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A JDEME DÁL…
Prázdniny a dovolené se posunuly, jsem přesvědčen, že většina z nás využila alespoň několika z minulých teplých letních dnů k odpočinku, jak se také
říká „k dobytí baterek“, většina mužské populace se
zájmem sledovala mistrovství světa ve fotbale a teď
se pomalu začínáme vracet k našim běžným povinnostem a přemýšlíme, jak dál…
Dovolím si navázat na červnové 27. Valné shromáždění SČMVD. Z celého jedenapůldenního pobytu
v Nymburku a především kontaktu s mnoha představiteli družstev mám dobrý pocit. Nejen proto, že
prakticky všechny nás tíží stejné nebo velmi podobné problémy, ale především proto, že si uvědomujeme
výhody spojení ve Svazu výrobních družstev. Tímto
nemyslím to hmotné – rozdělení zisku, ale především
skutečnost v podobě podpory rozvoje služeb svazu
a společného nákupu určitých komodit. Ze zkušeností našeho vinařského družstva (mimochodem jediného v České republice) mohu vřele doporučit těm
družstvům, která se z nejrůznějších důvodů dosud
nepřipojila k těmto programům, aby opětovně přehodnotila situaci ve vazbě na nabízené služby. V této
souvislosti se musím zmínit o postoji svazu k problematice GDPR, kterou naši politici (včetně vlády) silně
nezvládli… Ani nechci domýšlet, kolik by jenom naše
družstvo zaplatilo za nejrůznější konzultace a zaručené návody pro řešení ochrany dat bez rizika těch
avizovaných pokut. Bohužel – prostředí pro podnikání a tím tvorbu hodnot, z nichž se následně financuje
prakticky chod celého státu, je stále horší a horší, to
nešťastné GDPR je jakousi spíše úsměvnou třešinkou.
Tímto chci poukázat – ne zcela prázdninově – na to,
co nás po prázdninách čeká. Konečně máme v tomto
státě vládu, která může legitimně vládnout, sice počínání některých jejich členů je spíše tragikomické, ale
toto musí zhodnotit každý z nás v okamžiku prvních
voleb. Jak se podaří vyřešit nedostatek pracovních
sil, který našimi politiky není řešen dlouhodobě, kdy
dojde k obnově našeho učňovského školství, které
v minulosti zajišťovalo kvalifikovanou pracovní sílu,
jak dlouho bude trvat, než někdo pochopí, že stávající
byrokracii je třeba začít „krotit“ a ne posilovat, kdy
naši představitelé odborů přestanou se vznášením
dalších a dalších požadavků na zvýšení mezd, které
nemají krytí patřičnou produktivitou a výkonností
naší ekonomiky, zda mají naši prognostici připraven

nějaký plán opatření pro období po skončení konjunktury (nechci strašit nástupem recese). Stále jaksi
ty prvky z oblasti řízení firem ve vedení státu a jeho
byrokracie nemohu najít… Toto jsou jenom namátkou
témata, která se mně občas prohnala hlavou ve chvilkách relaxace, při listování odbornými časopisy.
Vrátím se ještě k jedné akci – konferenci v Senátu
PČR na téma: Role družstevního podnikání v budoucím vývoji ČR, které jsem se zúčastnil. Největším šokem pro mě byla symbolická účast (bohužel musím
říci přímo neúčast) senátorů i poslanců, kteří byli na
tuto akci včas pozváni. Pro mnohé z nich by vyslechnutí přednesených témat mohlo představovat získání
dosud neznámých informací, které by mohli ve své
další práci využít ku prospěchu nás všech. A že je podnikání formou družstevnictví stále velmi efektivním
způsobem, o tomto se můžeme přesvědčit v řadě ekonomicky vyspělých států. Doufejme, že představitelé
hospodářské sféry včetně nás, kteří máme na starosti
jednotlivá výrobní družstva, budeme svým postojem
tuto formu podnikání dále podporovat a rozvíjet.
Nechci svými postřehy vyvolávat nějaké negativní
nálady, pouze mě řada věcí nenechává klidným, jsem
ale optimista a snažím se vidět to příslovečné světýlko na konci tunelu. Takže – žádné naříkání nám nepomůže, snažme se, abychom skutečně mohli jít dál…

www.templarske-sklepy.cz
8/2018
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reportáž z družstva

OTAVA

výrobní družstvo Písek

Otava, výrobní družstvo, pomáhá více než 65 let zdravotně postiženým spoluobčanům s jejich
uplatněním na trhu práce. Aby se mohla podílet na utváření systému jejich pracovního
uplatnění, je členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených a Svazu českých
a moravských výrobních družstev. Systematickým budováním chráněných pracovních míst
a uplatněním progresivních technických postupů má snahu usnadnit a zlepšit život našich
zdravotně postižených spoluobčanů. Otava patří v rámci České republiky k největším
zaměstnavatelům s podobným posláním a současně je poskytovatelem náhradního plnění.
Nedávno jsme navštívili provozy družstva Otava, kterými nás provedli předseda družstva
Ing. Petr Kostohryz, vedoucí obchodního útvaru Josef Habart, manažer kvality Petr Krajc
a vedoucí provozovny 006 ve Lhenicích Jiří Muška.
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Mohli byste představit našim čtenářům činnosti
družstva?
Máme několik středisek – mezi naše činnosti patří
především navíjení cívek transformátorů, výroba kabelových svazků, výroba bovdenů a montáže,
předmontáže a odporové svařování. Provádíme také
kooperační práce, mezi nimi například různé kompletace pro průmysl či kompletace nábytkového
kování nebo drobné kompletace plastových výrobků. Většinou se jedná o kompletace až z deseti částí.
Provozujeme také textilní výrobu – středisko šití
zahrnuje hlavně šití oblečení pro cyklisty a lyžaře.
Používáme speciální stroje na šití strečových látek
včetně speciálních šicích technologií. V této oblasti
spolupracujeme s řadou významných firem, pro které jsme schopni zajistit výrobu pod jejich značkou.

Ing. Petr Kostohryz

Josef Habart

bídnout řadu pracovních pozic. Uplatnění najdou
také v oblasti kompletačních prací. Naše činnost
obecně zahrnuje především práce průmyslové povahy – tedy montáže a předmontáže pro průmyslové
podniky, zejména v oblasti našeho regionu. Pracovníci jsou velmi šikovní a pokud například nemohou
chodit, mohou pracovat vsedě a odvádí odborně
kvalifikovanou práci.

reportáž z družstva

Rozhovor nám poskytl předseda družstva Ing. Petr Kostohryz
a vedoucí obchodního útvaru Josef Habart.

Kolik pracovníků momentálně v družstvu zaměstnáváte?
Máme 530 zaměstnanců, z toho více než 60 procent
představují osoby se zdravotním postižením. To je
hlavním cílem družstva – dávat práci lidem, kteří by
jinak jen těžko nacházeli uplatnění na trhu práce.
O jaké typy postižení se jedná?
Zaměstnáváme pracovníky s různým typem zdravotního postižení včetně mentálního. Především se
ale vzhledem k charakteru naší práce jedná o fyzické
postižení – zaměstnáváme i několik vozíčkářů. Výjimkou nejsou ani zrakově postižení pracovníci.
Kde najdou tito pracovníci uplatnění?
Pracovníci jsou zaměstnáni ve výrobě, ale i v administrativě, a pokud je to potřeba, zajistíme také
uzpůsobení pracovního prostředí včetně pracovních pomůcek. Máme celkem šest výrobních středisek. Na každém je zaměstnáno od 50 do 120 lidí. Jak
střediska postupně vznikala, vzniklo i jiné výrobní
zaměření. Pracovníkům s hendikepem můžeme na-

Zleva: Ing. Lenka Bartoničková (SČMVD), Jiří Muška
(vedoucí provozovny 006 ve Lhenicích), Josef Habart (vedoucí
obchodního útvaru).

Pokud chce u vás někdo pracovat a nemá odbornou
kvalifikaci, jste ochotni ho přijmout a naučit ho jeho
pracovní činnost?
Není problémem, pokud člověk něco neumí. Problémem je, pokud pracovat nechce. Pokud má zájem u nás
opravdu pracovat, najdeme vhodné řešení. Pracovníci
se k nám ale i vracejí… Třeba dlouho jsme nemohli
najít kvalifikovaného pracovníka na navíjení cívek.
Nedávno se vrátil bývalý pracovník - po zkušenostech
u nás ale i u konkurence je pro nás velmi potřebný.

