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Ivan Abdul 
předseda družstva IRISA Vsetín

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mi milým potěšením po třech letech opět uvést 
vánoční číslo našeho časopisu. 

Předvánoční shon, nákupy a návštěvy blízkých, to 
vše neodmyslitelně patří k  Vánocům většiny z  nás. 
Na něco jsem zapomněl? Ano, je to nazdobený vá-
noční stromeček, třpytící se u vás doma a vaši blízcí 
a  především děti se radují ze sváteční atmosféry 
v očekávání, co jim přinese Ježíšek za dárky.

Naše družstvo je již od roku 1954 výrobcem tra-
dičních skleněných vánočních ozdob. Patříme mezi 
družstevní výrobce vyrábějící podobný sortiment. 
Víceméně si ale nekonkurujeme, protože každý 
máme své vzory, své tvary vánočních ozdob včetně 
technologií a  především svoje vlastní šikovné pra-
covníky, jejichž rukama vznikají často až neuvěři-
telné originální dekorace. Každá vánoční ozdoba je 
svým způsobem malé umělecké dílo a  skutečným 
originálem – tvoří ho lidské ruce. 

Poslední dobou je velká móda nahrazovat vánoč-
ní ozdoby čínskou produkcí a  zejména nejrůznější 
supermarkety jen hýří levnou a mnohdy ne zrovna 
vkusnou nabídkou ozdob a  dalších vánočních de-
korací z  nejrůznějších plastických hmot či papíru. 
Každý si tak může vybrat pro svoje domácí prostře-
dí, co se mu nejvíce líbí – někdo volí svítícího soba, 
hvězdu či další motivy, jiní věnec z  nepřírodních 
materiálů a vánoční dekorace či nerozbitné vánoční 
ozdoby z plastu. Těmi nejkrásnějšími ale vždy byly, 
jsou a budou tradiční skleněné foukané a dokonale 
se třpytící vánoční ozdoby.

Naši zákazníci jsou specifičtí, stejně jako zákazníci 
dalších družstevních výrobců. Preferují na rozdíl 
od ceny především kvalitu. Rozhodující je pro ně 
vkusná dekorace, vhodný výběr tvaru, ladění tón 
v  tónu celého stromku. Doba, kdy se ozdoby předá-
valy z  generace na generaci a  na stromečku visely 
pestrobarevné ozdoby všeho druhu, je pryč. Dnešní 
náročný zákazník si může vybrat a  sladit tak vá-
noční ozdoby a ostatní prvky na stromečku v jedné 
barvě, třeba i s ohledem na výběr vánočního papíru 
a stužky. A pokud máte též rádi klasiku, pak rozzá-
řený vánoční strom třpytící se decentní a vkusnou 

výzdobou, místy připomínající motivy i  třpytem 
lesknoucí se sníh na ulici v záři pouličních lamp, vy-
tvoří ve vašem bytě tu nejhezčí vánoční atmosféru. 

Jakýkoliv konec vždy symbolizuje současně začá-
tek něčeho nového… Vznikají novoroční předsevzetí, 
jak v životě, tak v podnikání. Lidi bohužel preferují 
často cenu před kvalitou, což s sebou přináší občas 
řadu překážek. Pokud chce firma vyhrát na trhu, 
musíte být vždy v pohotovosti. Musí být lepší než ti 
druzí a mít i tu správnou dávku dravosti, přesvědčit 
zákazníky o svém sortimentu a jeho kvalitě. Zákaz-
ník už nemusí shánět zboží – firmy ho vyrobí a musí 
si zákazníka najít. Schopný obchodník musí umět 
se svými zákazníky také operativně komunikovat. 
Udržovat stávající, ale také se snažit vyhledávat 
nové a  neusnout na vavřínech. Stejně tak je dobré 
mít vlastní produkt a  nebýt jen otrokem zahranič-
ních otrokářů, pardon, firem zvučných jmen, zadá-
vajících českým firmám zakázky za podřadnou cenu.

Milí družstevní kolegové, přeji hodně pohody o vá-
nočních svátcích a v novém roce hodně zdraví a štěs-
tí jak v  osobním životě, tak v  podnikání. V  novém 
roce vám přeji hodně zákazníků a především důvěru 
v sebe, ve svoji firmu, ve své zaměstnance a ve svůj 
podnikatelský cíl. Těším se také na případnou spo-
lupráci s vámi.
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Celorepubliková porada SČMVD
Tak jako v předchozích letech se předsedové a vrcholní manažeři 
výrobních družstev sešli v  Praze na pravidelné podzimní Celore-
publikové poradě Svazu českých a moravských výrobních družstev, 
která je každoroční příležitostí nejen pro vzájemné setkávání 
představitelů družstev, ale i pro konfrontaci požadavků a potřeb 
významných českých zaměstnavatelů s  názory a  postoji vlády 
a  centrálních institucí, jež jsou zpravidla reprezentovány jejich 
zástupci. Letošní celorepubliková porada se uskutečnila v  pátek  
9. listopadu na novém místě, v  Hotelu Pyramida na pražském 
Břevnově. 

Na letošní Celorepublikovou 
poradu SČMVD byli přizváni 
náměstek ministryně průmyslu 
a  obchodu Ing. Eduard Muřický 
a  hlavní analytik ČSOB Ing. Petr 
Dufek. Výrobní družstva, jako 
všechny české výrobní firmy, za-
jímá výhled české ekonomiky pro 
nadcházející období, příspěvky 
hostů tak byly zaměřeny přede-
vším na tuto oblast.

ING. EDUARD MUŘICKÝ
Náměstek ministryně průmyslu 
a  obchodu Ing. Eduard Muřický 
popsal ve stručnosti přítomným 
manažerům členských výrobních 
družstev ekonomickou situaci 
České republiky a přiblížil aktivity 
Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR (MPO). Připojil i  predikci dal-
šího vývoje, představitelé rezortu 

očekávají i  přes aktuální stagnaci 
opětovný růst automobilového 
průmyslu, který je tahounem čes-
kého hospodářství. Z  hlediska 
činnosti rezortu seznámil Ing. Mu-
řický například s  novelou zákona 
o  investičních pobídkách, probí-
hajícími operačními programy 
TRIO a OP PIK a s připravovaným 
operačním programem TREND. 
Rovněž zmínil rozvoj informační 
infrastruktury, která je předpokla-
dem Průmyslu 4.0, otázku GDPR, 
fungování podnikatelské rady, jež 
je poradním orgánem MPO a v níž 
má svaz svého zástupce, služby 
Českomoravské záruční a rozvojo-

JUDr. Rostislav Dvořák
(předseda SČMVD)

Ing. Eduard Muřický
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vé banky nebo účasti na výstavách 
a veletrzích pod záštitou MPO.

V  reakci na příspěvek náměstka 
Ing. Muřického uvedl předseda 
svazu JUDr. Rostislav Dvořák, 
že SČMVD již v  loňském roce 
upozorňoval na varovné signály 
a  předpoklad zpomalení růstu 
tuzemské ekonomiky a  aktuální 
data českého hospodářství dávají 
těmto prognózám za pravdu. „Teď 
mluví někteří politici o  tom, že 
„ekonomika jede“. Co se týká naše-
ho hospodářství, je však potřeba se 
podívat na Německo, a  z  hlediska 
celého světa na USA. Je před námi 
obrovská hrozba dalšího krizového 
vývoje. Připadá mi, že budeme če-
kat, až přijde, místo toho, abychom 
provedli kroky, kterými se na oče-
kávané vlivy připravíme,“ uvedl 

JUDr. Dvořák a zdůraznil, že vláda 
v tomto směru nejedná dostatečně 
pružně. „Dostáváme se do zajímavé 
situace, kdy začínáme reagovat na 
věci ne ve chvíli, kdy jsme upo-
zorňováni na hrozící problémy, 
dokonce nejsme schopni reagovat, 
ani když už problémy nastupují. 
Začínáme reagovat až v okamžiku, 
kdy hoří střecha nad hlavou a kdy 
už zaznamenáváme negativní do-
pady,“ dodal JUDr. Dvořák.

ING. PETR DUFEK
Ředitel makroekonomických 
analýz ČSOB Ing. Petr Dufek, 
který patřil mezi pozvané hosty 

V popředí zleva: Ing. Miloslav Janíček (předseda VD BRNĚNSKÁ DRUTĚVA Brno, 
Jaroslav Procházka (předseda VD ORLÍK-KOMPRESORY Česká Třebová),  
Ing. Zdeněk Blažek (předseda VD DŘEVOJAS Svitavy), Ing. Emil Beber (předseda  
VD KOVOBEL Domažlice)

Ing. Petr Dufek
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na celorepublikových poradách 
i  v  předchozích letech, tentokrát 
účastníky seznámil se stavem 
české ekonomiky a  výhledem na 
nejbližší období. Ing. Dufek zmínil 
aktuální problémy českého hos-
podářství, mezi které na předních 
místech patří nedostatek pracov-
níků na trhu práce, slabý devizo-
vý kurz, roustoucí úrokové sazby 
nebo stagnace automobilového 
průmyslu, která má vzhledem 
ke struktuře českého hospodář-
ství zcela zásadní vliv. Rovněž se 
věnoval propadu akciových trhů 
v USA, Evropě a Číně a připrave-
nosti českých firem na případnou 
další ekonomickou krizi.

Součástí celorepublikové porady 
byla i  pracovní část, v  rámci kte-
ré předseda svazu JUDr. Dvořák 
informoval zástupce členských 
družstev o hospodaření svazu.

Příspěvky hostů a  následné re-
akce zástupců výrobních družstev 
přinesly oběma stranám zajímavé 
podněty. Celorepubliková porada 
SČMVD tak dlouhodobě prokazu-
je, že je důležitou platformou pro 
konfrontaci požadavků a  potřeb 
výrobních družstev s postoji vlády 
a centrálních institucí.

Po ukončení celorepublikové porady se účastníci akce 
přemístili do přilehlého divadelního sálu Dlabačov.  
Po oficiálním zahájení kulturní akce předsedou 
SČMVD JUDr. Rostislavem Dvořákem mohli zhléd-

nout one man show s  názvem „Vysavač“, ve které 
v  hlavní roli exceloval známý herec Bohumil Klepl. 
Hru uved její autor a režisér Patrik Hartl.

V popředí vpravo: Ing. Petr Veverka 
(předseda VD KNK Svratka)

V popředí zprava: PhDr. Zdeněk 
Drozen, Daniel Drozen (předsedové 

VD Noana Praha, KERAMO Kožlany 
a STAVODĚL Praha)
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Společenský večer
Poté setkání předsedů a  manažerů výrobních 

družstev pokračovalo v pražském Hotelu Pyramida. 
Společenský večer zahájil tradičně předseda SČMVD 
JUDr. Rostislav Dvořák. V  úvodu večera proběhlo 
slavnostní předání Pamětních listů za významnou 
podporu výrobního družstevnictví, které jsou udělo-
vány představenstvem svazu u příležitosti význam-
ného životního jubilea předsedů výrobních družstev, 
výročí založení členského výrobního družstva a  za 
mimořádné zásluhy.

VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČLENSKÉHO VD:
•  Stavba Praha – 100. výročí založení – ocenění pře-

vzal předseda Ing. Petr Janů
•  Družstvo Cementářů Praha – 100. výročí založení – 

ocenění převzal předseda Ing. Emil Fuhrmann

ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
•  Ing. Miloslav Čermák, předseda družstva Sněžka 

Náchod
•  Ing. Stanislav Mikeš, předseda družstva Dobřich 

Plus Dobřichovice
•  Ing. Martin Radič, předseda družstva Mechanika 

Prostějov 97
•  Antonín Bauernöpl, předseda družstva Ledenický 

nábytek Ledenice

ZA MIMOŘÁDNÉ 
ZÁSLUHY:
•  Vladimír Najman, 

předseda družstva 
Lidokov Boskovice

Pamětními listy 
byli v  letošním roce 
oceněni také Josef 
Špaček, předseda družstva KDS Sedlčany, Jiří Nová-
ček, dlouholetý pracovník družstva Oděva Třebíč, 
a družstvo Spektra Praha.

Večerem provázel moderátor Vojtěch Bernatský, 
který si pro oceněné přichystal řadu překvapení. 
K tanci a poslechu hrál orchestr Septet Plus Dalibora 
Kaprase. Návštěvníky večera potěšilo také vystou-
pení české pěvecké stálice Petry Janů, která zazpí-
vala některé ze svých největších hitů. Stává se již 
tradicí, že každým rokem slavnostní večer zpestří 
taneční vystoupení – letos se neslo v duchu exotiky 
a brazilských tanců v podobě taneční skupiny Tra-
dición.

Text: Mgr. Rodan Svoboda, Jana Henychová, 
Foto: Jana Henychová

Zleva: Ing. Petr Janů (předseda VD STAVBA Praha), Ing. Emil Fuhrmann (předseda VD Družstvo Cementářů 
Praha, Ing. Miloslav Čermák (předseda VD Sněžka Náchod), Ing. Stanislav Mikeš (předseda VD Dobřich Plus 
Dobřichovice), Ing. Martin Radič (předseda VD Mechanika Prostějov 97), Antonín Bauernöpl (předseda VD 
Ledenický nábytek Ledenice), JUDr. Rostislav Dvořák (předseda SČMVD)

Vladimír Najman  
(předseda VD Lidokov Boskovice)
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Letos 8. listopadu již počtvrté hostily prostory 
Pražské křižovatky – kostela sv. Anny galavečer pro-
gramu Důvěryhodné značky. Účastníkům slavnost-
ního předávání ocenění bylo za přispění moderátora 
Ladislava Špačka představeno 600 značek, kterým 
Češi v roce 2018 nejvíce důvěřují.

Vinařské družstvo z Čejkovic potřetí za sebou obhá-
jilo prvenství v kategorii „Víno“.

Potřetí v řadě nejdůvěryhodnější 
českou značkou roku
Do skupiny nejdůvěryhodnějších značek v ČR patří opět také Tem-
plářské sklepy Čejkovice, které mohou celý příští rok používat logo 
Nejdůvěryhodnější značka 2018 za vítězství v kategorii „Víno“.

Cenu za Templářské sklepy Čejkovice převzal před-
seda družstva Ing. Pavel Pastorek, který k  ocenění 
dodává: „Obhájení prvenství v kategorii Víno již po-
třetí za sebou nás těší o to víc, že hodnotitelé volí na 
základě vlastních zkušeností. Také letos se potvrdilo, 
že Češi dávají přednost tradičním českým značkám. 
Důvěra u  spotřebitelů je jednou z  nejdůležitějších 
hodnot každé značky. Všem našim zákazníkům dě-
kujeme za vyslovenou důvěru“.

Důvěryhodné značky je jediný marketingový pro-
gram na českém trhu, který monitoruje a  oceňuje 
značky, ve které mají čeští spotřebitelé největší dů-
věru.

Do projektu Důvěryhodné značky jako jedné z nej-
rozsáhlejších nezávislých anket zaměřených na spo-
třebitelskou důvěru u nás, vedené agenturou Nielsen, 
se ve druhé polovině září zapojilo neuvěřitelných 
čtyři tisíce respondentů. Ti tvořili reprezentativní 
vzorek českých spotřebitelů, kteří prostřednictvím 
on-line dotazníků hodnotili téměř 600 značek v  60 
skupinách. 

Vyhlášením výsledků však program nekončí, vítě-
zové, jednotlivých kategorií, mohou ocenění nasadit 
ve své marketingové komunikaci. Logo Nejdůvěry-
hodnější značka smí užívat po dobu jednoho roku.

Ing. Pavel Pastorek (předseda družstva 
Templářské sklepy Čejkovice)
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Pro vinaře z  Čejkovice to není první ocenění za 
značku, kterou vlastní. V minulosti templáři získali 
první místo za své logo v kategorii logo firmy v rám-
ci soutěže Logo VD & Značka pořá-
dané Svazem českých a  moravských 
výrobních družstev, přičemž v  této 
soutěži vybojovali také druhé místo 
v  kategorii značka výrobku se svou 
řadou Sang Real Sekt. V letošním roce 
získaly ocenění Česká chuťovka a staly 
absolutním vítězem prestižní soutěže 
o nejpopulárnější TOP vinařský cíl ČR 
2018.

Templářské sklepy Čejkovice jsou jedním z největ-
ších moravských producentů vína, sdružují 360 pěs-
titelů hroznů, roční objem činí 6,4 milionu litrů vína 

z  cca 1,5 tisíce hektarů vinic, které jsou ve 
třech moravských vinařských podoblastech, 
nabízí široké portfolio bílých, červených, rů-
žových tichých a  šumivých vín. Společnost 
je nositelem ocenění Nejdůvěryhodnější 
značka roku 2016, 2017 a 2018, Česká chuťovka 
a TOP Vinařský cíl 2018. Více o družstvu na 
www.templarske-sklepy.cz/o-nas.

Text: Luděk Tvrdý, Promoplanet
Foto: Jana Henychová + Atoz Marketing

Prodejní akce českých výrobců textilu, oděvů, hra-
ček, kosmetiky, šperků a domácích potřeb se konala 
ve středu 14. listopadu v budově SČMVD. Návštěvníci 
akce si mohli zakoupit výrobky družstev MODELA 
Pardubice, MODĚVA Konice, STYL Plzeň, VKUS Kla-
tovy, DITA Tábor, TEXMAN Liberec, SMĚR Praha, 
DETECHA Nové Město nad Metují, VŘÍDLO Karlovy 
Vary, GRANÁT Turnov, KDS Sedlčany,  DUP Pelhři-
mov, SLEZSKÁ TVORBA Opava a FAIR & BIO Praha. 
Více informací přineseme v  příštím čísle časopisu 
Výrobní družstevnictví.

(-jh-)
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Komplexu veletrhů se zúčastnila i tři výrobní druž-
stva.

Stánek družstva Dita Tábor na veletrhu potřeb pro 
děti a kojence FOR BABIES byl jako obvykle obležen 
zákazníky, kteří vybírali z bohaté nabídky výrobků 
Little Angel®. Kolekce oblečení a bytového textilu této 
značky jsou připravovány ve vývojovém oddělení 
družstva, jednotlivé výrobky se spolu vždy doplňují 
a dají se vhodně kombinovat. 

Kolekce Medvídek určená pro sezonu podzim/zima 
2018/19 v sobě spojuje hřejivý wellsoft a termoregu-
lační materiál Outlast®. Je zhotovena v medové barvě 
a  dvou odstínech hnědé. Obsahuje overal, kabátek, 
kalhoty s ťapkami, čepici, šátek, rukavice, bačkorky, 
fusak, deku a  rukavice na kočár. Z  důvodu bezpeč-
nosti jsou na produktech umístěny reflexní prvky. 
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Letňanský výstavní areál přilákal 
malé i velké návštěvníky
Ve dnech 25. – 28. října se na výstavišti PVA EXPO Praha uskutečnily veletrhy FOR TOYS, FOR BABIES, 
FOR GAMES a spolu s nimi i veletrh MODEL HOBBY. Přestože se v té době konala celá řada akcí spojená 
se stým výročím vzniku Československé republiky, na výstaviště si našly cestu spousty návštěvníků.
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Set svítící fusak Exklusive Outlast® a rukavice na ko-
čár byl oceněn odbornou porotou veletrhu, výrobce 
obdržel čestné uznání GRAND PRIX.

Na veletrhu FOR BABIES vystavovalo též družstvo 
Tvar Pardubice. Tento tradiční výrobce plastového 
zboží pro domácnost připravil pro návštěvníky vele-
trhu kolekci dětského a kojeneckého nádobí. Jednalo 
se o  talířky, misky, hrnečky, kelímky, uzavíratelné 
dózy - klickboxy, šejkry a  další. Praktickým pro-
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SVAČINOVÉ BOXY
         SET 1+2
SVAČINOVÉ BOXY
         SET 1+2
SVAČINOVÉ BOXY
         SET 1+2
SVAČINOVÉ BOXY
         SET 1+2

Svačinový set obsahuje:
 1 ks - svačinový box 180 x 130 x 70 mm s potiskem
 2 ks - svačinový box 110 x 78 x 62 mm

TVAR výrobní družstvo Pardubice, Husova 1682, 530 03 Pardubice                              tel.: +420 467 409 911                              http://www.tvar.cz                              e-mail:tvar@tvar.cz

- praktická sada 3 plastových krabiček určená k přenášení a 
ukládání potravin, např. svačinek, ovoce, piškotů,  atd, ale i 
drobných pomůcek pro kojence jako je dudlík a pod.

12  
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plastových krabiček určená k přenášení a uklá-
dání potravin, např. svačinek, ovoce, piškotů, ale 
i drobných pomůcek jako je třeba dudlík. Výro-
bek je zhotoven ze zdravotně nezávadného mate-
riálu, jeho předností jsou jednoduché uzavírání, 
nízká hmotnost, nerozbitnost i snadná hygienic-
ká údržba. Použitý materiál je recyklovatelný, 
tudíž šetrný k životnímu prostředí.

Směr Praha vystavoval v  tomto roce na modelář-
ském a hobby veletrhu MODEL HOBBY, prezentoval se 
jako výrobce plastikových modelů letadel, aut a lodí. 
I  tentokrát bylo mezi produkty několik novinek. 
Umístění stánku ocenili především modelářští nad-
šenci z  řad dospělých, kteří nemuseli stánek Směru 
hledat v hale s hračkami pro děti. Ten, kdo měl chuť, 
mohl přímo na stánku zasednout ke stolku a pustit se 
do skládání modelů hned na místě. 

