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emIng. Vilma Baudišová, 
předsedkyně družstva KARKO, v.d.n.
předsedkyně AZZP

Vážení členové družstev,

dovolte mi, abych využila této příležitosti a infor-
movala Vás o tematice zvyšování minimálních mezd 
a zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Díky dlouhodobě budovaným vztahům s  MPSV 
jsem se mohla dne 20. srpna 2018 zúčastnit společ-
ného jednání zástupců zaměstnavatelů osob se zdra-
votním postižením (OZP) s  místopředsedou vlády 
Janem Hamáčkem, kterému byla přítomna i  minis-
tryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ve zve-
řejněné tiskové zprávě MPSV ČR byl obsah schůzky 
hodnocen jako konstruktivní, účastníci se shodli 
na nutnosti a  podpoře dalších systémových změn 
v  podpoře zaměstnávání OZP, pokračování společ-
ných jednání v rámci pracovních skupin a kulatých 
stolů za účasti zainteresovaných zástupců. 

V tiskové zprávě MPSV ČR se však vůbec neobjevi-
la zmínka o tématu, které nás v současné době trápí 
především, a  to dopady dalšího radikálního zvyšo-
vání minimálních mezd a  mzdových tarifů, které 
považujeme za politicky a populisticky motivované 
návrhy, významně ohrožující ekonomickou stabi-
litu velké části VD zaměstnávajících OZP i  dalších 
zaměstnavatelů na tzv. chráněném trhu práce. 

Sice chápeme potřebu podporování růstu mezd, 
avšak tyto mzdy musí také odpovídat růstu pro-
duktivity práce. Žijeme v  realitě tržního prostředí, 

kde jen stát může svým za-
městnancům přidávat (ze 
společných peněz daňo-
vých poplatníků) nezávis-
le na výkonu jejich práce. 
Kromě výdělkově silných odvětví průmyslu, kde 
minimální mzda nehraje žádnou roli, je u  nás vel-
ká část podniků a služeb, kde produktivita stagnuje 
a  nedává ani v  době konjunktury mnoho prostoru 
pro velkorysé zvyšování mezd. Produktivita jsou 
ceny produkce, a  o  nich v  podstatě nerozhodují za-
městnavatelé, ale odběratelé, často zahraniční nebo 
nadnárodní korporace. Závislost velké části našich 
družstev na takových kooperacích určuje prostor 
pro zvyšování mezd. Direktivní zvýšení formou 
stanovení minimální mzdy pro nás znamená výdaje 
nepokryté tržbami, ztrátu, kterou neseme pouze 

my, jakožto zaměstnavatel. Spolu 
se mzdou rostou i  odvody státu na 
SZ a  ZP. Nedochází jen ke zvyšování 
základní minimální mzdy, ale i  za-
ručených mezd ve vyšších tarifních 
stupních. Zmenšuje se tím také čím 
dál více prostor pro motivaci a  di-
ferenciaci mezi kvalifikovanými, 
vynikajícími a  horšími zaměstnan-
ci. U  VDI, kde pracuje v  průměru 70 
procent osob s postižením, je situace 
o  to horší, že jednotlivé výkony se 
liší v  závislosti na zdravotním hen-
dikepu, který je zpravidla limitující. 
V  produktivitě zdravotně postiže-
ných zaměstnanců jsou až propastné 
rozdíly a  příspěvky nízkou výkon-
nost spolu se specifickými potřebami 
kompenzují jen do určité míry. 

Navrhované zvýšení pro rok 2019 je 
již v pořadí pátým navýšením od roku 2015. Dokonce 
od roku 2011 minimální mzdy pro ZP I. a  II. stupně 
narostly o 103,3 procenta a pro ZP III. stupně narost-
ly o 205 procent. Prozatím se nám sice vždy podaři-
lo prosadit alespoň dílčí zvýšení příspěvků (dotací 
určených na podporu pracovních míst OZP), avšak 
výše zmíněnému nárůstu minimálních mezd se 
procento zvýšení rozhodně nerovná. O  přiměřené 
kompenzaci jednáme i pro rok 2019, ale jedná se vždy 
jen o „záplatu“, protože na skutečně potřebné systé-
mové řešení čekáme z mnoha důvodů už několik let. 
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www.karkoul.cz
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Vánoční atmosféra na veletrhu  
FOR DECOR & HOME
Začátkem měsíce září výstaviště PVA EXPO  Praha navzdory ještě téměř letnímu počasí přeneslo své 
návštěvníky o několik měsíců dále, do doby vánoční. Ve dnech 6. – 8. září se tu konal podzimní veletrh 
FOR DECOR & HOME, jediná specializovaná akce v ČR s tematikou vánočních dekorací. Jednalo se o kon-
traktační akci, na které se představili významní vystavovatelé z řad výrobců, velkoobchodů a dovozců. 
Veletrh využili k  předvedení aktuálních firemních kolekcí, novinek i  vánočních trendů. Je zřejmé, že 
mezi vystavovateli nemohla chybět i výrobní družstva – výrobci skleněných vánočních ozdob, akce se 
zúčastnili Slezská tvorba Opava a Irisa Vsetín.
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ně foukané a malované vánoční ozdoby od roku 1951. 
Stromek se skleněnými vánočními ozdobami neodmy-
slitelně patří k atmosféře Vánoc, kromě koulí různých 
velikostí a vzorů jej zdobí také figurky, oblíbené zejmé-
na u dětí, zvonečky, srdíčka a další tvary. Vánoční oz-
doby jsou vyráběny v širokém spektru barev a dekorů. 
Každá ozdoba je ručně zpracovaný originál – druhou 
naprosto stejnou nenajdete.

Irisa Vsetín, která byla založena v roce 1954, rozdělila 
svou kolekci pro letošní rok do čtyř vánočních trendů. 
Pro letošní Vánoce budou stále hitem zlatavé a zemité 
odstíny, módní jsou však i pastelové barvy. Stylové Vá-
noce svým blízkým připraví ti, kteří je pojmou v duchu 
lidového umění nebo luxusní elegance. 

Obě uvedená družstva mají své podnikové prodejny 
v místě svého sídla.  Možné je zavítat i přímo do výroby 
a sledovat výrobu ozdob v rámci exkurzí. Ozdoby lze 
objednávat i  prostřednictvím e-shopů, které oba vý-
robci provozují.

Skleněné vánoční ozdoby budete mít možnost zakou-
pit i  vy, využijete-li příležitosti a  navštívíte prodejní 
akci výrobních družstev. Tato se uskuteční 14. listo-

padu v době od 11 do 17 hodin v budově Svazu českých 
a moravských výrobních družstev v Praze 1, Václavské 
náměstí 21.

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

Zveme vás na prodejní akci českých výrobců tex-
tilu, oděvů, hraček, kosmetiky, šperků a domácích 
potřeb, která se uskuteční ve středu 14. listopadu 
od 11 do 17 hodin ve velké jednací místnosti ve  
3. patře budovy SČMVD. Své výrobky bude prodá-
vat 15 družstev.
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www.slezska-tvorba.cz      www.irisa.cz      www.fordecor.cz
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Právě na první den této akce připadl svátek Regi-
ny, kosmetická značka Regina® využila příležitosti 
a oslavila svůj svátek na veletrhu. Zástupkyně druž-
stva Detecha Nové Město nad Metují, kterému tato 
značka patří, se měly na stánku co ohánět. Dokázaly 
pomoci s výběrem produktů a uměly poradit i s tím, 
kde je možné tyto produkty zakoupit mimo veletrh 
v běžné obchodní síti. 

Přítomná vizážistka zájemkyně kosmetikou Regina 
nalíčila a  současně se klientky dozvěděly, jak ošet-
řovat svou pleť, jak ji na líčení připravit, které partie 
obličeje zvýraznit, které potlačit a jak to provést.

Zajímavým zpestřením expozice byla možnost pozo-
rovat proces výroby rtěnek. Zákaznice si mohly ne-

Regina oslavila svůj svátek na veletrhu
Ve dnech 7. a 8. září se na výstavišti PVA EXPO Praha konal kosmetický veletrh - World of Beauty & Spa. 
Jedná se o oblíbenou akci s bohatým doprovodným programem, která vždy přitáhne tisíce návštěvníků.

chat namíchat barvu rtěnky podle svého přání, což se 
setkalo s jejich zájmem. 

