, a přitom jak se zdá, může být ještě hůře. 
Ostatně situace ve stavebnictví nebo ve službách 
není o moc lepší, jen není tak dobře podchycená ve 
statistikách nebo průzkumech jako v průmyslu. 

Koho fi rmy hledají, přitom není nijak překvapivé. 
Top desítka nejhledanějších pozic zůstává za posled-
ního půldruhého roku téměř beze změny, narůstají 
pouze počty žádaných zaměstnanců. Na prvním 
místě zůstávají montážní dělníci, následovaní po-
mocnými dělníky ve výrobě, ve stavebnictví, řidiči, 
řemeslníky, nástrojáři atd. Volných míst je podle 
údajů úřadů práce už více než 283 tisíc. V tomto čísle 
ovšem nejsou zdaleka započteny všechny neobsa-
zené pozice, protože fi rmy své zaměstnance hledají 
mimo úřady práce přes pracovní agentury. S  ohle-
dem na rekordní zaměstnanost a  rostoucí míru 
participace je přitom jasné, že většina těchto míst 
zůstane (navzdory praktikám přetahování zaměst-
nanců) nadále neobsazená až do doby, než zřejmě při 
další recesi zase zmizí z nabídky. 

Z tohoto pohledu lze tedy pro fi rmy jen těžko najít 
nějakou dobrou zprávu nebo dokonce jednoduché 
řešení. Krátkodobou možností může být „dovoz“ 
pracovníků ze zahraničí, nicméně i to je s ohledem 
na lepšící se ekonomickou situaci kolem nás stále 

Limity českého hospodářství
větším problémem. Jak ukazují statistiky pracov-
ní migrace v zemích EU, atraktivita ČR nemusí být 
pro východoevropské zaměstnance až tak bezbřehá, 
jako byla třeba ještě před dvěma lety. Řešením, kte-
ré se proto logicky nabízí, jsou především investice 
do nových technologií, které potřebu zaměstnanců 
zmírní či oddálí. To druhé slovo je v  tomto směru 
na místě s ohledem na fakt, že i  tolik propagovaný 
tzv. Průmysl 4.0 se bez kvalifi kovaných lidí neobe-
jde. I  zde totiž časem začnou lidé chybět a  na vině 
nejspíše bude školství, které se ubírá svým vlastním 
směrem bez ohledu na strukturu ekonomiky.

DOBA SLABÉ KORUNY JE PRYČ.
Tím druhým problémem, který začínají tuzemské 

podniky pociťovat ve vyšší míře, je posilování čes-
ké měny vůči euru. Sice máme za sebou krátký čas, 
kdy se koruna odpoutala od svých post-exitových 

maxim a vrátila se zpět k hranici 26 korun za euro, 
nicméně půjde nejspíše jen o přestávku v rámci dlou-
hodobého trendu posilování. I sama centrální banka 
předpokládá, že koruna ještě v letošním roce prolo-
mí hranici 25 korun za euro a v průběhu roku 2019 
se dokonce přiblíží na dohled 24 CZK/EUR. A nejspí-
še ji v  tomto směru bude ČNB i  nadále podporovat 
zvyšováním jejích úrokových sazeb. Výhoda slabého 
kurzu po třech a půl letech trvání kurzového reži-
mu je zcela pryč, a navíc je třeba počítat s možností, 
že koruna bude ještě dohánět čas „ztracený“ právě 
umělým oslabením. Jediné, co jí v tomto směru může 
brzdit, je obrovský balík spekulativního kapitálu, 
který v  posledních třech letech do ČR přišel. A  ča-
sem zase opět odejde. Kdy (vůbec), jak rychle a co to 
přesně udělá s  kurzem koruny, však nikdo přesně 
předem neví. Připravit se na dobu, kdy koruna opět 
začne dobývat nová maxima, přitom není nemožné. 
Ostatně z  průzkumů centrální banky vyplývá, že 
právě proti posílení koruny je aktuálně zajištěno 
nejvíce exportérů za posledních osm let (delší prů-
zkum k dispozici není).
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PRŮMYSLU?
Třetím problémem, kterému bude muset časem 

čelit významná část tuzemského průmyslu, je útlum 
evropského automobilového trhu. Trhu, který zaží-
vá už šest let trvající boom poptávky po nových au-
tech a  který se přibližuje svému nasycení. Ostatně 
trend prodejů nových vozů naznačuje, že k  tomuto 
bodu už není ani daleko. A to ponechávám stranou 
důsledky případného vyhrocení obchodní války, 
které by se mohlo automobilového průmyslu rovněž 
dotknout, vzhledem k tomu, jak významná je subdo-
davatelská pozice tuzemských fi rem nejen ve vztahu 
k tuzemským automobilkám, ale i k těm působícím 
na zahraničním i na americkém trhu. Nicméně zpět 
k  současnému vývoji. Trend prodejů nových vozů 
už výrazně zpomaluje a v lepším případě bude letos 
růst prodejů na evropském trhu do jednoho procen-
ta. Jako podpora poptávky možná na chvíli zafungu-
jí nová opatření v podobě zákazů vjezdu dieselových 

automobilů nebo dotace na „ekologické“ elektro 
vozy, nicméně tato opatření obvykle nemění trend, 
pouze posunují poptávku v čase. Vzhledem k tomu, 
že automobilový průmysl představuje třetinu celé-
ho tuzemského průmyslu, respektive tvoří cca 10 % 
HDP, bude zpomalení poptávky po nových autech 
vidět i na celkových výsledcích celého hospodářství. 

