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JUDr. Rostislav Dvořák
předseda SČMVD

FIAT IUSTITIA PEREAT MUNDUS
(„Ať se stane podle práva, i kdyby měl přitom zhynout 
celý svět.“ Pozn. red. – citace z římského práva)

Podobně formulovaný názor jsem slyšel při vy-
stoupení jednoho ze soudobých poslanců v  našem 
Parlamentu, když obhajoval, že je nutné, aby bojoval 
za věc, kterou on považuje za princip demokracie, 
i kdyby s tím nesouhlasil celý národ. Zamrazilo mě. 

Ještě před pár lety jsem si myslel, že se v  České 
republice snad nebudeme muset bát, že přístup 
úředníků k právu bude někdy zcela, zdůrazňuji zce-
la, postrádat zdravý lidský úsudek a  odpovědnost 
za podporu potřeb společnosti, pro kterou pracu-
jí. Jsme však čím dál častěji svědky toho, že nejen 
úředníci, ale i někteří soudci pod tlakem účastníků 
řízení a  zejména jejich advokátů žádají, aby právo 
obsahovalo „všechno“, aby měli jistotu v  obsahově 
dokonalém a  pokud možno vše řešícím právním 
přepisu. Už staří Římané věděli, že to nejde, a ono to 
nejde ani dnes a nepůjde to nikdy. Dokonalé právní 
předpisy postihující vše prostě nebudou a  soudci 
a  zejména státní úředníci budou muset umět svý-
mi dobrými znalostmi, dobrým právním vědomím, 
zdravým rozumem a  schopností nést odpovědnost 
ze svých rozhodnutí podporujících společenský 
zájem. Prostě mít svůj kvalifikovaný názor a  umět 
řešit nejen právní a  pracovní problémy i  bez tolik 
požadovaného dokonalého práva. 

Náš právní řád a  legislativa jsou na velmi dobré 
úrovni a musí schopným úředníkům a soudcům ke 
správným rozhodnutím stačit. Podstatná je jiná věc, 
a  to zda má potřebnou úroveň a  schopnosti před-
mětný úředník. A  zda nepreferuje vlastní pohodlí 
před správným rozhodnutím.

Dovolte aktuální příklad. Pracovníci MPSV ČR mi 
jistě odpustí zjednodušení následujícího případu, 
protože bych chtěl, aby mu i  přes zjednodušenou 
stručnost porozuměli i  lidé mimo problematiku za-
městnávání OZP (osob se zdravotním postižením), 
tedy zaměstnávání invalidů. Navíc v  závěru to bu-
dou právě pracovníci MPSV, které pochválím.

Naše země při snaze zbavit se lumpů, kteří se 
přiživují protiprávně na systému příspěvků pro 

zaměstnavatele OZP, které patří k  formě podpory 
práce invalidních občanů, zavedla povinnost pro za-
městnavatele, aby nevypláceli mzdu v hotovosti, ale 
převodem na účet. Je to podle mého názoru správné 
rozhodnutí přesto, že problém neřeší komplexně. 
Život má však různá úskalí a  za jedním z  ředitelů 
firmy, která invalidy zaměstnává, přišla pracovnice 
s prosbou, zda by jí mimořádně mohl rychle vyplatit 
zálohu 3000 korun, že je ve finanční tísni a  potře-
buje zaplatit nájemné. Ředitel chtěl pomoci, a proto 
vůbec nepřemýšlel nad novým pravidlem limitu pro 
uznání příspěvku a  dal pokyn pokladní k  výplatě 
v hotovosti. Na konci období se ale ukázalo, že limit 
byl překročen o  1 procento a  úřad práce v  souladu 
s předpisem rozhodl neuznat firmu pro účely dotací 
na pracovní místa invalidů a  nevyplatit příspěvek. 
Právo bylo dodrženo, i když zhyne firma a s ní pra-
covní místa pro invalidy. 

Tady se podařilo s  pomocí MPSV věc vyřešit ve 
prospěch invalidů částečným odstraněním této tvr-
dosti. Očekával bych však, že by kroky k odstranění 
tvrdosti, která občas i dobré právo provází, měl za-
hájit už příslušný lokální úřad. Nečekat alibisticky 
na vyřízení intervence ministerstvem, ale toto ře-
šení sám na ministerstvu iniciovat. Pozitivní je, že 
tak rigidně, jak popisuji, se mezi všemi úřady práce 
zachoval jen jeden.

Titulek tohoto článku směřuje k  tomu, aby úřed-
níci používali zdravý rozum, vycházeli při řešení 
podobných problémů ze smyslu zákona a potřeb spo-
lečnosti a hledali cestu k pomoci a celospolečensky 
potřebnému řešení, samozřejmě v souladu s právem.

Nestačí formální přístup k  právu, ale je třeba za-
jistit podporu a dosažení cíle sledovaného právním 
předpisem.
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Agrosalonu je tradičně věnována velká pozornost ze 
strany představitelů státu a  vlády. Slavnostního za-
hájení výstavy se zúčastnil prezident republiky Miloš 
Zeman, zahájení národních dožínek předseda vlády 
Andrej Babiš. Letošní ročník výstavy měl podtitul „100 
let českého zemědělství“ a navazoval na oslavy 100leté-
ho výročí vzniku republiky.

Země živitelka se každoročně těší velkému zájmu 
široké veřejnosti i  odborníků. V  návštěvnosti byla 
zaznamenána rekordní účast za posledních 14 let –  
115 697 návštěvníků. Výstavy se na 15 ha výstavní plo-
chy zúčastnilo 569 vystavovatelů z 24 zemí.

Nedílnou součástí výstavy je soutěž Zlatý klas o nej-
lepší vystavený exponát, která probíhá pod odbornou 
garancí Ministerstva zemědělství ČR. Soutěž Zlatý 
klas se stala za dobu své existence prestižní záležitostí 
a výrobci oceněných produktů ji považují za význam-
ný přínos pro prezentaci a  publicitu svých výrobků. 
V  tomto roce bylo do soutěže přihlášeno rekordních 
49 exponátů, oceněno bylo 20 z nich. 

Letos poprvé byl na výstavě Země živitelka zřízen 
pavilon nejlepších vín České republiky. Návštěvníci 
mohli v tomto pavilonu vína nejen degustovat, ale též 
zakoupit. Další letošní novinkou bylo rozšíření dět-
ského zemědělského světa, jehož cílem bylo přiblížit 
dětem přírodu a zemědělství formou hry a poznání. 

Výstavní areál v Českých Budějovicích prochází mo-
dernizací, došlo k  demolici několika nevyhovujících 
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Výrobní družstva se představila  
na agrosalonu Země živitelka
I v rámci letošního 45. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka, který se konal 23. – 28. srpna 
v Českých Budějovicích, se výrobní družstva prezentovala ve společné expozici pod záštitou Svazu čes-
kých a moravských výrobních družstev. Tato expozice s označením Mezinárodní výstava družstevnictví 
se nacházela v pavilonu H, družstvo Kovobel Domažlice vystavovalo samostatně v pavilonu T2.

Zahájení národních dožínek
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Ve společné expozici svou produkci představilo osm 
výrobních družstev. Detecha Nové Město nad Metují 
svůj stánek rozdělila na dvě zóny – jedna byla věno-

vána poradenství v  oblasti nátěrových hmot značky 
Detecha, druhá dekorativní a  zdravotní kosmetice 
značky Regina. I v oblasti kosmetiky bylo možné po-
radit se s odborníky, řada zákaznic využila možnosti 
nechat se nalíčit od vizážistky a  samozřejmě bylo 
možné jednotlivé produkty na místě zakoupit.

Zástupci družstva DUP Pelhřimov ve svém stánku 
představili produkci družstva – jak jednotlivé mani-
kúrní nástroje, tak i celé manikúry a taktéž výrobky 

pavilonů a tím k zvětšení venkovní výstavní plochy. 
Snahou nového vedení společnosti Výstaviště České 
Budějovice je areál přetvořit ve výstaviště moderní 
a konkurenceschopné, které by mělo sloužit jako od-
počinková zelená zóna pro trávení volného času upro-
střed města. 

Demolice postihla mimo jiné pavilon E1, kde se 
společná expozice výrobních družstev v  minulosti 
nacházela. V  letošním roce se stánky družstev pře-
stěhovaly do modernějšího pavilonu H v  sousedství 
Pivovarské zahrady, tato změna umístění se však 
odrazila v menším počtu návštěvníků expozice a tím 
i  v  menších  tržbách. Návštěvníci akce zvyklí pohy-
bovat se po výstavišti po obvyklých trasách stánky 
výrobních družstev na původním místě neobjevili. 
Zvýrazněným značením a relacemi ve výstavním roz-
hlase byli upozorňováni na změnu tak, aby cestu do 
expozice výrobních družstev našli.
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Dekorativní kosmetika značky Regina
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libou zastavují. Oceňují širokou nabídku kvalitního 
nožířského zboží z produkce družstva. Zboží si tu mo-
hou nejen prohlédnout, ale i osahat a posoudit, jak jim 

padne do ruky. Řada návštěvníků využila příležitosti 
a některý z produktů tohoto tradičního českého vý-
robce si zakoupila. 

Kovo Družstvo Olomouc na Zemi živitelce předsta-
vilo návštěvníkům svůj sortiment pastí na škodnou 
i zahradního nářadí. Zájemci se dozvěděli, jak jednot-
livé pasti fungují a kde je možné toto zboží zakoupit.

kožené galanterie. Zákazníkům vždy dokázali pomoci 
s výběrem a poradit s vhodným použitím jednotlivých 
nástrojů.
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„Česká kvalita to ještě nezařízla“  
je heslem družstva KDS Sedlčany
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y textilní výrobky. Na akci se družstvo představilo 

i jako výrobce těsnění.

Družstvo Templářské sklepy Čejkovice kromě stán-
ku v  pavilonu H mělo na Zemi živitelce ještě další 
stánek – a to v pavilonu nejlepších vín ČR. Novinkou, 
se kterou toto vinařské družstvo na agrosalon přijelo, 
bylo víno z nové edice oslavující výročí 100 let od zalo-
žení samostatného Československa. Právě toto výročí 

inspirovalo čejkovické vinaře k  přípravě zcela nové 
unikátní řady šumivých a tichých vín, kterou nazvali 
TGM, k poctě Tomáše Garrigua Masaryka. V Čejkovi-
cích první prezident vyrůstal a  považoval je za svůj 
domov.

Stánek Tvaru Pardubice hýřil mnoha barvami. Celý 
ho zaplnily plastové potřeby pro domácnost - klickbo-
xy, hrníčky, kelímky, misky, talíře, prkénka, odměrky, 
sportovní lahve apod. Díky příznivým cenám, prak-
tickému  použití i  snadné údržbě jsou tyto produkty 
oblíbeným artiklem, který si návštěvníci výstavy 
rádi nakupují. I  další produkt družstva nacházel na 
výstavě své zákazníky. Jsou jím dřevařské klíny, které  
brání sevření pily při kácení stromu.