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková
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www.pva.cz
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Pražské družstvo Drutěva patřilo za minulého režimu mezi přední české výrobce dámských 
pletených oděvů. Nadčasové modely z  jejich dílen obdivovaly ženy na módních přehlídkách 
a nebylo snad ženy, která by neměla něco z jejich nabídky ve svém šatníku. Na tehdejší dobu 
extravagantní modely, kvalitní úplety a krok se západní módou, tak nějak by se dala tehdejší 
tvorba Drutěvy, která vznikla již v roce 1950, charakterizovat. Je stále hodně těch, kdo si název 
firmy pamatují a mají ho spojený především s kvalitou výrobků. Družstvo Drutěva zaměstnává 
pracovníky s různým typem zdravotního postižení a je jim jako zaměstnavatel také výrazným 
pomocníkem při jejich každodenní cestě životem.

ROZHOVOR

Mgr. Kristýna Bukovská
předsedkyně družstva Drutěva

Paní předsedkyně, jak byste shrnula dřívější a sou-
časnou činnost družstva Drutěva?
Máme kvalitní šicí dílnu a  nabízíme kompletační 
práce prakticky všeho druhu – například galanterní 
zboží či plastové komponenty. Nabízíme též karto-
náž – výrobu dárkových obalů a podobně. V podstatě 
jakoukoliv podobnou činnost podle zadání klienta. 
Můžeme nabídnout výrobu v  oblasti propagačních 
předmětů. Dříve se jednalo o rozsáhlé pletárny, vel-
kou firmu zabývající se českou módou, účastnící se 
významných módních přehlídek, spolupracující s ve-
letrhy a  podobně… Dnes je konkurence v  oděvním 
odvětví obrovská. Činnost družstva je proto orien-
tována spíše na zakázkovou výrobu a  kompletační 
práce. Jsme družstvo zaměstnávající pracovníky se 

zdravotním postižením, poskytujeme náhradní pl-
nění. Naše činnost se zaměřuje i na práci s těmito lid-
mi, na jejich realizaci v běžném životě. Podporujeme 
jejich volnočasové aktivity, staráme se o ně, dáváme 
jim často smysl života. Naši lidé pracují podle svých 
schopností a možností, snažíme se především o dobré 
vztahy na pracovišti, hlavně žádný stres, důležitější 
je zdraví. Na druhou stranu tito lidé mají obrovskou 
touhu pracovat – práce jim dává nový smysl života, 
nové přátele a také určitý pocit odpovědnosti, včetně 
vyplnění volného času.

Máte vlastní výrobky?
Máme, ale pouze omezený sortiment. V budově v pří-
zemí máme podnikovou prodejnu, kde je možné za-
koupit si například domácí oblečení či nákupní tašky 
a další drobný sortiment z nabídky šicí dílny. Prová-
díme také nejrůznější opravy oblečení.

Ve vašem družstvu jsou zaměstnávány osoby se zdra-
votním postižením… Jak velké omezení pro firmu to 
představuje?
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V naší firmě zaměstnáváme cca 160 
zaměstnanců, z  toho asi 80 procent 
tvoří osoby se zdravotním postiže-
ním. Jisté omezení to samozřejmě 
představuje, jsou nestejně manuálně 
zruční, někdo je třeba méně šikovný, 
jiný má zdravotní postižení omezu-
jící jeho výkon, máme zde například 
i  nevidomou pracovnici. Pracují 
zpravidla na dílnách, ale třeba i jako 
vrátní či uklízečky. 

Jak moc takové omezení pracovníka 
limituje?
Jak jsem uvedla, máme zde i  nevi-
domou pracovnici – tam je to jasné, 
zaměstnanec musí vykonávat práci, 

kterou zvládne i s tímto postižením. 
Někdo ale třeba nevidí barvy, ne-
dovede je rozeznat. Musíme tomu 
uzpůsobit samotnou činnost. Pokud 
například šijí na šicím stroji, snaží-
me se jim práci měnit, aby neseděli 8 
hodin u šicího stoje.

Poskytujete jim například speciální 
podmínky?
Hledáme především způsob, aby-
chom lidem vyhověli, abychom jim 
vytvořili takové podmínky tak, aby 
chodili do práce rádi a  bez stresu. 
Pokud jde někdo do práce s  odpo-
rem, pak pracovní výkon nemůže 
být takový, jako když se do té práce 

těší. A když se těší, pak v případě potřeb firmy vyjde 
i vstříc.

V současné době má řada firem problém se zaměst-
nanci. Jak jste na tom vy? 
My naštěstí tyto problémy neřešíme, zájemci se nám 
hlásí sami, občas je doporučí i zdejší zaměstnanci. Dá 
se říci, že máme štěstí na lidi, co si práce váží a snaží 
se, co se dá.

Jaké benefity máte pro zaměstnance?
V  první řadě jsou to finanční benefity – například 
odměny a bezúročné půjčky. Mimo jiné jsme zde na 
určitých pracovištích zavedli svačiny… Zaměstnanci 
mají přestávky na jídlo, většina z  nich si nosí jídlo 
z domova. Co se týče oběda, ten je zajištěný – jídlo do-
vážíme a máme zde na přípravu vlastní kuchyň.

Před lety jste měli v nabídce tradiční a velmi kvalitní 
kartáče a smetáky – vyrábíte je stále?
Bohužel ne, byla to specifická práce pro slepce. Pro-
blém nastal s  výrobou komponentů – zkoušeli jsme 
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oslovit výrobce z oblasti dřevozpracujícího průmyslu 
a bohužel z toho sešlo, žádná z oslovených firem neby-
la schopna nám součást smetáku či smetáčku vyrobit. 
Jsme schopni tyto tradiční výrobky ale aspoň opravit.

V  poslední době je častým tématem GDPR. Jak vás 
novela zasáhla?
GDPR je potřeba brát v  úvahu, nicméně nabourává 
sociální vazby – nejsme jen zaměstnavatelé, jsme 
sociální podnik. Byli jsme zvyklí často řešit s pracov-
níky i  soukromé záležitosti, nutné pro jejich každo-
denní život… A v tom nyní vzniká omezení. Snažíme 
se našim zaměstnancům pomáhat - když má někdo 
problém, pomáháme mu ho řešit. GDPR například 
vymezuje i to, jestli si pověsíme na nástěnku seznam 
narozenin našich zaměstnanců a v podstatě i to přání 
k narozeninám, alespoň podle slov přednášejícího na 
školení na to téma, je v podstatě zásahem do soukro-
mí osob. Je to samozřejmě absurdní, ale musíme brát 
v úvahu platné zákony. Jenže nejde jen o narozeniny, 
ale třeba i o to, že nás zaměstnanci oslovují s tím, zda 
jim pomůžeme s  úhradou složenek či komunikací 
s úřady. A bohužel, kdo má například na tyto činnosti 
oficiálně asistenta, bývají s nimi i problémy.

Jaké například?
Naši zaměstnanci potřebují často doprovod – při 
jednání na úřadech, ale třeba také k lékaři či do ob-
chodu, kde si potřebují nakoupit. Bohužel ne všichni 
asistenti jsou zcela seriozní – například jedna paní od 
nás se setkala s případem, kdy jako nevidomá požá-

dala asistentku o pomoc při nákupu v supermarketu. 
Když pak pokladní řekla cenu, paní ta cena překvapi-
la a tak se ptala, co vše platí – a nestačila se divit, ne-
boť asistentka si do jejího košíku přihodila též vlastní 
zboží. Praxe je i taková, že asistenti si běžně nechají 
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od invalidů, kteří potřebují jejich doprovod, platit 
i oběd a podobně. Dá se to nazvat přímo hyenismem.

Jaké jsou vztahy na pracovišti mezi za-
městnanci? Pomáhají si i vzájemně?
Ano, jsou tu lidi s  nejrůznějším dru-
hem postižení a  vznikají mezi nimi 
často přátelské vazby, dokonce zde 
vznikají i  osobnější vazby, jako 
partnerské vztahy, dokonce zde 
máme i  manžele. A  my pak často 
kromě zaměstnání řešíme i  jejich 
případné potřeby či problémy.

Mají pracovníci problémy i v osobním životě s běž-
nými věcmi, které zdraví lidé neřeší?

Rozhodně, kromě zmiňovaných nákupů a celkově 
pro jejich omezenou schopnost v některých 

případech si poradit sami, se to týká i je-
jich volného času – například jsme se 

tu setkali s případem, že naši zaměst-
nankyni odmítl pořadatel prodat 
vstupenky na koncert známé zpě-
vačky, protože nevidí. Přitom měla 
s  sebou doprovod. Zvláštní naopak 
je, že vozíčkáře na koncert bez pro-

blémů pustí. Je to ale asi na pořadateli 
konkrétního koncertu.

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

www.drutevapraha.cz 



ru
b

ri
ka

 m
an

až
er

ů
 d

ru
žs

te
v

Konferenci zahájil úvodním slovem současný před-
seda představenstva DA ČR Ing. Jan Vysloužil, před-
seda Svazu českých a moravských bytových družstev 
(SČMBD). Rámec jednotlivým vystoupením dal 
příspěvek historika Mgr. Pavla Černého, vedoucího 
Muzea družstevnictví, který se věnoval výročí 100 
let od založení Československa, historii družstevnic-
tví a  jeho významným osobnostem. V  obou blocích 
konference na úvodní příspěvek postupně navázali 
zástupci členských svazů DA ČR, kteří přiblížili me-
ziválečný vývoj výrobních, bytových, 
spotřebních a zemědělských družstev 
a  jeho konfrontaci s  družstevní sou-
časností.

S  historií a  aktuální problematikou 
bytových družstev účastníky seznámil 
Ing. Martin Hanák (SČMBD), který při-
blížil vznik bytových družstev v 80. le-
tech 19. století, výstavbu družstevních 
domů v období první republiky i pová-
lečný kvantitativní rozmach bytových 
družstev. Z aktuální problematiky Ing. 
Hanák zmínil výhodnost družstev-
ního bydlení, jež je dostupnější než 
bydlení nájemní a může sloužit i  jako 
bydlení sociální, nebo současné hlavní 
úkoly SČMBD, mezi které patří úprava 
problematické legislativy a  obnovení 
družstevní výstavby. V  rámci části 
o  bytovém družstevnictví navázal 

Družstva za první republiky  
a dnes

U  příležitosti 100. výročí založení samostatné 
Československé republiky zorganizovalo Muze-
um družstevnictví, které spadá pod Družstevní 
Asociaci ČR, konferenci s  názvem „Družstva za 
první republiky a dnes“. V historické budově bý-
valé Velkonákupní společnosti družstev v Praze na 
Těšnově se tak 25. října sešli zástupci jednotlivých 
družstevních svazů, družstev, přizvaní odborníci 
a zájemci z řad veřejnosti. 
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Mgr. Pavel Černý (vedoucí Muzea  
družstevnictví)

vlevo: Ing. Soňa 
van Deelenová 
(generální 
ředitelka 
SČMVD)
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20. a 30. let minulého století, tak i dramatickému vý-
voji za 2. světové války, obnově a proměně charakteru 
výrobních družstev po roce 1945 (historii výrobních 
družstev jsme se v našem časopisu podrobně věnovali 
v číslech 9–11/2017). Na závěr prezentace byla za po-
moci statistických dat provedena rámcová konfron-
tace meziválečného stavu výrobního družstevnictví 
se současností. S  příspěvkem věnovaným družstvu 
Moravská ústředna Brno, jež je v současnosti nejstar-
ším českým výrobním družstvem s  tradicí od roku 
1909, vystoupila jeho předsedkyně Jana Malá, která 
představila vývoj družstva od jeho založení před I. 
světovou válkou. Moravská ústředna, přední výrobce 
textilních hraček v  České republice, dokládá úspěš-
nost družstevní formy podnikání, když dosahuje již 
čtyři desítky let kladného hospodaření.