Na jedné straně se můžeme i letos těšit z výborných 
výsledků české ekonomiky, na straně druhé jsou tato 
čísla „vykoupena“ vyšším tlakem na tuzemské – zvláš-
tě pak malé a střední – fi rmy. Nejde totiž jen o ty nej-
větší výše uvedené bariéry či problémy, ale také o růst 
nákladů, nejenom těch mzdových, ale i energetických, 
materiálových apod., v  situaci omezených možností 
zvyšovat vlastní ceny produkce. Příznivý vývoj eko-
nomiky má tak i svoji cenu, se kterou je nutné počítat, 
i když nemusí být na první pohled až tak vidět. 

Text: Ing. Petr Dufek
Foto: archiv autora

Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal 18. června 
u  příležitosti svých stých oslav mezinárodní 
odbornou konferenci s  názvem Budoucnost prů-
myslu, na níž přední zahraniční i čeští odborníci 
a  podnikatelé hovořili o  nových trendech v  prů-
myslu, jako jsou digitalizace, robotizace a  s  nimi 
spojenými nároky na školství a vzdělávání. Večer 
čeští průmyslníci oslavili 100. výročí na slavnost-
ním galavečeru ve Španělském sále Pražského 
hradu spolu s  předsedou a  zástupci vlády, diplo-
macie a zahraničních průmyslových svazů. Oslavě 
udělil záštitu prezident republiky.

Právě 18. června uběhlo přesně 100 let od vzniku 
prvního Českého svazu průmyslníků. Ten byl zalo-

Svaz průmyslu a dopravy ČR oslavil 100. výročí

žen ještě před vznikem samostatné Československé 
republiky. V  jeho činnosti pokračovaly další prů-
myslové svazy, mezi nimi například Ústřední svaz 
československých průmyslníků nebo Ústřední svaz 
československého průmyslu, od roku 1990 pak dneš-
ní Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Na galavečer do Španělského sálu Pražského hradu 
dorazilo na pozvání SP ČR přes 350 hostů, kteří si 
připomněli historii průmyslu v  Česku a  Českoslo-
vensku a nahlédli, jakým směrem se průmysl bude 
ubírat v  budoucnosti. Při této příležitosti SP ČR 
poděkoval všem průmyslovým podnikům za jejich 
velký přínos pro celou Českou republiku.

Zdroj: SP ČR
(-rs-)
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Průmyslové fi rmy a  průmyslovou výrobu v  příš-
tích letech promění postupující digitalizace a au-
tomatizace výrobních a dalších fi remních procesů. 
Přizpůsobit se tomuto trendu budou muset také 
zaměstnanci. Klíčová pro úspěšné zachycení to-
hoto trendu bude součinnost státu, který se bude 
muset angažovat ve vybudování potřebné digi-
tální infrastruktury. Firmy se už na změnu při-
pravují a do nových digitálních technologií, často 
označovaných jako Průmysl 4.0, investují.

Mezi hlavní technologie, které ovlivní budoucnost 
průmyslové výroby, patří pokročilé průmyslové ro-
boty, internet věcí a aditivní výroba, nazývaná také 
3D tisk. Rozdíl mezi pokročilým a  tradičním 
průmyslovým robotem je ve schopnosti au-
tonomně zpracovávat informace ze svého 
okolí a používat je pro rozhodování. Díky ní 
jsou tyto roboty mnohem fl exibilnější a doká-
žou plnit úkoly, které jdou za hranici možnos-
tí tradičních robotů. Pokročilé roboty samy 
vytvářejí velké množství dat, které zpraco-
vávají centrální fi remní informační systémy 
pro potřeby optimalizace výrobních pro-
cesů. Použití pokročilých robotů je už dnes 
běžné v  elektronickém, automobilovém 
a leteckém průmyslu.

Internet věcí je nedílnou součástí digita-
lizace výroby a  celé fi rmy. Instalací a  na-
pojením vzájemně propojených senzorů výrobního 
procesu na software, který je schopen jejich infor-
mace zpracovat, se vytváří jak fyzický systém výro-
by, tak jeho digitální, kybernetická podoba. Vznikají 
digitální dvojčata výrobků, výrobních prostředků 
a zařízení a celých továren. Jednotlivé prvky toho-
to systému se samy stávají digitálními zařízeními, 
která lze řídit pomocí algoritmů. Internet věcí se už 
rozšířil do oblasti těžby ropy a plynu nebo automo-
bilového průmyslu.

Aditivní výroba se stává součástí digitalizovaných 
systémů konstrukce a  návrhu výrobků. Díky 3D 
tisku lze vyrábět složité digitálně navržené modely 
v  jednom technologickém kroku. Aditivní výrob-
ní technologie zásadně zjednodušují celý výrobní 
proces, zrychlují vývoj nových výrobků a umožňují 
individualizaci konečných produktů. 

České fi rmy se na nástup digitalizace připravu-
jí. Podniky jsou dnes mnohem lépe informované 

Trendy a výzvy, kterým bude čelit 
český průmysl

o  možnostech a  výhodách digitalizace výroby a  fi -
remních procesů než před dvěma roky. Nakupují už 
řešení, která se opírají o chytré senzory, analytická 
měření nebo umožňující prediktivní diagnostiku. 
Roste také zájem fi rem o  propojení dat z  návrhu 
a výroby konkrétního produktu s provozními daty, 
které vznikají při jeho používání.

K investicím do automatizace motivuje fi rmy také 
nedostatek pracovníků. „Viděli jsme to na regionál-
ních seminářích, které jsme o  nasazování techno-
logií Průmyslu 4.0 pořádali. Část fi rem raději řeší, 
jak zvýšit kapacitu výrobu pomocí digitalizace, než 
aby najímali další ukrajinské dělníky. Vědí, že to po-

může jejich konkurenceschopnosti i  do 
budoucna,“ uvádí Jiří Holoubek, člen 
představenstva Svazu průmyslu a do-
pravy ČR a ředitel společnosti Elcom.