Kosmetika Regina, jež se vyrábí od roku 1954, není jen 
kosmetikou našich babiček, ale vyhovuje nárokům 
současných moderních a náročnějších žen. Je to tra-
dice, která žije dál. 

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

www.reginakosmetika.cz     www.worldofbeauty.cz
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ŠPERK ROKU 2018 – CZECH OPEN
Ve dnech 13. - 15. září proběhl na Výstavišti Praha 27. ročník mezinárodní výstavy Hodiny a klenoty. 
V rámci této výstavy pořádá Sdružení klenotníků a hodinářů ČR soutěž Šperk roku – CZECH OPEN. 

Vítězným šperkem pro rok 2018 v  kategorii „Ko-
merční šperk“ se stala souprava s  českými granáty 
z dílny družstva Granát Turnov s názvem „Kuličky“ 
designéra družstva Karla Merty (obr. č.1).

Také druhé místo v kategorii „Komerční šperk“ ob-
sadila souprava šperků s českými granáty z družstva 
Granát, nazvaná „Hvězdičky“ (obr. č.2). Autorkou je 
designérka družstva Hana Stehlíková. Pro soupravu 
byly použity ručně broušené české granáty unikát-
ních velikostí z konce 19. století.

Oběma úspěšným autorům gratulujeme k  získa-
ným oceněním.

Přestože se výstava každým rokem odehrává na 
menší ploše, byla pro Granát Turnov přesto úspěš-
ná. Nově byl návštěvníkům nabídnut maloobchodní 
prodej, který potvrdil, že české granátové šperky jsou 
stále vyhledávaným a oblíbeným zbožím.

Text: Dana Pokorná
Foto: archiv družstva Granát

www.granat.cz 

obr. č. 1

obr. č. 2
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Výrobní družstva na veletrzích  
FOR INTERIOR a FOR GASTRO & HOTEL
Ve dnech 4. – 7. října se v areálu PVA EXPO Praha konal podzimní veletrh nábytku, interiérů a bytových 
doplňků FOR INTERIOR a souběžně s ním i veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství 
a gastronomie FOR GASTRO & HOTEL. 
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Na těchto veletrzích se prezentovala i výrobní druž-
stva Dřevotvar Jablonné nad Orlicí a  KDS Sedlčany, 
na tvorbě doprovodného programu se podílel Klastr 
českých nábytkářů.

Expozice Dřevotvaru Jablonné nad Orlicí byla ten-
tokrát věnována předsíňovému nábytku VENTUM 
a  ENTRE. Skladebný program modulových prvků 
ENTRE umožňuje vytvoření libovolných sestav do 
vstupních hal a předsíní. Program byl vytvořen tak, 
aby se přizpůsobil požadavkům zákazníka, kombina-
cí prvků lze vytvořit různé sestavy.

Minimalistická produktová řada VENTUM spojuje 
profesionální design a jednoduchou konstrukci. Pro-
gram je variabilní, každý zákazník si pro svůj prostor 
může zvolit ideální variantu z produktové řady. 

Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany předsta-
vilo vše podstatné ze svého výrobního programu. 
Těžiště výroby spočívá v  sortimentu kuchyňských 
a  řeznických nožů i  náčiní. Výrobní program KDS 
dále zahrnuje nůžky všech typů a  velikostí, řezné 
díly do masostrojků, zahradnické náčiní, nože pro 
řemeslníky a řadu dalšího zboží. Při návštěvě stánku 
KDS Sedlčany se zákazníci mohli seznámit s výrobky 
družstva naživo, osobně promluvit se zástupci druž-
stva, podělit se o své zkušenosti, zeptat se na vše, co je 
zajímalo. Na stánku bylo možné si produkty i zakou-
pit, a to jak výrobky či celé sady určené pro profesio-
nály, tak i výrobky vhodné pro běžné uživatele.

Klastr českých nábytkářů na výstavišti uspořádal 
seminář „Nové směry v tvorbě interiéru a nábytku “, 
který se stal součástí doprovodného programu vele-
trhu FOR INTERIOR.

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

www.drevotvar.cz    www.kds.cz    www.furniturecluster.cz
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Družstvo Cementářů oslavilo 
100 let od svého založení

Dne 21. září kolem třetí hodiny odpoledne si do tradičně známého prostředí v útulném sále hotelu Svor-
nost v Dolních Počernicích našli cestu stávající i bývalí zaměstnanci a členové Družstva Cementářů, 
doplněni o pozvané hosty z řad partnerů a přátel družstva, aby zde společně oslavili kulaté 100. výročí 
od historického založení. 

Úvodem přivítal přítomné současný předseda druž-
stva Ing. Emil Fuhrmann, který ve svém vystoupení 
krátce pohovořil o  historii Družstva Cementářů, 
zejména uvedl důležitá data a  některé zajímavosti 
z historie. Seznámil hosty s programem slavnostního 
večera a popřál jim příjemnou zábavu. Mezi přítom-
nými byli tři bývalí předsedové a také generální ředi-
telka SČMVD Ing. Soňa van Deelenová, která ve svém krátkém projevu pozdravila účastníky akce a popřála 

družstvu úspěch do dalších let.

Následně se rozběhla volná zábava za doprovodu 
country kapely Rudolfinum z  Měchenic, jejímž čle-

Zleva: Ing. Emil Fuhrmann (předseda Družstva  
Cementářů Praha), Ing. Soňa van Deelenová  
(generální ředitelka SČMVD)
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www.dcpraha.cz 

nem je bývalý člen družstva 
Ruda Šťastný. Protože vět-
šina zaměstnanců a  členů 
družstva jsou příznivci 
hudebního stylu country, 
netrvalo dlouho a na parke-
tu se objevily první taneční 
páry. Souběžně s  tancem 
a  poslechem skvělé muziky 
mohli hosté ochutnat řadu 
kulinářských pochoutek, 
které pro ně připravili pra-
covníci hotelu.

Zhruba v  polovině večera, někdy kolem šesté ho-
diny odpolední si účastníci akce připomněli jak 
se u  Družstva Cementářů pracovalo v  padesátých 
letech minulého století při zhlédnutí historického 
filmu, který byl nalezen v archivu Družstva Cemen-
tářů. Zasvěcený výklad k činnostem probíhajícím na 
plátně podal zejména jeden z přítomných bývalých 
předsedů dužstva Ing. Václav Vysušil, který si do-
konce vzpomněl na jméno jedné osoby zvěčněné na 
filmovém záznamu.
     

Po ukončení promítání proběhlo losování tomboly, ve 
které bylo připraveno 28 drobných předmětů a vylo-
sovaní šťastlivci si je odnesli domů. Ono magické číslo 
28 souvisí s datem 30. června 1990, což je datum tak-
zvaných druhých narozenin Družstva Cementářů, ke 
kterým došlo po opětovném rozdělení předchozího 
nesmyslného spojení dvou družstev do jednoho pod 
názvem Cementáři a kamenosochaři, v.d.

Po skončení tomboly a  předání všech cen nastoupi-
la na pódium rocková kapela s  nevšedním názvem 
„Broucy na Zádech“, která vtiskla slavnostnímu 
večeru trochu ostřejší nádech. Není divu, že během 
hudební produkce na parketu řádili spíše mladší roč-
níky a skalní příznivci rockové hudby.

    
Oslavy končily okolo desáté hodiny, kdy se zúčast-
nění postupně rozjeli do svých domovů. Každý si 
z oslavy odnesl ještě dárek v podobě tašky s reklam-
ními předměty a  doufejme i  příjemné zážitky ze 
setkání se současnými i bývalými kolegy a kolegy-
němi.  