8/2018
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reportáž z družstva
Jako družstvo si vedete skvěle v oblasti ekonomických výsledků, opakovaně získáváte ocenění v soutěži Výrobní družstvo roku v kategorii družstev
zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením…
Ano. Máme zatím dobré hospodářské výsledky, navzdory tomu, že nárůst minimální mzdy nám dává
pěkně zabrat. Máme stálé zákazníky včetně zahraničních – obchodujeme hodně s Německem, Rakouskem, v minulosti jsme měli zákazníka i z Anglie.

reklamy a možnosti setkat se tam s většinou našich
dodavatelů i zákazníků na jednom místě. Současně
zde získáváme i nové zákazníky. Bereme to především jako investici do propagace – účast na veletrhu
Amper je naší největší marketingovou akcí roku, která nás posouvá vpřed. Účast na veletrhu nám umožňuje dostat se do odborných firem, být v centru dění.
Na veletrhu Amper se chceme vždy představit jako
moderní tvář družstevního podnikání. Věříme, že

Jaký objem výroby to představuje?
Co se týče hlavních činností, ve středisku v Lhenicích vyrobíme během roku přibližně 700 tisíc cívek.
Jsme schopni vyprodukovat 1,5 milionu kabelových
svazků a dodáváme více než 30 mil. dílů nábytkového
kování ročně.
Kde všude je možno vaše cívky použít?
Podstatná část se jich používá ve zdravotnictví, ale
použití je hodně široké – jako kuriozity bych jmenoval například, že jsme vyráběli cívky do ptačích budek, které sledovaly, kolikrát ptáci vletí dovnitř. Naše
cívky létají dokonce mimo zeměkouli – byly použity
do systémů pro kosmické družice.
Je vás často vidět na prestižním veletrhu Amper. Jak
vnímáte účast na veletrzích?
Vystavujeme pouze na veletrhu Amper, ale navštěvujeme celou řadu dalších odborných veletrhů včetně zahraničních, zabývajících se elektrotechnikou
a strojírenstvím. Veletrhy vnímáme hodně z pohledu

nám naše expozice umožní navázání nových obchodních vztahů. Zejména firmám, které hledají způsoby,
jak navýšit stávající kapacity nebo jen hledají nového
partnera pro kooperace, máme díky naší flexibilitě
co nabídnout. Týká se to především navíjení cívek,
výroby kabelových svazků, odporového svařování
a montáží drobných celků. Jsme připraveni stát se
stabilním partnerem elektrotechnických a průmyslových firem v České republice i v zahraničí.
Když jsme navštívili vaši firmu před čtyřmi lety,
měli jste tehdy velmi zajímavý informační systém.
Můžete připomenout jeho podstatu?
Systém stále používáme – sleduje pohyb výrobku od
objednávky po fakturaci a dále monitoruje výrobu
a materiálové zásoby. Generuje také denní odvádění
práce každého pracovníka, aktuální pohyb výrobku
každé jeho fáze. Vidíme, které zakázky se již začaly
vyrábět, v jaké jsou fázi – a to vše v reálném čase.
Zákazník tak od nás může dostávat velmi detailní
informace o průběhu jeho zakázky. Nedokážeme si

6

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

8/2018

Jaké novinky jste v uplynulém období zrealizovali?
Naší silnou stránkou je rozvíjení IT dovedností, zejména v oblasti výrobní logistiky. Samozřejmostí
je pro nás zavádění nových technologií. V minulém
roce jsme například zakoupili nový CAD program pro
konstrukci a kreslení součástek a také 3D tiskárnu,
jejíž produkty můžete také vidět v naší expozici.
Jak je to s konkurencí?
Konkurence samozřejmě existuje, ale jinak nemá na
naše výsledky výrazný vliv. V našem případě se jedná
o dlouhodobé dobré vztahy v kooperačních pracích –
několik desítek let spolupráce vytváří oboustrannou
jistotu mezi námi i našimi klienty. Víme, co si můžeme
vzájemně dovolit. A tak naši klienti respektovali i souvislosti s nárůstem minimální mzdy, kdy bylo nutné
změnit podmínky dodávky. Naštěstí si nemůžeme stěžovat ani na nedostatek nových zákazníků – vzhledem
k nedostatku výrobních kapacit v České republice nás
průběžně oslovují noví zákazníci, a to jak v oblasti výroby cívek, tak co se týče ostatních zakázek.

Výrobní družstvo vzniklo roku 1952, jako spolek
kartáčníku v Písku. Později došlo ke změně na
družstvo invalidů, zaměstnávající osoby se sníženou pracovní schopností. Od roku 1973 má družstvo současný název - Otava, výrobní družstvo.
Díky odpovědné investiční politice po celou
dobu trvání družstva podniká družstvo v současné době ve vlastních objektech. V duchu svého poslání vybudovalo družstvo za dobu své existence
šest středisek, kde pracuje přes 350 zdravotně
postižených osob z celkového počtu 530 zaměstnanců. Chráněná pracoviště jsou mnohdy jedinou
možností pro lidi, kteří by kvůli svému hendikepu neobstáli v tvrdé pracovní soutěži se zdravými
spoluobčany.
Zapojení osob se zdravotním postižením má
především sociální aspekt, ekonomický přínos je
pochopitelně malý. Budoucnost chráněných dílen
je proto závislá na podpoře státu, která je pro jejich existenci nezbytná a rozhodující.

reportáž z družstva

představit řízení firmy bez informačního systému
a integrovaného management systému dle ISO 9001.
Jsme schopni držet vysokou laťku kvality. Ostatně
bez toho by to ani nešlo. To že máme 530 pracovníků
a z toho je 420 lidí ve výrobě, je toho důkazem.

Kdo je vaším typickým zákazníkem?
Jedná se hlavně o průmyslové firmy, které trápí nedostatek výrobních kapacit. Mohou tedy část své produkce vyrábět u nás. A my se pak snažíme, aby u nás
už zůstali a nehledali jiné řešení.
Kolik procent z celkového objemu výroby tvoří úsek
šití?
Je to přibližně 6–7 procent – v šicí dílně pracuje 30
zaměstnanců. Šijeme zde sportovní oděvy poměrně
dost náročné na kvalitu – jak bylo řečeno na začátku, hlavně pro cyklisty a lyžaře. Jedná se o oblečení
se speciálním plochým krycím stehem, které je náročné na vybavení – jeden takový šicí stroj - flatlock
vyjde na cca 400 tisíc korun a my máme takových

VÝROBNÍ DRUŽSTVO OTAVA
V ČÍSLECH

• jsme tu pro vás již od roku 1952, od roku 1973 pod
současným názvem
• stabilně zaměstnáváme kolem 530 zaměstnanců, z toho více než 60 procent zdravotně postižených
• provozujeme 6 výrobních středisek na jihu Čech
• současná výrobní kapacita činí 48 000 hodin/
měsíčně

strojů několik. Při některých zakázkách máme
i speciální strojní vybavení od zákazníka – potřebuje výrobky a současně potřebuje uvolnit plochy pro
jiné zpracování zakázek – a tak nám stroje zapůjčí.
Samozřejmě v prvé řadě je také nutno mít kvalitní
pracovní kolektiv, což bývá nejtěžší. My máme to
štěstí, že naši zruční pracovníci odvádějí perfektní
práci a naše výrobky odcházejí k zákazníkům velmi
precizně zpracované.
Jak se vás dotklo GDPR?
Ocenili jsme školení pořádané Svazem českých
a moravských výrobních družstev. Předpokládáme, že v případě nejasností budeme v budoucnu se
SČMVD spolupracovat v oblasti poradenství také na
toto téma.
Děkujeme za rozhovor…
Rozhovor připravily Jana Henychová a Ing. Lenka
Bartoničková.
Foto: Jana Henychová

www.vdiotava.cz
8/2018
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Mezinárodní družstevní den
Světové družstevní hnutí oslavilo v sobotu 7. července v pořadí 96. Mezinárodní družstevní den,
který byl v letošním roce spojen s heslem „Udržitelné společnosti prostřednictvím spolupráce“.
Mezinárodní družstevní den se koná pravidelně
v první červencovou sobotu již od roku 1923, od
roku 1995 probíhá současně s Mezinárodním dnem
družstev, vyhlašovaným Organizací spojených národů.
Oslavy Mezinárodního družstevního dne, které
v různých formách probíhají po celém světě, jsou každoročně mimořádnou příležitostí, jak zlepšit povědomí veřejnosti o družstvech, zdůraznit jejich význam,
představit úspěchy družstevního hnutí a jeho
ekonomickou efektivitu, ideály mezinárodní solidarity, rovnosti i myšlenku světového
míru. Stávají se rovněž platformou pro posílení a rozšíření spolupráce družstevního hnutí
s vládami a samosprávami v globálním měřítku i v jednotlivých zemích.
„Zastupujeme 1,2 miliardy družstevních
členů. Neexistuje žádné jiné hospodářské, sociální ani politické hnutí na světě, které by za
méně než 200 let vzrostlo stejně jako my. Ale
růst není nejdůležitější věcí. Vyrábíme, spotřebováváme a využíváme zdroje, které nám
planeta poskytuje, ale solidárně s prostředím
a našimi společenstvími. Proto jsme klíčovým
partnerem rozvojových cílů OSN pro udržitelný rozvoj,“ uvádí Ariel Guarco, prezident
Mezinárodního družstevního svazu. Prezident Guarco byl do čela světového družstevnictví
zvolen v listopadu 2017, předtím vedl argentinskou
družstevní organizaci Cooperar. Právě Jižní Amerika patří spolu s Čínou a Indií k těm oblastem, kde se
družstevnictví rozvíjí nejdynamičtěji.
Družstva zaujímají ve světovém hospodářství důležitou roli, a to nejenom počtem svých členů a zaměstnanců. Především vytvářejí příležitosti pro práci,
živobytí a generování příjmů a jako podniky se sociálními cíli zaměřené na lidi také přispívají k rozvoji
sociální spravedlnosti a rovnosti. Vytvářejí kvalitní
pracovní místa, zabezpečují udržitelnou zaměstnanost a bojují proti nejistotě a izolaci ohrožených
skupin. Velký význam má rovněž družstevní demokracie, s níž jsou družstva spojena od svého vzniku
v 19. století. Družstva jsou jako demokratické instituce řízena svými členy a zaujímají významné postavení v místních komunitách a ve společnosti obecně.