Zástupci Stylu Plzeň do Českých Budějovic přivezli 
oděvy zhotovené v šicí dílně družstva - dámská trič-
ka, dámské šaty, softshellové bundy a  další drobné 
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Návštěvníky ke stánku Templářských sklepů  
lákaly ochutnávky vína.
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Stánek Kovobelu Domažlice se nacházel v  hale T2. 
Družstvo se prezentovalo jako výrobce technologic-
kých zařízení pro chov drůbeže, a to jak klecových, tak 
alternativních systémů. Zařízení vyhovují směrnicím 
EU a normám K.A.T. Samozřejmou součástí dodávek je 
poskytování servisu a poradenství.

Příští ročník agrosalonu Země živitelka se bude 
konat v  termínu 22. - 27. srpna 2019. Rádi bychom 
expozici výrobních družstev rozšířili i  na venkovní 
plochu přiléhající k hale H a využili tak plně výstavní 
prostor, který nám Výstaviště České Budějovice nabí-
zí. Výstava umožňuje představit své výrobky odborné 
i laické veřejnosti, získat zpětnou vazbu díky přímé-
mu kontaktu se spotřebiteli, podpořit svou značku 
a zviditelnit výrobce z řad výrobních družstev. 

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

K  tradičním vystavovatelům patří Vřídlo Karlovy 
Vary vyrábějící Karlovarskou kosmetiku s  podílem 
karlovarské vřídelní soli. Mezi osvědčené produkty 
družstva patří například krémy Ozalin, Arnika, Cam-
pherol, zubní pasty Carlotherm, pleťová kosmetická 

řada Cosmetika Carolinum, koupelové soli a  mnoho 
dalších výrobků. Pro děti připravilo Vřídlo pěnu do 
koupele Delfín ve dvou barevných variantách, pro 
zahrádkáře a domácí kutily čistič na ruce Klír gel.
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www.zemezivitelka.cz

Karlovarská kosmetika
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tak, aby zároveň města a kraje nekomplikovaly pro-
voz na objízdných trasách svých silnic II. a III. tříd.

Lidí stále přibývá, jízdenky na městskou hromadnou 
dopravu za poslední roky podstatně zdražily… Ne-
máte pocit, stejně jako já, že i to může být důvodem 
k nárůstu počtu aut na našich ulicích a s tím souvise-
jící i dopravní zácpy?
Pokud můžu mluvit za příměstské vlaky a  autobusy, 
na ně se stejně jako na další dálkovou dopravu vzta-
hují nově zavedené státem nařízené 75 procentní slevy. 
Pro žáky, studenty a seniory nad 65 let je tak veřejná 
doprava dostupnější a může motivovat i další lidi, aby 
nechali automobil doma a raději jeli do školy nebo do 
práce autobusem nebo vlakem. Města se mohou u své 
dopravy inspirovat a zavést podobné slevy, které uleh-
čí dopravě. Chápu, že ne vždycky je možné využívat 
vlak nebo autobus místo auta. Ale každý bychom měli 
začít u sebe a ptát se, jestli musíme jet prázdným au-
tem, když můžeme jet veřejnou dopravou.

Dá se například v budoucnu uvažovat o tom, že by se 
investovalo do městské hromadné dopravy, což by 
mohlo dopravním zácpám odlehčit? Mám na mysli 
motivaci lidí nižším jízdným, minimálně ve formě 
předplatného na čtvrtletních a půlročních legitima-
cích. Zatím je výhodná jen roční legitimace, jenže 
stále je mezi námi dostatek nemajetných občanů, 

Pane ministře, poslední dobou se naši občané setká-
vají s  řadou uzavírek komunikací, které způsobují 
problémy i  firemním dopravcům. Lze například na 
nějakém internetovém portálu dohledat všechna 
dopravní omezení v  souvislosti s  rekonstrukcí ko-
munikací, aby se na tyto skutečnosti nezdržovaly 
přepravu zboží?
Za všechny dopravní komplikace se omlouváme, 
ale je potřeba dávat do údržby více peněz, což už 
čtvrtým rokem děláme. Je to lepší, než aby se dál-
nice a silnice rozpadly a nedalo se po nich jezdit vů-
bec. Všechna dopravní omezení jsou přehledně na  
www.dopravniinfo.cz nebo také je možné zavolat 
na bezplatnou linku Národního dopravního infor-
mačního centra Ředitelství silnic a  dálnic na čísle 
800 280 281. Tam Vám poradí, jaká je dopravní situa-
ce, kudy se případně vyhnout kolonám a jak se dostat 
do cíle s co nejmenším zpožděním.

V polovině července letošního roku došlo několikrát 
dá se říci k  dopravnímu kolapsu – tramvaje stály 
v centru Prahy nepřiměřeně dlouho v délce sto met-
rů a více, a cesta, která jindy trvá několik minut, tr-
vala několik desítek minut či několik hodin. Co bylo 
důvodem této dopravní situace?
Ministerstvo dopravy má na starosti dálnice a silnice 
I. třídy, nejen jejich výstavbu, ale také údržbu a opra-
vy. Otázku městských komunikací si řeší města vlast-
ními prostředky, maximálně v některých případech 
přispíváme na některé opravy penězi ze státního roz-
počtu. Každé dopravní omezení způsobí nějaké pro-
blémy. Na dálnicích se snažíme v omezeních nechávat 
průjezdné dva a dva pruhy v každém směru, i když se 
sníženou rychlostí. I tak se může stát dopravní neho-
da, která způsobí kolonu. U městských komunikací je 
určitě situace s opravami často komplikovaná a těžko 
se pak vysvětluje, že právě prázdninové termíny jsou 
pro velké opravy nejvhodnější. Z  každé komplikace 
je dobré se poučit, zlepšovat informovanost řidičů 
a plánovat rekonstrukce co nejcitelnějším způsobem, 
aby ke kolapsům dopravy docházelo co nejméně.

Jak funguje v  případě dopravy provázanost mezi 
pražským magistrátem a  s  případnými dalšími in-
stitucemi ohledně zlepšení dopravní situace?
Ředitelství silnic a  dálnic provozuje geoportál, kam 
města dávají informace o svých uzavírkách. Snažíme 
se sladit opravy na dálnicích a silnicích I. třídy u měst 
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najednou nemohou. 
Městská hromadná doprava je na jednotlivých měs-
tech, ministerstvo dopravy řeší dálkovou dopravu. 
Stejně tak cenotvorbu si města mohou nastavit podle 
svého, aby motivovala, a já to vřele doporučuji.
 
Naši občané znají zejména ze, stále plně nefunkční, 
dálnice D1 několik desítek kilometrů dlouhé uzavír-
ky. Dohlíží se na zpracovatele zakázky tak, aby se na 
úsecích trvale pracovalo a netvořily se tak na dálni-
cích zbytečné kolony včetně rizika havárií?
Předně není pravda, že je dálnice D1 nefunkční. Tohle je 
častý omyl. Tady se staví za provozu celá nová dálnice 
z Prahy do Brna, už jsme za polovinou prací a do roku 
2021 bude celá jako nová. Už teď se po úsecích, kterým 
řidiči říkali „tankodrom“ jezdí úplně jinak, bezpečněji 
a komfortněji. Na stav dálnice před zahájením moder-
nizace se rychle zapomnělo. Je pravda, že 
když se v zúžení stane nehoda, bohužel se 
provoz zastaví a vznikají kolony. Na všech 
nově stavěných úsecích probíhá kontrola 
kvality, kontrola plnění harmonogramu 
prací a  dohlíží se na to, aby omezení byla 
jen po co nejnutnější dobu. Některé práce 
se také dělají v noci a o víkendu, aby co nej-
méně zatěžovaly provoz. V zúžení jsme také 
zavedli úseková měření rychlosti, postihu-
jící piráty silnic, kteří místo povolené osm-
desátky jezdí klidně i sto čtyřicet a ohrožují 
ostatní řidiče i dělníky na stavbě.

A  pokud například nějaká firma získá 
zakázku a  pak vidíme na komunikacích 
pouze zábory, ve kterých ovšem pře-
vážně nikdo nepracuje, tak  jak  to řešíte? 
Máte možnost například udělat ze strany 
ministerstva dohled a  poté takové firmě 
zakázku odebrat?
Pokud máte třeba pětikilometrový úsek dálnice, pak 
práce probíhají postupně na celé trase. Může se tedy 
zdát, že se v jednom okamžiku na celém úseku nic ne-
děje, protože stroje a práce probíhají např. na jednom 
kilometru a postupně tedy v celém úseku. Pokud by 
se na dálnici opravdu nic nedělo, pak by firmy nepl-
nily svoje závazky a  harmonogramy a  hlavně, nové 
úseky by přece nevznikaly. Termíny jsou už tak na-
pjaté, a pokud je na nějakém úseku problém, řešíme 
s konkrétní firmou, jestli vůbec na zakázku mají ka-
pacitu. Pokud ne, zvažujeme i výměnu takové firmy.

Dlouhodobé plánování rekonstrukcí a  výstavby 
nových silnic je předpokládám to, co je jednou 
z  priorit vašeho resortu a  co může současné neutě-
šené dopravní situaci podstatně odlehčit. Co vy sám 

konkrétně – pokud by to bylo pouze na vás, byste 
prosadil jako přednostní tak, aby alespoň část pro-
blémů byla odbourána?
Já bych neřekl, že je dopravní situace neutěšená, po-
stupně se zlepšuje. Vždyť jsme v poslední době opravili 
tisíce kilometrů dálnic a silnic I. třídy a do krajů jsme 
dali historicky nejvíce peněz na opravy. Za dobu mého 
působení na ministerstvu dopravy jsme navíc rozhý-
bali přípravu staveb a dálnice se začínají zase stavět. 
Za uplynulé čtyři roky jsme otevřeli 214 kilometrů 
dálnic a silnic I. třídy, aktuálně stavíme 183 kilometrů 
a připraveno máme dalších 135 kilometrů k zahájení. 
Dokončili jsme ústeckou dálnici D8 a konečně jí zpro-
voznili celou, pokročili jsme s jihočeskou D3 a začínáme 
dělat na obchvatu Českých Budějovic. Podařilo se nám 
odblokovat dostavbu D11 směrem na Polsko a začíná-
me stavět 22,5 kilometrů dálnice z Hradce Králové do 
Jaroměře. Pokračuje stavba karlovarské D6. Pokraču-

jeme v dostavbě D1 u Přerova, pracujeme na obchvatu 
Frýdku-Místku. Novela zákona o urychlení výstavby 
dopravní infrastruktury, kterou jsme na ministerstvu 
poslancům pomáhali připravit, umožňuje pro vybra-
né stavby opravdu použít tzv. mezitímní rozhodnutí. 
Díky tomu půjde stavět ještě před tím, než budou vy-
koupeny pozemky. Naší velkou prioritou nyní bude její 
rychlé zavádění do praxe. Bohužel je to ale jen jeden 
krok. Abychom mohli konečně splatit dluh z minulosti 
a  rychle dostavět základní dálniční síť, budou třeba 
výrazné změny stavebního práva a  dalších zákonů, 
které nyní připravujeme.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravila Jana Henychová.
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„Zprovozněním tohoto úseku výstavba dálnice D7 
v žádném případě nekončí. V současné době probíhá 
intenzivní příprava všech zbylých úseků dálnice. Již 
v příštím roce chceme zahájit realizaci úseku Panen-
ský Týnec a  u  úseků Louny a  Chlumčany zahájíme 
v příštím roce výběrové řízení na zhotovitele stavby“, 
přiblížil postup dostavby dálnice D7 generální ředitel 
ŘSD Jan Kroupa. 