Text: Ing. Emil Fuhrmann
Foto: Mgr. Jiří Kubíček
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Výsledky výzkumu, které byly zveřejněny ve zprá-
vě Světového ekonomického fóra „Budoucnost pra-
covních míst 2018“, představují pokus o  pochopení 
potenciálu nových technologií pokud jde o  vytvo-
ření nových pracovních míst a zaniknutí některých 
stávajících pracovních míst. Rovněž se snaží po-
skytnout návod, jak zlepšit kvalitu a  produktivitu 
současné lidské práce a jak připravovat lidi na nové 
role. Na základě průzkumu vedoucích pracovníků 
z  oblasti lidských zdrojů a  vrcholových manažerů 
z oblasti strategie u firem z 12 průmyslových odvět-
ví ve 20 rozvinutých a rozvíjejících se ekonomikách, 

Zpráva Světového ekonomického fóra 
„Budoucnost pracovních míst 2018“ 

Vzhledem k tomu, že technologický pokrok rychle 
posunuje hranice mezi pracovními úkoly provádě-
nými lidmi a  těmi, které provádějí stroje a  algo-
ritmy, budou globální trhy práce pravděpodobně 
procházet zásadními změnami. Tyto změny by 
mohly vést k novému věku dobré práce, dobrých 
pracovních míst a lepší kvalitě života pro všechny, 
pokud se podaří je moudře řídit, avšak pokud se 
to nepodaří, bude to znamenat riziko prohloubení 
rozdílů v  dovednostech, větší nerovnosti a  širší 
polarizaci. V  mnoha ohledech je nyní čas na for-
mování budoucnosti práce.
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V Paříži zasedalo ve dnech 4. – 5. října prezidium před-
stavenstva evropské družstevní organizace Družstva 
Evropa, které se mimo jiné věnovalo přípravě na 
Evropské volby. Sjednocení strategie jednotlivých 
zemí, konzultace s jejich kandidáty do EU a případná 
společná podpora byly vedle programu budoucího 
rozvoje družstevních odvětví v  Evropě hlavními 
body programu jednání. Za česká družstva se jedná-

ní zúčastnil JUDr. Rostislav Dvořák, předseda Svazu 
českých a moravských výrobních družstev. Účastníci 
rovněž projednali přístup Evropy k  programu při-
pravovaného Valného shromáždění ICA (celosvětový 
Mezinárodní družstevní svaz), které se uskutečnilo 
21. října v argentinském Buenos Aires.

Text: JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD

Zasedání Družstev Evropa

www.coopseurope.coop
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zpráva uvádí, že 54 procent zaměstnanců velkých 
společností bude potřebovat významné rekvali-
fikace tak, aby mohli plně využít možnosti růstu, 
které nabízí čtvrtá průmyslová revoluce. Současně 
polovina dotázaných společností uvedla, že plánuje 
rekvalifikovat pouze ty zaměstnance, kteří hrají 
klíčovou roli, zatímco jedna třetina plánuje rekvali-
fikovat rizikové pracovníky.  

Zatímco téměř 50 procent společností očekává, 
že jejich pracovní síla na plný úvazek se sníží do 
roku 2022 v  důsledku automatizace, téměř 40 pro-
cent očekává, že obecně rozšíří svou pracovní sílu 
a více než čtvrtina očekává, že automatizace vytvoří 
v jejich podniku nová pracovní místa. Zpráva před-
stavuje vizi budoucí globální pracovní síly, která 
poskytuje důvody jak pro optimismus, tak  i  opa-
trnost. Ve srovnání s  podobnou studií Světového 
ekonomického fóra z  roku 2016 s  cílem porozumět 
dopadu čtvrté průmyslové revoluce na pracovní 
místa, je výhled na vytváření pracovních míst dnes 
mnohem pozitivnější, neboť podniky mají mnohem 
větší znalosti o příležitostech, které jsou k dispozi-
ci použitím nových technologií. Současně přinese 
obrovská automatizace narušení globální pracovní 
síly a  je téměř jisté, že s sebou 
přinese významné posuny 
v  kvalitě, umístění, for-
mátu a stálosti rolí, které 
budou vyžadovat velkou 
pozornost vedoucích 
pracovníků ve veřejném 
i soukromém sektoru.

„Je velmi důležité, aby se podniky aktivně podílely 
na podpoře svých stávajících pracovních sil pro-
střednictvím rekvalifikace a dalšího vzdělávání tak, 
aby jednotlivci měli proaktivní přístup k vlastnímu 
celoživotnímu učení. Vlády musí vytvořit příznivé 
prostředí, které usnadní tuto transformaci pracov-
ní síly. To je klíčová výzva naší doby, "uvedl Klaus 
Schwab, zakladatel a  výkonný předseda Světového 
ekonomického fóra. Pokud jde o  výhled do roku 
2022, zpráva předpokládá, že 75 milionů pracovních 
míst může zaniknout v  důsledku nové dělby práce 
mezi lidmi, stroji a  algoritmy, zatímco 133 milionů 
nových pracovních míst se může objevit, které bu-
dou přizpůsobeny této nové dělbě práce.

Společnosti musí doplnit své plány automatizace 
o  komplexní strategie. Aby podniky zůstaly dyna-
mické, diferencované a konkurenceschopné ve věku 
strojů, musí investovat do svého lidského kapitálu, 
neboť bez proaktivních přístupů mohou podniky 
a  pracovníci ztratit ekonomický potenciál čtvrté 
průmyslové revoluce.

Budoucnost pracovních míst není jednoznačná 
a  v  jednotlivých odvětvích se projeví nepříznivé 
dopady v závislosti na počátečních podmínkách, do-
stupnosti dovedností, přijetí technologií a  přizpů-
sobivosti pracovní síly. I když je celkový výhled na 
budoucí trh práce pozitivní, rozložení pracovních 
sil se v  jednotlivých odvětvích bude lišit. Očekává 
se, že značně lišit se bude také úroveň ztráty pra-
covních míst v jednotlivých odvětvích. Například 
vyšší podíl ztráty pracovních míst se projeví u spo-
lečností v  odvětví těžby a  zpracování kovů, infor-
mačních technologií než v  oblasti profesionálních 
služeb. Tato zjištění vyvolávají nutnost vytváření 

koordinovaných strategií pro přechod 
zaměstnání mezi jednotlivými 

odvětvími. Odlišný bude také 
dopad automatizace na pracov-
ní místa v  jednotlivých zemích 
a  regionech, zejména vzhledem 

k  tomu, že globální společnosti při 
výběru místa zvažují řadu strategic-

kých faktorů, kde lze nalézt konkrétní 
pracovní úlohy a  ekonomické aktivity. 

74 procent společností uvedlo dosažitelnost 
kvalifikovaných místních talentů jako hlavní 

prioritu při určování pracovních míst. 

Přístup k  celé zprávě naleznete zde: http://re-
ports.weforum.org/future-of-jobs-2018

Zdroj: Světové ekonomické fórum
(-vr-)
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Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Němec-
ku Mgr. Adam Jareš se ve svém vystoupení zaměřil 
na export do Německa, praktické informace z trhu, 
příležitosti, tipy či možnosti na získání kontaktů 
a dalších informací o německých firmách.

Mgr.Bc. Tomáš Karlík, DiS. z odboru exportních slu-
žeb MPO zmínil ve svém příspěvku úlohu státu jako 
dodavatele služeb. 

Propojujme firmy a designéry - to bylo hlavním té-
matem vystoupení vedoucí projektu Design pro kon-
kurenceschopnost Zuzany Sedmerové. Mj. zmínila 
možnost získání podpory až do výše padesáti procent 
výdajů na služby průmyslového či produktového ma-
nažera a propagaci designu v zahraničí. 

Lenka Štiplová z  oddělení mezinárodního práva 
sekce zahraničního obchodu MPO se ve svém vystou-
pení věnovala nedostatku pracovní síly a nástrojům 
ekonomické migrace.

Text a foto: Jana Henychová 

Jak na export nábytkářského 
průmyslu

Seminář s  názvem „Jak na export nábytkářské-
ho průmyslu“ se uskutečnil 26. září v Petschkově 
paláci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Akce 
byla zacílena na malé a střední nábytkářské firmy, 
začínající a středně zkušené exportéry. Účastníci 
semináře byli informováni o  možnostech státní 
podpory konkurenceschopnosti a podpory expor-
tu. Součástí akce byly také individuální konzulta-
ce s  řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade, 
konzultanty CzechTrade s oborovým zaměřením, 
zaměřením na oblast průmyslového designu, mar-
ketingovou podporu při účastech na zahraničních 
výstavách a veletrzích a komunikace se zástupcem 
Klientského centra pro export. Akce byla určena 
především pro firmy sdružené v Asociaci českých 
nábytkářů, Klastru českých nábytkářů nebo v Ce-
chu čalouníků a dekoratérů.
 