Vedoucí úlohu hrají družstva v oblasti rozvojových cílů OSN. Zatímco 40 procent světových firem
uvedené cíle ignorují nebo o ně nemají smysluplný
zájem, Mezinárodní družstevní svaz v roce 2016 zahájil kampaň Co-ops for 2030, jejímž cílem je právě
akcentovat závazek družstev k cílům udržitelného
rozvoje OSN. V tomto směru lze jmenovat významný
příspěvek zemědělských družstev k udržení kvality
půdy prostřednictvím udržitelných zemědělských
postupů. Spotřební družstva stále více podporují
udržitelné získávání svých výrobků a vzdělávají
spotřebitele o odpovědné spotřebě, bytová družstva pomáhají zajistit bezpečné a cenově dostupné
bydlení a družstva působící v různých sektorech

průmyslu a služeb a sociální družstva si kladou za
cíl poskytovat zboží a služby efektivním způsobem a vytvářet dlouhodobě udržitelná pracovní
místa.
„Mezinárodní družstevní den ukazuje světu, že je
možné růst spolu s demokracií, rovností a sociální
spravedlností. Naše společnosti nemohou nadále
plýtvat zdroji a vylučovat lidi. Musíme zlepšit přítomnost a zachovat budoucnost pro další generace.
Jsme hrdí na to, že jsme součástí družstevního hnutí, které se zasazuje o sociální spravedlnost a udržitelnost životního prostředí," dodává prezident
Guarco.
Text: Mgr. Rodan Svoboda, Ing. Věra Řeháčková
Zdroj: ICA
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Sociální média dnes již mění ekosystém společnosti a ustálená soustava se rozpadá. Tradiční
média již přestáváme potřebovat a hodnocení věcí
má dělící kritérium na dobu před Facebookem a po
jejím zavedení. Přitom pro dnešní dobu je nárůst
šíření desinformací charakteristický. V politickém marketingu jde pak zejména o přízeň a zájem,
nejde prvoplánově o správná fakta, data, informace či znalosti, ale o přesvědčivost a to i ve smyslu
manipulace atp.
Poslední dobou se zásadně změnil způsob šíření,
může se do něho zapojit kdokoli. V dnešní době postpravdivé již až tak nejde o poznání lží, protože se šíří
to, co je přesvědčivé, získávající a manipulující. V současné době již fakt pravdivosti není až tak důležitý.
Musíme se učit rozpoznávat záměr, proč se mi to říká.
Sílu informace vyměňujeme za sílu prožitku, protože
sociální média komunikují více emoce než fakta. To
se to pak snadno manipuluje, protože fakt již není tak
důležitý jako prožitek emoce. Na to je potřeba dát si
pozor.
Dříve platila nepsaná společenská smlouva o důvěře toho, co se píše a publikuje v médiích. To se
automaticky prorýsovalo do sociálních sítí, síťových
médií, internetu atp. a toho je dnes masivně zneužíváno. Jak se tomu bránit? Eliminovat „hochštaplery“
a nastolit kritické myšlení. Je to nutné i proto, že
vše kolem je tekuté. Tekutá doba přestává rozlišovat dobro a zlo, o tom někdy jindy. Mějme; stále na
paměti, že hodnota informací je vyšší hodnota než
hodnota něco tajit.
I na nejvyšší hoře je lidský trpaslík trpaslíkem.
Ti jsou např. charakterističtí tím, že dohoda s nimi
platí jen do doby, kdy se pro ně vyskytne něco výhodnějšího. Čili dohoda pro ně zcela nic neznamená.
Je to totéž jako dříve, oživlá propaganda minulého
režimu postavená na stejných základech obohacená
o moderní sítě. Dnes je takových šiřitelů stále více.
Může to tak být i díky tomu, že zúčastněné strany
se vyznačují nebývalou mírou pokrytectví. A to co
opravdu funguje v politickém marketingu je rozdmýchávání emocí.
Ve Velké didaktice vede Komenský národ k tomu,
aby lidé byli „vzděláni k vědění, ne zdánlivému, nýbrž
opravdovému, ne k povrchnímu, ale k důkladnému“.
K tomu je třeba dodat, že každý musí odpovědět na
otázku proč. Nejde o fakta, ale o přesvědčivost i ve
smyslu manipulace. Způsob šíření se změnil. Dnes se
může zapojit kdokoli. Poznat lež je již dnes vyprázd-

něné, protože jsme v době postpravdivé. Bohužel dnes
je pravdivé to, co je: přesvědčivé, získávající, manipulující. Fakt pravdivosti již není důležitý. Dnes je důležité umět rozpoznávat záměr - proč se mi to říká.
Tekutá doba nerozlišuje dobro a zlo.
S určitou mírou nadsázky a zjednodušení lze říci,
že slova jsou zbytečná, když mluví činy. Příkladem
může být přijetí pracovníka, který pak bezostyšně
krade, přijmutí perspektivních mladých pracovníků, značné investice do jejich dovzdělání a po krátké
době ukončení pracovního poměru. Myslíte si, že je to
virtuální realita, není. Zajímavý je poznatek, že stačí,
aby se cca 20 procent lidí v kolektivu (představenstvu) nějak rozhodlo, ostatní tento názor následují.
Zbytek totiž ví, že by měli kritické myšlení použít, ale
nechtějí.
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Doba postpravdivá

V minulých příspěvcích jsem často apeloval na selský rozum, tedy na kritické myšlení. Ale objektivně
je třeba říci, že se k nám vrátila oživlá propaganda
minulého režimu, postavená na stejných, dlužno
říci fungujících, základech. Co je dnes nové, je kybernetické (internetové) šíření polopravd, výmyslů,
manipulací atp., které zásadně změnilo schéma přijímání informací. Propagandistický stroj se může dnes

kdykoli rozjet naplno. Účinný marketing z byznysu se
dostal do politického marketingu, jde vlastně o jakýsi
až toxický propagandistický stroj.
Doporučuji přečíst si knihu Alexandry Alvarové
„Průmysl lži“. Staré prověřené metody ovlivňování
(propagandy) jsou již opět zde. A všichni víme, že
povodni se nedá utéci. Proto je třeba mluvit o moderních formách propagandy, též z toho důvodu,
že, ujme-li se toho jakási sekta, je to dvojnásob ne-
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bezpečné. Ta pracuje např. i pro různé organizace,
pro organizace s nekvalitním managementem a pod
pláštíkem zlepšení řízení firmy, může firmu ovládnout a finančně vysát. Literatura uvádí, že jejich
cílem je byznys a moc.
Připomeňme si, že dnes jsou sociální sítě rájem
pro všechna možná poselství, tedy od pravdy přes
polopravdy, pololži, mírně ovlivněné manipulace,
manipulace mírně posunutého významu, brutální
manipulace až po vyloženou krystalickou lež. Důvodem je to, že dnes již nejsou tzv. kritické filtry.
V současné době může být každý sám sobě „novinářem“, protože není problém, aby kdokoli své výmysly
dostal prostřednictvím sociálních sítí do masivního
šíření bez kritického filtru.
Jsme zahlceni informacemi, vybíráme si jen dle
toho, co v nás vzbudí pozornost či volíme informace
na základě povrchních sympatií. To však není vůbec
záruka kvality, protože již nepoužíváme kritický
rozum k zamezení šíření polopravd, lží atp. To lze
buď šířením nadbytku pravdivých fakt (dnes málo
efektivní) či šířením laviny zase jiných lží, výsledkem je sice zpochybnění polopravd, lží, manipulací
aj., ale vzniká pak to, že nevěříte vůbec ničenu. To je
dnešní realita, přeje si to marketingový tým, který
má neomezené možnosti, např. finanční. Vše to pak
podlamuje schopnost lidí spolupracovat, lidé se zno-
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vu zatahují do ulit. Bohužel, toto je dnešní obraz, což
není nepodobné minulému režimu, kdy nikdo nevěřil
nikomu.
To co potřebujeme je renesance realismu, tedy
zdravý rozum, kritické myšlení. Díky rozvoji technologií mizí samostatné myšlení a je preferována
jakási názorová jednotnost či jednolitost. Jsme toho
již svědky. To je, bohužel, ne nepodobné tomu, jak to
bylo u nás v minulém režimu. Tehdy bylo nežádoucí, resp. zakázáno samostatně myslet. Pokud se bude
v aktuálním trendu logicky nemyslet, pokračovat,
může to vést až k úplnému zániku toho zdravého, co
tu ještě zbylo. Aktuálně potřebujeme politiky, kteří
přijdou s renesancí realismu, někdo tomu říká vláda zdravého rozumu. Trh myšlenek je jednoznačně
zkreslen vlivem názorových monopolů, zejména
médií a stranicko-politických kartelů. Bohužel zde
vzniká ideální prostor pro
uspokojování
vlastních
ekonomických, politických
a jiných zájmů před zájmy
naší země.
Text: PhDr. Ing. Jaroslav
Šubrt, firemní sociolog
Foto: archiv autora