K  počátkům spotřebních družstev, která vznikala 
v  českých zemích jako vůbec první již od 40. let 19. 
století, se ve své prezentaci vrátila Ing. Hana Carvová 
ze Svazu českých a  moravských spotřebních druž-
stev. Zmínila jak skromné začátky družstev, založení 
Pražského potravního a  spořitelního spolku v  roce 
1847, tak i situaci spotřebního družstevnictví v letech 
1918–1938. Významný prostor byl věnován spotřební-
mu družstvu Včela, jehož historii dokreslil dobový 
filmový dokument. Aktuální stav spotřebních druž-
stev byl prezentován na statistických ukazatelích, 
tj. počtu družstev, členů, prodejen a  zaměstnanců. 
Představena byla rovněž značka COOP a její hodnoty. 
Vývoj spotřebního družstevnictví byl ilustrován na 
navazujícím příspěvku o Jednotě České Budějovice, se 
kterou účastníky konference seznámil Mgr. Jaroslav 
Fišer, autor publikace k jejímu letošnímu 110. výročí.

S  příspěvkem o  zemědělském družstevnictví vy-
stoupil Ing. Vladimír Pícha ze Zemědělského svazu 
ČR, který se věnoval jak počátkům zemědělských 
družstev, období vrcholného růstu za první repub-
liky, období po roce 1945 a  existenci jednotných ze-

Mgr. Hasan Zahirović ze 
Slezské univerzity v Opa-
vě s  příspěvkem o  vile 
bratří Čapků. Skutečnost, 
že bratři Čapkové založili 
k  vybudování své vily 
družstvo, dnes již není 
zcela známá a  pro účast-
níky konference mohla 
být vcelku překvapivá.

Stručný vývoj výrob-
ního družstevnictví od 
roku 1894 do současnosti, 
s důrazem na období prv-
ní republiky, byl obsahem 

příspěvku Mgr. Rodana Svobody ze Svazu českých 
a moravských výrobních družstev. Prostor byl věno-
ván jak období vzniku prvních výrobních družstev 

19 

12/2018  VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

Mgr. Rodan Svoboda  
(sekretariát SČMVD)

Ing. Jana Malá  
(předsedkyně družstva  
Moravská ústředna Brno)
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mědělských družstev, tak i aktuálnímu stavu 
a  novým výzvám, jež před zemědělským 
družstevnictvím stojí. Nejstarší zemědělské 
družstvo v České republice, jímž je JZD Staré 
Hamry, prezentoval jeho předseda Petr Šime-
ček. 

Se samostatným příspěvkem „Tradice za-
vazuje“, který nebyl zařazen do žádného z te-
matických bloků věnovaných jednotlivým 
družstevním svazům, vystoupil Ing. Pavel 
Pastorek, předseda vinařského družstva 
Templářské sklepy Čejkovice. Družstvo na-
vazuje na bohatou historii, jeho předchůdce, 
jímž bylo Jihomoravské vinařsko-ovocnické 
družstvo v Čejkovicích, byl založen již v roce 

1936. V  současnosti jsou Templářské sklepy jedním 
z nejvýznamnějších producentů vína v České repub-
lice, o čemž se ostatně mohli účastníci sami přesvěd-
čit na degustaci vín z portfolia družstva, kterou po 
skončení programu konference vedl Ing. Pastorek.

Na závěr konference připadl příspěvek doc. Ing. 
Ilony Švihlíkové, Ph.D., z  organizace Alternativa 
Zdola, která se ve stručnosti věnovala ekonomic-
kým modelům družstevnictví od první republiky 
dodnes. Průřezově přiblížila jednotlivé typy druž-
stev, odvětví jejich působnosti, myšlenky a  cíle 
družstevnictví, ale také současný pohled veřejnosti 
na družstva.

Třebaže se v  letošním roce jednalo již o  druhou 
konferenci pořádanou DA ČR, lze jistě konstatovat, 
že se i tentokrát setkala se slušným zájmem odborné 
i laické veřejnosti.

Text: Mgr. Rodan Svoboda
Foto: Jana Henychová
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Ing. Pavel Pastorek
(předseda družstva  
Templářské sklepy Čejkovice)

Služba České Budějovice

Lidová Tvorba Uherský Brod
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Jak technologicky zvýšit 
produktivitu práce

řízení a záručního i pozáručního servisu.  Ústav má 
200 zaměstnanců, z nich 130 jsou vývojáři, kteří mají 
za sebou 750 mezinárodních a národních patentů. 

VÚTS, a.s. poskytuje své služby nejen velkým 
nadnárodním společnostem, ale menší robotická 
pracoviště vyvíjí i pro malé a střední podniky. Své 
služby nabízí i  výrobním družstvům. Má vlastní 
konstrukci, prototypovou dílnu a testování, což jsou 
další důvody pro spolupráci s ním. Velmi zajímavou 
oblastí činnosti je laserové aplikační centrum, které 
je schopno zákazníkům nabízet principy laserové-
ho řezání a svařování, a to nejen kovů, ale zejména 
plastů.

Máte-li nevyřešen problém, se kterým by vám  
mohli ve VÚTS, a.s. pomoci, zašlete svůj požadavek na 
obchodní oddělení společnosti.

Text a foto: Ing. Lenka Bartoničková

31. října se pro členy SČMVD uskutečnil seminář se 
VÚTS, a.s. v Liberci. Účastníci měli možnost sezná-
mit se s tímto výzkumným ústavem, se službami, 
které nabízí, a  také s  výzkumnými a  výrobními 
kapacitami, kterými disponuje 
 

VÚTS, a.s. se v  posledních letech vypracoval do po-
zice jedné z největších výzkumně vývojových zákla-
den pro oblast inovací, výzkumu, vývoje a realizace 
speciálních strojů a zařízení pro řadu oborů zpraco-
vatelského průmyslu. Výzkumně vývojový potenciál 
společnosti využívají zejména výrobci strojů a zaří-
zení v oblasti textilního, polygrafického, potravinář-
ského, sklářského a bižuterního průmyslu, dále pak 
subdodavatelé automobilového průmyslu, stejně jako 
výrobci obráběcích strojů a zdravotní techniky.

VÚTS, a.s. na rozdíl např. od univerzit aplikovaný 
výzkum dotahuje až do fáze realizace - zařízení, která 
vyvine, díky vlastní výrobě dodá na klíč včetně NC 
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MPO zlepšuje podmínky  
k získání dotací

pro výběrové řízení. Základní osou pro zisk vašich 
bodů tak bude:

– vyjádření stavebního úřadu či stavební povolení,
–  prokázání trvalé úspory proti původnímu stavu 

(v %),
–  měrné investice na uspořený kilogram CO2 za rok,
–  měrné investice na roční úsporu 1 GJ  - nový para-

metr oproti předcházejícím výzvám.

Na základě uvedených faktů je zřejmé, že MPO jako 
poskytovatel dotace má snahu umožnit čerpat dotaci 
i projektům, které by v předchozích výzvách neuspě-
ly z důvodu dosažení nižší úspory energie.

Text: Ing. Svatava Dytrychová, Petr Bayer

Vzhledem k blížícímu se konci dotačního období by-
chom rádi opět zmínili možnost čerpání dotace v pro-
gramu Úspory energie. V současné době je otevřena 
výzva č. IV tohoto programu a  jedná se pravděpo-
dobně o jednu z posledních výzev v tomto dotačním 
období. Tento program je jedním z  mála programů, 
které mohou družstvům přinést ekonomickou pomoc 
v  době, kdy vyhlášení dalších výzev ve velké míře 
využívaných družstvy – zejména program Technolo-
gie – je, přestože o jeho opětovné otevření usilujeme, 
nejisté. Plánované výzvy do programu Technologie 
jsou zaměřeny zatím výhradně na Průmysl 4.0. Z to-
hoto pohledu se jeví úspory energií jako logická cesta 
k řešení budoucích úspor a získání dotací. 

Podmínky nyní vyhlášené výzvy č. IV jsou ve srov-
nání s  předchozími výzvami mírnější. Zásadním 
rozdílem je snížení minimální bodové hranice pro 
úspěšnost projektu. Nyní již stačí dosažení 50 bodů ze 
100, což je rozdíl oproti předchozí výzvě, kde úspěšný 
žadatel musel dosáhnout minimálně 60 bodů. Dalším 
zmírněním je upuštění od hodnocení hospodárnosti 
rozpočtu. Nyní postačí k žádosti doložit pouze kumu-
lovaný rozpočet, položkový rozpočet je tak nutný až 
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manažerských osobnostech
Slavnostní průběh a  atmosféru křtu knihy, kte-

rou vydalo nakladatelství Mladá fronta, ocenili 
přítomní manažeři a  hosté. „Jsem velmi rád, že se 
po slavnostním vyhlášení Manažerů čtvrtstoletí, 
které se uskutečnilo letos 19. dubna ve Španělském 
sále Pražského hradu, podařilo dohodnout, připra-
vit a  vydat kvalitní publikaci o  nejlepších řídících 
pracovnících, tak jak je po dobu 25 let vyhledávala 
a  oceňovala soutěž MANAŽER ROKU,“ uvedl prezi-
dent ČMA Pavel Kafka. Zmínil záměr připravit pro 

rok 2024 mezinárodní konfe-
renci vědeckého řízení, která 
by byla 100letým připomenutím 
První mezinárodní konferen-
ce vědeckého řízení v  Praze. 
Ústředními postavami kongresu 
byli tehdejší prezident T. G. Ma-
saryk a pozdější americký prezi-
dent H. C. Hoover. 

Křtu se vedle autora, vedení 
ČMA, včetně viceprezidenta Pet-
ra Choulíka a výkonného ředitele 
Ivo Gajdoše a  zástupců naklada-
telství Mladá fronta, zúčastnila 
desítka manažerů čtvrtstoletí. 
Společně při něm zavzpomínali 
na zlomový bod v jejich manažer-

ské kariéře. Byla to pro většinu z nich změna politic-
kého systému po roce 1989, ale i inspirace osobnostmi 
či výsledky práce jiných. Například předsedkyně 
družstva Moravská ústředna Brno Jana Malá si při-
pomněla chvíli, kdy se s manželem rozhodla vyrábět 
hračky pro děti, například Krtečka. 