V  průběhu semináře za-
zněla témata jako bilate-
rární vztahy, obchodní 
politika, nástroje a  služby 
MPO, nedostatek pracovní 
síly a nástroje ekonomické 
migrace, dále informace 
o zahraničních kancelářích 
CzechTrade v  Německu 
a  Rakousku. Další oblastí 
semináře byla podpora ex-

portních úspěchů na zahraničních výstavách a vele-
trzích či design pro konkurenceschopnost.

Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Rakousku 
Mgr. Vladimír Degťar přednesl příspěvek na téma 
specifika podnikání v  Rakousku. Mj. hovořil o  ná-
bytkářských organizacích působících v této zemi, po-
skytl tipy pro úspěšný export,  věnoval se obchodním 
agentům a  výhodám spolupráce s  nimi. Poradil, jak 
najít distributora či zákazníka, jak oslovit potenciál-
ního obchodního partnera či kde hledat informace 
o rakouských firmách. Zmínil také možnosti pomoci 
se založením pobočky v zahraničí.

Ing. Kateřina Drvotová, exportní konzultantka, se-
známila přítomné se službami CzechTrade pro expor-
téry. Zmínila mj. profesionální a komplexní exportní 
servis či unikátní systém zahraničních poptávek, 
připomněla průzkumy trhu, vyhledávání obchodních 
příležitostí či doprovod a přípravu na jednání či další 
požadavky konkrétních firem. Připomněla také spolu-
práci mezi CzechTrade, MPO či MZV.

14  

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ  11/2018

V popředí druhý zprava: Ing. Radek Brychta  
(prokurista, Klastr českých nábytkářů, družstvo , předseda 

družstva brychta.org Hradec Králové)
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krajská kola Firmy roku

níkem jediných dolů pro těžbu granátové suroviny 
v  České republice a  jediným majitelem povolení 
k těžbě.

Severochema byla kromě umístění na stupních 
vítězů v  hlavní soutěžní kategorii rovněž oceněna 
titulem Odpovědná firma roku 2018 Libereckého 
kraje. Za dosaženým úspěchem stojí skutečnost, 
že družstvo patří mezi významné zaměstnavatele 
v kraji a má zřízený orgán Komise péče o členy a za-

městnance, který zajišťuje zaměstna-
necké benefity, příspěvky na rekreaci, 
kulturní akce a zdravotní rehabilitace. 
Družstvo rovněž podporuje projekty 
a  neziskové organizace zaměřující se 
na pomoc spoluobčanům se speciál-
ními potřebami, ochranu přírody či 
oblast vzdělávání. O celostátním drži-
teli titulu Vodafone Odpovědná firma 
roku 2018 se, obdobně jako o  nejlepší 
české firmě letošního roku, rozhodne 
v prosinci na Žofíně.

V  krajských kolech letošního ročníku prestižní 
podnikatelské soutěže Vodafone Firma roku 2018, 
která se v  jednotlivých regionech uskutečnila 
v průběhu září a října, se na nejvyšších příčkách 
umístila v silné konkurenci nejlepších firem česká 
výrobní družstva Granát Turnov, Vývoj Třešť a Se-
verochema Liberec. 

V  každém z  krajských kol bylo odbornou komisí 
hodnoceno deset firem, které ze všech přihlášených 
nejlépe uspěly v  hodnocení finančních ukazatelů, 
tzv. scóringu, jenž je vypočítán specializovaným 
softwarem na základě rentability vlastního kapitálu 
a aktiv, běžné likvidity, pohotové likvidity a celkové 
zadluženosti, ale i  její struktury, obrátky aktiv z tr-
žeb, provozní marže a  produktivity práce. V  rámci 
jednotlivých regionálních kol byla vyhlašována 
také Vodafone Odpovědná firma roku 2018, která 
je cenou za podnikatelský přístup, jenž zohledňuje 
dopady podnikání na životní prostředí a  podporuje 
společensky odpovědné aktivity. Cena je určena pro 
podnikatelské subjekty zapojené v hlavní soutěžní 
kategorii Firma roku, které dbají na environmen-
tální aspekt podnikání.

Hned dvojnásobného úspěchu dosáhla výrobní 
družstva v  Libereckém kraji. Mezi místními fir-
mami zvítězilo s  přehledem družstvo umělecké 
výroby Granát Turnov, které se tak nominovalo do 
celostátního finále, třetí se umístila Severochema 
Liberec. O  vítězství Granátu u  porotců rozhodla 
kombinace 65leté tradice družstva, jeho regionální 
význam a příkladná péče o zaměstnance. Družstvo 
je v současnosti největším výrobcem originálních 
zlatých i  stříbrných šperků s  českými granáty, 
největším zpracovatelem českých granátů, vlast-
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Uprostřed: Radek Chládek  
(předseda VD Vývoj Třešť)

Zprava: Roman Oberer (místopředseda VD Severochema Liberec),  
Ing. Pavel Tvrzník (předseda VD Granát Turnov)
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na Vysočině. V  krajském kole Kraje Vysočina zvítě-
zilo zcela jednoznačně oděvní družstvo Vývoj Třešť, 
které tak v  pražském finále doplní Granát Turnov. 
Porotci u  Vývoje ocenili tradici, kvalitní řemeslo, 
český původ a nadšení pro věc. Družstvo vzniklo již 
v roce 1931 a v současnosti patří mezi přední výrobce 
oděvů v České republice. Výrobní program je zamě-
řen na pánské obleky, profesní a sportovní oděvy do 
extrémních podmínek. Své výrobky Vývoj exportuje 
do řady zemí EU i mimo ni.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží Vodafone 
Firma roku 2018, Česká spořitelna Živnostník roku 
2018 a Vodafone Odpovědná firma roku 2018 se usku-
teční 12. prosince v  pražském Paláci Žofín. O  cel-
kovém vítězi Firmy roku 2018 rozhodne celostátní 
porota, která bude vybírat ze 14 krajských vítězů. 
Svaz českých a moravských výrobních družstev patří 
mezi dlouholeté odborné podporovatele soutěží.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Firma roku/Communa

Mezinárodní manažerský klub
Nový klub ČMA přichází s aktivitou zaměřenou na 
zahraniční manažery v Česku. Zve již na své první 
akce.

Součástí České manažerské asociace se tento podzim 
stává Mezinárodní manažerský klub. V čele má Ale-
xandru Mostýn, zkušenou zahraniční koresponden-
tu německých médií, dřívější šéfredaktorku časopisů 
LandesEcho a Exportér, která působila například ve 
Svazu průmyslu a  dopravy ČR a  dalších organiza-
cích. Organizátorka konferencí (např. v  Senátu), 
networkingových akcí a  hudebních 
koncertů, moderátorka a žena, která 
se angažovala v  česko-německých 
vztazích ( např. ve spolcích německé 
menšiny ) má s Klubem velké plány.

„Klub, který cílí na zahraniční 
manažery působící v  Česku, tady 
chyběl. V první fázi se zaměříme na 
německy hovořící firmy a  pak na manažery dalších 
evropských zemí,“ říká předsedkyně Klubu. Podle le-
tošních statistik se totiž počet zahraničních vlastní-
ků firem v ČR zvýšil na 86 tisíc, z toho jen německých 
vlastníků je přes 7,8 tisíc. Například britských firem 
u nás působí téměř 3,7 tisíce.

Oproti smíšeným komorám je Klub zaměřen na 
manažery napříč národnostmi. Liší se i od čistě byz-
nysových organizací, sdružujících například výlučně 
zahraniční investory. Proto je jedním z jeho záměrů 
nabídnout a  umožnit profesní, byznysové a  osobní 
kontakty mezi zahraničními manažery bez ohledu 
na národnost. Zve do svých řad i  české manažery, 
kteří působí v zahraničních firmách.