 
Úsek mezi Postoloprty a  Bitozevsí se začal stavět 

v  září 2016. Původně měl být hotový letos na jaře, 
kvůli přeložce elektrického vedení ale došlo ke sklu-
zu. Loni na podzim postavenou polovinu mostu na 
MÚK Postoloprty museli stavbaři letos na jaře zbourat 
důsledkem nevhodného betonu. Most by dlouhodobě 
nevydržel účinek soli při zimní údržbě silnice. Po 
30. srpnu budou ještě probíhat práce na doprovodné 
účelové komunikaci, objízdné trase a na vegetačních 
úpravách. Kompletně dokončená by dálnice D7 měla 
být do konce roku 2024.

 
Aktuální ŘSD staví v ČR celkem 183 km silničních 

staveb, z toho 112 km dálnic a 71 km silnic I. tříd. „Do 
roku 2021 chceme postavit 270 km dálnic, z  toho 170 
km nových dálnic a  100 km modernizované D1. Za-
hájíme intenzivní výstavbu dálnic na všech hlavních 
trasách D1, D55, D52, D35, D3, D6, D7, D11 a kompletně 
zmodernizujeme dálnici D1 mezi Prahou a  Brnem,“ 
doplnil ministr Ťok.

Text: Zdeněk Neusar

Zprovozněním nového úseku D7 mezi 
Postoloprty a Bitozevsí se stavba této dálnice 
přehoupla do druhé poloviny

Ministr dopravy Dan Ťok společně s  generálním 
ředitelem ŘSD Janem Kroupou ve čtvrtek 30. srp-
na zprovoznili nový úsek dálnice D7 v  úseku Po-
stoloprty – MÚK Bitozeves. Dálnice D7 je náhradou 
za stávající silnici I/7, která již nevyhovovala sou-
časnému provozu. Nacházely se zde nepřehledné 
horizonty a nedostačující bylo také šířkové uspo-
řádání. Tento téměř čtyřkilometrový úsek dálnice 
výrazně zvýší bezpečnost. Na staré a  dopravně 
přetížené silnici bylo zejména v dopravních špič-
kách velmi nebezpečné předjíždět a docházelo zde 
k mnoha nehodám. 
 

„Nový úsek dálnice D7 přinese zkvalitnění dopravy 
v  podobě zvýšení bezpečnosti provozu, zrychlení 
dopravy a  odstranění nebezpečných situací vinou 
riskantního předjíždění v  hustém provozu. Pro 
obyvatele přilehlých obcí její význam spočívá v od-
dělení místní a dálkové dopravy.  Současně se jedná 
o  mezník ve výstavbě. Otevřením tohoto nového 
úseku jsme právě dostavěli více než polovinu dálnice 
D7. Téměř 40 kilometrů dálnice a 3 kilometry čtyř-
pruhové silnice I/7 z celkem 79 plánovaných kilome-
trů tedy již slouží řidičům,“ uvedl ministr dopravy  
Dan Ťok.

 
Stavba dálnice D7 Postoloprty – MÚK Bitozeves je 

jednou ze souboru staveb D7 v Ústeckém kraji, která 
tvoří dálniční spojení Prahy se severními Čechami 
a dále se Saskem. Dálnice je důležitou spojnicí Prahy 
se severočeskou uhelnou pánví a tamním průmyslem. 
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avšak stále by měly vycházet ze tří základních pre-
mis, a sice: 1) minimální mzda a s ní spojené zaručené 
mzdy nejsou primárně nástrojem hospodářské poli-
tiky, 2) změna minimální mzdy by měla být automa-
tická, vycházející z vhodných parametrů reflektující 
možnosti podnikatelského sektoru, a  nikoliv číslo 
vyjednané na poslední chvíli, a 3) návrhy minimální 
mzdy – stejně jako další návrhy ekonomické povahy – 
by měly být předem zanalyzovány z pohledu dopadu 
na možnosti hospodářství. Teprve poté by mělo smy-
sl bavit se o tom, zda má minimální mzda dosahovat 
40% nebo 50% průměrné mzdy apod. Pokud tomu tak 

není, jde pouze o žonglování s pěknými čísly, za kte-
rými si málokdo co představí. Pro příklad si můžeme 
vzít aktuální návrh na navýšení minimální mzdy na 
polovinu průměrné mzdy do roku 2020.

Vezmeme-li jen konzervativní odhad vývoje mezd 
v ČR, tak dojdeme k tomu, že by muselo do té doby dojít 
k navýšení minimální mzdy během dvou let o dalších 
45 %, respektive 5500 korun. Samozřejmě zapomenout 
nemůžeme ani na další zaručené mzdy… To jen tak 
pro začátek. Tyto mzdy by se poté samy o sobě posta-
raly o zvýšení průměrné mzdy v roce 2020, což by si 
vynutilo další navýšení minimální mzdy v roce 2021 
atp. v  souladu s  principem sněhové koule. Vzhledem 
k tomu, že česká ekonomika nejsou jenom nadnárodní 
firmy operující s  atraktivními výrobními maržemi, 
ale i tisíce firem a podnikatelů fungujících pod tlakem 
domácích a zahraničních odběratelů, moc si nedokážu 
představit, jaké všechny možné důsledky by takový 
nákladový skok mohl vlastně přinést. Předpokládám 
však, že navrhovatelé mají všechny přímé i  nepřímé 
efekty padesátiprocentního návrhu dobře propočí-
tány, včetně dopadů na zaměstnanost a  inflaci. A  sa-
mozřejmě s  ohledem na pravděpodobné zpomalení 
ekonomiky v tomto horizontu. 

Ing. Petr Dufek, hlavní analytik ČSOB

Za posledních 5 let se minimální mzda v ČR zvýšila 
o 43 % a aktuálně dosahuje 12 200 korun. K posled-
nímu navýšení, konkrétně o 11 %, došlo na začátku 
letošního roku, a už se rozhořela debata o tom, ko-
lik by měla minimální mzda činit v roce 2019 nebo 
dokonce v roce 2020. Institut minimální mzdy se 
chtě nechtě stal – někdy až za hranou reality – 
součástí politiky, byť jeho smysl by měl být přece 
jen někde jinde. 

Minimální mzdu (a s ní spojený komplex zaručených 
mezd) lze chápat buď jako prostředek ochrany zaměst-
nanců před případným extrémním tlakem zaměst-
navatele nebo jako nástroj k ovlivňování mezd napříč 
ekonomikou. Stále si myslím, že správný je pouze prv-
ně uvedený přístup k minimální mzdě, protože mini-
mální mzda sama o sobě nemá být v tržní ekonomice 
ani nástrojem hospodářské politiky a už vůbec ne po-
pulismu, sociálního inženýrství, ani prostředkem 
kompenzace selhání státu v  oblasti sociální politiky. 
Proto by měla být oproštěna politickým zásahům a její 
úpravy by měly mít i ekonomické ratio. 

Minimální mzda by měla odrážet vývoj životních 
nákladů v ČR a současně by měla být jakýmsi kom-
promisem mezi sociálními dávkami a vývojem mezd 
v hospodářství. Měla by být dostatečně motivační ve 
srovnání se sociálními dávkami a  současně by ne-
měla být likvidační pro podnikatelský sektor. Může 
do jisté míry vytvářet tlak na podnikatelský sektor, 
nikoliv však generovat nákladové šoky. Její úpravy 
by proto měly být rozložené v čase a měly by reflek-
tovat vývoj základních ekonomických parametrů, tj. 
inflace a tempo mezd, už kvůli tomu, aby se podnika-
telský sektor mohl takovému vývoji lépe přizpůsobit. 
Nakonec ani vývoj životních nákladů v ČR neprobíhá 
vzhledem k dlouhodobě nízké inflaci v ČR nijak sko-
kově. A stejně tak skokově nemohou firmy ČR zvyšo-
vat ceny prodávaného zboží nebo služeb. 

Současně by měla – tak jako tomu bylo dříve – re-
flektovat i specifika postavení některých skupin lidí 
na trhu práce. Především jde o handicapované, které 
příliš vysoká minimální mzda může připravit o  již 
tak omezené pracovní příležitosti. Při poslední zá-
sadní změně systému měly tuto roli minimální mzdy 
kompenzovat nárokové příspěvky pro zaměstnavate-
le, tedy administrativní posun přesně proti deklaro-
vané snaze o zjednodušování byrokracie a kultivace 
podnikatelského klimatu.

MINIMÁLNÍ MZDA ANEB KDO SLÍBÍ VÍC
Obecně proti průběžnému zvyšování minimální 
a  zaručené mzdy v  dobách prosperity nic nemám, 
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hledá žrouty energie
s  principy a  postupy energetického managementu, 
naučí se používat měřicí přístroje a  vypočítat hos-
podárnost, zapracují i  na svých měkkých doved-
nostech. V  praktickém projektu pak pro své firmy 
vypracují konkrétní opatření pro hospodárnější 
využití zdrojů energie.  

Přínos tak bude znát na obou stranách: Zaměst-
nanec si zvýší odbornou kvalifikaci a firma při za-
vedení projektů úspor může citelně snížit náklady. 
I  poměrně nenáročná opatření, jakým je výměna 
stávajícího osvětlení za LED nebo utěsnění úniků 
tepla, přitom podniku mohou uspořit až desetiti-
síce korun ročně. Ze školení vzejdou certifikovaní 
„Energy Scouts“, kteří mají v podnicích dále podně-
covat úsporná opatření a šířit osvětu. 

V Německu, kde se kurzy konají od roku 2014, jimi 
prošlo už 5000 pracovníků z  více než 1500 firem. 
Životnímu prostředí ročně odlehčí o více než jednu 
tunu emisí oxidu uhličitého a podnikům ušetří bez-
mála 60 milionů korun. 