Součástí akce bylo divadelní představení Studia Yp-
silon s názvem „Říjen 1918 – den po dni“. Představení 
bylo koncipováno jako encyklopedické heslo, které 
zaznamenávalo dobové politické události i kuriozity, 
včetně inzerátů a  kriminálních případů. Doplnila 
je dobová poezie a  próza kabaretu Červená sedma, 
charakteristická pro nálady té doby. Druhá část křtu 
knihy se uskutečnila 15. listopadu za účasti autora 
Kamila Mikety při setkání Pražského manažerského 
klubu.

Text: Milan Mostýn

V  den výročí vzniku republiky 28. října pokřtila 
Česká manažerská asociace knihu „100 let od za-
čátku svobodného podnikání v  Československu“ 
s podtitulem Manažeři se lvíčkem. Na křest v Obec-
ním domě v Praze navazovalo divadelní představe-
ní Studia Ypsilon „Říjen 2018 – den po dni“.
 

Pětadvacet let prestižní soutěže MANAŽER ROKU, 
vyhlašované Českou manažerskou asociací (ČMA), 
mělo po letošním dubnovém vyhlášení manažerů 
čtvrtstoletí na Pražském hradě říjno-
vé pokračování. V  den připomenutí 
kulatého výročí vzniku republiky 28. 
října ČMA slavnostně pokřtila knihu 
„100 let od začátku svobodného pod-
nikání v Československu“, která nese 
hrdý podtitul „Manažeři se lvíčkem“. 
Právě příběhy úspěšných manaže-
rů čtvrtstoletí - vítězů soutěže, jsou 
těžištěm této obsahově a  vizuálně 
atraktivní publikace. Přibližuje in-
spirativní osudy prvorepublikových 
osobností a věnuje se značkám firem, 
které překlenují období od první re-
publiky do dnešních dnů. Závěru pa-
tří kapitoly, hledící do budoucna naší 
společnosti i managementu.

Samotný křest knihy Kamila Mikety proběhl pod 
taktovkou ČMA, jako generálního partnera, v histo-
rickém sále cukrárny Obecního domu. Tedy v  mís-
tech, kde se rodil nový stát. Dne 28. října 1918 dozrál 
okamžik, kdy část Národního výboru rozhodla, že 
vyhlásí nezávislost. Tužkou jednoho z členů – Aloise 
Rašína – sepsali politici zákon číslo 1, kterým se pro-
hlašoval samostatný československý stát.
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v oblasti podpory zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením?

Originální prostředí bylo zarámováno blížícím se 
výročím 100 let republiky, na které reagoval úvodním 
zamyšlením a rekapitulací vývoje postavení a podpo-
ry osob se zdravotním postižením za uplynulých sto 
let Jan Uherka, místopředseda Národní rady osob se 
zdravotním postižením, který mimo jiné zdůraznil 
klíčový význam práce jako cesty ke smysluplnému 
a kvalitnímu životu. Uplynulých 100 let přineslo ob-
rovský posun v oblasti zdravotní a sociální kompen-

Odborná konference pod tímto názvem, pořádaná 
Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR 
pod záštitou první místopředsedkyně Senátu PČR 
Miluše Horské se uskutečnila 25. října v Praze.
 

V  úvodním vystoupení zdůraznila 1.  místopředsed-
kyně Senátu PČR  Miluše Horská  nezbytnost systé-
mového řešení podpory zaměstnávání OZP, které je 
finální částí koordinované rehabilitace, o niž usiluje-
me společně už mnoho let. Předsedkyně výboru pro 
sociální politiku poslankyně Radka Maxová poděko-
vala všem, kteří usilují o potřebné změny, uvedla, že 
tématem se bude znovu zabývat výbor sněmovny na 
následující schůzi 22.  listopadu. Prezident KZPS Jan 
Wiesner krátce zrekapituloval úsilí, které zaměst-
navatelé již od roku 2013 věnují společné iniciativě, 
poděkoval sekci zaměstnanosti za konstruktivní pří-
stup a spolupráci.
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Zleva Jan Wiesner (prezident 
KZPS), Jiří Vaňásek (MPSV),  
Helena Plachá (Mravenec, AZZP)

Zleva: Petra Helebrantová (OZP Akademie), Petr Horký 
(MYJÓMI družstvo invalidů), Slavoj Čegan (Čegan),  
Radovan Civiš (Profiscan)
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zace následků postižení u téměř 10 procent populace, 
mnoho bariér stále přetrvává v  myšlení a  přístupu 
nejen zaměstnavatelů.

Náměstek ministryně práce a  sociálních věcí  Jiří 
Vaňásek shrnul obsah a souvislosti změn v systému 
podpory zaměstnávání OZP, k nimž došlo v poslední 
době. Poděkoval Úřadu práce ČR za úsilí při zvládnu-
tí přechodu na tyto změny v praxi, současně zmínil 
cíle, které jsou aktuálně předmětem jednání pracov-
ní skupiny ministerstva.

Na jeho vystoupení navázali Vlastimil Bureš, který 
uvedl příklad firmy VIS Plzeň a  pohled na aktuální 
problémy z  hlediska praxe zaměstnavatele více než 
50 procent OZP a  také předsedkyně AZZP ČR Vilma 
Baudišová, která představila družstvo KARKO Děčín 
zaměstnávající vysoký podíl osob s velmi nízkým ak-
tuálním pracovním potenciálem a zdůraznila dosud 
nedořešený problém eliminace dopadů růstu mini-
málních mezd na udržení pracovních míst tohoto 
segmentu zaměstnanců.

V diskusním panelu vystoupili představitelé velmi 
odlišných typů zaměstnavatelů:  Petra Helebran-
tová  (OZP Akademie Praha),  Petr Horký  (družstvo 
Myjómi v Brně), Slavoj Čegan (Čegan s.r.o., Šlapanice 
u  Brna) a  Radovan Civiš  (Profiscan s.r.o., Most). Od-
pověděli na shodné otázky týkající se povahy jed-
notlivých zaměstnavatelů, aktuálních pozitivních 
i  negativních zkušeností i  problémů, s  nimiž se po-
týkají. Navazující diskuse ukázala mimo jiné dlouho-
době neřešený rozpor mezi sociální a  ekonomickou 
rolí mzdy za práci a minimální mzdy. Ukázala znovu 
nutnost najít po  vzoru osvědčených zahraničních 
modelů formu skutečné chráněné práce jako mezi-
stupně mezi integračním zaměstnáním a  sociální 
rehabilitací.

V závěrečném vystoupení poukázal ředitel odboru 
SČMVD a místopředseda AZZP ČR Karel Rychtář na 
podceňovanou odbornou náročnost diskutovaného 
tématu, rekapituloval nejvýznamnější oblasti, které 
musí reforma systému zahrnovat a  postupně řešit. 
Vyjádřil stejně jako náměstek Vaňásek přesvědčení, 
že další společná jednání a také realizovaný projekt 
ÚP ČR zaměřený na podporu nejen uchazečů, ale 
i zaměstnavatelů OZP přinese potřebný posun a vý-
sledky.

Konference se zúčastnilo téměř 90 zainteresova-
ných odborníků z  politiky, státní správy (zejména 
Úřadu práce ČR), neziskových organizací i z okruhu 
zaměstnavatelů.

Text: Ing. Karel Rychtář
Foto: Jana Henychová, Josef Šulc
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Ing. Karel Rychtář  
(AZZP, SČMVD)

Miluše Horská  
(1. místopředsedkyně  

Senátu PČR)
Radka Maxová (předsedkyně 
výboru pro sociální politiku)

Vilma Baudišová (předsedkyně 
AZZP, předsedkyně  
družstva KARKO Děčín)

Jíří Vaňásek (MPSV)
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„Cheer Up” v překladu, hlavu vzhůru
Nápoj, který vznikl ve spolupráci  
tří integračních sociálních podniků

Jak hodnotíte spolupráci těchto tří ISP?
Velmi dobře, vše proběhlo velmi rychle. Největší pro-
blém je vždy, když se o obchodu hodně dlouho mluví, 
přemýšlí a chybí právě akceschopnost. Líbí se mi, že 
byl finální produkt poměrně rychle na světě a v dob-
ré marketingové kvalitě. Myslím si, že má před sebou 
obchodní potenciál.

Jak dlouho, jakým způsobem probíhala komunikace 
a spolupráce, než vznikl Cheer-Up?
Odhaduji, že nám vše trvalo zhruba čtyři až pět měsí-
ců, než byl produkt dotažen do finální podoby, která 
je v současnosti.

Kde a jak vznikla myšlenka spolupráce tří ISP na jed-
nom produktu, tedy Cheer-Up?
Myslím si, že myšlenka vznikla v Ergotepu. Máme ve 
firmě určitou filozofii a  přístup, skrze které se sna-
žíme dívat i do potřeb a možností partnerů, kteří se 
u nás jednak vzdělávají, nebo jsou s námi v různých 
projektech. Navíc problematika výroby bylinných 
sirupů, které jsou zpracovávány v  Pro – Charitě, je 
na velmi dobré úrovni. Na druhou stranu se však 
domnívám, že jsou v  Pro – Charitě určité obchodní 
mezery a nejsou úplně dobře zpracovány všechny ob-
chodní kanály. Z tohoto nějakým způsobem vznikla 
myšlenka na spolupráci. Dalším následným krokem 
byl prodej sirupů v síti prodejen TESCOMA, jelikož do 
nabídky sortimentě zapadají. Pro – Charita oslovila 
svého partnera, který produktu dodal marketing 
a  veškerou vizualizaci. Jedná se o  sociální podnik 
Maturus, o. p. s. Osobně jsem u realizace jako takové 
nebyl. Předal jsem ji generálnímu řediteli Ing. Jiřímu 
Černému do organizační struktury Ergotep, která 
vše dotáhla do stávajícího stavu.
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Spojením tří integračních sociálních podniků vznikl nový produkt. Podniky 
Ergotep, Maturus a  Pro – Charitu spojily společně síly a  výsledkem jsou bylinné 
sirupy Cheer Up. Sirupy jsou vyráběny v několika příchutích a nakoupíte je v  síti  
prodejen TESCOMA.

ROZHOVOR

Bc. Petr Herynek



so
ci

ál
n

í o
d

p
o

vě
d

n
o

st

Měly by si dle vašeho názoru ISP zadávat vzájemně 
zakázky a spolupracovat?
To je věc, která patří k  naší firemní kultuře. My se 
vždy rozhlížíme podle nějakých pravidel po partne-
rech v regionu, či v místě působení. V případě, že je 
dobrý řemeslník v Proseči, tak rádi využijeme právě 
jeho služeb. Pokud je dobrý partner v oblasti sociál-
ních podniků nebo zaměstnavatelů OZP, se kterými 
spolupracujeme, tak prvně oslovujeme my. Myslím 
si však, že je to otázkou úrovně uvažování každé fir-
my. Pro nás to tedy není úplně nová věc. Historicky 
máme již mnoho projektů za sebou. Ergotep napří-
klad v projektu Klasa VD organizoval prodej produk-
tů družstev, členů svazu SČMVD. Není to pro nás tedy 
žádná novinka, jak jsem již zmiňoval.