„Cílíme na zkušené manažery, ale i  nově příchozí, 
kteří uvítají kontakty na manažery, a  také infor-
mace o reáliích. Nabídneme jim setkávání s politiky 
a  zajímavými osobnostmi,“ říká šéfka Klubu. Právě 
možnost jednání s politiky a lobbing je další význam-
nou prioritou Klubu.  Manažeři volají také po spole-
čenských setkáních a  sportovních akcích, i  to bude 
součástí jeho aktivit. Zahraniční manažeři dostanou 
příležitost zapojit se do projektů ČMA, například me-
zigenerační spolupráce manažerů XY-Transfer.

Výrazným plusem Klubu je, že může 
navrhovat své členy do soutěže MA-
NAŽER ROKU. Letošní 26. ročník při-
chází totiž s novou kategorií Zahraničí 
manažer, Klub zastřeší laureáty.

Výhodou je pro členy i fakt, že Klub 
má již nyní své mediální partnery, 
zejména webový portál PTV Media 

a TschechNews. Jejich návštěvnost v anglickém a ně-
meckém jazyce přesahuje 300 tisíc osob měsíčně

Oficiálně nebyl Klub ještě pokřtěn a  už vyvolává 
zájem. V  polovině září byl přizván k  akcím, které 
byly součástí výstavy Smart House ve Staroměstské 
radnici. Organizoval jí Německo-česko-slovenský 
hospodářský spolek. Další akcí je diskuse s Cristinou 
Cracium na téma Ipsos Consumer Trends – Co se 
mění a proč. Jinak řečeno, jaké jsou nejnovější tren-
dy spotřebitelů dle výzkumné agentury IPSOS. Akce 
proběhne 24. října a zájemci jsou na ni srdečně vítáni.

Zdroj: ČMA
(-jh-)
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é Od října čeká motoristy řada změn
Od 1. října začal platit několik změn pro moto-
risty. Zmenší se obsah povinné výbavy vozidel, 
řidiči už nebudou muset s  sebou vozit náhradní 
žárovky, pojistky nebo rezervu. Zároveň už také 
nemusí měnit lékárničku po vypršení doby její 
použitelnosti. Při vjezdu do kolon bude nově pla-
tit povinnost vytvářet záchranářskou uličku mezi 
levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Motorkáři 
zároveň už nebudou muset na kontrolu emisí a za 
stáčení tachometrů od stejného data hrozí až půl 
milionová pokuta.

LÉKÁRNIČKU NENÍ POTŘEBA MĚNIT 
KVŮLI EXPIRACI

„Povinnou výbavu a obsah lékárničky v autech jsme 
zjednodušili. Nově v autě v rámci povinné výbavy ne-
musí být náhradní pojistky, rezerva, klíč na matice 
ani příruční zvedák – ovšem pouze za předpokladu, 
že má provozovatel auta zajištěnou asistenční službu, 
která výměnu poškozené pneumatiky na území Čes-
ké republiky nepřetržitě dělá,“ říká ministr dopravy 
Dan Ťok. V lékárničce pak nově od 1. října nemusí být 
trojcípý šátek, náplast s polštářkem a plastová rouška 
a lékárničku nebude nutné měnit kvůli expiraci.

MOTORKÁŘI NEMUSEJÍ NA EMISE, NA 
STK JEDNOU ZA ČTYŘI ROKY

Nově byla stanovena lhůta na pravidelné kontroly 
na Stanicích technické kontroly (STK) na 4 roky také 
pro větší motocykly (první kontrola u  nových mo-
tocyklů po 6 letech, další po 4 letech). Vedle mopedů 
pak nyní ani motorky s hmotností nad 400 kg nemu-
sí absolvovat měření emisí. „Motorkářům jsme vyšli 
vstříc. Ve většině případů se jedná o hobby záležitost, 
své stroje motorkáři zpravidla udržují ve velmi dob-
rém technickém stavu. Praxe navíc ukázala, že lhůta 
4 roky pro pravidelnou kontrolu na STK je dosta-
čující,“ vysvětluje ministr Ťok.

SANKCE ZA NELEGÁLNÍ STÁČENÍ  
TACHOMETRŮ

Novela zákona o  podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích také 
nově zavádí až půlmilionovou sankce za 
nelegální stáčení tachometrů. „Míříme 
především na jednotlivce a společnosti, 
které takovou činnost provádí opakova-
ně a za úplatu. Běžné řidiče, kteří omylem 
koupí auto se stočeným tachometrem, 
poškozovat nechceme,“ uvádí ministr Ťok 

s  tím, že dochází také k  zavedení sankce až 50 tisíc 
korun pro mechanika, který při opravě nebo výměně 
tachometru nevystaví protokol, a  sankce až 10 tisíc 
korun, pokud tento protokol při kontrole na STK ne-
předloží provozovatel vozidla. 

Ministerstvo dopravy se stáčením tachometrů 
bojuje už několik let. Prvním krokem byla příprava 
aplikace https://www.kontrolatachometru.cz/, kde je 
možné po zadání VIN zkontrolovat tachometr podle 
technických prohlídek. Dalším krokem bylo zavede-
ní fotodokumentace na STK a stanicích měření emisí. 
Na příští rok ministerstvo dále chystá úpravu infor-
mačního systému STK, která bude automaticky upo-
zorňovat na všechny případy, kdy by během kontroly 
na STK byl zjištěn nižší stav počítadla tachometru než 
při předchozí kontrole. 

ULIČKA ZACHRAŇUJE ŽIVOTY
Od října musí řidiči nově při dojíždění do kolon 

vytvářet záchranářskou uličku mezi levým a  přilé-
hajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí 
vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla 
správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k od-
stranění následků dopravní nehody nebo překážky 
provozu na pozemních komunikacích. Za neoprávně-
ný vjezd do uličky může být uložena pokuta až 2500 
korun. Tímto krokem došlo ke sjednocení pravidel 
s  okolními státy, zejména s  Německem, Rakouskem 
a také se Slovenskem, které chystá totožnou úpravu. 

 
(-jh-)
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Členství v  družstvu zaniká způsoby stanovenými 
v zákoně o obchodních korporacích. Na tuto úpravu 
lze v případech uvedených zákonem navázat ve sta-
novách družstva s cílem vybrat si z více nabízených 
řešení to, které družstvu vyhovuje nejlépe. Uplatnění 
některých ze způsobů zániku členství podle tohoto 
zákona je také možné ve stanovách družstva vyloučit. 
Neobsahují-li stanovy takovou vlastní úpravu, řídí se 
zánik členství v družstvu jen zákonem o obchodních 
korporacích.

Jde-li o  zánik členství dohodou, zákon vyžaduje, 
aby dohoda byla písemná. Vzhledem k tomu, že roz-
hodovat za družstvo o uzavření této dohody žádné-
mu z  jeho orgánů zákon výslovně nesvěřuje, patří 
tato záležitost do působnosti představenstva, a jde-li 
o  družstvo, ve kterém se představenstvo nezřizuje, 
do působnosti předsedy družstva, jako jeho statu-
tárního orgánu. Tím je současně dána možnost, aby 
stanovy případně určily, že rozhodovat o  uzavření 
dohody se členem o zániku jeho členství v družstvu 
patří do působnosti členské schůze.

Pro zánik členství vystoupením člena z  družstva 
platí podle zákona, že oznámení člena o vystoupení 
musí být družstvu doručeno vždy v písemné formě. 

Zákon přitom rozlišuje mezi vystoupením z důvodu 
nesouhlasu člena se změnou stanov a ostatními pří-
pady, kdy člen má ke svému vystoupení z  družstva 
jiný důvod.

Vystupuje-li člen z družstva proto, že nesouhlasí se 
změnou stanov, musí tento důvod v oznámení o vy-
stoupení uvést a oznámení doručit družstvu ve lhůtě 
30 dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské schůze 
o  změně stanov přijato, a  to při současném splnění 
podmínky, že na členské schůzi tento člen pro změnu 
stanov nehlasoval. Při dodržení uvedeného postupu 
zaniká členu jeho členství uplynutím kalendářního 
měsíce, v němž bylo družstvu doručeno jeho písemné 
oznámení o  vystoupení. Od popsané právní úpravy 
vystoupení člena z družstva z důvodu jeho nesouhla-
su se změnou stanov, která je obsažena v zákoně o ob-
chodních korporacích, se není možné ve stanovách 
nijak odchýlit.