ROZHOVOR
Radek Chládek
předseda představenstva
VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
Pane předsedo, v soutěži Marketér roku 2017 jste obdržel Zvláštní cenu prezidia ČMS za vytvoření nové
marketingové koncepce a vhodnou marketingovou
komunikaci. Jaké jsou Vaše pocity?
„Samozřejmě mi ocenění udělalo velkou radost,
i kvůli ostatním členům marketingového týmu, pro
které je Modrý delfín něco jako malá třešnička na
dortu. Jsme rádi, že svoji práci děláme dobře a kromě
výsledků jsme inspirací i ostatním.
Co zajímavého jste v marketingu v uplynulém období realizovali?
Uplynulých 12 měsíců bylo pro nás velkou výzvou,
protože jsme jako značka vstoupili na vysoce konkurenční retailový trh s pánskou konfekcí a doplňky
v ČR. Absolvovali jsme kompletní proměnu značky,
která cílí i na konečné spotřebitele, vytvořili jsme
zbrusu novou marketingovou a obchodní strategii, včetně komunikace zaměřené na B2C trh u nás.

Otevřeli jsme také novou prodejnu v Brně a posílili
prodeje v podnikové prodejně u nás doma – v Třešti.
Novinkou pro nás byla systematická a cílená prezentace v online prostředí zaměřená na zvýšení dosahu
a známosti značky, potažmo na nastartování prodejů
značky. Konkurence je v našem oboru velmi vysoká
a jsem rád, že mohu říct, že s ní hrdě držíme krok
a v roce následujícím budeme chtít být i o krok napřed.

rubrika manažerů družstev

Ohlédnutí za soutěží
Marketér roku 2017

Komu je vaše oblečení určeno a kde vás mohou zákazníci najít?
Pánská konfekce a doplňky je primárně určena českým mužům, kteří ocení kvalitu a pohodlí. Od teenagerů v období tanečních, prvních životních zkoušek
přes pracovní výzvy českých byznysmenů až po
zvláštní příležitosti jako jsou svatby, plesy, promoce...
Důraz klademe zejména na českou výrobu, kvalitu
a pohodlí, které si člověk může dopřát při formálních i všedních příležitostech. Garantujeme vysokou
kvalitu materiálů a barevné sladění jednotlivých
dílů obleku a pokud nemáte konfekční postavu, máte
možnost nakombinovat oblek dle vlastních potřeb.
Připravujete v oblasti marketingu pro příští rok něco
nového?
V první řadě se snažíme o malé inovace každý měsíc.
Rádi překvapujeme zákazníky šíří služeb, rádi si hra-
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jeme s komunikací a respektujeme přání zákazníka.
Nicméně rád pustím do světa, že testujeme nový
e‑shop, ve kterém si zákazník z pohodlí domova vybere oblek či jeho část, který mu padne bez nutnosti
návštěvy obchodu. Prozatím se jedná o oblek a jeho
součásti, do budoucna se chystáme přidávat i další
součásti šatníku českého gentlemana.

Připomínáme, že slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže Marketér roku 2017 se uskutečnilo 17. května
v prostorách Divadelního sálu Klubu Lávka v Praze.
V silné konkurenci nominovaných finalistů se mezi
představiteli významných českých i nadnárodních

firem umístili také dva zástupci českých výrobních
družstev. Jak jsme již dříve informovali, zvláštní
cenu prezidia ČMS obdržel Radek Chládek, předseda oděvního družstva Vývoj Třešť, diplomem za
nominaci byl oceněn Josef Habart, obchodní a marketingový ředitel družstva Otava Písek.
Česká marketingová společnost (ČMS) je dobrovolnou neziskovou organizací, která sdružuje marketingové pracovníky a zájemce o marketing formou
kolektivního a individuálního členství. Z původního
poslání co nejvíce přispívat k rozšíření marketingu
v České republice se v současné době zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingového
řízení a marketingových činností. ČMS každoročně
vyhlašuje soutěž Marketér roku, v níž oceňuje významné osobnosti z oblasti marketingu, které působí v hospodářství, poradenských a výzkumných
marketingových organizacích nebo školství. Mezi
významné partnery a sponzory soutěže patří Svaz
českých a moravských výrobních družstev.
Text: Jana Henychová, Mgr. Rodan Svoboda
Foto: archiv SČMVD

www.vyvoj.cz

www.cms-cma.cz

Staňte se
Nejlepším Startupem 2018 !
Unikátní příležitost, jak o sobě dát vědět a přilákat
pozornost investorů mají začínající firmy, ideálně
se zaměřením na technologie a inovace. Mohou se
registrovat do soutěže Nejlepší Startup roku, která
je již tradičně vyhlašována v rámci podnikatelských
soutěží Česká spořitelna Živnostník roku a Vodafone Firma roku. Vítěz se může těšit na finanční příspěvek a přístup ke klíčovým investorům.
Pokud máte skvělý nápad, rozjíždíte právě nový
byznys, neměli byste zaváhat a využít možnost posunout se výrazně dále, třeba ve stopách jednoho
z nejlepších českých startupů a dosáhnout tak možná
netušených výsledků. To všechno s podporou specialistů a odborníků z oboru, kteří vám můžou cestu za
úspěchem výrazně ulehčit.
Přihlásit se může firma nebo živnostník s maximálně tříletou podnikatelskou historií, a to do 31. říj-

na 2018 na tomto odkazu: https://www.firmaroku.
cz/registrace. Stačí se vyznačovat inovativností,
růstem, kladným vlivem na společnost nebo určitý
sektor. Důraz je kladen především na inovace v oblasti technologií. Při vyhodnocování nezůstanou
stranou pozornosti ani zajímavé příběhy zakladatelů i samotných společností. Vítěze určí celostátní
porota složená z top investorů, zástupců velkých
korporací a akcelerátorů z České republiky i zahraničí, která se sejde 21. listopadu 2018.
Ti nejlepší budou mít možnost představit svoje
podnikání zajímavým investorům. Slavnostní vyhlášení proběhne v Praze na Žofíně za účasti více než
400 hostů.
Zdroj: Comunna
(-vr-)

www.firmaroku.cz
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Družstvo je jako společenství tvořené jeho členy
právnickou osobou způsobilou nabývat v mezích
právního řádu práva a povinnosti. Při právním jednání, kterým družstvo nabývá práva a zavazuje se
k povinnostem, za něj rozhodují a nahrazují jeho vůli
členové orgánů družstva. V závislosti na účelu, ke
kterému je družstvo založeno, jímž může být vzájemná podpora jeho členů nebo i třetích osob anebo také
podnikání, se může povaha činnosti jednotlivých
družstev značně lišit, stejně jako i obsah práv a povinností z členství v nich. Tyto odlišnosti však nemají
žádný vliv na určení orgánů, které musí každé družstvo mít. Jaké orgány se v družstvo zřizují, stanoví
zákon o obchodních korporacích, a to v závislosti na
počtu členů družstva.
Společné všem družstvům je to, že jejich nejvyšším
orgánem je vždy členská schůze, a že k právům každého člena družstva patří právo zúčastnit se jejího
jednání. Dalšími orgány zřizovanými v družstvu na
základě zákona jsou orgány, jejichž
členy si členská schůze volí, přičemž
členem voleného orgánu družstva
může být jen člen družstva.
Družstvo, které má 50 anebo
více členů, musí mít jako své volené orgány vždy představenstvo
a kontrolní komisi. Představenstvo
je zde statutárním orgánem. Náleží mu proto rozhodovat o všech
záležitostech, které zákon, stanovy anebo usnesení členské schůze přijaté v mezích ustanovení
zákona o obchodních korporacích
a v souladu se stanovami nesvěřuje do rozhodování jiného orgánu.
Členové představenstva mohou
zastupovat družstvo ve vztazích
s jinými osobami ve všech záležitostech. Kontrolní komise je orgánem, jehož úlohou
je zejména nezávisle na ostatních orgánech družstva
kontrolovat jeho veškerou činnost, projednávat stížnosti členů družstva, upozorňovat představenstvo
na zjištěné nedostatky a dohlížet na zjednání nápravy. Člen kontrolní komise, kterého tím tato komise
pověří, je též v případě potřeby oprávněn družstvo
zastupovat v řízení před soudy a jinými orgány proti
členovi představenstva. Pro členství v uvedených volených orgánech platí, že člen představenstva nesmí
být současně členem kontrolní komise.