Young Energy Europe je evropský projekt. Kromě 
Česka běží v Bulharsku, Řecku a Maďarsku a do kon-
ce roku jím projde na 80 mladých lidí. Kurzy v jed-
notlivých státech organizačně zaštitují německé 
zahraniční hospodářské komory. Projekt podporuje 
Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany 
přírody a jaderné bezpečnosti a je součástí Evropské 
iniciativy k ochraně klimatu (EUKI). 

Kurz se koná jednou ročně, další proběhnou v  le-
tech 2019 a 2020. Účast v kurzu je bezplatná.  

Česko-německá obchodní a průmyslová komora 
je součástí celosvětové sítě německých bilaterál-
ních zahraničních hospodářských komor. Jejím 
posláním je podporovat česko-německý byznys 
a  ekonomickou spolupráci obou zemí. Sleduje 
trendy a těm s největším potenciálem pro česko-
-německou ekonomickou spolupráci se věnuje 
intenzivně. V  roce 2015 komora v  ČR rozpoutala 
diskuzi k tématu průmysl 4.0 a od roku 2016 orga-
nizuje soutěž Connect Visions to Solutions. Tyto 
aktivity komora v roce 2017 prohloubila TopTéma-
tem „Inteligentní infrastruktura“.

(-jh-)

Průmysl se na tuzemské spotřebě energie po-
dílí až 40 procenty, nejvíce ze všech sektorů. Po 
změně volají už i  samotné podniky, trendem je 
trvale udržitelný energetický management. Právě 
tomuto vývoji jde na ruku nový vzdělávací pro-
jekt Young Energy Europe, který 4. září spustila 
Česko-německá obchodní a  průmyslová komora 
(ČNOPK). Mladí pracovníci se v něm naučí odhalit 
skryté rezervy úspor energie ve svých podnicích 
a stanou se ambasadory ochrany klimatu. 

Česká ekonomika patří v  evropském měřítku 
k těm energeticky nejnáročnějším. Významný podíl 
na tom má zpracovatelský průmysl, jehož spotřeba 
se pohybuje vysoko nad průměrem EU. „Průmyslo-
vě orientované Česko má v oblasti ochrany klimatu 
a  životního prostředí enormní potenciál, sílí navíc 
tlak na podniky v souvislosti s nezbytným snižová-
ním energetické náročnosti a dodržováním princi-
pů trvale udržitelného rozvoje,“ domnívá se René 

Harun, zástupce jednatele ČNOPK, a dodává: „Young 
Energy Europe proto cílí na energeticky náročné 
podniky a  jejich mladé zaměstnance. Chce u  nich 
zvýšit povědomí o  šetrném hospodaření se zdroji 
energie a nabídnout konkrétní řešení.“

Prvního ročníku kurzu se účastní 26 zaměstnanců 
z  10 firem. Během pětidenního školení se seznámí 
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Vznik členství ve stanovách družstva 

Vznik členství v  družstvu je upraven v  zákoně 
o obchodních korporacích, avšak řešení řady otázek, 
které jsou s ním spojeny, přenechává tento zákon sta-
novám. 

Členství v družstvu má jak majetkovou, tak i osobní 
povahu a vzniká jen při splnění všech podmínek pro 
členství podle zákona a stanov příslušného družstva. 
Každý člen se musí účastnit na základním kapitálu 
družstva alespoň základním členským vkladem, 
a proto se zde jedná vždy především o podmínku spl-
něné vkladové povinnosti k  základnímu členskému 
vkladu anebo ke vstupnímu vkladu, určují-li stanovy, 
že ke vzniku členství v družstvu postačí splnit vkla-
dovou povinnost jen k  tomuto vkladu. Současně jde 
také o  plnění dalších podmínek týkajících se osoby 
ucházející se o  členství v  družstvu, které případně 
určují stanovy družstva, k  nimž může patřit napří-
klad to, že je fyzickou osobou, dosáhla určitého věku, 
anebo také to, že uchazeči o členství vznikl pracovní 
poměr k družstvu.

Zákon o  obchodních korporacích připouští vedle 
členství, při němž práva a povinnosti plynoucí členu 
z jeho členství v družstvu náleží jediné osobě, která 
je pak výlučným vlastníkem družstevního podílu 
představujícího tato práva a povinnosti, také společ-
né členství v družstvu. V případě společného členství 
je družstevní podíl, tedy práva a povinnosti z tohoto 
členství v  družstvu, ve spoluvlastnictví společných 
členů. V právním smyslu je tento podíl považován za 
jejich společnou nehmotnou movitou věc. Družstevní 
podíl patřící společným členům spravuje vůči druž-
stvu na základě právní úpravy v zákoně vždy správce 
společné věci, kterým může být jen jeden z jeho spo-
luvlastníků. Jsou-li spoluvlastníky podílu v družstvu 
manželé, může jej takto spravovat kterýkoliv z nich.

 
Stanovy mohou na základě uvedeného zákona vy-

loučit, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví, 
a tím vzniku společného členství v družstvu zamezit. 
Vzhledem k podmínkám pro členství i právům a po-
vinnostem z  něj je namístě v  řadě družstev včetně 
těch, která jsou založena za účelem podnikání, této 
možnosti využít a společné členství zde nepřipustit.

V této souvislosti je třeba rovněž zmínit, že členství 
jednoho z  manželů v  družstvu nezakládá členství 
druhého z manželů. Odchylná úprava v zákoně o ob-
chodních korporacích a v občanském zákoníku platí 
jen pro bytové družstvo. Nabytí družstevního podílu 

v bytovém družstvu jedním z manželů do jejich spo-
lečného jmění zakládá účast na tomto družstvu i dru-
hého z manželů a tím i jejich společné členství v něm. 

Způsoby vzniku členství v  družstvu jsou dány zá-
konem o obchodních korporacích. Některé z nich se 
uplatní vždy, jiné jen v závislosti na úpravě členství 
v družstvu obsažené v jeho stanovách. Jiným způso-
bem, než určuje uvedený zákon, členství v družstvu 
vzniknout nemůže. 

Při založení družstva vzniká jeho zakladatelům 
podle zákona členství dnem vzniku družstva, tedy 
dnem, ke kterému je družstvo zapsáno do obchod-
ního rejstříku, pokud splnili v  zákonem stanovené 
lhůtě 15 dnů od konání ustavující schůze vkladovou 
povinnost k  základnímu členskému vkladu anebo 
vstupnímu vkladu. Jde-li však o družstvo, ve kterém 
stanovy podmiňují vznik členství pracovním po-
měrem člena k  družstvu, vzniká zakladateli tímto 
dnem jeho členství v  družstvu jen tehdy, když mu 
vedle toho, že splnil zmíněnou vkladovou povinnost, 
vzniká na základě uzavřené pracovní smlouvy dnem 
vzniku družstva rovněž jeho pracovní poměr k druž-
stvu.

Nejběžnějším ze způsobů pozdějšího vzniku členství 
za trvání družstva je vznik členství přijetím za člena. 
Je na stanovách, aby určily, který orgán o přijetí do 
družstva rozhoduje. Podle zákona o obchodních kor-
poracích může být tímto orgánem představenstvo, 
nebo jiný orgán družstva s výjimkou kontrolní komi-
se. V ostatním se vznik členství v družstvu přijetím 
za člena řídí zákonem o obchodních korporacích.
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o členství. Přihláška, stejně jako rozhodnutí o přijetí, 
musí mít písemnou formu a musí obsahovat obchod-
ní firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo ucha-
zeče o členství i vymezení jeho družstevního podílu. 
Družstevní podíl zde lze vymezit výší převzaté a spl-
něné vkladové povinnosti k  základnímu členskému 
vkladu, popřípadě též výši převzaté vkladové povin-
nosti k dalšímu členskému vkladu. 

V  družstvu, ve kterém členství není podmíněno 
pracovním poměrem člena k družstvu, vzniká člen-
ství přijetím za člena dnem, kdy o jeho přijetí rozhodl 
k tomu příslušný orgán družstva podle stanov, ane-
bo pozdějším dnem uvedeným v  tomto rozhodnutí. 
Jde-li o  družstvo, v  němž stanovy naopak určují, že 
ke vzniku členství je též potřeba vznik pracovního 
poměru, je rozhodující, zda uchazeč o členství v pra-
covním poměru k  družstvu již zaměstnán je, anebo 
mu v souvislosti s přijetím za člena pracovní poměr 
na základě pracovní smlouvy uzavřené s družstvem 
teprve vznikne. Je-li uchazeč o  členství zaměstnán 
v  pracovním poměru k  družstvu, vzniká mu člen-
ství dnem, kdy k tomu na základě stanov oprávněný 
orgán o  jeho přijetí za člena rozhodl, anebo pozděj-
ším dnem určeným tímto rozhodnutím, pokud jeho 
pracovní poměr k družstvu v tento pozdější den trvá. 
Není-li uchazeč o  členství zaměstnancem družstva 
v  pracovním poměru, vzniká mu členství v  druž-
stvu po uzavření pracovní smlouvy a po rozhodnutí 
příslušného orgánu o  přijetí za člena teprve dnem 
vzniku jeho pracovního poměru k  družstvu, tedy 
dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den 
nástupu do práce.

K  dalším ze způsobů vzniku členství v  družstvu 
patří podle zákona o obchodních korporacích vznik 
členství převodem družstevního podílu a vznik člen-
ství přechodem družstevního podílu. Obecná úprava 
daná tímto zákonem se neuplatní při řešení někte-
rých otázek, pokud jde o  bytové družstvo, sociální 
družstvo, anebo spořitelní a úvěrní družstvo, avšak 
plně dopadá na družstva, která jsou založena za úče-
lem podnikání. 

Podstatou vzniku členství převodem či přechodem 
družstevního podílu je změna v osobě člena, kterému 
tento podíl náleží, při níž dosavadnímu členu člen-
ství v  družstvu zaniká a  osobě, na kterou je druž-
stevní podíl převáděn, anebo na ni přechází, členství 
v družstvu současně vzniká. Družstevní podíl může 
takto nabýt jen osoba, která se podle stanov družstva 
může stát jeho členem, neboť splňuje stanovami urče-
né podmínky pro vznik členství v družstvu.

K těmto podmínkám v daném případě nepatří pod-
mínka splněné vkladové povinnosti k  základnímu 
členskému vkladu anebo ke vstupnímu vkladu ze 
strany osoby, která má družstevní podíl nabýt, neboť 
při nabytí tohoto podílu, představujícího práva a po-
vinnosti plynoucí z  členství v  družstvu, tato osoba 
nabude všechna práva spojená se splněním uvedené 
vkladové povinnosti od dosavadního člena, kterému 
tento družstevní podíl náleží. Z tohoto důvodu je pro 
převod i přechod družstevního podílu důležité, stej-
ně jako pro jiné způsoby vzniku členství, zda a  jaké 
podmínky osobní povahy pro vznik členství v druž-
stvu jeho stanovy určí. Vzhledem k uvedenému zákon 
o  obchodních korporacích také stanoví, že převod 
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ani přechod družstevního podílu není přípustný, je-
-li podle stanov podmínkou členství pracovní poměr 
člena k  družstvu, ledaže je nabyvatel družstevního 
podílu již zaměstnancem družstva anebo se jím stane.