Máte v hlavě nějakou další vizi? Myslím tím samotný 
produkt, spolupráci s jinými ISP?
Ergotep hodně spolupracuje. Ať už Ergotep, družstvo 
invalidů nebo Ergotep CSR Institut, o. p. s. jsou hodně 
postaveny na spolupráci s ostatními sociálními podni-
ky nebo zaměstnavateli OZP. Konkrétní produkt v hlavě 
v tuto chvíli mám, ale řekněme, že z hlediska obchodní-
ho tajemství bych o tom v tuto chvíli nerad mluvil.

Měl by stát zadávat veřejné zakázky nejen 
běžným firmám, ale také ISP?
Myslím si, že to nejlepší, co by stát v tuto 
chvíli pro sociální podniky, zaměstnava-
tele OZP a chráněný trh práce mohl udělat, 
je, kdyby byl schopen kontrolovat již reali-
zované nástroje podpory těchto podniků. 
Zejména náhradní plnění a vůbec náhrad-
ní plnění jako takové. Pokud stát nezahájí 
nějakým způsobem kontroly, myslím si, že 
bude velmi rychle náhradní plnění zru-
šeno, neboť je prostorem pro šedé procesy 
ekonomiky. Těm potřebným to spíše ško-
dí. Je spousta vychytralých podnikatelů 
z  řad zaměstnavatelů OZP, kteří nějakým 
způsobem přebíjí a kupčí právě s náhrad-
ním plněním. 

Pokud chce stát pomoci obchodu u  subjektů na 
chráněném trhu práce, stačí velmi jednoduchá věc. 
Nastavit proces kontroly v náhradním plnění.

Domnívám se, že další podpory a další zvýhodňová-
ní těchto subjektů v konkurenčním prostředí nejsou 
dobrou cestou. Tyto podniky by měly být z větší části 
konkurenceschopní, a  právě náhradním plněním si 
tu plnou konkurenceschopnost vypracovat.

Spolupracujete s těmito podniky?
Ano, s  Pro-Charitou spolupracujeme již delší dobu. 
Cítím, že je to podnik, který má podobnou filozo-
fii jako Ergotep, a  předpokládám, že spolu budeme 
spolupracovat i nadále. Já osobně dodavatele marke-
tingových služeb, tedy třetí sociální podnik, do této 
spolupráce neznal.

Produkt je v tuto chvíli k sehnání na e-shopu TESCO-
MA. Plánujete rozšíření prodeje i na jiné e-shopy?
Nemyslím si, že na e-shopy. Budeme ho spíše chtít 
dostat do prodejního kanálu maloobchodních Pro-
dejních center TESCOMA, kde má dle mého názoru 
velký potenciál.

Cheer-Up v překladu, hlavu vzhůru. Má tento nápoj 
nějaké poselství, kromě toho, že je to skvělý sirup?
Určitě. Soudím, že ten, kdo marketing dělal, tak se 
zamýšlel, aby v názvu produktu nějakým způsobem 
spojil marketingová hesla nebo témata, která tento 
nápoj v sobě nese.

Doporučil byste takovou spolupráci i jiným ISP?
Nepochybně.

Rozhovor připravil Jan Forbelský.
Foto: Vlasta Ellmrichová + archiv družstva Ergotep
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ve stanovách družstva

Členství v družstvu představuje účast člena v druž-
stvu. Tato účast má povahu jak majetkovou, tak 
i  osobní. Obě uvedené stránky členství jsou spolu 
neoddělitelně spjaty v tom smyslu, že pro vznik člen-
ství v  družstvu, jeho trvání, stejně jako i  pro práva 
a povinnosti z něj plynoucí, musí být podmínky pro 
členství dané zákonem a stanovami družstva plněny 
vždy v souhrnu.

V  pojetí podle uvedeného zákona lze nabýt účast 
v obchodní korporaci, a tedy i v družstvu, a tuto účast 
zvyšovat, vložením peněz anebo penězi ocenitelné 
věci do jejího základního kapitálu. Při vložení do 
obchodní korporace za účelem nabytí nebo zvýšení 
uvedené účasti jsou tyto peníze či penězi ocenitelná 
věc předmětem vkladu. Tímto vkladem se pak podle 
zákona o  obchodních korporacích rozumí peněžní 
vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního 
kapitálu obchodní korporace. Jde-li o družstvo, pou-
žívá uvedený zákon označení členský vklad.

Ke vzniku účasti v družstvu v podobě členství vyža-
duje zákon o obchodních korporacích splnění všech 
jím i stanovami družstva určených podmínek. Všem 
družstvům je společné, že podle zákona musí být ke 
vzniku této účasti převzata vkladová povinnost k zá-
kladnímu členskému vkladu a  tato povinnost musí 
být v rozsahu určeném stanovami družstva splněna.  
Členství v družstvu proto zahrnuje vždy majetkovou 
účast člena v  družstvu, avšak nelze jej zužovat jen 
na ni. Vedle toho musí člen plnit další podmínky pro 
členství, a to podmínky týkající se jeho osoby, uplat-
ňující se především v závislosti na účelu, ke kterému 
bylo družstvo založeno, a na s tím související právní 
úpravě v zákoně o obchodních korporacích a ve sta-
novách družstva.

Jde-li o  majetkovou účast člena v  družstvu, podílí 
se každý člen družstva po dobu trvání svého členství 
svým základním členským vkladem na základním 
kapitálu družstva. Určit výši základního členského 
vkladu musí vždy stanovy, a  to peněžitou částkou. 
Výše základního členského vkladu musí být pro 
všechny členy družstva stejná. Co do výše tohoto 
vkladu nevyplývají z právních předpisů žádná ome-
zení. K  obsahovým náležitostem stanov patří také 
způsob a  lhůta pro splacení základního členského 
vkladu. 

Jako způsob splnění vkladové povinnosti k  zá-
kladnímu členskému vkladu připadá do úvahy jeho 

splacení v penězích. Přitom nelze zcela vyloučit, aby 
stanovy určily, že tato vkladová povinnost může být 
splněna také vnesením penězi ocenitelné věci do ma-
jetku družstva, jako nepeněžitého vkladu. Vzhledem 
k výši základního členského vkladu však není druhý 
z uvedených způsobů plnění vkladové povinnosti ve 
většině případů účelný. Zákon o  obchodních korpo-
racích vyžaduje, aby nepeněžitý vklad vždy ocenil 
znalec vedený v příslušném seznamu znalců a určený 
dohodou družstva s tím, že tento vklad nelze započíst 
na členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl znal-
cem oceněn. Podle výslovného ustanovení zákona 
musí být nepeněžitý členský vklad před jeho vlože-
ním také schválen členskou schůzí.

Pokud jde ve stanovách družstva o  určení lhůty 
pro splacení základního členského vkladu, je nutné 
vycházet z  toho, že ke splnění podmínek pro vznik 
členství v  družstvu je podle zákona o  obchodních 
korporacích zapotřebí, aby osoba ucházející se o člen-
ství svým písemným prohlášením převzala vklado-
vou povinnost k základnímu členskému vkladu, a aby 
před vznikem členství tuto povinnost splnila buď 
v plné výši, anebo pokud to stanovy umožní, ve výši 
vstupního vkladu. Vzhledem k  uvedenému je třeba 
ve stanovách především určit, zda k podmínkám pro 
vznik členství v družstvu patří splnění vkladové po-
vinnosti ve výši základního členského vkladu anebo 
vstupního vkladu. V případě volby druhé z možností 
musí být ve stanovách určena také výše vstupního 
vkladu a  lhůta v  délce nejvýše tří let, v  níž je člen 
povinen svou vkladovou povinnost v rozsahu rozdílu 
mezi základním členským vkladem a vstupním vkla-
dem splnit.

Základní členský vklad může družstvo za svého tr-
vání zvyšovat či snižovat rozhodnutím členské schů-
ze za podmínek a postupem vyplývajícím ze zákona 
o obchodních korporacích s tím, že důsledkem tako-
vého rozhodnutí je vždy změna jeho stanov co do jimi 
určené výše základního členského vkladu. 

Zvýšit základní členský vklad z  vlastních zdrojů 
může družstvo vždy, kdy k tomu tyto zdroje má. Při 
zvýšení základního členského vkladu z  vlastních 
zdrojů družstva se všem členům zvýší jejich základní 
členský vklad z těchto zdrojů, a to o stejnou částku, 
a žádná povinnost jim přitom nevzniká. Osoby, které 
se ucházejí o  členství v  družstvu přijetím za člena 
poté, kdy došlo k tomuto zvýšení, však musí ke spl-
nění podmínek pro vznik členství v družstvu převzít 
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kovkladovou povinnost k základnímu členskému vkla-
du v jeho nové výši.

Zákon o  obchodních korporacích upravuje také 
zvýšení základního členského vkladu doplatky čle-
nů. Tento způsob jeho zvýšení je možný, určují-li 
tak stanovy. Rozhodnutí členské schůze o  zvýšení 
základního členského vkladu doplatky členů zakládá 
povinnost každého člena k  doplatku nad dosavadní 
výši jeho základního členského vkladu. Řešení otáz-
ky, zda mají stanovy určit možnost zvýšit základní 
členský vklad tímto způsobem je proto při jejich 
přijímání významné jak z hlediska zájmů členů druž-
stva, tak i úvahy, jakou výši má mít základní členský 
vklad. K tomu je třeba dodat, že umožňují-li stanovy 
družstva zvýšit základní členský vklad doplatky 
členů, lze tento vklad zvýšit doplatky členů pouze 
jednou za tři roky a  nejvýše na trojnásobek stáva-
jící výše. I  v  případě zvýšení základního členského 
vkladu tímto způsobem samozřejmě platí, že osoby 
přijímané do členství v družstvu následně musí mít 
převzatu vkladovou povinnost k základními členské-
mu vkladu již v nové výši. 

Neurčují-li stanovy družstva, že členský vklad lze 
zvýšit doplatky členů, musí případnému rozhodová-
ní o tomto zvýšení vždy předcházet schválení změny 
stanov členskou schůzí, která to umožní. Podle záko-
na o obchodních korporacích v  tomto případě platí, 
že mezi přijetím rozhodnutí o změně stanov, kterým 
se umožní zvýšení základního členského vkladu 
doplatkem člena, a  přijetím rozhodnutí o  zvýšení 
základního členského vkladu musí uplynout lhůta 
alespoň 90 dnů. 