Rychlejšímu zavádění digitálních 
technologií často brání dlouho zažité 
fi remní postupy. Příkladem může být 
využívání prediktivní údržby. Místo 

předem plánovaných odstávek na 
údržbu je možné díky datům o  sku-
tečném stavu strojů k  opravám při-
stupovat, až když je to nutné. Tím lze 
zvýšit využitelnost výrobních linek. 
Proti používání prediktivní výroby 
jdou ale podnikové bezpečnostní 

normy, které trvají na dodržování lhůt pro údržbu 
a využívání prediktivní údržby nedovolují.

V  oblasti 3D tisku zatím české průmyslové fi rmy 
spíše hledají možnosti, jak tuto technologii využívat. 
Roste počet fi rem, které si aditivní výrobu z  kovu 
chtějí vyzkoušet. Jednou z překážek většího rozšíře-
ní 3D tisku z kovu je pořizovací cena tiskáren, která 
se u  nejčastěji poptávaných modelů pohybuje mezi 
10 a 20 miliony korun. Firmy ovšem musí mít výrob-
ní program, kde lze 3D tisk optimálně využít. Kromě 
3D tisku z plastu a kovu se začíná rozšiřovat také 3D 
tisk z písku, který lze uplatnit třeba při výrobě pro-
totypů a vzorů pro odlévání.

Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje, aby větší 
investice do automatizace získaly podporu v  rámci 
nových pravidel pro investiční pobídky. 

Zdroj: SP ČR
(-vr-)
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Nejenže nemáme, ale ani nesmíme zapomínat na 
širší souvislosti. Pokud chceme poznat, co se sku-
tečně děje, musíme konat na základě faktů, protože 
bez dat je to o pocitech a domněnkách.  Společen-
ská odpovědnost fi rem (dále SOF) je dnes koncept, 
kterým se podniky přiznávají ke své spoluodpo-
vědnosti za stav a  funkčnost společnosti. Ale nic 
nefunguje samo o sobě. Proto podniky podle toho-
to konceptu doplňují své tradiční ekonomické cíle 
o cíle zaměřené na sociální, etická, enviromentál-
ní aj. hlediska. Aktivity v  rámci společenské od-
povědnosti směřují k ochraně životního prostředí 
a těsnější kooperaci s místní správou a zájmovými 
skupinami. Tyto aktivity vedou nesporně ke zlep-
šení správy regionů společnosti obecně.

Již dnes je několik důvodů, proč se dobře řízené fi r-
my ve stále větší míře věnují oblasti SOF, ale pouze je-
den je dominantní. Je to skutečnost, že stakeholders 
(osoby, instituce, organizace, co mají vliv na chod 
fi rmy a nebo jsou fungováním fi rmy ovlivněni) toto 
prostě očekávají. Vnímání fi rmy jako společensky 
odpovědné je důležitou součástí jejího nehmotného 
kapitálu, který dnes často tvoří již značnou část cel-
kové hodnoty fi rmy. V nejvyspělejších zemích, kam 
chceme patřit, tvoří až 85 procent celkové hodnoty. 
To je natolik velká hodnota, že musí být chráněna 
a kontrolována.

Předpokládáme, že značná část fi rem aktivity spa-
dající do oblasti SOF praktikuje, ale přímo je tímto 
termínem nepojmenovává. Vzhledem ke strategické 
důležitosti těchto aktivit je více než smysluplné po-
skytnout nástroj, jak se k tomuto konceptu postavit. 
Přispívají k  tomu například soutěže či řada dalších 
aktivit. Neexistence takovýchto přístupů by z dlou-
hodobého hlediska mohla konkurenceschopnost 
českých podniků na evropském trhu zkomplikovat. 

Dovolujeme si menší exkurz do přírody. Donedáv-
na se na půdu pohlíželo, jen jako na producenta po-
travin, na les jen jako na producenta dřevní hmoty 
atp. V obou případech jde totiž o důležitého klimatic-
kého činitele, který příznivě ovlivňuje a usměrňuje 
oběh vody, chrání půdu atp. Lesy jsou skutečným 
produkčním zázrakem. Zvláštní význam nabývají 
jejich obecně prospěšné funkce. Lesy, to jsou zele-
né plíce a vynikající regulátor klimatu. Ze vzduchu 
fi ltrují prach a  škodlivé látky, zpomalují proudění 
vzduchu a  působí na vyrovnávání teplot. Lesy jsou 
také zdrojem  pitné vody, lesy hromadí a  čistí vel-
ká množství srážek a  regulují oběh vody daleko za 
hranicemi svého ekosystému. Toto je obecné kon-
statování, proto vedle zemědělských družstev i pro 
výrobní.

Půda je vlastně banka do které ukládáme vodu. 
Technicky upravenou přírodu (vodoteče, rozsáhlé 

Společenská odpovědnost fi rem
půdní bloky atp.) je třeba rozvolnit do přírodě blíz-
kých tvarů. Jak k vodě přistupovat, zejména v době 
očekávaných klimatických změn s  malými fi nanč-
ními náklady. Odpověď zní, že předvídaná adap-
tace na změnu je nejlacinější. Přitom stále platí, že 
bez vyrovnané bilance organických látek v půdě se 
snižuje obsah humusu a následně se zhoršují půdní 
vlastnosti. 