Vznik členství v družstvu převodem družstevního 
podílu je možný, jen když stanovy družstva připouš-
tějí, aby dosavadní člen převedl svůj družstevní podíl 
na osobu, která není členem. Připustí-li stanovy ten-
to převod družstevního podílu, mohou jej současně 
podmínit souhlasem představenstva, anebo, jde-li 
o družstvo v němž se představenstvo nezřizuje, sou-
hlasem předsedy družstva. O tomto souhlasu součas-
ně zákon o obchodních korporacích stanoví, že pokud 
byl udělen, nelze jej již změnit ani odvolat.

Podle zákona o  obchodních korporacích platí, že 
právní účinky převodu nastávají vůči družstvu dnem 
doručení účinné smlouvy o  převodu družstevního 
podílu družstvu, neurčí-li tato smlouva, že účinky 
převodu nastanou později. Dnem tohoto doručení, 
anebo pozdějším dnem, ke kterému mají nastat podle 
smlouvy její účinky vůči družstvu, vzniká osobě, kte-
rá převodem podle smlouvy družstevní podíl nabývá, 
členství v družstvu. K tomu, aby smlouva o převodu 
družstevního podílu byla účinná, a aby jejím doruče-
ním družstvu vzniklo nabyvateli družstevního podí-
lu v družstvu členství, musí být v okamžiku doručení 
smlouvy družstvu, anebo v  den pozdější, ve kterém 
mají podle smlouvy nastat její účinky vůči družstvu, 
již splněny všechny zmíněné podmínky pro vznik to-
hoto členství, určené stanovami. Pro úplnost je třeba 
dodat, že stejné účinky jako doručení smlouvy o pře-
vodu družstevního podílu má podle zákona doručení 
prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové 
smlouvy.

Co se týče přechodu družstevního podílu, uplatňu-
je se ustanovení zákona o  obchodních korporacích, 
že družstevní podíl přechází na právního nástup-
ce člena za podmínek stanovených tímto zákonem 
nebo stanovami, ledaže stanovy přechod vylučují. 

Z  uvedeného je zřejmé, že nemá-li družstvo zájem, 
aby v něm docházelo ke vzniku členství přechodem 
družstevního podílu, musí tuto možnost v  někte-
rém z ustanovení svých stanov vyloučit. V opačném 
případě lze ve stanovách vznik členství přechodem 
družstevního podílu podmínit na základě zákonné 
úpravy souhlasem představenstva, anebo souhlasem 
předsedy družstva, pokud se představenstvo v druž-
stvu nezřizuje. Ze zákona je tento souhlas vyžadován 
jen přechází-li družstevní podíl zánikem právnické 
osoby, která je členem družstva, na jejího právního 
nástupce.

Při přechodu družstevního podílu vzniká členství 
v družstvu podle zákona tomu, kdo jej nabývá a sou-
časně splňuje všechny podmínky pro vznik členství 
v družstvu podle stanov, dnem nabytí dědictví, ane-
bo, jde-li o nabytí družstevního podílu od právnické 
osoby, jejíž členství v družstvu při jejím zániku zani-
ká, dnem zániku této právnické osoby. Nechce-li být 
dědic v  tomto případě členem družstva, může svou 
účast vypovědět, nejpozději však jeden měsíc ode dne, 
kdy se stal dědicem, jinak se k  výpovědi nepřihlíží. 
Podá-li dědic včas výpověď, platí ze zákona, že se 
členem družstva nestal. Podmiňují-li stanovy vznik 
členství dědice souhlasem představenstva, nestane 
se dědic členem družstva, dokud není souhlas s jeho 
žádostí udělen s  tím, že nevyrozumí-li představen-
stvo dědice do 30 dnů ode dne, kdy o udělení souhlasu 
požádal, platí podle zákona, že se vznikem dědicova 
členství v družstvu souhlasí. Jestliže je uvedený sou-
hlas dán, hledí se na dědice jako 
by byl členem družstva ode dne 
nabytí dědictví.

Členství v družstvu vzniká po-
dle zákona o obchodních korpo-
racích vždy na dobu neurčitou. 
Od uvedeného se nemůže úprava 
ve stanovách odchýlit.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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Podle nedávné studie zadané Evropským hospodářským a sociálním výborem hospodářství 
EU ztrácí více než 2 procenta produktivity za rok kvůli nesouladu dovedností. To znamená 
ztrátu 80 eurocentů za každou hodinu práce. Pokud nebudou provedeny žádné reformy, 
situace se v  budoucnosti ještě zhorší kvůli demografickým trendům a  probíhajícímu 
technologickému vývoji.

Nedostatky dovedností: podniky v EU 
ztrácejí miliony a ztratí ještě více!

https://www.eesc.europa.eu 

Podle studie čelí společnosti ve většině členských 
států EU rostoucímu nedostatku pracovníků s  do-
vednostmi přizpůsobenými jejich potřebám. U  ně-
kterých profesí, jako jsou specialisté v  oblasti 
informačních technologií, lékaři, vědci, technici, in-
ženýři a matematici, právě tak jako učitelé, zdravotní 
sestry a porodní asistentky, je dopad na ekonomiku 
značný. Navíc je zcela patrný nedostatek kvalifiko-
vaných profesí, jako jsou řidiči nákladních 
automobilů, kuchaři a svářeči.

Nesoulad dovedností negativně 
ovlivňující evropské společnos-
ti přináší dodatečné výdaje na 
školení zaměstnanců, ztrátu 
konkurenceschopnosti a  ino-
vačních kapacit a  pomalejší 
náborové procesy. Více než 70 
procent společností zabývajících 
se odbornými, vědeckými a technic-
kými službami a  67 procent společností 
z oblasti informačních a komunikačních technologií 
připustilo, že nesoulad dovedností má vážný dopad 
na politiku lidských zdrojů.

Společnosti v pěti zemích EU, které tato studie uvá-
dí, poukázaly na nedostatečné tradice v celoživotním 
učení a rekvalifikaci a shodly se na tom, že se jedná 
o nejdůležitější faktory v nesouladu dovedností. Lidé 
ve věku do 24 let a nad 65 let jsou nejvíce vystaveny 
tomuto nesouladu. Nejméně pravděpodobné, že bu-
dou postiženi tímto nesouladem, jsou lidé ve věku od 
40 do 54 let.

Tuto propast by mělo jít překlenout efektivními 
a populárnějšími praktikami odborného vzdělávání 
a  přípravy (VET) a  větším důrazem na celoživotní 
učení. Také účinné zprostředkování práce je klíčem 
k překlenutí stávající mezery v dovednostech, neboť 
podporuje mobilitu na trhu práce a migraci pracov-
ních sil. Důležité je také zlepšit hodnocení dovednos-
tí, aby bylo možné předem určit potřebné dovednosti 

na budoucích trzích práce.

Pomalé či nedostatečné vzdělávací 
reformy, přebujelé předpisy týkající 

se trhu práce, nadměrné zdanění 
práce a svévolné mechanismy pro 
stanovení mezd jsou hlavními 
příčinami nesouladů v oblasti do-
vedností souvisejících s politikou. 

Změnu proto musí provádět jak or-
gány na národní i místní úrovni, tak 

i  zúčastněné strany - vzdělávací insti-
tuce, zaměstnavatelé i  samotní pracovníci. 

Opatření na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni jsou 
nezbytná k překonání rozdílů v dovednostech a posí-
lení konkurenceschopnosti podniků v EU.

Studii vypracoval Institut pro tržní ekonomiku 
(IME) na žádost Skupiny zaměstnavatelů Evropské-
ho hospodářského a  sociálního výboru. Dokument 
lze stáhnout na následujícím odkazu: http://europa.
eu/!dM96Ft.

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

V dalším čísle naleznete
Veletrhy WORLD OF BEAUTY & SPA,  
HODINY A KLENOTY
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www.cecop.coop 

CECOP - CICOPA Europe - Evropská konfederace družstev působících v průmyslu a službách 
je součástí nové skupiny, která byla vytvořena s cílem iniciovat vlády a instituce EU k plné 
realizaci Evropského pilíře sociálních práv.

Byla vytvořena skupina  
Postavme se za sociální pilíř!

Skupina Postavme se za sociální pilíř! sdružuje podni-
ky a organizace sociální ekonomiky včetně družstev 
působících v průmyslu a službách, odborové organi-
zace, proevropské organizace a nevládní organizace. 

Jejím posláním je:
•  zajistit, aby Evropský pilíř sociálních práv přinesl 

výsledky, které zlepší životy lidí a vytvoří podpo-
ru pro sociálnější, inkluzívnější a  spravedlivější 
Evropskou unii,

•  podporovat realizaci Evropského pilíře sociálních 
práv prostřednictvím orgánů EU, národních vlád 
a dalších organizací,

•  podporovat sociální investice, sociální práva, so-
ciální ekonomiku, přijímání právních předpisů 
a demokratický dialog s tvůrci politik,

•  rozšířit znalosti o Evropském pilíři sociálních práv 
a jeho 20 zásadách na národní a místní úrovni.

Cílem skupiny je poskytnout nový impuls k prová-
dění pilíře nyní i v budoucnosti. V současné době se 
implementace pilíře v  Radě EU setkává s  obtížemi. 
V návrhu nového rozpočtu EU na období 2020-27 je za-
potřebí vyčlenit více prostředků na financování soci-
álních investic. Pokud jde o evropské volby v příštím 
roce, je třeba, aby se kandidáti do nového Evropského 
parlamentu a Evropské komise zavázali k pokračová-
ní realizace pilíře.

ZAKLÁDAJÍCÍMI ČLENY TÉTO SKUPINY 
JSOU:
CECOP - CICOPA Europe - Evropská konfederace druž-
stev působících v průmyslu a službách, která sdružuje 
26 členů z  15 evropských zemí zastupujících 50 tisíc 
podniků, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků.

Organizace Evropské hnutí, která je největší celoev-
ropskou sítí proevropských organizací. Je zastoupena 
ve 39 zemích a zahrnuje 36 mezinárodních asociací, 
v  nichž jsou zastoupeni představitelé  evropské ob-
čanské společnosti, podnikání, odborových orga-
nizací, nevládních organizací, politických stran, 
místních orgánů a akademických obcí.