Obdobně, jako nevyžaduje ve stanovách žád-
nou úpravu zvýšení základního členského vkladu 
z  vlastních zdrojů družstva, není zde třeba upravit 
ani snížení tohoto vkladu, neboť podmínky k  tomu 
i  postup obsahují ustanovení zákona o  obchodních 
korporacích, od nichž se družstvo nemůže ve svých 
stanovách nijak odchýlit.

Člen má možnost mít v družstvu majetkovou účast 
nad základní členský vklad jen pokud stanovy určují, 
že se může podílet na základním kapitálu družstva 
též dalším členským vkladem. Zákon ponechává 
na družstvu, zda takovou účast ve svých stanovách 
připustí, stejně tak jako zda co do počtu dalších člen-
ských vkladů, tak i  výše dalších členských vkladů 
tuto účast jakkoliv omezí, anebo naopak ve stanovách 
určí, že se člen může podílet na základním kapitálu 
družstva také jedním nebo více dalšími členskými 
vklady, jejichž výše může být různá. 

Zákon o  obchodních korporacích vyžaduje, aby 
o  převzetí povinnosti k  dalšímu členskému vkladu 
družstvo uzavřelo se členem písemnou smlouvu, 
která obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo 
o  tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu 
a o jejím ocenění znalcem, dále údaje o způsobu toho-
to ocenění a o lhůtě ke splnění vkladové povinnosti. 
Ve smlouvě může být také ujednáno, že i  za trvání 
členství člena v družstvu lze další členský vklad zcela 
anebo zčásti vypořádat a předmět vkladu nebo jeho 
část členu vrátit. Současně ze zákona platí, že tuto 
smlouvu, stejně jako i  její změnu a zrušení schvalu-
je členská schůze, pokud stanovy neurčí, že členská 
schůze smlouvu o dalším členském vkladu neschva-
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účast v  družstvu byla zvýšena dalším členským 
vkladem, je namístě v této souvislosti řešit ve stano-
vách i  otázku, zda má být rozhodování o  schválení 
smlouvy o dalším členském vkladu i její změny a zru-
šení svěřeno s ohledem na poměry družstva členské 
schůzi. Nepřísluší-li podle stanov o tomto rozhodovat 
členské schůzi, patří tato rozhodnutí do působnosti 
představenstva družstva, anebo předsedy družstva, 
jde-li o družstvo v němž se představenstvo nezřizuje. 

Jedná-li se v  případě dalšího členského vkladu 
o  vklad nepeněžitý, platí i  zde, že musí být oceněn 

znalcem vedeným v  příslušném seznamu znalců, 
před vložením schválen členskou schůzí a na splně-
ní vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu 
započten nejvýše částkou, na jakou byl uvedeným 
znalcem oceněn. 

Na rozdíl od vkladu do jiných obchodních korpo-
rací může být podle zvláštní právní úpravy zákona 
o  obchodních korporacích, týkající se družstva, 
předmětem členského vkladu také provedení nebo 
provádění práce nebo poskytnutí anebo poskytová-
ní služby členem při splnění podmínky, že to určí 

stanovy družstva. Je zřejmé, že tento způsob splnění 
vkladové povinnosti najde využití podle účelu, k ně-
muž je družstvo založeno, jen ve stanovách  značně 
omezeného okruhu družstev.   

Jinou majetkovou účast, než kterou nabyl za pod-
mínek podle stanov základním členským vkladem 
anebo dalším členským vkladem člen v družstvu mít 
nemůže. Výjimkou z uvedeného je jen další majetko-
vá účast člena na podnikání družstva vzniklá přede 
dnem 1. 1. 2014 za  podmínek podle stanov družstva 
přijatých podle dříve platné právní úpravy v obchod-
ním zákoníku, která se i v současnosti řídí zmíněnou 

dřívější úpravou.

S majetkovou účastí člena v druž-
stvu jsou spjata jeho práva a  po-
vinnosti vyplývající z  členství. 
Člen musí splnit zejména svou 

vkladovou povinnost. Vyplý-
vá-li to ze stanov družstva, 

musí člen v případě zvýše-
ní základního členské-

ho vkladu doplatky 
členů splnit také 
svou povinnost 

k  tomuto doplatku. 
Člen může mít po-

dle stanov rovněž 
povinnost přispět 

na úhradu ztráty 
družstva.  K právům 

člena patří podílet se po 
dobu trvání svého členství na výhodách 

poskytovaných družstvem a pokud tak určí sta-
novy, přísluší mu také právo na podíl na zisku. 
Zaniká-li členu jeho členství za trvání družstva 
a nevstupuje-li do jeho dosavadních práva a po-

vinností z  členství v  družstvu jiná osoba tak, jak je 
tomu při převodu družstevního 
podílu, anebo při jeho přechodu 
na dědice či jiného právního ná-
stupce dosavadního člena, má 
člen právo na vypořádací podíl. 
Při zrušení družstva s likvidací 
náleží členu právo na podíl na 
případném likvidačním zůstat-
ku, který vyplyne z likvidace.

Text: JUDr. Miroslav Machala
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V dalším čísle naleznete

Intex Ledeč nad Sázavou
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Finanční prostředky programu Erasmus+ vzrostou v roce 2019 oproti roku 2018 
o 10 procent, tj. o 300 milionů eur.

Program Erasmus+: očekávaný rozpočet 
na rok 2019 v hodnotě 3 mld. eur je určen 
na podporu rozvoje mladých Evropanů 
a k vytvoření sítě evropských univerzit

www.europa.eu 

Koncem října 2018 Komise zveřejnila výzvu k  před-
kládání návrhů v  rámci programu Erasmus+ na rok 
2019. Z  očekávaného rozpočtu ve  výši 3 miliard eur 
půjde 30 milionů eur na vytvoření sítě evropských 
univerzit. Jde o  novou iniciativu, kterou vedoucí 
představitelé Evropské unie schválili vloni v  listo-
padu na sociálním summitu v Göteborgu. Je součástí 
snahy vytvořit do roku 2025 Evropský prostor vzdě-
lávání.

Evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež 
a sport Tibor Navracsics k  tomu uvedl: „Již za jeden 
rok můžeme vidět, jak se Evropské komisi daří plnit 
závazek, který členským státům dala: vytvořit ev-
ropský prostor vzdělávání do roku 2025. Usilujeme 
o to, aby se Evropa stala prostorem, kde hranice jed-
notlivých zemí nepředstavují překážku pro studium, 
rozvoj vzdělávání obecně a výzkum a nestojí v cestě 
dosahování excelence, rozvoji inovací a inkluzivnos-
ti ve vzdělávání. Evropské univerzity mají skutečný 
potenciál přeměnit prostředí terciárního vzdělávání 
v  Evropě. Jsem hrdý na to, že jim prostřednictvím 
programu Erasmus+ můžeme poskytnout význam-
nou podporu i motivaci.“

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ 
V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ 
V ROCE 2019
O  prostředky z  programu Erasmus+ se v  roce 2019 
může ucházet jakýkoli veřejnoprávní či soukromý 
subjekt, který působí v  oblasti vzdělávání, odborné 
přípravy, sportu a  práce s  mládeží. Zájem mohou 
vyjádřit i skupiny mladých lidí, které se věnují práci 
s mládeží, ale netvoří mládežnickou organizaci.

Spolu s výzvou k předkládání návrhů dnes Komise 
zveřejnila také příručku k programu Erasmus+, a to 
ve všech úředních jazycích EU. Ta obsahuje podrobné 
informace o všech příležitostech, které program stu-
dentům, vyučujícím, školitelům a  dalším zájemcům 
nabízí v roce 2019.

30 MILIONŮ EUR NA SÍŤ EVROPSKÝCH 
UNIVERZIT
Součástí snah o  vytvoření Evropského prostoru 
vzdělávání do roku 2025 je návrh Komise na zřízení 
sítě evropských univerzit v EU. Komise v roce 2019 za-
hájí v rámci výzvy k předkládání návrhů pilotní pro-
gram na podporu šesti aliancí evropských univerzit, 
z nichž každá bude složena nejméně ze tří vysokoškol-
ských institucí ze tří zemí. Jejich cílem bude propago-
vat posílení evropské identity, podporovat excelenci 
a  zvyšovat konkurenceschopnost evropských vyso-
koškolských institucí. Zájemci musí předložit žádost 
o grant u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu 
a audiovizuální oblast do 28. února 2019. Alianci pak 
budou muset vytvořit v období od 1. září do 1. prosin-
ce téhož roku.

Druhá pilotní výzva by měla být vyhlášena příští 
rok a plánovaná iniciativa by měla být plně zavedena 
v rámci příštího dlouhodobého rozpočtu EU od roku 
2021. Cílem je vytvořit do roku 2024 celkem 20 aliancí 
evropských univerzit.

Zdroj: internetové stránky EU 
(-vr-)
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Od roku 1993 poskytla EIB v  České republice úvěry na 195 projektů v  celkové hodnotě 24 mld. 
eur. Kromě toho schválil Evropský investiční fond 45 operací ve výši takřka 1 mld. eur. Klíčové 
výsledky letošního průzkumu EIB v oblasti investic: investice jsou zpět na hodnotách z doby 
před hospodářskou krizí; palčivým problémem zůstává nedostatek kvalifikovaných pracovníků; 
pouze 6 procent českých společností investuje do výzkumu a vývoje; podmínky na pracovním 
trhu se zhoršují.

Celkem 25 mld. eur a 240 projektů za 25 let – skupina 
Evropské investiční banky slaví čtvrtstoletí svého 
působení v ČR

www.eib.org  

„Za více než čtvrtstoletí svého působení v České re-
publice zde skupina EIB zanechala zřetelnou stopu,“ 
uvedl viceprezident Evropské investiční banky Vazil 
Hudák během své návštěvy Prahy. „Financovali jsme 
důležité projekty v oblasti dopravní, energetické a so-
ciální infrastruktury, podpořili jsme malé a střední 
podniky a  zaměřili jsme se také na změnu klimatu. 
Výše investic v České republice je však stále nedosta-
čující. Z našeho nejnovějšího průzkumu vyplývá, že 
české společnosti potřebují vyšší investice do vzdě-
lávání, dovedností a inovací, neboť jen tak lze zlepšit 
konkurenceschopnost země a vytvářet kvalitní pra-
covní místa.“

25 let působení skupiny EIB v České republice
Skupina EIB, již tvoří Evropská investiční banka (EIB) 
a Evropský investiční fond (EIF), zahájila svou činnost 
v  České republice již v  roce 1993, tedy více než 10 let 
před přistoupením země k  EU. Od samého počátku 
přitom hraje důležitou úlohu při modernizaci českého 
hospodářství. Podobně jako v jiných členských státech 
EU podporuje EIB investiční projekty, jejichž cílem je 
snížit rozdíly mezi regiony, posílit hospodářskou kon-
kurenceschopnost a zvýšit životní úroveň lidí. V České 
republice se banka EU zaměřuje zejména na rozvoj 
vnitrostátních a transevropských dopravních sítí, na 
podporu malého a středního podnikání a také na pro-
jekty, jež mají pozitivní vliv na změnu klimatu.