V družstvu, které má méně než 50 členů, označovaném jako malé družstvo, lze ve stanovách určit, že se
představenstvo nezřizuje, a že statutárním orgánem
je místo něj předseda družstva, jinak musí mít představenstvo i toto družstvo. Kontrolní komisi malé
družstvo mít nemusí, pokud stanovy neurčí, že se
přesto kontrolní komise v družstvu zřizuje. Nemá-li
družstvo kontrolní komisi, vykonává její působnost
na základě zákona o obchodních korporacích členská
schůze.

právní okénko

Ujednání stanov, kterými se určují
orgány družstva

Jaké orgány se v družstvu zřizují, kolik má každý
z nich členů, a jaká je délka funkčního období členů
těchto orgánů, musí vzhledem k uvedenému určit
stanovy družstva. Přitom je třeba dodržet zásadu, že
nevymezí-li stanovy vyšší počet členů, má jak představenstvo, tak i kontrolní komise tři členy. Při případném stanovení vyššího počtu členů těchto orgánu
je nutné přihlížet k tomu, že představenstvo i kontrolní komise rozhodují podle zákona o obchodních

korporacích vždy většinou hlasů všech svých členů,
nevyžadují-li k tomu stanovy vyšší počet potřebných
hlasů, a že při hlasování v těchto orgánech má každý
z jeho členů jen jeden hlas. Z toho vyplývá potřeba,
aby počet členů představenstva i kontrolní komise
byl lichý. Funkční období členů každého z těchto volených orgánů musí být na základě uvedeného zákona
vymezeno ve stanovách jako nejvýše pětileté a končící všem členům voleného orgánu stejně. Jestliže se
podle stanov v družstvu představenstvo nezřizuje
a statutárním orgánem je podle nich místo předsta-
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venstva předseda družstva, platí na základě zákona,
že ani pro výkon této funkce stanovy nemohou určit
delší funkční období než pět let.

v průběhu funkčního období nastupují podle stanoveného pořadí na uvolněná místa členů příslušného
voleného orgánu.

Pro zastupování družstva navenek je důležité, aby
stanovy obsahovaly údaj o způsobu, jakým členové
představenstva, anebo předseda družstva, pokud se
představenstvo nezřizuje, za družstvo jednají. Tento
způsob jednání za družstvo se zapisuje jako součást
zápisu družstva do obchodního rejstříku. V případě
představenstva mohou stanovy vyžadovat, aby při
zastupování družstva jednali dva nebo více členů
představenstva, popřípadě někteří z nich, společně.
Jestliže ze stanov nevyplývá něco jiného, je každý
z členů představenstva oprávněn zastupovat družstvo samostatně.

Vedle uvedených orgánů, které má družstvo podle
zákona o obchodních korporacích, mohou být zřízeny v družstvu na základě toho zákona stanovami
i jiné orgány. Při zřízení takového jiného orgánu
musí stanovy vymezit zejména jeho působnost i počet členů, upravit volbu nebo jmenování a odvolávání
jeho členů, délku jejich funkčního období a stanovit,
jakými pravidly se svolání tohoto orgánu a jeho rozhodování řídí.

Na členy představenstva, členy kontrolní komise
i na předsedu družstva v malém družstvu se vztahují podle zákona o obchodních korporacích některá
omezení, která jsou souhrnně označována jako zákaz
konkurence. Členové těchto volených orgánů nesmí
podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve
prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody
družstva pro jiného. Pro každého z nich také platí, že
nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti jako má
družstvo nebo osoby v obdobném postavení, ledaže
se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek
nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.
Výčet těchto omezení daný zákonem mohou stanovy
rozšířit. Ve vztahu k členům kontrolní komise nebo
některým z nich mohou stanovy také naopak určit,
že pro ně uvedený zákaz konkurence neplatí, anebo
v nich může být zákaz konkurence týkající se členů
této komise vymezen jinak.
Vzhledem k potřebám družstva mohou stanovy na
základě zákona o obchodních korporacích obsahovat ujednání pro případ zániku funkce některého
z členů představenstva v průběhu jeho funkčního
období o tom, že představenstvo, pokud počet jeho
členů neklesl pod polovinu, může jmenovat na
uvolněné místo náhradního člena na dobu do konání příští členské schůze, která zvolí nového člena
představenstva. Obdobně mohou stanovy určit, že
jmenovat na uvolněné místo člena kontrolní komise náhradního člena může i tato komise. Zákon
o obchodních korporacích současně pro uvedené
případy nabízí i jiné řešení, které spočívá v tom, že
stanovy mohou umožnit spolu s volbou členů představenstva a členů kontrolní komise rovněž volbu
jejich náhradníků, kteří pak v případě potřeby

V družstvu, které má 200 a více členů mohou stanovy určit, že působnost členské schůze plní zcela nebo
zčásti shromáždění delegátů. V takovém případě
musí stanovy obsahovat rovněž pravidla pro zařazení všech členů družstva do jednotlivých volebních
obvodů, v nichž členové družstva své delegáty volí.
Ujednání stanov, kterými se určuje, jaké má družstvo orgány, lze za trvání družstva podle jeho potřeb
a se zřetelem na počet členů družstva rozhodnutím
členské schůze měnit.
Zákon o obchodních korporacích vymezuje také
případy, kdy družstvo musí co do určení svých orgánů stanovy změnit. Tuto povinnost má družstvo, ve
kterém je statutárním orgánem předseda družstva,
jestliže se počet jeho členů zvýší na 50 anebo více,
a pokud se ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy k tomu
došlo, počet členů nesníží a družstvo nemá opět méně
než 50 členů. Při tomto zvýšení počtu členů musí být
v družstvo nejpozději do uplynutí uvedené lhůty tří
měsíců zřízeno představenstvo i kontrolní komise
a musí být zvoleni členové těchto orgánů. Ve druhém
případě se jedná o povinnost změnit stanovy, která se
týká družstva, v němž plní podle stanov působnost
členské schůze shromáždění delegátů a počet členů
v tomto družstvu poklesl po dobu alespoň 90 dnů
pod 200 členů. Dojde-li k tomu, musí nejbližší členská schůze konaná po uplynutí
uvedené doby uvést stanovy do
souladu se zákonem o obchodních korporacích a jejich ustanovení, že působnost členské
schůze plní shromáždění delegátů, zrušit.

Text: JUDr. Miroslav Machala

V dalším čísle naleznete

REPORTÁŽ: Roboti z družstva ELAP Světlá Hora
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s tímto problémem setkal, pochopí. A platí to i v dnešní době. Zdravotní postižení pracovníků družstva je
různorodé, od pohybových problémů až po mentální
postižení. S těmi, na kterých je jejich problém přímo
zřetelný, většinou dovedou lidé soucítit a pomohou
jim, ale hodně zdravotních problémů je skrytých
a tam už záleží na okolních lidech, jak dovedou jejich
situaci pochopit. Zdraví si mnohdy nedovedou představit, že obyčejné každodenní úkony mohou být pro
někoho nepřekonatelnou překážkou. V družstvu je
to kromě nejbližších spolupracovníků třeba mzdová
účetní, mistr nebo vedoucí, kteří často pomáhají řešit problémy běžného života. Někdy musí i dojet pro
pracovníka domů, když se nedostaví do práce včas.
Stalo se mu něco? Má problém? Nebo prostě jen zaspal
a ujel mu autobus? Řeknete si, stát přece těmto lidem
pomáhá. Ano, je to pravda a pomáhá i firmám, které
je zaměstnávají. Ale výsledný efekt té podpory je stejně zase v rukou lidí kolem.

DRUŽSTVA INVALIDŮ

Invalidé - dnes se tento pojem příliš nepoužívá, ale byli
a jsou to lidé se zdravotním postižením, o kterých si
mnozí zdraví myslí, že jsou to buď jen vozíčkáři, nebo
prostě lidé, kteří jsou z pracovního procesu vyloučeni
svým hendikepem. Vždyť oni mají invalidní důchod,
tak co by ještě chtěli. Dříve to se svým uplatněním
opravdu neměli lehké. Ale například naše družstvo
Důbrava ve Valašských Kloboukách, které ani ve
svém názvu nemá přímo pojem „družstvo invalidů“,
zaměstnávalo více než 50 procent pracovníků zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných
(dříve ty se „změněnou pracovní schopností) už od
svého vzniku v roce 1961. Mělo za úkol poskytnout
práci v regionu Valašska, kde život nikdy nebyl lehký
a dojíždění za prací nutilo mnoho mladých odejít do
větších měst.
Začátky družstva nebyly jednoduché a také pracovní podmínky vždy neodpovídaly potřebám lidí
se zdravotními problémy. Přesto byli lidé rádi, že
mohou chodit do práce i pro pocit, že jsou něco platní
svým spolupracovníkům, že domů přinesou nějakou
tu korunu a za některé z nich byli jejich rodinní příslušníci vděčni jen proto, že se jim o jejich děti nebo
sourozence po 8 hodin někdo druhý postará. Kdo se