Evropská konfederace odborových svazů (ETUC), 
která zastupuje 45 milionů pracovníků v Evropě a za-
hrnuje 89 národních odborových konfederací ve 39 
zemích plus 10 evropských odborových svazů.

Organizace Sociální ekonomika Evropa (SEE) repre-
zentující 2,8 milionu podniků a  organizací sociální 
ekonomiky v Evropě. Členy SEE jsou evropské orga-
nizace vzájemných a družstevních pojišťoven, nezis-
kové zdravotnické organizace, zdravotní pojišťovny, 
nadace, sdružení obecného zájmu, podniky působící 
v oblasti sociální integrace.

Organizace Sociální platforma, která je největší ali-
ancí občanské společnosti bojující za sociální sprave-
dlnost a  participativní demokracii v  Evropě. Skládá 
se z  49 celoevropských sítí nevládních organizací. 
Cílem kampaní Sociální platformy je zajistit, aby po-
litiky EU byly rozvíjeny v partnerství s  lidmi, které 
ovlivňují a  aby byla respektována základní práva, 
podpora solidarity a zlepšování životů.

Zdroj: CECOP
(-vr-)
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Komise zahajuje postup pro přijetí 
rozhodnutí o odpovídající ochraně  
údajů týkající se Japonska

•  EU a Japonsko vytvoří největší prostor bezpečného 
pohybu údajů na světě.

•  Osobní údaje Evropanů budou v případě předávání 
do Japonska chráněny v souladu s normami EU.

•  Komise právě zahájila postup pro přijetí tzv. roz-
hodnutí o  odpovídající ochraně údajů týkající se 
Japonska.

•  Ukazuje, že v  digitální éře lze usnadňovat mezi-
národní obchod i  za přísných norem na ochranu 
soukromí.

•  Z toho budou profitovat i evropské podniky, které 
získají zvýhodněný přístup ke 127 milionů japon-
ských spotřebitelů.

V návaznosti na završení rozhovorů mezi EU a  Ja-
ponskem ohledně ochrany osobních údajů v červenci 
2018 Komise zahájila postup pro přijetí tzv. rozhod-
nutí o  odpovídající ochraně. Komisařka 
pro spravedlnost, spotřebitele 
a  rovnost žen a  mužů Věra 
Jourová sbor komisařů 
informovala o  násled-
ných krocích a  Komi-
se zveřejnila návrh 
rozhodnutí o  od-
povídající ochraně 
a  další související 
dokumenty. Součástí 
jsou i  dodatečné zá-
ruky, jež bude Japonsko 
uplatňovat na osobní údaje 
předávané z  EU do  Japonska, 
jakož i  závazky, které se týkají pří-
stupu k těmto údajům ze strany japonských orgánů 
za účelem národní bezpečnosti a  vymáhání práva 
a  které zaručí stejnou úroveň ochrany údajů jako 
v  EU. V  Japonsku nyní probíhá podobný postup, na 
jehož konci by mělo být 

„Vytváříme největší prostor bezpečného pohybu 
údajů na  světě. Osobní údaje budou moci bezpečně 
proudit mezi EU a Japonskem a prospěch z toho bu-
dou mít jak naši občané, tak naše ekonomiky. Naše 
partnerství podpoří globální normy ochrany údajů 
a  poslouží jako vzor pro budoucí partnerství v  této 
klíčové oblasti,” uvedla Jourová.

Každá strana nyní v rámci svých vnitřních postupů 
připravuje přijetí konečného rozhodnutí o  odpoví-

dající ochraně. Pro EU to znamená obdržet stanovis-
ko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů 
a kladné stanovisko od výboru složeného ze zástupců 
členských států EU. Po ukončení tohoto postupu Ko-
mise přijme rozhodnutí o odpovídající ochraně týka-
jící se Japonska.

HLAVNÍ PRVKY ROZHODNUTÍ O ODPO-
VÍDAJÍCÍ OCHRANĚ

Dříve než Komise rozhodnutí o odpovídající ochra-
ně formálně přijme, Japonsko se zavázalo zavést 
následující dodatečné záruky na ochranu osobních 
údajů předávaných do Japonska, jež zaručí v  zásadě 
stejnou úroveň ochrany, jak ji stanoví evropské nor-
my:

•  soubor pravidel, která poskytují občanům EU, je-
jichž osobní údaje jsou předávány do Japonska, do-

datečné záruky, jež pomohou překlenout 
několik rozdílů mezi těmito dvěma 

systémy ochrany údajů. Tyto zá-
ruky posílí například ochranu 

citlivých údajů, podmínky 
pro další předávání údajů 
EU z  Japonska do jiné třetí 
země či výkon individuál-

ních práv na  přístup 
k  osobním údajům 
a  na  jejich opravu. 

Tato pravidla budou 
pro japonské společnosti dovážejí-

cí údaje z EU závazná a bude je možné 
vymáhat u  japonského nezávislého orgánu 

pro ochranu údajů a u soudů,
•  japonská vláda rovněž poskytla Komisi záruky, 

pokud jde o přístup japonských veřejných orgánů 
k  osobním údajům z  EU za účelem národní bez-
pečnosti a vymáhání trestního práva. Tyto záruky 
zajišťují, aby každé takové použití osobních údajů 
bylo přiměřené, omezené na to, co je nezbytné, 
a podléhalo nezávislému dohledu,

•  mechanismus pro vyřizování stížností s  cílem 
prošetřovat a  řešit stížnosti Evropanů ohledně 
přístupu japonských orgánů k jejich údajům. Ten-
to nový mechanismus bude spravovat a dozorovat 
japonský nezávislý orgán pro ochranu údajů. 

Osobní údaje Evropanů tak budou v případech, kdy 
jsou předávány do Japonska, pečlivě chráněny v sou-
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www.evropska-unie.cz

ladu s normami EU v oblasti ochrany soukromí. Toto 
ujednání bude rovněž doplňovat dohodu o hospodář-
ském partnerství mezi EU a Japonskem. Z volného po-
hybu údajů s tímto klíčovým obchodním partnerem 
tak budou mít prospěch i  evropské podniky, které 
získají zvýhodněný přístup ke  127  milionům japon-
ských spotřebitelů. EU a Japonsko tímto potvrzují, že 
usnadňování mezinárodního obchodu musí a  může 
jít v  digitální éře ruku v  ruce s  prosazováním přís-
ných norem na ochranu soukromí a osobních údajů.

Návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně čeká nyní 
následující postup:

•  stanovisko Evropského sboru pro ochranu osob-
ních údajů,

•  konzultace výboru složeného ze zástupců člen-
ských států (tzv. postup projednávání ve  výbo-
rech),

•  informování Výboru Evropského parlamentu pro 
občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

•  přijetí rozhodnutí o odpovídající ochraně sborem 
komisařů.

Jak bylo avizováno v lednu 2017 ve sdělení „Výměna 
a  ochrana osobních údajů v  globalizovaném světě“, 
Komise zahájila s  Japonskem dialog s  cílem dospět 
k rozhodnutí o odpovídající ochraně. EU a  Japonsko 
tyto rozhovory úspěšně završily dne 17. července 2018. 
Dohodly se na vzájemném uznávání svých systémů 
ochrany údajů, díky čemuž bude mezi EU a  Japon-
skem zajištěno bezpečné předávání osobních údajů. 
Zpracování osobních údajů v  EU se řídí obecným 
nařízením o  ochraně osobních údajů, které stanoví 
různé nástroje pro předávání těchto údajů do třetích 
zemí, včetně rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová výsledky 
představila sboru komisařů, který poprvé diskutoval 
o případných dalších krocích. „Naši veřejnou konzul-
taci využily miliony Evropanů, kteří chtěli vyjádřit 
svůj názor. A ten je jasný - 84 % Evropanů nechce, aby 
se dvakrát do roka měnil čas. Budeme konat podle 
toho a  připravíme legislativní návrh pro Evropský 
parlament a Radu a ti pak společně rozhodnou,” řekla 
Bulcová.

Z předběžných výsledků dále plyne, že více než tři 
čtvrtiny (76 %) respondentů mají s  jarní a  podzim-
ní změnou času „velmi negativní“ nebo „negativní“ 
zkušenosti. Jako důvody pro zrušení přechodu na let-
ní čas uvedli respondenti na předních místech nega-
tivní dopady na lidské zdraví, vyšší počet dopravních 
nehod nebo neuspokojivé úspory energie.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker 
zařadil otázku letního času na politický program 

jako součást příslibu, že Komise bude přednostně ře-
šit důležité věci, zatímco členským státům ponechá 
možnost rozhodovat v  oblastech, kde jsou k  tomu 
nejpovolanější. Veřejnou konzultaci uspořádala 
Evropská komise v  rámci probíhajícího přezkumu 
fungování stávající úpravy letního času v  Evropě. 
Navazuje také na hlasování Evropského parlamentu 
k  jeho usnesení z února 2018 a na žádosti členských 
států, zainteresovaných stran a občanů.

Konečné výsledky veřejné konzultace budou zve-
řejněny v  příštích týdnech. Komise následně Ev-
ropskému parlamentu a Radě předloží návrh změny 
současné úpravy přechodu na letní čas.

VÍCE O VEŘEJNÉ KONZULTACI...
V  rámci probíhajícího přezkumu fungování stáva-

jící úpravy letního času v Evropě uspořádala Evrop-
ská komise v období od 4. července do 16. srpna 2018 
veřejnou konzultaci. Měla podobu online dotazníku, 

Evropská komise nedávno zveřejnila předběžné výsledky veřejné konzultace o  úpravě 
letního času v  Evropě, která probíhala od 4.  července do 16.  srpna. Odpovědělo v  ní  
4,6 milionu respondentů ze všech 28 členských států, což je vůbec největší účast v historii 
pořádání veřejných konzultací Evropské komise. Podle předběžných výsledků se pro 
zrušení každoročního přechodu na letní čas vyslovilo 84 % respondentů.

Podle 84 % lidí by se měl v Evropě 
přestat střídat letní a zimní čas
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jehož cílem bylo zjistit, co si evropští občané myslí 
o  přechodu na letní čas, jaké s  ním mají zkušenosti 
a  jaké z  předložených hlavních alternativ (např. za-
chování stávající praxe beze změny či jeho zrušení 
v celé EU) by dali přednost. Veřejné konzultace jsou 
jedním z  nástrojů, které Evropská komise používá 
k posuzování politik. Dalšími jsou například odborné 
studie. Z  jiných významných veřejných konzultací 
zmiňme například konzultaci k právním předpisům 

o ptácích a stanovištích (více než 550 tisíc odpovědí) 
nebo k  modernizaci společné zemědělské politiky 
(přes 322 tisíc odpovědí).