Problém je dnes v  tom, že klimatická změna, za 
kterou zdaleka nemohou jen zemědělci je již tak sil-
ná, že ji musíme začít intenzivně čelit. Tak jak říká 
RNDr. Václav Cílek, že z  dlouhodobého hlediska se 
v globálním měřítku stále víc posouváme do propo-
jeného pole klimatické, energetické a  potravinové 
nestability, která má tyto hlavní složky:

1. Stav krajiny. Potřebujeme krajinu s  vysokou 
vodní retencí a schopností ukládat uhlík. Závažným 
středoevropským problémem se stává plošná ků-
rovcová kalamita s dopadem na hydrologické funk-
ce krajiny (les jako jímka vody).

2. Stav půd, které jsou stále víc ohrožené erozí, 
úbytkem organické hmoty, zastavováním a  degra-
dací. Hlavním opatřením je zde rozčlenění velkých 
polí, zvýšení počtu dobytka a obecně ochrana půd.

3. Ceny energií. V měřítku deseti let hrozí zvýšení 
cen energií a  syntetických hnojiv. Ve Slovinsku se 
ukázalo, že zásadním problémem až několik týdnů 
trvajícího blackoutu byla otázka, kdo podojí krávy.

4. Pokřivený systém. Trh je pokřivený dotačním 
systémem a byrokratická zátěž roste. Regule EU jsou 
příliš komplikované a  restriktivní např. v  oblasti 
přidružené výroby nebo prodeje "ze dvora" místním 
lidem.

5. Ochota pracovat v  zemědělství. Schází lidé 
ochotní pracovat v  zemědělství, což souvisí jak 
s charakterem doby, tak i se vzděláním.

Docent Cílek dále uvádí že „hlavní celkový trend je 
stále napjatější situace z  hlediska globální potravi-
nové bezpečnosti, nutnost vytvářet méně ekonomic-
ky výkonná, ale odolnější hospodářství; dlouhodobá 
návratnost promyšlené péče o půdu a krajinu, schop-
nost pokrýt část hnojiv vlastní produkcí i  plán co 
dělat za situace opakujícího se chronického sucha 
a  při zdražení cen energií. 
Nicméně vzhledem ke kli-
matické a  půdní situaci ČR 
jsme ve světově nadprů-
měrné situaci, takže zlatá 
doba českého zemědělství 
může teprve být před 
námi“. 

Text: PhDr. Ing. Jaroslav 
Šubrt, fi remní sociolog

Foto: archiv autora
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Stanovy družstva

Stanovy družstva jsou dokumentem navazujícím na 
ustanovení právních předpisů, a upravujícím v sou-
ladu s jejich požadavky právní poměry družstva. 

V  pojetí těchto právních předpisů, a  to zejména 
zákona o  obchodních korporacích a  občanského zá-
koníku, je družstvo společenstvím neuzavřeného 
počtu osob založeným za účelem vzájemné podpory 
svých členů nebo třetích osob, případně za účelem 
podnikání, a také současně právnickou osobou, která 
je po dobu svého trvání způsobilá nabývat v mezích 
právního řádu práva a povinnosti, a za niž rozhodují 
a nahrazují přitom její vůli členové orgánu družstva. 
Družstvo se jako právnická osoba zapisuje do obchod-
ního rejstříku a je z tohoto důvodu vždy považováno 
podle občanského zákoníku za podnikatele. 

Co stanovy musí určit, je dáno zmíně-
nými právními předpisy s tím, že obsah 
stanov nesmí být v rozporu s donucují-
cími ustanoveními právních předpisů 
a nesmí se příčit dobrým mravům. Řada 
ustanovení právních předpisů, týka-
jících se družstva, však donucující po-
vahu nemá, a je možné se proto od nich 
odchýlit. Významné je také to, že zákon 
o  obchodních korporacích přenechává 
řešení mnoha otázek stanovám, aniž 
ohledně toho sám něco bližšího uvádí.

Uvedené pojetí družstva vytváří, po-
kud jde o stanovy, prostor pro rozdílné 
přístupy a  pro přijímání odlišných ře-
šení. Z  těchto důvodů se obsah stanov 
jednotlivých družstev různí. Tyto roz-
díly ve stanovách jsou dány především 
účelem založení družstva a  okruhem 
osob, které se na něm jako jeho členové účastní, jakož 
i potřebami těchto osob a jejich zájmy. 

Stanovy určují vždy obchodní fi rmu družstva, kte-
rou je jméno, pod nímž se družstvo jako podnikatel 
zapisuje do obchodního rejstříku. Obchodní fi rma 
musí obsahovat označení „družstvo“, musí odlišit 
družstvo od jiné osoby a  nesmí být přitom zaměni-
telná s  obchodní fi rmou jiného podnikatele anebo 
působit klamavě. Při přijetí stanov družstva se určí 
rovněž sídlo družstva. Stanovy vymezují také, co je 
vzhledem k účelu, ke kterému je družstvo založeno, 
předmětem jeho podnikání nebo předmětem jiné 
jeho činnosti.

Ve stanovách musí být uvedena rovněž výše zá-
kladního členského vkladu a  způsob i  lhůta k  jeho 
splacení. Pro určení výše tohoto vkladu nejsou dána 
právními předpisy žádná omezení. Splnění vkladové 
povinnosti k základnímu členskému vkladu je podle 
zákona o obchodních korporacích podmínkou vzni-
ku členství v každém družstvu. Zákon však připouští 
z uvedeného výjimku a umožňuje ve stanovách určit, 
že namísto splnění vkladové povinnosti k základní-
mu členskému vkladu, je podmínkou pro vznik člen-
ství v  družstvu pouze splnění vkladové povinnosti 
ke vstupního vkladu s  tím, že vkladová povinnost 
v rozsahu rozdílu mezi základním členským vkladem 
a  vstupním vkladem pak musí být splněna ve lhůtě 
podle stanov. V  případě využití této výjimky musí 
stanovy obsahovat výši jak základního členského 

vkladu, tak i  vstupního vkladu, přičemž lhůta pro 
splnění vkladové povinnosti v rozsahu rozdílu mezi 
výší těchto vkladů nesmí být podle stanov delší než 
3 roky.