sociální odpovědnost podnikání

Strasti a radosti firmy
zaměstnávající zdravotně
postižené

PODPORA STÁTU

Způsobů podpory státu firmám zaměstnávajícím
více než 50 procent OZP je několik. Uveďme některé
z nich:
• v oblasti daně z příjmů je to sleva na dani pro tyto
zaměstnavatele na každou osobu zdravotně postiženou (OZP), o něco více pak na těžce zdravotně
postiženého pracovníka
•
v oblasti podpory zaměstnanosti je možno za
určitých podmínek využít jednotlivé paragrafy
zákona o zaměstnanosti a získat tak různé formy
podpory
Je to příspěvek na vytvoření pracovního místa pro
OZP nebo příspěvek na mzdy OZP a také podpora
v odebírání výrobků, služeb a zakázek od těchto zaměstnavatelů, tzv. možnost poskytování náhradního
plnění.
Pro běžný život firmy jsou důležité především poslední dva způsoby podpory. Přesto i s nimi jsou spojena různá úskalí.
Příspěvek na mzdové náklady včetně odvodů na
pojistném pro každého zdravotně postiženého pracovníka je významnou pomocí, protože je pravidelný, žádá se čtvrtletně zpětně za odpracované měsíce,
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samozřejmě při splnění předepsaných podmínek.
Jednou z těchto podmínek, stanovenou zákonem
o zaměstnanosti je i vyplácet více než 80procentům
pracovníků výplatu bezhotovostně. Řeknete si, to
přece dnes není žádný problém. Jde o opatření, které
by mělo zamezit okrádání vlastních zdravotně postižených pracovníků o jejich výplatu formou různých plateb za fiktivně poskytnuté služby (jazykové
kurzy, masáže apod.), o čemž jste asi četli v tisku.
Ale on to problém být může. Ano, i v dnešní době
jsou lidé, kteří nemají mobil nebo s ním neumějí
zacházet, neumí nebo si nemohou fyzicky vybrat
peníze z bankomatu, dojít si na poštu v jiném městě
než je jejich bydliště. Pak dochází k takovým paradoxům, jako že vás požádá na ulici vozíčkář nebo
jinak postižený člověk, abyste mu z bankomatu vybrali patřičný obnos a řekne vám i PIN, protože on
se k bankomatu nemůže dostat nebo na něj nevidí
nebo ho neumí obsloužit. Naše družstvo podmínku
bezhotovostních výplat plní, ale s tím, že to mnoha
lidem nevyhovuje, jenže si nemohou svobodně rozhodnout, jakou formou výplatu obdrží. Hotovostní
forma výplaty zůstala jen těm, u nichž to jinak nejde
řešit. Také nás zarazila nabídka nejmenované banky,
že zdarma zřídí těmto lidem účty, vše zařídí a oni se
o nic nemusí starat. Naše družstvo ji nevyužilo, protože nechtělo nutit tyto lidi ke zřízení soukromých
účtů. A po uplynutí roku jsme zjistili, že firma, která
na toto přistoupila, musí řešit, že najednou jsou účty
zpoplatněné, protože ona ta podmínka zdarma platila jen jeden rok!

„UZDRAVENÍ“ ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH.

Jeden z největších problémů nám i ostatním zaměstnavatelům OZP udělala novela zákona o zaměstnanosti účinná od roku 2012, které se mezi lidmi začalo
říkat“ „Drábkovy Lurdy“. Kdy pan ministr Drábek
podpisem novely jedním škrtem pera „uzdravil“ skupinu zdravotně znevýhodněných osob. Jsou to ti, kteří sice nedosáhnou na invalidní důchod, tzv. „ nemají
dost bodů“, ale přitom mají určitá zdravotní omezení,
která jim neumožňují plné pracovní uplatnění. Dřívější název „změněná pracovní schopnost“ to možná
vystihoval lépe. Tito lidé se ocitli ve velkém ohrožení
z hlediska udržení jejich pracovních míst. Protože
firmy ztratily možnost na ně čerpat příspěvky a také
si je započítávat do stavu OZP. Byla tam sice určitá
přechodná doba, ale jak čas ubíhal, byli z nich najednou zdraví. No, a propusťte paní, která u vás pracuje
30 let, dělá jednoduchou práci, na kterou stačí, ale
jinde by se svým výkonem neuspěla. Naše družstvo
ani v těchto těžkých časech nepropustilo žádného ze
svých hendikepovaných pracovníků a to nám tímto
způsobem ubyla třetina všech původních OZP. Naštěstí se časem podařilo velkým úsilím věci znalých
lidí dosáhnout znovuobnovení statusu těchto osob,
ale pro firmy zaměstnávající OZP to bylo složité obdo-
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bí. I tak je ale podpora těchto lidí formou příspěvku
méně než poloviční než u zaměstnaných invalidních
důchodců.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Náhradní plnění je způsob, jak nahradit povinnost
každé firmy s více než 25 zaměstnanci zaměstnat
zdravotně postižené osoby tak, aby jejich podíl ve
firmě činil alespoň 4 procenta. Mohou to splnit buď
skutečným zaměstnáním těchto lidí nebo odebíráním výrobků, služeb či zakázek od zaměstnavatelů
s více než 50 procent OZP. To je dáno ze zákona určeným násobkem hodnoty fakturovaných a zaplacených dodávek. Tento způsob podpory OZP umožňuje
poskytovatelům náhradního plnění, aby lépe uspěli
v konkurenční nabídce podobných výrobků na otevřeném trhu. Pro větší firmy je tento způsob plnění
své povinnosti vůči OZP výhodnější než zaplatit odvod do státního rozpočtu, tzv. „invalidní daň“. Tento
odvod by pro ně byl jakousi pokutou, kdežto formou
náhradního plnění splní svou povinnost a zároveň
si za své vyplacené peníze pořídí věci potřebné pro
svoji činnost. Bohužel i u této formy se našli různí
spekulanti, jak obejít regulérní podmínky, a tak byl
zaveden způsob, který má zamezovat zneužití, ale
je časově dost náročný jak pro dodavatele, tak i pro
odběratele náhradního plnění. To by bylo téma na
samostatný článek.

SOCIÁLNÍ CÍTĚNÍ FIREM

Naše družstvo zažilo doby, kdy bylo taktičtější neupozorňovat příliš na skutečnost, že zaměstnává invalidy, aby si odběratelé nemysleli, že tyto výrobky
nejsou dostatečně kvalitní – byl to spíše hendikep.
Přitom kvalita a dodržování předepsaných norem
jak hygienických, tak prováděných testů ve Státním
zkušebním ústavu, udržování ochranných známek
apod., bylo a je pro nás zvláště u chemických a kosmetických výrobků samozřejmostí. Naopak, dá se říci, že
kvalita produkce bývá kontrolována ještě více, aby se
snad nestala nějaká chyba. U některých pracovníků
je nutný i dohled jiné osoby, což znamená, že časové
normy práce se nedají příliš zkracovat a produktivita
bývá v pracovním procesu obvykle nižší. Přesto nebo
právě proto tyto výrobky nejsou a nebyly nikdy šizeny a vyznačují se tradičně spolehlivostí a účinností.
V současnosti už je povědomí o podpoře hendikepovaných přece jen lepší, i když jsme se zatím nesetkali
s tím, jako v některých vyspělých zemích, že je odběratel hrdý na to, že odebírá výrobky od firem zaměstnávajících zdravotně postižené pracovníky nebo
že to dělá jen pro vlastní morální zadostiučinění, aby
podpořil trh práce těchto lidí.
V tisku často vidíme, jak se představitelé velkých
firem fotí s šekem vedle vozíčkářů, kterým poskytli
dar. Jistěže je to záslužné, ale uvědomují si tito mnohdy významní odběratelé, že dlouhodobou a stabilní

sociální odpovědnost podnikání
podporou zaměstnavatelů OZP by bylo spíše odebírání jejich výrobků za solidní ceny, které by pokryly
zvýšené náklady související s vyšší nemocností,
častějšími návštěvami lékaře, s nižší produktivitou
pracovníků? Vyžadují stejné slevy a bonusy, jako
od klasických konkurenčních firem. Jejich nákupčí
jsou zainteresování na dosažení co nejnižší nákupní
ceny a co největšího realizovaného objemu tržeb,
a nemají mnohdy ani dostatečné znalosti o výhodách náhradního plnění. Tím se ve většině firem
zabývají spíše lidé z personálního nebo mzdového
útvaru. U nás stále ještě není prestižní záležitostí
a samozřejmostí podpora formou solidních obchodních vztahů.

FIRMA ZAMĚSTNÁVAJÍCÍ OZP NEJEN OD
STÁTU BERE, ALE I DÁVÁ.