Většina členských států má dlouhou tradici přecho-
du na letní čas, která se datuje do doby první či dru-
hé světové války nebo ropné krize 70. let. Od 80. let 
začala Evropská unie postupně přijímat právní před-
pisy, díky kterým se všechny členské státy dohodly 
na koordinaci změny času a  odstranění lišících se 
národních plánů. Od roku 1996 tak všechny evropské 
státy posouvají poslední březnovou neděli ručičku 
hodin o jednu hodinu vpřed a poslední říjnovou ne-
děli o  jednu hodinu vzad. Účelem unijních předpisů 
nebylo harmonizovat časový režim v EU, nýbrž řešit 
problémy, jež vznikaly – především odvětvím, jako je 
doprava a logistika – v důsledku nekoordinovaných 
změn času v průběhu roku v jednotlivých zemích.

Souběžně s jednotnou úpravou letního času existují 
v Evropské unii tři různá časová pásma neboli stan-
dardní časy. Rozhodnutí o  standardním čase je při-
tom plně v kompetenci členských států. 

Výsledky jsou předběžné a mohou se změnit.

Zdroj: Evropská komise
(-jh-)

Účast v každém členském státě 
(jako procento celkové populace)

Německo 3,79 %
Rakousko 2,94 %
Lucembursko 1,78 %
Finsko 0,96 %
Estonsko 0,94 %
Kypr 0,88 %
Slovinsko 0,73 %
Slovensko 0,60 %
Česká republika 0,59 %
Francie 0,59 %
Belgie 0,55 %
Chorvatsko 0,52 %
Švédsko 0,48 %
Lotyšsko 0,39 %

Polsko 0,34 %
Řecko 0,34 %
Litva 0,34 %
Portugalsko 0,33 %
Malta 0,25 %
Irsko 0,24 %
Maďarsko 0,21 %
Španělsko 0,19 %
Bulharsko 0,18 %
Nizozemsko 0,16 %
Dánsko 0,11 %
Itálie 0,04 %
Rumunsko 0,04 %
Spojené království 0,02 %

www.evropska-unie.cz
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podnikání a šance pro OZP? 
 Hloubková integrace na každém kroku!

k udržitelnému rozvoji businessu. Také proto je dobré 
se o něj zajímat.

Proč jste si vybral ke spolupráci právě Ergotep?
Ergotep jsem poznal již za svého působení ve státní 
správě. Zaujal mě zejména tím, že již v  době, kdy se 
u nás o sociálním podnikání skoro nic nevědělo, rea-
lizoval projekty, které naplňovaly ideu integračního 
sociálního podnikání. Ergotep velmi brzy po svém 
založení pochopil, že pokud chce uspět, musí stavět 
na svých zaměstnancích. Začal tedy rozvíjet perso-
nalistiku, vzdělávání zaměstnanců a následně i další 
integrační procesy jako například poskytování soci-
ální služby. V tomto ohledu je Ergotep jedním z mála 
integračních sociálních podniků, který uvedl všech-
ny důležité prvky integračního sociálního podnikání 
do praxe.

Budeme se bavit o integračním sociálním podnikání 
a zaměstnanosti OZP, odkud jste do tohoto dynamic-
kého prostředí přišel.
Od ukončení studia na právnické fakultě jsem půso-
bil skoro patnáct let ve státní správě. Nejprve jsem se 
věnoval legislativě. Následně jsem na ministerstvu 
průmyslu a obchodu vedl postupně odbor a pak sekci 
se zaměřením na podporu podnikání. Od roku 2010 
do začátku roku 2013 jsem byl náměstkem ministra 
práce a  sociálních věcí zodpovědným za trh práce. 
V mé působnosti byla oblast zaměstnanosti, ale také 
například bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci. 
Během svého působení ve státní správě jsem poznal 
důležitost propojení podnikání s  dalšími společen-
skými rozměry. Vyvažování  businessového přístupu 
a sociálního rozměru považuji pro rozvoj společnosti 
a  ekonomiky za zásadní. Na druhou stranu jsem si 
také uvědomil, že státní správa není schopná ade-
kvátně podpořit rozvoj sociálního podnikání. Tradič-
ní nástroje dotací používaných desítky let nemohou 
vést k rozvoji sociálního podnikání. To pro mě bylo 
jedním z důvodů, proč jsem se o sociální podnikání 
a  integrační sociální podnikání zejména začal více 
zajímat.

Čím je pro vás zajímavá oblast integračního sociální-
ho podnikání?
Zejména tím, že dává podnikání další rozměr. Cílem 
nadále zůstává dosažení zisku a  rozvoj vlastního 
podnikatelského záměru, ale k tomuto cíli se přidá-
vají další - společenská odpovědnost, podpora za-
městnávání lidí, kteří mají určitá znevýhodnění na 
trhu práce a zejména jejich, pokud možno co nejširší, 
integrace do společnosti. Myslím, že do budoucna 
bude muset stále více podnikatelů uvažovat o  zave-
dení určitých prvků sociálního podnikání. Pokud 
tak neučiní, přestanou být konkurenceschopní. In-
tegrační sociální podnikání je perspektivní přístup 
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Integrační sociální podnikání má být směrem jednadvacátého století. K jeho celkovému 
zavedení už nyní pomáhá sociální inovace Ergoprogress a do širšího povědomí jej dostává 
specializovaný webový portál isp21.cz. O obou tématech promluvil odborník na sociální 
oblast Karel Machotka, jenž spolupracuje se společností Ergotep. Unikátní integrační 
sociální podnik v rámci Evropy se totiž do obou směrů pustil v letošním roce.
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ss. Čeho se týká a jakou roli v něm zastáváte?
Ergoprogress je projekt zaměřený na pomoc zaměst-
navatelů OZP s  přechodem na integrační sociální 
podnikání. V tomto směru projekt připravuje kom-
plexní metodiku, která zahrnuje zejména definici 
integrační a  komplexní personalistiky, obchodní 
rozměr integračního sociálního podnikání a  práv-
ních i  daňových otázek spojených s  tímto druhem 
podnikání. Vedle toho se snažíme zevšeobecnit své 
poznatky do koncepčních doporučení. Proto v rámci 
projektu úzce spolupracujeme s  MPSV, MPO a  Úřa-
dem vlády. Chceme, aby se principy integračního 
sociálního podnikání promítly také do legislativy 
a  způsobu podpory vzniku a  udržení integračních 
sociálních podniků. Podpora by podle nás měla být 
více zaměřená na kvalitu nebo chcete-li hloubku 
integrace, kterou daný podnikatel ve svém podniku 
nabízí. V  rámci projektu zastávám pozici projekto-
vého manažera. Mám tedy na starosti řízení celého 
týmu a projektu jako celku po jeho provozní a tech-
nické stránce. Současně se věnuji také zpracování 
odborných částí v oblasti práva.

Co je webový portál isp21.cz? Jaká je jeho vazba na 
Ergoprogress?
Webový portál isp21.cz je určený pro všechny, kteří 
se zajímají o integrační sociální podnikání se zamě-
řením na cílovou skupinu OZP. Jde tedy o jeden z vý-
stupů projektu Ergoprogress. Na tomto webu chceme 
ukazovat výstupy projektu Ergoprogress a  zároveň 
prostřednictvím něj formovat podobu naší metodiky 
a  koncepce. Web isp21.cz chce oslovovat co nejširší 
veřejnost, která se o  dané téma zajímá, ale chceme 
být také odbornou platformou. Přinášíme reportáže 
a zajímavé rozhovory z prostředí integračního soci-
álního podnikání. Máme také sekci odborných blo-
gů. Publikujeme odborné články a výklady. Webový 
portál má také speciální část pro partnery projektu 
Ergoprogress. V  budoucnu chceme přinášet také 
vzdělávací materiály včetně video materiálů.

Jaký je podle vás rozdíl mezi zaměstnavatelem OZP 
a integračním sociálním podnikem OZP?
Integrační sociální podnik se jednoduše řečeno ne-
soustředí pouze na zaměstnávání OZP (nebo jiné 
cílové skupiny), ale s cílovou skupinou pracuje šířeji 
a  poskytuje jí co nejkomplexnější integraci do spo-
lečnosti. Integrační sociální podniky tedy zejména 
rozvíjí personální práci. Poskytují zaměstnancům 
lepší pracovní podmínky, dopravu do práce a zejména 
vzdělávání a celkový růst. Umožňují zaměstnancům 
z  řad cílové skupiny podílet se na řízení podniku. 
Integrační sociální podniky jdou pak ještě dál v tom, 
že například poskytují cílové skupině sociální služby, 
a  to nejen svým zaměstnancům, ale v  případě OZP 
například i  jiným OZP ze svého okolí. Těch rozdílů 
je celá řada. Podrobněji se tomuto tématu věnujeme 

v některých materiálech na webu isp21.cz. Integrační 
sociální podniky samozřejmě naplňují všechny zna-
ky sociálního podnikání - reinvestice zisku, spolu-
práce v místní komunitě a ohled na environmentální 
rozměr podnikání. 

V čem je podle vás přidaná hodnota integračního so-
ciálního podnikání pro společnost, podniky a OZP?
Integrační sociální podnik pro společnost zajistí širší 
službu (péči) o danou cílovou skupinu. Kromě vytvo-
ření vhodného pracovního místa zajistí profesní růst, 
podporu v oblasti bydlení nebo dopravy, sociální péči 
například v oblasti pracovní rehabilitace. Integrační 
sociální podniky mohou zajišťovat stáže studentů 
nebo pedagogů odborných škol. Je toho hodně co 
může společnost za stejné náklady od dobře fungují-
cího integračního sociálního podniku získat.

Pro podniky, které dnes zaměstnávají OZP, může 
přechod k  integračnímu sociálnímu podnikání 
znamenat zlepšení a  mnohdy vlastní udržení svého 
fungování. V  době, kdy se potýkáme s  nedostatkem 
pracovní síly, a  s  nekontrolovaným růstem mini-
mální mzdy jsou principy integračního sociálního 
podnikání jediným udržitelným řešením. Zvyšování 
dotací jako reakce na zvyšování minimální mzdy na-
příklad povede k postupné neudržitelnosti systému. 
Pokud však podpoříme integrační sociální podni-
kání, zvýšíme produktivitu a  konkurenceschopnost 
firem, které dnes zaměstnávají OZP.

Pro OZP přináší integrační sociální podnikání větší 
možnosti vlastní realizace, osobní růst a  komplexní 
službu od zaměstnavatele v oblasti sociální integrace.

Jakou má podle vás integrační sociální podnikání 
budoucnost?
Z  toho co jsem již řekl, jasně vyplývá, že integrační 
sociální podnikání považuji za východisko ze součas-
né neudržitelné situace podpory zaměstnávání OZP. 
Pokud se nám podaří o  tomto přesvědčit relevantní 
část partnerů z veřejného, ale i soukromého sektoru, 
myslím, že má tento přístup k podnikání velkou bu-
doucnost. Ve světě se dnes sociální podnikání velmi 
rychle rozvíjí. Souvisí to s tím, že řada lidí chápe nut-
nost změny životního přístupu ke společnosti nebo 
chcete-li životnímu prostředí, ekosystému, atp. 