Pro případy vystoupení člena z  družstva z  jiného 
důvodu tento zákon umožňuje určit ve stanovách 
výpovědní dobu v délce nejvýše šesti měsíců. Jestliže 
toho družstvo ve svých stanovách nevyužije, vystu-
pujícímu členu zanikne členství dnem, v němž doručí 
družstvu své písemné oznámení o vystoupení anebo 
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pozdějším dnem, který v tomto oznámení uvede. Při 
výběru tohoto dne je člen omezen zákonem jen tak, že 
mezi dnem doručení oznámení o vystoupení a dnem 
zániku členství určeným v oznámení nesmí uplynout 
lhůta delší než jeden rok. 

Pokud jde o zánik členství vyloučením člena z druž-
stva, platí podle zákona o  obchodních korporacích, 
že člen může být z družstva vyloučen, jestliže závaž-
ným způsobem nebo opakovaně porušil své členské 
povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství 
nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stano-
vách. Vymezení povinností člena patří mezi zákonem 
vyžadované obsahové náležitosti stanov a  obdobně 
patří k  jejich obsahu také podmínky pro členství 
v družstvu. Z uvedeného je zřejmé, že určení, jakým 
jednáním člena majícím souvislost s  jeho členskými 
povinnostmi, anebo jakou skutečností týkající se 
osoby člena může být dán vzhledem k  podmínkám 
pro vznik členství v  družstvu důvod pro vyloučení 
člena, je plně závislé na zmíněné úpravě ve stanovách 
družstva. Stejně tak záleží na stanovách, zda vedle 
členských povinností a podmínek pro členství vyme-
zí důležité důvody, s jejichž vznikem na straně člena 
je spojena možnost ho z družstva vyloučit.

Vyloučení člena z  družstva musí předcházet podle 
zákona o obchodních korporacích udělení výstrahy. 
Uvedené neplatí, jestliže následky porušení člen-
ských povinností nebo následky jiné skutečnosti 
odpovídající důležitým důvodům uvedeným ve sta-
novách, pro které lze člena z družstva vyloučit, nelze 
odstranit. Určit, který z  orgánů družstva o  udělení 
výstrahy rozhoduje, přenechává zákon stanovám. Po-
kud stanovy nesvěří toto rozhodování jinému orgánu 

družstva, platí podle zákona, že rozhodovat o udělení 
výstrahy patří do působnosti představenstva, anebo 
předsedy družstva, jde-li o družstvo, v němž se před-
stavenstvo nezřizuje.

Obdobné platí také o rozhodování o vyloučení čle-
na z družstva. Je především na stanovách, aby určily 
orgán družstva, do jehož působnosti náleží tato zá-
ležitost. Není-li k tomu stanovami určen jiný orgán, 
rozhoduje o vyloučení člena představenstvo, a v pří-
padě družstva, v  němž se představenstvo nezřizuje, 
předseda družstva. Úprava v  zákoně o  obchodních 
korporacích současně umožňuje, aby rozhodování 
o  udělení výstrahy a  rozhodování o  vyloučení bylo 
podle stanov v  působnosti rozdílných orgánů druž-
stva. 

Do působnosti členské schůze patří podle uvedené-
ho zákona vždy rozhodovat o  námitkách člena pro-
ti rozhodnutí o  jeho vyloučení, a  to i  tehdy, jestliže 
o  vyloučení rozhodla vzhledem ke stanovami vy-
mezené působnosti orgánů družstva členská schůze. 
Při vyloučení členu zaniká podle této právní úpravy 
jeho členství v družstvu uplynutím lhůty 30 dnů pro 
podání námitek, která běží ode dne, kdy mu bylo pí-
semné oznámení o  jeho vyloučení doručeno, pokud 
námitky v této lhůtě k členské schůzi nepodal. V pří-
padě, že člen námitky včas podal, zaniká mu členství 
v družstvu až dnem, kdy mu bylo doručeno písemné 
rozhodnutí členské schůze o  zamítnutí jeho námi-
tek. Jestliže o vyloučení rozhodovala členská schůze, 
může vylučovaná osoba podat návrh soudu na pro-
hlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné ve lhůtě 
tří měsíců ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí členské 
schůze o  vyloučení písemně oznámeno, tedy i  před 
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Jestliže o  vyloučení rozhodoval jiný orgán družstva 
než členská schůze, může vylučovaná osoba podat 
návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o  vyloučení 
za neplatné teprve proti rozhodnutí členské schůze 
o  zamítnutí jejích námitek, a  to ve lhůtě tří měsíců 
ode dne, kdy jí bylo písemné rozhodnutí členské o za-
mítnutí námitek doručeno. 

Uplatnění některých z dalších způsobů zániku člen-
ství v družstvu podle zákona o obchodních korpora-
cích lze úpravou ve stanovách vyloučit.

Členství v družstvu zaniká podle tohoto zákona také 
převodem družstevního podílu anebo přechodem 
družstevního podílu, a  to s  výjimkou členství 
v sociálním družstvu, v němž tento zákon převod 
i  přechod družstevního podílu zakazuje. Nejde-
-li o  bytové družstvo, mohou stanovy členovi 
převod jeho družstevního podílu na jiného čle-
na zakázat, a pokud jde o možnost člena převést 
svůj družstevní podíl na osobu, která není dosud 
členem družstva, lze tento převod ve stanovách 
nepřipustit. Zamezí-li takto stanovy převodu 
družstevního podílu, nemůže členu jeho členství 
v družstvu zaniknout tím, že svůj družstevní po-
díl převede na někoho jiného. Není-li družstevní 
podíl vzhledem k úpravě ve stanovách družstva 
převoditelný, má to význam také v případě soud-
ního výkonu rozhodnutí anebo exekuce týkající se 
majetku člena, neboť jeho družstevní podíl nemůže 
být v takovém řízení předmětem dražby. V této sou-
vislosti je třeba uvést, že k  převodu družstevního 
podílu nedochází jen na základě smlouvy mezi dosa-
vadním členem družstva a osobou, která od něj tento 
podíl nabývá, ale také převodem družstevního po-
dílu uskutečněným při jeho prodeji, jako nehmotné 
movité věci, v dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí 
nebo v exekuci.

Stanovy, s  výjimkou stanov bytového družstva, 
mohou obdobně vyloučit také přechod družstevního 
podílu člena na jeho dědice anebo jiného právního 
nástupce, a  tím i  zánik členství v  družstvu přecho-
dem družstevního podílu. Důsledkem vyloučení 
přechodu družstevního podílu ve stanovách je, že se 
v družstvu namísto právní úpravy uvedeného způso-
bu zániku členství uplatní v případě smrti člena ane-
bo zániku člena, který je právnickou osobou, právní 
úprava zániku členství smrtí nebo zániku členství 
zánikem právnické osoby, která je členem, podle níž 
dědic, anebo jiný právní nástupce nabývá právo na 
vypořádací podíl tohoto člena. 

Nevyloučí-li stanovy přechod družstevního podílu 
na dědice, mohou jej podmínit souhlasem předsta-
venstva a  v  družstvu, ve kterém se představenstvo 
nezřizuje, souhlasem předsedy družstva. Přechod 
družstevního podílu na právního nástupce člena, 
který je právnickou osobou, je podmíněn souhlasem 
představenstva nebo předsedy družstva ze zákona.

Není-li přechod družstevního podílu vyloučen, 
a  přesto k  němu pro nesplnění podmínek podle zá-
kona o  obchodních korporacích a  stanov pro vznik 
členství v  družstvu nedojde, nabude dědic člena, 
jehož členství smrtí zaniklo, i právní nástupce práv-
nické osoby, které v družstvu zaniklo členství jejím 
zánikem, vždy právo na vypořádací podíl.