V  návaznosti na uvedené musí stanovy vymezit 
podmínky vzniku členství v  družstvu. Jako jednu 
z možných dalších podmínek pro členství podle sta-
nov družstva uvádí zákon o obchodních korporacích 
pracovní poměr člena k  družstvu. Ve stanovách lze 
určit vzhledem k potřebám a zájmům členů družstva 
i  jiné podmínky pro členství, které jsou významné 
jak pro samotný vznik členství, tak i pro trvání člen-
ství člena v družstvu.
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družstva, anebo předseda družstva, jde-li o družstvo, 
ve kterém se představenstvo nezřizuje, bez zbytečné-
ho odkladu poté, co se člen uvedeného orgánu o této 
skutečnosti dozví, vyhotovit úplné znění stanov, ob-
sahující tuto změnu.

Stanovy členy družstva včetně členů jeho volených 
orgánů zavazují. Mají význam smlouvy uzavřené 
mezi členy družstva, od smlouvy se však liší mimo 
jiné tím, že při přijímání stanov, stejně tak jako při 
schvalování jejich změn, zákon nepředpokládá sou-
hlas všech zúčastněných na tomto rozhodování, ný-
brž jen souhlas většiny z nich. Ten, kdo na ustavující 
schůzí družstva nehlasoval pro přijetí stanov, může 
vzít svoji přihlášku do zakládaného družstva zpět 
ihned po oznámení výsledků hlasování, kterým byly 
stanovy přijaty. Je tedy na jeho vůli, zda tohoto práva 
využije, anebo se přijatým stanovám podřídí a  při 
splnění jimi určených podmínek se pak při vzniku 
družstva stane jeho členem. Obdobně může postupo-
vat člen družstva, který nesouhlasí se změnou stanov 
schválenou za trvání družstva, a  nehlasoval pro ni. 
Jestliže tento člen družstvu písemně do třiceti dnů 
ode dne, kdy bylo usnesení o změně stanov členskou 
schůzí přijato, oznámí, že z  něj z  důvodu svého ne-
souhlasu se změnou stanov vystupuje, není změna 
stanov pro tohoto vystupujícího člena účinná, vztah 
mezi ním a  družstvem se proto řídí dosavadními 
stanovami a  jeho členství uplynutím kalendářního 
měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení družstvu 
doručeno, zanikne.

Stanovy družstva se ukládají od jeho vzniku do 
sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku, 
vedeného příslušným rejstříkovým soudem a  jsou 
zde každému přístupné. Dojde-li k  jakékoliv změně 
stanov, je družstvo povinno tomuto soudu předložit 
platné úplné znění stanov k založení do sbírky listin 
bez zbytečného odkladu.

Text:  JUDr. Miroslav Machala
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ko K  obsahu stanov patří také ustanovení o  způsobu 
svolávání členské schůze a pravidla jejího rozhodová-
ní, kterými se rozvádí ustanovení zákona o obchod-
ních korporacích týkající se svolání členské schůze, 
forem jejího konání, způsobu rozhodování i  působ-
nosti. V případě družstva, které má alespoň 200 členů, 
mohou stanovy určit, že působnost členské schůze 
plní zcela nebo zčásti shromáždění delegátů. Určí-li 
tak, musí pak vymezit jak působnost tohoto orgánu, 
tak i  pravidla pro zařazení všech členů družstva do 
jednotlivých volebních obvodů, ve kterých členové 
družstva delegáty volí.

Stanovy určují také délku funkčního období členů 
volených orgánů družstva, která nesmí být delší než 
pět let. Pokud jde o družstvo, v němž se zřizuje před-
stavenstvo a kontrolní komise, musí být ve stanovách 
uveden rovněž počet členů těchto orgánů. 

V  neposlední řadě musí stanovy v  návaznosti na 
zákon o  obchodních korporacích upravovat práva 
a  povinnosti člena družstva ve vztahu k  družstvu. 
V  tomto směru, zejména pokud jde o  obsah těchto 
práv a  povinností i  možnost člena s  nimi nakládat, 
poskytuje úprava v  zákoně příležitost řešit otázky, 
které jsou s  tím spojeny podle potřeb jednotlivých 
družstev. 

Ze zvoleného způsobu řešení záležitostí spojených 
s  úpravou právních poměrů ve stanovách může vy-
plynout vzhledem k jednotlivým ustanovením práv-
ních předpisů nutnost upravit v  nich i  něco jiného, 
stejně jako mohou být součástí obsahu stanov rovněž 
další ujednání, na kterých mají zakladatelé družstva, 
anebo později jeho členové, zájem. 

Stanovy jsou přijímány ustavující schůzí při založe-
ní družstva. Rozhodovat za trvání družstva o  jejich 
změnách svěřuje zákon o  obchodních korporacích 
výlučně do působnosti členské schůze. Rozhodnutí 
o přijetí stanov stejně tak jako rozhodnutí o schvále-
ní změny stanov musí být vždy osvědčeno notářským 
zápisem.