V odborné veřejnosti se mluví o zákonu o sociálním 
podnikání. V jaké je dnes fázi? Potřebujeme jej?
Minulá vláda přijala věcný záměr zákona o sociálním 
podnikání. V  současné době Úřad vlády zpracovává 
paragrafované znění, které by snad mohlo jít v  do-
hledné době do meziresortního připomínkového 
řízení. Ergotep se účastní připomínkování jednot-
livých pracovních verzí zákona. Poslední podoba, 
kterou jsme měli k  dispozici, upouští od některých 
negativních návrhů. Jedním z nich bylo například to, 
že zaměstnavatel OZP vymezený podle §78 zákona 
o  zaměstnanosti by nemohl být integračním soci-
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například nebylo. Hodnocení návrhu tohoto zákona 
a  polemika o  jeho potřebnosti je na dlouhou dobu. 
Osobně si myslím, že je trochu škoda, že návrh záko-
na dnes již neřeší nic jiného než definice sociálního 
a  integračního sociálního podniku. Případné formy 
podpory od jednotlivých resortů jsou zde pouze vy-
jmenovány a vše ostatní je ponecháno na zvláštních 
právních předpisech. Na návrhu zákona mi také vadí 
jeho formalistický a byrokratický přístup, což se od-
ráží například v  tom, že status integračního sociál-
ního podniku půjde získat prostřednictvím složitého 
správního řízení. Přínosem zákona by mohlo být 
sjednocení pojmů sociální podnik a integrační sociál-
ní podnik, a to i například v jasné definici reinvestice 
zisku a dalších znaků sociálního podnikání.

Přemýšlíte o tom, že se s Ergoprogressem zúčastníte 
společenských soutěží pořádaných SČMVD Markéter 
roku, Inovace ve výrobním družstevnictví a budete 
usilovat o další společenská ocenění?
Ano, určitě. Rádi bychom do soutěží přišli s  projek-
tem, který je zaměřený na inovace ve službách jako 
takových včetně sociálních služeb. Výrobní druž-
stevnictví je ze své podstaty tradičně zaměřeno na 

oblast výroby. Rozšíření na oblast služeb považujeme 
za důležité pro další rozvoj tohoto sektoru.

Má Ergoprogress ambici být nápomocný potřebám 
dnešních výrobních družstev invalidů?
Ano, myslím, že jsem to již v  předchozích odpově-
dích řekl, Ergoprogress se zaměřuje na pomoc všem 
zaměstnavatelům OZP s  tím, aby jim ukázal cestu 
přechodu k  integračnímu sociálnímu podnikání. 
Výrobní družstva jsou významným a  tradičním za-
městnavatelem OZP. Myslím, že v rámci našeho pro-
jektu by mohlo být přínosné i  propojení zkušeností 
a tradice s inovací v této oblasti.

Co byste popřál integračnímu sociálnímu podnikání 
do budoucna?
Více pochopení a  méně předsudků. Více pochopení 
od veřejné správy i soukromého sektoru. Méně před-
sudků pak zejména od nás samotných. Integrační 
sociální podnikání není například dražší nebo složi-
tější. Není to ani forma podnikání nějak spojená se 
“socialismem” nebo “neziskem”.

Rozhovor připravil Bohuslav Stehno.
Foto: archiv družstva Ergotep

inzerce_isp21_vd.indd   1 04.09.2018   15:00:46

www.ergotep.cz 
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Dodáváme a montujeme:
– plastová a hliníková okna
– plastové a hliníkové dveře
– hliníkové fasády
– garážová vrata a brány
–  žaluzie, sítě proti hmyzu  

a jiný doplňkový program

Kontakt:
Mechanika, a.s.
Letecká 2, 796 01 Prostějov
mechanika@mechanikapv.cz
tel: 582 345 611

Nenecháme nic otevřené
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V letech 1856–1862 prožil T. G. Masaryk v Čejkovicích 
nejdelší a nejšťastnější část svého dětství, ke které 
se často a rád později vracel ve svých vzpomínkách, 
zmiňuje Karel Čapek ve svých Hovorech s T.G.M. 
Nejen oslava samotného výročí, ale především ten 
vřelý vztah pana prezidenta k Čejkovicím byl pro nás 
nesmírně podnětný ke vzniku nové řady vín.

Sekty řady TGM jsou určeny pro milovníky a skuteč-
né znalce šumivých vín. Tyto sekty jsou vyrobeny 
v limitovaných sériích z ucelených odrůdových par-
tií klasickou metodou kvašením v láhvi. Zrání sektů 
probíhá v láhvi min. po dobu 12 měsíců v temných 
templářských sklepích. V této řadě jsou připraveny 
tyto sekty podle zbytkového cukru: BRUT, DEMI SEC 
i ROSÉ DEMI SEC.

Tichá vína řady TGM jsou připravena ve dvou kate-
goriích. Jednak v té vyšší kategorii jakostní víno s pří-
vlastkem, pro niž hrozny byly vybrány z nejkvalitněj-
ších partií jednotlivých odrůd a zpracovány pomocí 
nejmodernějších technologií pod dohledem zkuše-
ných čejkovických enologů. Po nalahvování byla vína 
uložena v temných chodbách templářských sklepů, 
kde dozrávají do nejlepší možné jakosti.

Pro širokou veřejnost jsou určena spíš jakostní 
odrůdová vína TGM. Svou oblibu si zajisté získají díky 
vysoké kvalitě za cenu velmi příznivou a také pro svou 
originální adjustáž. Vychutnejte si jubilejní vína 
z Čejkovic, z obce s historií a tradicí. Jak říkal sám T. G. 
Masaryk, s obcí spojenou ve všech dějinných etapách 
s českomoravskou svébytností. Stejně tak svébytná 
jsou i sekty a vína TGM.

„Můj vlastní domov – to byly Čejkovice.“  /T. G. Masaryk/

Vína z produkce Templářských 

sklepů Čejkovice jsou běžně 

k dostání v prodejnách, super-

marketech a také na e-shopu 

www.templarske-sklepy.cz

jubilejní prezidentská vína
vytvořená k příležitosti výročí 
100 let ČSR

Rok 2018 je pro náš národ významným rokem, v němž 
se potkává hned několik významných výročí českého 
státu. V „osmičkovém roce“ je tím NEJ jubileem 100 let 
od založení samostatného Československa. Právě toto 
výročí inspirovalo čejkovické vinaře k přípravě zcela 
nové unikátní řady šumivých a tichých vín, kterou na-
zvali TGM k poctě Tomáše Garrigua Masaryka. Čejkovi-
ce, kde náš první prezident vyrůstal, považoval za svůj 
domov: „Můj vlastní domov – to byly Čejkovice.“
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Třídenní hudební festival Setkání muzikantů v  Bí-
lých Karpatech, který už po šestnácté probíhal ve Va-
lašských Kloboukách o  horkém srpnovém víkendu, 
opět přitáhl značné množství diváků i  přes velkou 
konkurenci v podobě Trnkobraní v nedalekých Vizo-
vicích a  také řadu kapel, hudebníků různých žánrů 
od rocku přes dechovky a  folklórní soubory. Nád-
herné, i když přímo tropické počasí umožnilo, aby se 
hlavní program odehrál na náměstí, kde se rozložily 
i  stánky s  občerstvením. Zvláště vyhledávané byly 
stany a altány poskytující stín, ale našli se i odvážliv-
ci, kteří poseděli na sluníčku. 

O pátečním večeru se nejdříve rozezněly tóny vážné 
hudby na koncertu v Kostele Povýšení sv. kříže, který 
je vyhlášen skvělou akustikou. Vystoupení domácích 
i hostujících umělců z Filharmonie Bohuslava Marti-
nů ze Zlína mělo jako obvykle vysokou úroveň. Na ná-
městí se zatím rozjel koncert zpěváka Filipa Fryzelky 
z blízkých Vlachovic. Ten si užily zvláště děti a malé 
slečny, které si zatančily pod pódiem. Následovala 
oblíbená pop-rocková kapela Reflexy a večerní pro-
gram do pozdních hodin uzavírala valašská rocková 
skupina Stram.

V  sobotním a  nedělním odpoledním programu se 
pak na pódiu vystřídaly moravské dechové hudby 
s  místními kapelami a  multižánrovým hudebním 

seskupením Cimballica. Názvy dechovek jako je 
Veselanka, Bludověnka, Skoroňáci, Miklovci a  Vlč-
novjanka slibují hudební zážitek, a to nesmíme zapo-
menout na oblíbené místní dechové hudby Valaška 
a  Důbravanka. Zahraničí tentokrát reprezentoval 
maďarský folklórní soubor Csobolyó Néptáncegy-
üttes, jehož členové si při čekání na své vystoupení 
s chutí u jeviště zatancovali při muzice Vlčnovjanky 
a nehledě na rozdílnou řeč si dobře rozuměli s míst-
ním folklórním souborem Klobučan. Další zahranič-
ní účastník, srbský soubor Bojan Ristič Brass Band, 
svým výrazným představením dechových nástrojů 
a bubnů rozezvučel celé náměstí.

Nesměl chybět ani tradiční sobotní ohňostroj, po 
němž ještě v  programu pokračovala kapela Ogaři, 
aby si všichni mohli užít teplou letní noc.

Setkání a  setkávání hudebníků různých kultur 
i návštěvníků zdaleka i domácích, když muzika pro-
niká celým tělem a  stojící i  sedící diváci se alespoň 
pohupují nebo si podupávají v  rytmu, to je ta pravá 
atmosféra takovýchto setkání. Snad se můžeme těšit 
na další ročník tohoto svátku hudby. Vždyť hudba 
představuje mezinárodní řeč, která nepotřebuje pře-
kladatele.

Text a foto: Ing. Štěpánka Tomaštíková

Setkání muzikantů  
v Bílých Karpatech 2018

aneb Když se baví diváci i účinkující…
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Těšíme se na Vaši návštěvu!
info@hotelkrivan.cz / 354627160

Nabízíme váženým členům SČMVD možnost 
příjemného ubytování v Mariánských 
Lázních. Hotel Kriváň je situován v samém 
centru lázeňského města Mariánské Lázně, 
v bezprostřední blízkosti léčivých pramenů 
a zároveň v dosahu lázeňských parků a lesů.

Jeho poloha ideálně přímo nad hlavní lázeňskou 
kolonádou se zpívající fontánou nabízí 
hostům hotelu krásný výhled a přímý kontakt 
s lázeňským životem.

Nejkrásnější pohled na Mariánské Lázně je prý  
z Hotelu Kriváň. Je to tak? Přijeďte se přesvědčit.
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