Ke způsobům zániku členství v  družstvu patří 
podle zákona o  obchodních korporacích také zánik 
členství zánikem pracovního poměru člena k  druž-
stvu, a to v případě, že stanovy družstva podmiňují 
vznik členství v družstvu pracovním poměrem člena 
k družstvu. Jestliže tomu tak je, členství končí dnem 
zániku tohoto pracovního poměru. Stanovy však mo-
hou podle uvedeného zákona určit, že členství neza-
niká zánikem pracovního poměru. Je tedy na uvážení 
družstva, zda této možnosti využije, a tím uplatnění 
tohoto způsobu zániku členství v družstvu vyloučí. 

Jiné otázky týkající se způsobu zániku členství 
v družstvu nemohou být ve sta-
novách řešeny od zákona o  ob-
chodních korporacích odchylně. 
Pokud má družstvo zájem, aby 
byla úprava zániku členství 
v jeho stanovách ucelená, může 
do nich v  ostatním převzít jen 
ustanovení tohoto zákona.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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V dalším čísle naleznete
Prodejní akce SČMVD
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Evropská nadace pro zlepšování životních a  pracovních podmínek Eurofound, která je 
tripartitní agenturou EU, vydává publikaci „Nové úkoly na starých pracovních místech: 
hnací mechanismus změn a dopadů pro kvalitu pracovních míst“. 

Nové úkoly na starých pracovních místech: 
výroba v Evropě je stále více řízena 
automatizací

www.eurofound.eu 

Tato publikace byla vydaná v  rámci projektu FOME 
(Budoucnost výroby v Evropě), který je pilotním pro-
jektem navrženým Evropským parlamentem a dele-
govaným Eurofoundu Evropskou komisí (DG GROW). 
Sumarizuje 20 případových studií v  pěti výrobních 
oblastech (montáž automobilů, zpracovávání masa, 
ruční balení, chemický provoz, provoz strojních za-
řízení, inspekce) v  Německu, Itálii, Švédsku a  Velké 
Británii. 

Význam fyzických úkolů ve výrobě obecně klesá 
díky automatizaci s  intenzivnějším využíváním di-
gitálně řízených zařízení a  rostoucím významem 
standardů kvality, což vede k zvyšujícímu se množ-
ství intelektuálních úkolů pro manuálně pracující 
v průmyslu.

Publikace poskytuje podrobnou analýzu nedávných 
změn v  obsahu úkolů a  povaze povolání v  důsledku 

faktorů jako jsou technologie, změny trhu, politika 
a  regulace. Rovněž se zabývá důsledky těchto změn 
dopadajících na profily pracovních míst, kvalitu pra-
covních míst a pracovní vztahy. 

Každý zkoumaný sektor je ovlivněn digitalizací 
a  automatizací v  různé míře, v  závislosti na kon-
krétních okolnostech v  rámci svých specifik, ale je 
jasné, napříč odvětvími, že výroba v Evropě prochází 
zásadními změnami se zvyšujícím se dopadem na 
kvalitu práce, riziko na pracovišti, rovnováhu mezi 
pracovním a  soukromým životem, pracovní vztahy 
a mzdy.

Kompletní text je ke stažení na webové stránce 
agentury Eurofound – www. eurofound.eu.

Zdroj: agentura Eurofound
(-vr-)
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Nová poradenská služba pro vzdělávání a  volbu povolání v  Bruselu nabízí jednotné 
kontaktní místo pro studenty, uchazeče o  zaměstnání a  pracovníky, kteří hledají 
zaměstnání nebo příležitost k rekvalifikaci. 

V Bruselu se otevřelo jednotné kontaktní 
místo pro osobní kariérové poradenství 

https://ec.europa.eu/eures

Středisko „Cité des Métiers – Beroepenpunt“ bylo 
oficiálně otevřeno za přítomnosti řady významných 
osobností včetně Marianne Thyssenové, evropské ko-
misařky pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti 
a pracovní mobilitu.

Nachází se v přízemí budovy Astro Tower, ve které 
rovněž sídlí Actiris – veřejná služba zaměstnanosti 
v Bruselu, která plní funkci koordinačního úřadu sítě 
EURES pro daný region, ale také další partneři stře-

diska, jako jsou VDAB (veřejná služba zaměstnanosti 
ve Vlámsku) a  Tracé (prostřednictvím svojí služby 
Leerwinkel). Cité des Métiers – Beroepenpunt bude 
stejně jako Actiris poskytovat dvojjazyčné služby, a to 
ve francouzštině a vlámštině.

Nové prostory zabírají více než tisíc metrů čtvereč-
ních a zaměřují se výlučně na poskytování poraden-
ství a asistence komukoliv, kdo chce získat informace 
o četných možnostech, které má k dispozici v rámci 
své profesní dráhy, ať už jde o  studium, odbornou 
přípravu, práci, zahájení podnikání, nebo o  přestě-
hování se do jiné země nebo regionu.

Podle Marca Buvého, který pracuje pro Actiris, je 
cílem této služby poskytnout všem návštěvníkům 
rady ohledně rozvoje osobního „projektu“ pro jejich 
profesní život s ohledem na současný svět práce.

Jedním ze zásadních témat je podle Marca mobili-
ta – což zahrnuje nadregionální, nadnárodní nebo 
mezinárodní mobilitu. Návštěvníkům je nabídnuto 
individuální poradenství, aby se mohli poučit o mož-
nostech studia, práce nebo absolvování stáže v  jiné 

zemi nebo regionu. Jsou povzbuzování k  tomu, 
aby se „odvážili“ přestěhovat se, a získají rady, jak 
mohou tuto zkušenost co nejlépe využít.

Existují také plány na zvláštní školení zaměřené 
na používání portálu pracovní mobility EURES 
a webové stránky Actiris. Na místě jsou k dispo-
zici nejrůznější knihy a digitální zdroje. Neustále 
jsou přítomni také poradci pro mobilitu z organi-
zace Actiris – kteří jsou zároveň pracovníky sítě 
EURES.

Středisko je v mnoha ohledech společný projekt, 
což umožňuje pokrýt jakékoliv specifické potřeby 
návštěvníků. Tým je složen z poradců z organiza-
cí Actiris a Bruxelles Formation a ze členů VDAB 
a Tracé. Zahrnuje také zástupce z Pôle académique 
de Bruxelles, Valonsko-bruselské federace, Cent-
re de validation des compétences, CEFA, Promoti-

on sociale, EFP, SFPME a Worldskills Belgium.

Pokud bydlíte v  bruselském regionu a  máte zájem 
dozvědět se více o pracovních příležitostech, odborné 
přípravě, studiu a  příležitostech mobility, navštivte 
naše středisko ještě dnes. Cité des Métiers – Bero-
epenpunt naleznete na Avenue de l‘Astronomie 14 
v docházkové vzdálenosti od zastávky metra Madou. 
Více informací naleznete na této adrese:  www.cite-
desmetiers.brussels.

Zdroj: Eures - Evropský portál pracovní mobility
(-vr-)
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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 Prostějov, v.d.
Letecká 2, 796 01 Prostějov
mechanika@mechanikapv.cz
tel: 582 345 611
www.mechanikapv.cz

Nenecháme nic otevřené
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Z ČELÁKOVIC
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Cena zahrnuje balení, kompletaci a u krabice dřevitou vatu.
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dárkové sety můžeme poskytnout
v režimu náhradního plnění
vyberte si mezi mletou a zrnkovou 
variantou kávy

rádi přidáme firemní logo

sestavíme vám sety na míru

Martin Třešňák 
+420 734 178 197
prazirna@fair-bio.cz
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WWW.FAIR-BIO.CZ
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1x95 g Bio Fairtrade Honduras
1x95 g Bio Fairtrade Guatemala

LATINSKOAMERICKÉ
CHUŤOVÉ VARIACE

225,22 KČ
BEZ DPH

1x95 g Bio Fairtrade Colombia
1x95 g Bio Fairtrade Honduras
1x100 g fairtradové rumové koule 
Varadero Negro

KÁVA S KAPKOU
RUMU

260,00 KČ
BEZ DPH

1x95 g Bio Fairtrade Colombia
1x95 g Bio Fairtrade Honduras
1x95 g Bio Fairtrade Guatemala
1x100 g mix ručně vyráběných
mandlových a pohankových hrudek
od Dobrotárny z Čelákovic

KÁVA A DOBROTY
Z ČELÁKOVIC

294,78 KČ
BEZ DPH

Cena zahrnuje balení, kompletaci a u krabice dřevitou vatu.
Cena nezahrnuje dopravné.  Nabídka platí do vyprodání zásob.