Za trvání družstva může docházet ke změnám sta-
nov i jinak než schválením jejich změny rozhodnutím 
členské schůze, a  to na základě právní skutečnosti, 
která nastala nezávisle na tomto rozhodnutí. Takovou 
právní skutečností může být zejména změna právní-
ho předpisu. Nastane-li právní skutečnost v  jejímž 
důsledku se stanovy změnily, musí představenstvo 
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V dalším čísle naleznete
Reportáž z družstva: Otava Písek
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Pokud existují dostupné a cenově přijatelné alterna-
tivy, bude prodej plastových výrobků na jedno použi-
tí zakázán. U produktů, které nelze snadno nahradit, 
se návrh zaměřuje na jejich omezení prostřednictvím 
snižování spotřeby v jednotlivých státech, požadav-
ků na design a  označování a  povinností výrobců 
ohledně nakládání s  odpady - odklízení odpadků. 
Díky souboru nových pravidel získá Evropa náskok 
v řešení této problematiky s celosvětovým dopadem.

Plasty tvoří celosvětově 85 procent odpadků v mo-
řích. A ve formě mikroplastů, jejichž účinky na lid-
ské zdraví jsou zatím neznámé, se ve vzduchu, vodě 
a potravinách dostávají až do našich plic a na náš stůl. 
Řešení tohoto problému je nezbytné a  může navíc 
přinést nové příležitosti pro inovace, konkurence-
schopnost a vytváření pracovních příležitostí.

Návrhy Komise budou nyní předloženy k přijetí Ev-
ropskému parlamentu a Radě. Komise ostatní orgány 
vyzývá, aby se tímto tématem zabývaly prioritně 
a zajistily pro evropské občany hmatatelné výsledky 
ještě před volbami v květnu 2019. U příležitosti Svě-
tového dne životního prostředí dne 5. června Komise 
rovněž zahájila celoevropskou informační kampaň, 
kterou chce upozornit na možnosti volby pro spo-
třebitele a  zdůraznit úlohu jednotlivců v  boji proti 
znečištění plasty a odpadkům v moři. Díky tomu, že 
se Evropská unie postaví do čela, bude mít dobrou 
pozici k podpoře změn na globální úrovni – působe-
ním v rámci skupin G7 a G20 a prováděním cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje.

Současnou iniciativou se uskutečňuje závazek ob-
sažený v  evropské strategii pro plasty, totiž řešit 
problematiku nehospodárného a  škodlivého plasto-
vého odpadu prostřednictvím legislativních opatře-
ní, který byl příznivě přijat Evropským parlamentem 
a Radou i občany a zainteresovanými stranami. Na-

Nová unijní pravidla pro 10 druhů jednorázových plastových výrobků, které nejčastěji 
končí na evropských plážích a v mořích, a také pro ztracená a opuštěná lovná zařízení, 
navrhla Evropská komise. Členské státy mají vlastní cestou také omezit např. používání 
nápojových kelímků či nádob na potraviny. Výrobci se budou muset podílet na nákladech 
spojených s  odpady. Do roku 2025 budou muset zajistit sběr devadesáti procent 
jednorázových plastových lahví od nápojů.

Nová pravidla EU omezí množství 
odpadků v mořích

vrhovaná opatření přispějí k  přechodu Evropy na 
oběhové hospodářství a k dosažení cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje i závazků EU v oblasti klimatu 
a cílů její průmyslové politiky.

Směrnice vychází ze stávajících pravidel, jako jsou 
rámcová směrnice o  strategii pro mořské prostře-
dí a  směrnice o odpadech, a doplňuje další opatření 
proti znečišťování moří, například v rámci směrnice 
o přístavních zařízeních pro příjem odpadu, a navr-
hovaná omezení mikroplastů a  oxo-rozložitelných 
plastů. Využívá podobný přístup jako úspěšná směr-
nice o plastových taškách z roku 2015, která se dočka-
la kladného přijetí a  vedla k  rychlé změně chování 
spotřebitelů. Navrhovaná směrnice bude znamenat 
přínos z hlediska životního prostředí i hospodářství. 

Spolu s novými pravidly a cíli EU v oblasti odpadu, 
které byly přijaty tento měsíc, zajistí nové předpisy 
jasnost, právní jistotu a úspory z rozsahu, které pod-
niky v  Unii potřebují, aby mohly zaujmout vedoucí 
úlohu na nových trzích s alternativními výrobky pro 
vícenásobné použití, novými materiály a  lépe navr-
ženými produkty.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

www.evropska-unie.cz 
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Důvodů, proč studovat sociální důsledky digitálních 
technologií se nabízí hned několik. Mikroprocesor 
byl vynalezen počátkem sedmdesátých let, počítače 
se staly v  80. letech součástí domácností a  internet 
začal v 90. letech přetvářet kulturu a obchod. Carlota 
Pérez, venezuelsko-britská výzkumná pracovnice 
a  mezinárodní konzultantka studující historii tech-
nologických změn a  jejich dopadu na hospodářský 
růst a  rozvoj například tvrdí, že pro technologické 
revoluce platí, že mohou trvat celá desetiletí, než 
zásadně promění povahu a  strukturu hospodářské 
činnosti. Předchozí technologické revoluce, např. 
vynález parního stroje nebo elektřiny napovídají, že 
pracovní postupy, kulturní hodnoty a institucionální 
rámce mají určitý stupeň setrvačnosti nebo dokonce 
aktivní odolnost vůči asimilaci nových technologií. 

Dějiny technologických revolucí také ukazují, že 
jsou obecně spojeny s  významným přebudováním 
ekonomických institucí a politik. Důvodem je, že za-
hrnují zásadní přeměnu povahy a struktury hospo-
dářské činnosti, kdy se prokáže, že stávající předpisy 
a politika jsou zastaralé. Bez nového institucionální-
ho přebudování mohou nové technologické modely 
vést k  rozsáhlému sociálnímu vykolejení a  politic-
kým nepokojům. Například hluboká politická a eko-
nomická krize v  celé Evropě a  v  Severní Americe 
v  30. letech minulého století, která navazovala na 
technologickou revoluci a  masovou výrobu, byla 
vyřešena až tehdy, když se kapitalismus reformoval 
podle zásad keynesiánství a sociálních politik a vy-
tvořil institucionální rámec práce a zaměstnání, kte-
rý je dnes dominantní. 