Mnohdy je mezi lidmi povědomí, že stát živí a podporuje tyto firmy zaměstnávající OZP a říkají si, že
dotace jsou zdrojem korupce, tak je raději zrušme
a dejme podporu adresně každé osobě. Neuvědomují
si, že například jen naše firma průměrně ročně odvádí do státního rozpočtu formou daní a odvodů na
pojistném o cca 2 mil více než dostává na příspěvcích
od Úřadu práce. Za dvacet pět let je to 50 milionů,
které přinesla do státního rozpočtu a to nepočítáme
úsporu na sociálních dávkách a podporách, které by
stát vyplatil nezaměstnaným a nesoběstačným OZP,

pokud by neměli tuto pracovní příležitost. Nakonec,
nelze vše přepočítávat na peníze, i když je to v dnešní
době často zvykem. Sociální pohled v tom lidském
slova smyslu, ohleduplnost a vzájemná pomoc by
měly být samozřejmostí a podpora jedinců, kteří jsou
tím slabším článkem v konkurenčním boji o udržení
životní úrovně, by ve vyspělé společnosti, za kterou
se považujeme, měla převládnout nad závistí a sobectvím.

DOBRÝ POCIT.

Když se někdo zeptá: „Co z toho máte, že se staráte, že
sháníte zakázky, že udržujete aktivní firmu, která je
tu už 58 let pro všechny pracovníky bez rozdílu, pro
ty zdravé i pro ty hendikepované?“ Nejspíš bychom
odpověděli: „No přece, dobrý pocit“. Dobrý pocit,
když jsme se setkávali dříve v podnikovém rekreačním areálu složeném ze stavebních buněk na Zelené
Vodě u Nového Města nad Váhem, společně opékali
špekáčky, zpívali, jezdili na podnikové zájezdy a prostě pobyli spolu. Zrovna tak nás potěší, že se bývalí
spolupracovníci rádi zastaví na kus řeči, důchodci
si na chvíli sednou odpočinout, než pokračují v procházce po městě. Vždycky se dá najít chvilka, třeba
i u předsedy družstva, na krátkou návštěvu a zavzpomínání. A o tom to je.
Text: Ing. Štěpánka Tomaštíková

www.dubrava.cz
8/2018
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z Bruselu

Inovace a tvorba pracovních míst
v podnicích
Nadace Eurofound, která je tripartitní agenturou Evropské unie pro zlepšování životních
a pracovních podmínek, vydala materiál pod názvem Inovace a tvorba pracovních míst
v podnicích.
Tvorba a zachování většího počtu pracovních míst
v evropských podnicích zahrnuje řadu externích
faktorů i růst a inovaci v samotných podnicích za
účelem zlepšení konkurenceschopnosti. Inovace
(změny produktů, procesů a dalších aspektů podnikání) může podnikům pomoci přizpůsobit se novým
situacích, zvýšit hodnotu a konkurenceschopnost,
a tak zvýšit jejich potenciál z hlediska tvorby pracovních míst. Praxe v oblasti lidských zdrojů a organizace práce dále vytváří správné pracovní prostředí
na podporu inovace prostřednictvím zvyšování dovedností,
spolupráce a kvality, posilování inovativního chování,
zapojení zaměstnanců do
řešení problémů a přístupu k externím nápadům.
Tvůrci politik musejí
mít k dispozici poznatky
o tom, jaké inovace podniků fungují z hlediska jejich
produktivity a výkonnosti; jaká
podpora inovace je účinná; jak
nejlépe posilovat tvorbu pracovních míst, jaké jsou
podněty a překážky při tvorbě pracovních míst v určitých typech organizací.
S ohledem na pomalou hospodářskou obnovu po
nejzávažnější restrukturalizaci evropského hospodářství za poslední dekády je pro Evropskou komisi
jednou z klíčových výzev dosáhnout růstu doprovázeného tvorbou pracovních míst. Potřeba stimulace
investic za účelem tvorby pracovních míst patří mezi
hlavní priority a podporuje ji agenda pro nové dovednosti a pracovní místa strategie Evropa 2020 a proces
evropského semestru. V roce 2014 byl přijat investiční plán pro Evropu, který se zaměřuje na mobilizaci
finančních prostředků, podporu investic v reálné
ekonomice a vytváření prostředí příznivého pro investice.

Výzkum nadace Eurofound v této oblasti poskytuje
cenné informace o klíčových tématech:
• jak mechanismy přínosné pro všechny strany vytvářejí inovativní opatření prostřednictvím sociálního dialogu na úrovni podniků,
• jak pokračující růst malých a středních podniků
(MSP) mění jejich kritéria zaměstnanosti, aby
mohly reagovat na potřeby zákazníků,
•
v ýznam zvyšování kvalifikace a strategického
sdílení zaměstnanců na stále se měnícím trhu.
Nadace Eurofound zkoumala interní
faktory a praxi v podnicích i externí
faktory, které stimulují inovativní
chování, zvyšují konkurenceschopnost a podporují tvorbu a zachování pracovních míst, přičemž z velké
části vycházela ze své předchozí
práce a údajů ze třetího evropského
průzkumu společností (ECS) provedeného v roce 2013.
Průzkum poskytuje ucelené informace o inovativních praktikách na pracovišti
z hlediska organizace práce, řízení lidských zdrojů,
přímé účasti a sociálního dialogu. Podrobnější studie
analyzovaly:
• jaká je motivace pro přijímání inovativních praktik na pracovišti, které zaměstnancům umožňují
podílet se na organizačních změnách a zlepšit
kvalitu svého pracovního života a výkonnost organizace,
• praktiky společností v EU, pokud jde o přímou
a nepřímou účast zaměstnanců na rozhodování,
a jaké z těchto praktik jsou přínosné pro podnik
i pro zaměstnance.
Příslušné studie naleznete na webové stránce nadace Eurofound: www.eurofound.europa.eu.
Zdroj : Nadace Eurofound
(-vr-)

www.eurofound.europa.eu
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Rádi bychom vás pozvali na veletrhy módy STYL a KABO, které se konají 18. – 20. srpna v Brně. Ve společném stánku pod hlavičkou SČMVD
se v pavilonu P představí výrobní družstva Moděva Konice, Modela Pardubice, Styl Studená, Koplet Frýdek – Místek a Snaha Brtnice. V pavilonu V bude vystavovat DUP Pelhřimov.

propagace, výstavy, veletrhy

Pozvánka na veletrhy s účastí
výrobních družstev

www.bvv.cz/styl-kabo

Ve dnech 23. - 28. srpna máte možnost navštívit společnou expozici výrobních družstev na Mezinárodní
výstavě družstevnictví doprovázející agrosalon Země
živitelka, který se koná v Českých Budějovicích. V pavilonu H svou produkci představí Detecha Nové Město nad
Metují, DUP Pelhřimov, KDS Sedlčany, Kovo Družstvo
Olomouc, Styl Plzeň, Templářské sklepy Čejkovice, Tvar
Pardubice a Vřídlo Karlovy Vary. Stánek Kovobelu Domažlice naleznete v pavilonu T2.

www.zemezivitelka.cz
Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

8/2018
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Tip na výlet

Rakouské Alpy - Kaprun a oblast Zell am See
Doba dovolených je v plném proudu a pokud nutně neholdujete moři ani vzdáleným
exotickým destinacím a spíše chcete dovolenou prožít aktivně, poznávat a objevovat,
nechte se inspirovat naším tipem.
si táhlého stoupání a krásných
serpentýn, přírody, omamných
horských panoramat i místních
obyvatel v typických tyrolských
krojích a samozřejmě i ovcí a krav
na pastvinách, stejně jako průjezdů pod lanovkami.
Po příjezdu do Kaprunu na vás
dýchne klid, pohoda a oslní vás
dokonalý výhled na zasněžené
vrcholky Vysokých Taur, na které
máte dokonalý pohled z jakékoli
části města.

VÝLETY

Jen 560 kilometrů od Prahy leží
malebné horské městečko Kaprun,
přímo v srdci Alp, z něhož máte
jako na dlani proslulý ledovec
Kitzsteinhorn, na kterém sníh neroztává ani v největších vedrech,
a vedle toho je Kaprun i skvělou
výchozí pozicí pro výlety k blízkým jezerům nebo do přilehlého
města Zell am See, centra celé destinace.