DÁRKOVÉ BALENÍ

35,54 KČ
BEZ DPH

OD 93,39 KČ
BEZ DPH

28,93 KČ
BEZ DPH

1x95 g Bio Fairtrade Colombia
1x95 g Bio Fairtrade Honduras
1x95 g Bio Fairtrade Guatemala
1x100 g ručně vyráběná kávová
zrna v mléčné / hořké čokoládě
od sociálního podniku Mana

KÁVA S ČOKOLÁDOVOU
TEČKOU OD MANY

346,96 KČ
BEZ DPH

dárkové sety můžeme poskytnout
v režimu náhradního plnění
vyberte si mezi mletou a zrnkovou 
variantou kávy

rádi přidáme firemní logo

sestavíme vám sety na míru

Martin Třešňák 
+420 734 178 197
prazirna@fair-bio.cz
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dvě kosmetické řady čerpající z přírody
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Můžeme vám poradit, co by vám mohlo pomoci. Jistě 
jste se už setkali s názvem henna, té starobylé rost-
linné složky, která se jako přírodní barvivo a  léčivá 
rostlina používá již více než pět tisíc let. 

Henna tvoří základ řady kosmetických přípravků 
vyráběných družstvem Důbrava, ať už jsou to přímo 
barvy Henna pro ženy i  muže nebo přípravky s  ob-

sahem henny, jako jsou šampony – bylinný a  proti 
lupům, balzám a zábal na vlasy. 

HENNA přírodní barva na vlasy je 100% přírodní 
prášková barva, neobsahuje amoniak ani peroxid, 
barvení Hennou nenarušuje vlas, barví šetrně a dlou-
hodobě, kromě barvicích má i  regenerační účinky, 
dodává vlasům potřebné vitamíny. Vlasy získávají 

lesk a  pružnost, působí blaho-
dárně na pokožku hlavy a  za-
braňuje tvorbě lupů. Je vhodná 
při alergiích kůže a  nemocech 
vlasů.

Barva na vlasy Henna není 
jen rezavá, jak si mnozí myslí, 
naopak, vyrábí se v  řadě od-
stínů a  ceněna je hlavně jako 
přírodní prostředek bez che-
mických přísad určený nejen 
k barvení, ale i regeneraci vla-
sů. Dokonce v  nabídce najdete 
i  barvu Henna MEN ve dvou 
odstínech určenou pro muže.

V  dalších vlasových přípravcích se henna používá 
také pro své léčebné vlastnosti. Zpevňuje vlasy, zame-
zuje nadměrnému maštění pokožky a snižuje tvorbu 
lupů. Vytváří na pokožce a vlasech přírodní UV filtr 
zabraňuje jejich dvojení a lámání.

Aby se vaší pokožce tolik nestýskalo po slané vodě 
s  obsahem mnoha minerálů a  hlavně mořské soli, 
můžeme vám nabídnout kosmetickou řadu KARIMA, 
kterou také vyrábí družstvo Důbrava z  Valašských 
Klobouk. Všechny přípravky této řady obsahují neza-
nedbatelné množství skutečně přírodní složky, a tou 
je sůl z  Mrtvého moře. Její blahodárné účinky jsou 
známy od pradávna.

Karima Koupelová sůl z Mrtvého moře je přírodním 
produktem. Pravidelná koupel s přídavkem této soli 
přináší pocit svěžesti a uvolnění, pokožku přirozeně 
regeneruje, uvolňuje svalstvo a  odstraňuje napětí 

Léto je dávno pryč, ale vaše vlasy a pokožka se ještě nevzpamatovaly z přemíry sluníčka a vody? 
Vlasy jsou vyšisované od slunce a potřebovaly by zase získat barvu, lesk a výživu? 
Pokožka je sice opálená, ale také vysušená a vy přemýšlíte, čím ji vylepšit?
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vzniklé v  důsledku námahy. Příznivě působí na po-
kožku se sklonem k některým kožním onemocněním, 
jako je lupénka, akné, ekzémy. Přírodní minerální sůl 
se vyznačuje vysokým obsahem minerálů a  prvků  
(hořčík, draslík, magnézium) a obsahuje i řadu stopo-
vých prvků (např. brom, zinek, železo), které udržují 
metabolismus buněk, jejich obnovu a výživu. Má an-
tibakteriální a protiplísňové vlastnosti.

Kromě přírodní soli je tu řada přípravků KARIMA, 
jako je šampon vlasový, tělový i  vlasový v  jednom 
i  šampon s  kondicionérem a  sprchový gel, pěna do 
koupele, mýdlo se solí nebo s  bahnem z  Mrtvého 
moře.

V naší rychlé době, kdy stále spěcháme, dobře vyu-
žijete kombinovaný tělový a vlasový šampon. Ocení 
jej možná zvláště muži, protože nemusí řešit, co po-
užít na vlasy a  co na tělo.  Karima tělový a  vlasový 
šampon se solí z Mrtvého moře je speciální šampon, 
určený na každodenní mytí těla a  vlasů především 
v  případech, kdy sůl působí příznivě na regeneraci 
pokožky, podle ohlasů zákazníků vyhovuje zvláště 
při některých problémech s ekzémy a lupénkou. 

Karima vlasový šampon s  kondicionérem se solí 
z Mrtvého moře je šampon na vlasy určený pro snad-
né rozčesávání, hedvábnou hebkost a zdravý lesk vla-
sů a pro každodenní mytí vlasů.

A pokud si chcete připomenout krásné chvíle strá-
vené na dovolené u  moře, vaše soukromé wellness 
doma ve vaně vám pomůže vytvořit KARIMA pěna 
do koupele. 

Máme pro vás ještě jeden tip inspirovaný naší 
zákaznicí, která pro svého manžela nakoupila ně-
kolik pytlů naší soli z Mrtvého moře a vsypala ji 
do jejich domácího bazénu, aby mu vytvořila bla-
hodárnou mořskou vodu doma. No, není to skvělý 
nápad a důkaz lásky, co říkáte?

Text: Ing. Štěpánka Tomaštíková
Foto: archiv družstva Dubrava
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na Vánoce? Mají už skoro vše?

A mají už vlastní manikúru? Že ne? Nebo ji mají už starou 
a zčásti rozbitou?

Tradiční specialista na manikúry, to je již více jak 70 let 
výrobní družstvo DUP z Pelhřimova.

Více jak 100 druhů manikúr. Pro dámy, pány, chlapce 
i holčičky, nebo pro celou rodinu. Kožené, koženkové, 
textilní, korkové, …. Mnoho barev a vzorů. Malé cestovní,  
do kabelky, jednonůžkové, dvounůžkové, klešťové,  
pedikúrní  a to vše v různých kombinací vybavení.

Mimo manikúr u nás najdete i kosmetické tašky, kufříky, 
pilotní kufry, manažerské kufříky. Kde koupit kvalitní 
manažerský kufřík ČESKÉ VÝROBY? U nás! Veškeré zboží 
najdete na eshop.dup.cz.
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https://eshop.dup.cz
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Cihlářská 503, 
344 01 Domažlice, 

Česká republika

Tel.: +420 379 724 441, 
Fax: +420 379 722 552, 

E-mail: kovobel@kovobel.cz

www.kovobel.cz

KONTEJNER KOVOBEL

Lze využít ke skladování:

Tradice od roku 1966

Pro skladování nebezpečných látek 
je používána jako podlaha záchytná 
vana. Kontejner je standardně 
vybaven dřevěnou podlahou.

Vybavení kontejneru regálovými stojany a 
regálovými nosníky s dřevěnými nebo 
záchytnými policemi snadno zvýší skladovací 
plochu a tím i užitkovou hodnotu kontejneru.

Jako volitelné příslušenství nabízíme střechu 
s průsvitným pruhem a okna k zajištění 
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