Všechny příznaky naznačují, že se nyní nacházíme 
v  bodu obratu. Digitální technologie začínají zásad-
ně přeměňovat ekonomické procesy a zpochybňovat 
stávající společensko-ekonomické a  institucionál-
ní struktury. Rostoucí nerovnosti, jakož i  rostoucí 
politický tlak v posledních letech jsou do jisté míry 
důsledky digitální transformace. Je důležité pochopit 

Digitální technologie mění práci, ale ještě nebyly plně pochopeny jejich dopady. Nadace 
Eurofound, která je tripartitní agenturou Evropské unie poskytující přehled poznatků 
s  cílem přispívat k  rozvoji lepších sociálních, zaměstnaneckých a  pracovních politik se 
v nedávné zprávě zaměřila na tři hlavní vektory změn a dopady digitálních technologií 
na práci a zaměstnanost a politické reakce, které si takovéto změny vyžadují.

Tři vektory transformující práci 
v době digitální revoluce

její důsledky, abychom ji mohli lépe regulovat a sou-
časně, abychom mohli využívat inovativního a pro-
dukčního potenciálu, aniž bychom destabilizovali 
naše společenské a politické systémy. Klíčová otázka 
je tedy: jak se digitální revoluce týká práce a zaměst-
nání? Odpověď nalezneme ve zprávě Eurofound, 
která rozlišuje tři kategorie kombinovaných aplikací 
digitálních technologií v  ekonomických procesech. 
Tyto "tři vektory změn" se opírají o  infrastrukturu, 
technologie a  dovednosti, které jsou již po čtyřech 
desetiletích digitální revoluce široce dostupné a od-
povídají zralé fázi této revoluce.

Prvním z těchto vektorů transformace je automati-
zace. Defi nujeme tento vektor jako náhradu lidí stroji 
pro některé typy úkolů v rámci výrobního procesu. 
Automatizace není nová, je stejně stará jako použití 
strojů. Co je nového, je použití algoritmického řízení 
strojů a digitálních senzorů s neustále se zvyšujícím 
výpočetním výkonem, který rozšiřuje rozsah úkolů, 
které mohou stroje provádět. Před digitální revolucí 
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https://www.eurofound.europa.eu

představovaly úkoly, které by mohly být automati-
zovány, většinou rutinní úlohy fyzické povahy. Digi-
tální revoluce umožnila automatizovat rutinní úkoly 
intelektuální povahy (např. administrativu). Nyní 
umělá inteligence začíná automatizovat nerutinní 
úkoly, fyzické a intelektuální, jak dokládají automo-
bily bez řidiče a počítačové překladatelské služby. Ko-
nečnou hranicí je celá oblast sociálních úkolů, které 
představují úkoly, jejichž účelem je samotná lidská 
interakce (například v oblasti zdraví a zábavy). 

Druhým vektorem transformace je digitalizace. 
Nejedná se pouze o  obecný nárůst využívání digi-
tálních technologií, ale konkrétně o  použití senso-
rů a  renderovacích zařízení, aby se části fyzického 
výrobního procesu převedly na digitální informace 
a  naopak. Zpracování, ukládání a  komunikace digi-
tálních informací je mnohem efektivnější a  levnější 
než ekvivalent pro analogovou informaci. Digitali-
zací výroby enormně narůstá schopnost porozumět, 
ovládat a  manipulovat. Specifi cké technologie a  ap-
likace, jako je Internet věcí (IoT), 3D tisk a virtuální 
nebo rozšířená realita, rozostří hranice mezi fyzic-
kou a  digitální sférou ve výrobě, což umožní to, co 
někteří lidé nazývají " kyberneticko-fyzické výrobní 
systémy". To současně vyvolává obavy z porušování 
soukromí a  autonomie na pracovišti. Kybernetic-
ko-fyzické továrny se mohou stát digitálními pa-
noptiky, kde každý objekt je kontrolním zařízením 
a algoritmy kontrolují každou akci pracovníků.

Třetím vektorem změny jsou platformy, které de-
fi nujeme jako digitální sítě a  které koordinují eko-
nomické transakce algoritmem. Platformy, jako je 
Uber nebo Airbnb, vykonávají funkce, kde tradičně 
účinkují trhy a podniky samostatně – na jedné straně 
poskytují prostor a  koordinační mechanismus pro 

transakce mezi kupujícím a dodavatelem zboží nebo 
služeb (jako by to dělal trh) a na druhé straně obsa-
hují řadu algoritmů, které přímo sledují a  spravují 
transakci (jako by to dělal podnik).

Koordinační efektivita jak podniku, tak trhu vede 
k vytvoření nových trhů. Ale mohou také potenciál-
ně velmi rušivě působit vůči práci, institucím a spo-
lečnosti. Stávající regulace zaměstnaneckých vztahů, 
systémů sociálního zabezpečení atd. předpokládá 
rozlišování mezi trhy a  podniky. To se ale nevzta-
huje na platformy, což způsobuje problém, že práva 
pracovníků, spotřebitelů a dokonce i tradičních kon-
kurentů nejsou chráněna na stejné úrovni jako v tra-
diční ekonomice. Tato skutečnost podtrhuje tvrzení, 
že technologické revoluce vyžadují institucionální 
změny.