CESTA

Do Kaprunu se dostanete z Prahy
naprosto pohodlně autem už za 5
hodin. Nejvýhodnější trasou je cesta po D5 směrem na Německo, přes
Rozvadov, následně směrem na
Řezno a dále. Poté se stočíte směrem na Mnichov a po chvíli přejedete rakouské hranice. Následuje
zhruba 40 km po rakouské dálnici
a pak už vás čeká sjezd a cesta směrem ke Kaprunu, která má sice oko-
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lo 100 kilometrů, ale zato je zřejmě
nezajímavější a nejzábavnější z celé
trasy, kdy projíždíte malebnými
horskými vesničkami, užíváte

Dá se říct, že ať je vám 15 nebo 75
let, Kaprun a přilehlé okolí je jako
stvořené pro každého z vás. Mladší
si mohou užít běhu nebo cyklistiky na nespočtu cest a cyklostezek,
adrenalin mohou zažít například
v nedalekém lanovém centru, kde
překonávají překážky několik me-

UBYTOVÁNÍ

V Kaprunu a oblasti Zell am See
rozhodně nebude o ubytování nouze. Nejpohodlněji vyjde rezervace
ubytování přes Booking.com, kde

trů nad zemí, nebo si na některém
z jezer užít kiteboarding.
Region Zell am See je zároveň
i vyhledávaným místem pro četné
výlety na motocyklech, a to zejména díky vysokohorské silnici
vedoucí ke štítu Grossglockner,
která je považována za Mekku
všech motorkářů. Krásné táhlé
zatáčky, v nichž si každý motorkář užije dokonalý požitek z jízdy
završený dechberoucím výhledem. Zapomeňte však na „uřvané“ rychlé motorky, ze kterých
jde strach, zde si požitek z jízdy
vychutnávají hlavně motorkáři
středního věku, kteří si chtějí panorama a jízdu maximálně užít,
a tak zde dost často můžete potkat
jezdce na strojích Harley-Davidson, které mohou být pro běžného
návštěvníka rovněž zajímavou
podívanou.
Navštívit Kaprun a vynechat
vrchol Kitzsteinhorn by byl hřích.
Ledovec, na kterém se dá lyžovat
i v těch největších vedrech, kde
sníh nikdy neroztává a který návštěvníkům poskytuje pohled na
další štíty rakouských Alp z více
než tří tisíc metrů nad mořem,
stojí za to. Na samotný vrchol se
dostanete hned třemi lanovkami,
kdy už samotná cesta je požitek.
Při cestě první lanovkou zdoláváte

cestování, kultura & společnost

a vy si budete moci užít cestu
podél jezera Wasserfallboden. Po
několika minutách vás autobusy
vysadí u cílového tyrkysového
jezera Moserboden, které můžete
doslova celé obejít a díky přilehlému muzeu se seznámit i s historií
jezer a vodních nádrží v Kaprunu.

zelená údolí, po přestupu na druhou lanovku už můžete nasát něco
z atmosféry pravé horské zimy
a po přestupu na třetí lanovku si
vychutnáváte pohled na okouzlující ledovec i lyžaře a snowboardisty. Na samotném Kitzsteinhornu
se teplota pohybuje okolo -1 stupně
Celsia, proto je ideální být na tento
teplotní rozdíl připraven.
Kitzsteinhorn vám pak nabídne
pohled na celou oblast i další vrcholky z výšky 3 209 metrů, ale
i poznávání v podobě národního
parku a kina. Užít si můžete i ice
arény, kde vám zdarma zapůjčí
boby a umožní vám sjet připravenou nenáročnou dráhu.
Zapomenout ale nesmíme ani na
zásadní tajemná jezera Wasserfallboden a především Moserboden,
která leží mezi pohořími Vysokých Taur a odrážející štíty hor
z nich dělají nádhernou podívanou a nezapomenutelný výlet.
Zároveň v rámci výletu můžete
vystoupat až na přilehlý vrchol,
ze kterého budete mít obě jezera
jako na dlani. Nenáročná a všem
dostupná je i cesta k jezerům. Po
té, co dojedete na konec Kaprunu,
vás čeká cesta takzvanou nákladní
lanovkou vzhůru, na místo, kde
vás naberou místní autobusy, které s vámi projedou několik t unelů

se můžete detailněji seznámit se
zařízením a pomohou vám i komentáře a hodnocení přechozích
návštěvníků. Rezervaci samozřejmě můžete provést i přes e-mail, to
už však vyžaduje trochu delší čas
strávený hledáním a komunikací
s daným ubytovacím zařízením.
Mnohdy však vyjde tento způsob
rezervace nejlevněji. Ceny za týdenní pobyt se snídaní se tak pohybují v rozmezí 6 – 9 tisíc korun.
Samozřejmě, pokud si potrpíte na
luxus a wellness péči, lze nalézt
i zařízení tohoto typu, je třeba však
počítat s cenou okolo 20 tisíc korun.
Text a foto: Lenka Netušilová
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družstevní výrobky

Nový WECTOL – nový obal s novou vůní
při zachování tradiční účinnosti
WECTOL INTENSIVE
se zvýšenou hygienickou silou pro čistotu
koupelen a WC
s vůní limetky nebo květin - pro svěží čistotu
Výborně odstraňuje nánosy vodního kamene a rzi
z keramických podkladů, jako jsou klozetové mísy,
umyvadla, vany, sprchové kouty, obklady a podlahy.
Napomáhá udržet zvýšenou hygienickou čistotu.
Keramické podklady, pokud nejsou silně poškozeny,
přípravek nenarušuje.

WECTOL ACTIVE
aktivní čistič WC a koupelen
s vůní borovice nebo citrusů
Čisticí prostředek určený pro WC
a sanitární keramiku - záchodové
mísy, umyvadla, vany, sprchové kouty, obklady, podlahy a podobné povrchy. Účinně odstraňuje organické
nečistoty a usazeniny z vody. Pravidelným používáním se zabrání jejich
opakovanému tvoření.

Použití čistících přípravků řady WECTOL:

Wectol nastříkejte na čištěný povrch, houbou nebo
kartáčem roztírejte do odstranění nečistot. U větších nánosů a znečištění po rozetření nechte působit
podle potřeby, případně postup opakujte. Vyčištěné
plochy důkladně opláchněte vodou.

TIP PRO VÁS:

Bojíte se usazování vodního kamene na keramickém
povrchu vaší koupelny nebo toalety? Rádi byste si
pořídili keramiku se speciálně upraveným povrchem
pro snadné čištění, ale je to přece jen záležitost mino
vaše finanční možnosti? Nezoufejte, máme pro vás
řešení. S tekutým čisticím prostředkem WECTOL
udržíte lehce čistotu na vašem WC i v koupelně. Jen je
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třeba jej používat pravidelně, a tím nedovolit nečistotám ani vodnímu kameni, aby se usadily na povrchu.
WECTOL vám při minimální námaze zajistí čistotu
a každodenní pohodu z voňavé a čisté koupelny a vaše
toaleta se bude lesknout jako nová i po letech užívání.
Pokud výrobky nenajdete v prodejnách drogerie,
můžete si je objednat přímo u výrobce:
Důbrava chemické výrobní družstvo, Hřbitovní 97,
766 01 Valašské Klobouky
tel. na obchodní oddělení: 577 320 641-3
e-mail: fakturace@dubrava.cz
www.dubrava.cz

KAŽDÝ KRÁL
MÁ SVÉHO
KREJČÍHO

OBLEKY NA MÍRU

PÁNSKÁ KONFEKCE

Buďte nároční! Pořiďte si oblek přesně na tělo.
Navštivte našeho krejčího v Praze, Brně či Třešti.
Nebo využijte službu krejčího až do domu...

Oblek pro každou příležitost! Do práce,
divadla, na ples či na rande? Ano!
Prostě outfit pro váš život kdykoli, kdekoli.

DOPLŇKY

E-SHOP ČESKÉHO GENTLEMANA

Bezvadná košile, taky pásek, manžetové
knoflíčky… a nezapomenout na kravatu!
Zkrátka doladíme váš oblek k dokonalosti.

Základ šatníku každého gentlemana na pár
kliků. Multifunkční oblek, kalhoty či sako
v nadčasových barvách, vše ušito v ČR.

PRAHA

BRNO

TŘEŠŤ

International Business Centre
Pobřežní 620/3, Praha 8

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
Rooseveltova 10, 602 00, Brno – střed

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti
Franze Kafky 341/13, 589 01, Třešť

 +420 731 665 466
 salon@krejcovstvi-vyvoj.cz
 www.vyvoj.cz

 +420 731 697 792
 brno@vyvoj.cz
 www.vyvoj.cz

 +420 567 215 221
 vyvoj@vyvoj.cz
 www.vyvoj.cz

Otevírací doba
Pondělí – Pátek: 10:00 – 19:00

Otevírací doba
Pondělí – Pátek: 9:00 – 18:00
Sobota: 9:00 – 13:00

Otevírací doba
Pondělí – Pátek: 9:00 – 17:00
Sobota: 8:30 – 12:00
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ČEJKOVICE TOP VINAŘSKÝ CÍL 2018
Historie vinařství Templářské sklepy Čejkovice je spojena s příchodem templářských rytířů
na jižní Moravu. S výstavbou čejkovické tvrze začali templáři budovat rozsáhlé vinné sklepy
a vinice. První písemná zmínka o jejich působení v Čejkovicích je z roku 1248.
V současnosti jsme jedním z největších producentů moravských vín. Naší chloubou jsou
původní vinné sklepy, jedny z nejstarších na Moravě. Dodnes v nich zraje víno, mimo jiné
i v největším používaném sudu na víno v Česku. Další prvenství držíme největší lahví
na víno. Její objem je 200 litrů. Do české knihy rekordů jsme se zapsali také největší etiketou
a korkovým uzávěrem.
Skvělé víno a vinohrady, historie, vinné stezky s otevřenou náručí vinných sklepů, nabídka
bio čajů a koření společností Sonnentor, dům, v němž vyrůstal malý Tomáš Masaryk,
známá místa z natáčení seriálu Vinaři - to jsou Čejkovice, záruka jedinečného zážitku.
Templářské sklepy Čejkovice, správná volba!

ČEJKOVICE

Hlasujte pro nás na www.topvinarskycil.cz a vyhrajte
atraktivní ceny.
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