Přestože se každý z  těchto tří vektorů změn vzta-
huje na jiný soubor digitálních technologií s různými 
důsledky pro práci a  zaměstnanost, jsou si podob-
ní a  působí v  synergii. Digitalizace nemusí nutně 
znamenat automatizaci; pracovní proces může být 
digitalizován, ale všechny úkoly mohou provádět 
lidé - příkladem je psychologické poradenství po-
skytované v prostředí virtuální reality se skutečným 
psychologem a  skutečným zákazníkem. Digitalizace 
však určitě usnadňuje automatizaci: digitalizovaný 
pracovní proces generuje obrovské množství infor-
mací, které by mohly usnadnit jeho automatizaci. 
A  naopak: roboti jsou automatizované nástroje, ale 
také digitalizační zařízení, potřebující ke své správné 
funkci detailní digitální informace o svém prostředí. 

Zdroj: Tripartitní agentura Evropské unie Eurofound 
(-vr-)
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V květnovém čísle časopisu Výrobní družstevnictví jsme naše čtenáře informovali o konání 
15. ročníku Pražské muzejní noci, jež se v letošním roce uskutečnila v sobotu 9. června a do které 
se vůbec poprvé zapojilo také Muzeum družstevnictví. Pražská muzejní noc se i přes nepřízeň 
počasí těšila velkému zájmu návštěvníků, byť tentokrát vybavených deštníky a pláštěnkami. 
Řada z  nich si vedle velkých pražských muzeí našla cestu také do již zmíněného Muzea 
družstevnictví, které sídlí od roku 1991 v historické budově Družstevní Asociace ČR na Těšnově. 

A co si vlastně Muzeum družstevnictví pro návštěv-
níky přichystalo? Jednalo se především o současnou 
stálou expozici, která byla otevřena v  březnu 2003, 
pouhých pár měsíců po zničujících povodních. Mu-
zeum družstevnictví přišlo v  roce 2002 o  značnou 
část fondu knihovny, její katalog i celý fotoarchiv. Ze 
zachráněných exponátů se podařilo v  krátkém čase 

instalovat současnou třetí expozici, jež na 300 expo-
nátech rozličného charakteru zahrnujících archivní 
dokumenty, fotografi e, tiskoviny, brožury a hmotné 
exponáty ve stručnosti názorně představuje vývoj 
družstevnictví v  českých zemích od roku 1847 do 
současnosti. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout 
dokumenty ze samotných počátků českého družstev-
nictví, mezi nimiž je vůbec nejcennější exponát muzea 
– originál družstevního zákona č. 70/1873 Ř. z., jehož 
autorem byl JUDr. Antonín rytíř Randa, ale také ex-
ponáty k historii a současnosti výrobních, bytových, 
spotřebních a  zemědělských družstev a  jejich svazů 
a řadu dalších zajímavostí. V expozici není opomenut 
ani vývoj světového družstevnictví, které reprezen-
tují průkopníci z anglického Rochdale.

Muzejní expozici v loňském roce doplnila u příleži-
tosti 170. výročí družstevnictví v českých zemích série 
roll-upů k historii, tradici a současnosti českého druž-
stevnictví. Roll-upy, které mají i edukativní hodnotu, 
jsou při vhodných příležitostech pravidelně vystavo-
vány a zájem o ně byl i mezi návštěvníky muzejní noci. 
Ti museli také ocenit individuální přístup vedoucího 
muzea historika Mgr. Pavla Černého, který se návštěv-
níkům osobně věnoval, jednotlivé exponáty komento-

Mgr. Pavel Černý (Muzeum družstevnictví)
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val a zasazoval do zajímavého kulturně-historického 
kontextu, na což ve velkých muzeích jednoduše není 
prostor.

Pro zájemce, kteří se o družstevnictví chtěli dozvě-
dět něco více, byly připraveny propagační materiály 
DA ČR i jejích členských svazů, zejména časopisy. Ne-

zbývá než doufat, že byla návštěva Muzea družstev-
nictví pro účastníky Pražské muzejní noci příjemnou 
zastávkou na jejich sobotní cestě po muzeích, gale-
riích a dalších kulturních institucích a že se někteří 
z nich v budoucnu do muzea vrátí, ať již jako návštěv-
níci, nebo přímo jako badatelé.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová

www.dacr.cz     www.170let.cz
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Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční český výrobce, od jehož založení uběhlo již více než 
65 let. Těžiště jeho výroby spočívá v sortimentu velmi kvalitních kuchyňských a řeznických nožů i náčiní. 
Výrobní program KDS je ale mnohem širší a vybere si v něm skutečně každý. Kompletní sortiment si můžete 
prohlédnout i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz .

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

Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany nedávno spustilo Facebookové stránky. Pokud 
se chcete seznámit s naším výrobním sortimentem, dostávat zprávy o novinkách nebo 
se dozvědět další zajímavosti z historie i současnosti KDS, neváhejte a navštivte naše 
stránky. Mimo jiné pak budete mít možnost účastnit se pravidelných soutěží o výrobky 
z našeho sortimentu.
Najdete nás zde: https://www.facebook.com/KDSSedlcany/

Text: Bc. Pavel Stach
Foto: archiv družstva KDS
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Renault MASTER 
1. místo v průzkumu spolehlivosti Dekra 2017

Kapacita až 6 europalet a 17 m3

Motorizace 2.3 dCi s výkonem až 170 k

Financování 103 % s přeplacením pouze 3 %

+
Financování 103 % je poskytováno společností RCI Financial Services, s.r.o., a je určeno pro podnikatele a firmy. Přeplacení 3 % platí pro akontaci 35 % a délku financování 

36 měsíců. Renault MASTER: spotřeba 6,8–9,5 (l/100 km), emise CO2 177–227 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle 

platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje

DISPO DRUŽSTVO INVALIDŮ
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz

www.autodispo.cz
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