První operace realizované na počátku 90. let minu-
lého století se soustředily na modernizaci vnitrostát-
ní silniční a železniční sítě a také na podporu výstavby 
pražského metra. Banka EU podala rovněž pomocnou 
ruku po ničivých povodních v letech 1997 a 2002. Úvě-
rové operace EIB v České republice se dotýkají všech 
nejdůležitějších odvětví národního hospodářství, od 
základní infrastruktury v oblasti dopravy, komuni-
kací, energetiky a životního prostředí, přes sociální, 
regionální a komunální infrastrukturu, po podporu 
malým a  středním podnikům (MSP) poskytovanou 
prostřednictvím místních finančních institucí a roz-
voj znalostní ekonomiky.

Nedávno schválila EIB další projekty, jež by měly 
být zanedlouho připraveny k podpisu. Mezi ně patří: 
obnova české železniční infrastruktury (446 milionů 
eur), vodohospodářská infrastruktura města Brna  
(27 milionů eur), zprostředkovaný úvěr České spoři-
telně na financování projektů MSP a  společností se 
střední tržní kapitalizací (200 milionů eur) a průmy-
slový a obchodní areál Vlněna v Brně (33 milionů eur).

Průzkum EIB v oblasti investic (EIBIS) v roce 
2018 – Česká republika
Výsledky letošního průzkumu EIB v oblasti investic 
jsou k  dispozici: letos v  létě bylo osloveno celkem  
401 společností v České republice, a to v rámci celoev-
ropského průzkumu nálady na trhu ohledně investic 
u 12,5 tisíce společností. České společnosti jsou i na-
dále optimistické, pokud jde o  investiční vyhlídky. 
V  loňském roce investovalo 91  procent společností 
a  celkově očekávají české společnosti stejnou míru 
investic i v roce 2018.

V následujících třech letech by měly investice smě-
řovat zejména do obnovy a rozšiřování kapacit, při-
čemž podniky v  odvětví výroby budou investovat 
spíše do vývoje nových produktů a procesů.

Téměř všechny české firmy považují za překážku 
pro investice malou dostupnost zaměstnanců se 
správnými dovednostmi, což platí zejména pro pra-
covníky se střední a nízkou kvalifikací.

Podle více než 70 procent českých firem brzdí jejich 
investice – kromě nejistoty – regulovaný trh práce, 
regulované podnikání a náklady na energie.

Inovace jsou především otázkou jejich přijetí. České 
společnosti jsou pod průměrem EU v  investicích do 
nehmotných aktiv, nicméně i tak dosahují obdobného 
profilu inovací jako unijní průměr. Jedinou výjimkou 
je vyšší podíl firem, které přijímají inovace, což je do-
sti typickým rysem v celé oblasti střední, východní 
a jihovýchodní Evropy (SVJVE).

Zdroj: Evropská investiční banka
(-vr-)
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www.mdcr.cz

ským průkazem, riskují pokutu na místě do dvou tisíc 
korun, v případě správního řízení až 2500 korun.

Mezi nejvytíženější kraje patří Praha, Středočeský 
a  Jihomoravský. Z  hlediska věku se potom výměna 
týká nejvíce řidičů ve věkové skupině 61 a více let, ve 
věkové skupině do 30 let jich je naopak nejméně.

Výměnu řidičského průkazu je od července možné 
provést na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností. 
Během října tuto možnost využilo 12 procent moto-
ristů. Seznam všech úřadů je k dispozici v interaktiv-
ní mapě Ministerstva dopravy. 

Zdroj: MDCR
(-jh-)

Řidičský průkaz si letos vyměnilo zatím 514 tisíc 
řidičů. Pro nový doklad si tak přišlo 70 procent 
motoristů, 140 tisíc lidí výměna dokladu ještě 
čeká.
 

O výměnu dokladu je možné požádat tři měsíce před 
skončením platnosti dokladu. K výměně je nutné do-
nést doklad platný totožnosti a  stávající řidičák. Při 
podání žádosti už žadatel nemusí předkládat papíro-
vou fotografii, úředníci pořídí digitální.  Výměnu do-
kladu je možné provést i zpětně. I v takovém případě 
je výměna ve standardní lhůtě zdarma. Pokud řidič 
využije vydání v expresním termínu do 5 dnů, bude 
ho výměna stát 700 korun. 

V případě, že lidé nezažádají o nový doklad ve stan-
dardní lhůtě a usednou za volant s propadlým řidič-
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Pomalé Vánoce
Vloni jsem na tomto místě psala o Vánocích jinak. 

Můj příspěvek začínal postesknutím na hektičnost 
a vysokou míru stresu v době adventu. Letos jakoby 
tohle začalo už v listopadu. Ponejvíce vibruje Praha, 
ale i  kolegové z  Brna a  dalších velkých měst si stě-
žují na vysokou zátěž. „Je toho prostě moc,“ slyšíme 
odevšad. V  prosinci pak přibydou vánoční večírky 

a  chystání na samotné svátky. Z  temných 
dní určených spíš k odpočinku a klid-

nému těšení se téměř stává příprava 
na konec světa. Je proto dobře, že 

existují možnosti, jak tuto dobu 
prožít jinak, pomaleji a  udrži-

telněji. Pro nás osobně, naše 
okolí i planetu, která letos 
navíc prožila teplotní šok.

KDE SE POMALOST VZALA? 
Vše začalo v Itálii jako tzv. slow food, neboli pomalým 
jídlem. Když se v polovině 80. letech minulého století 
chystal v  Římě u  Španělských schodů otevřít svoji 
pobočku McDonalds, Italové se proti tomu postavili. 
Přesněji řečeno Italky. Traduje se, že si vzaly zástěry, 
válečky, pomoučnily si ruce a na ulici začaly na pro-
test připravovat domácí těstoviny. McDonalds v srdci 
Říma na tom místě sice dodnes stojí, tento akt však 
dal vzniknout hnutí Slow food, které se od té doby 
rozmohlo pro celém světě. Ne nadarmo má ve svém 
znaku šneka. Pomalost totiž přináší preciznost a kva-
litu. A nikdo nemůže upřít Italům, že by nerozuměli 
kvalitnímu jídlu.

A ZASE TA LOKÁLNOST
Pomalost se postupně přelila do módy. Mnozí si jistě 
vzpomenou na zřícenou továrnu na oděvy v  Ban-
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Sbírka betlémů

gladéši před více jak pěti lety. Od té doby se často 
preferuje udržitelné oblečení před hadříky, které 
nesmyslně obletěly planetu a  byly ušité za bídných 
podmínek. Začíná být opět v  kurzu pořizovat věci 
v second handech (po republice fungují některé jako 
úspěšné integrační sociální podniky) anebo podpořit 
českého výrobce. I  naše výrobní družstva nabízejí 
svěží a originální kousky (a to nejen co do oděvů), což 
bylo ostatně patrné na nedávné prodejní akci v Praze.

MÉNĚ JE VÍCE
Myslím, že nebudu daleko od pravdy s  tvrzením, že 
předvánoční tržby zase budou trhat rekordy. Stejně 
jako nárůst neuróz, depresí a  zdravotních kolapsů. 
Mnozí to už naštěstí nahrazují kvalitou. A  to nejen 
věcí a jídla, ale kvalitou mezilidských vztahů. Užijí si 
společně příjemně strávený čas namísto hektického 

chystání mnoha druhů cukroví a  pokrmů. Když už 
by měla potěšit drobnost, proč třeba něco nevyrobit: 
domácí marmeláda či perníček je pak nad zlato. Sa-
mozřejmě z  lokálních kvalitních surovin anebo za-
koupené od místního dodavatele s jasným původem.

DEJME ODPOČINOUT PLANETĚ
Země letos dostala na frak a my jsme zažili příznaky 
změny klimatu doslova na vlastní kůži. Sice jsme se 
těšili z  mnoha slunečných dní, ale za cenu dlouhé-
ho sucha a  dalších teplotních rekordů. A  příroda si 
zaslouží odpočinout. K  tomu může opět sloužit po-
malost – třeba ve spotřebě. Uberme plyn, a když už 
musíme, sáhněme po něčem méně destruktivním. 
Ať už to bude šetrně vyprodukované, ideálně české 
a sezónní, pokud exotické, tak fairtradové, anebo bez 
zbytečných obalů. Anebo si darujme NIC. Obdarová-
váme totiž hned několikrát najednou – nejprve sebe 
tím, že se vyhneme stresujícím nákupům, druhému 
pak věnujeme to nejcennější – svoji pozornost a pla-
neta si zároveň oddychne.

Přeji vám pomalejší Vánoce a radostnější nový rok!

Text: Markéta Vinkelhoferová
Foto: Jakub Hrab

Autorka je předsedkyní představenstva Fair & Bio 
družstva, které provozuje pražírnu fairtradové kávy 
v Kostelci nad Labem jako sociální podnik. Káva je k do-
stání na e-shopu: www.fair-bio.cz.

Vánoce a  betlém k  sobě neodmyslytelně 
patří... Svoji sbírku betlémů, kde většinu  
z  nich sám vyráběl nebo 
opravoval, nám ukázal 
bývalý pracovník SČMVD 
Jiří Kamenický (na sním-
ku s  manželkou). Nechte 
se i vy inspirovat převážně 
papírovým světem figurek 
českých betlémů.
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Ano? V DITĚ Tábor jste správně. Textilní výrobky to-
hoto jihočeského družstva právě toto nabízejí. DITA 
vlastní licenci na termoregulační materiál Outlast®, 
který používá při výrobě svých kolekcí pro děti 
(Little Angel®) a pro dospělé (Dita for men a women®.).

Pokud darujete výrobek z  DITY, nedarujete pouze 
tričko nebo čepici, ale i komfort funkčního materiá-
lu, který je vázaný na bavlnu, omezuje pocení a pra-
cuje podle teploty těla. Když je horko, chladí. Když je 
zima, hřeje. Má tedy širokou škálu použití: 

Co takhle darovat letos na Vánoce 
něco navíc? Třeba tepelný komfort 
vesmírného materiálu…

– pro miminka, která nemají vyvinutou schopnost 
termoregulace,

– pro každého s citlivou a svědivou pokožkou,
– pro těhotné ženy, které trpí třeba návaly horka 

(nebo se prostě jen chtějí v oblečení dobře cítit),
– pro aktivní sportovní život jako spodní vrstva,
– do školy či do školky,
– jako spodní vrstva do kanceláře pod košili.

Výrobkem z  Outlast® materiálu potěšíte každého. 
Navíc můžete přidat příběh, ve kterém se Outast® 
podíval do vesmíru a to jako součást rukavic kosmo-
nautů, pro které byl původně vytvořen.

Netroufáte si vybrat či odhadnout barvu nebo veli-
kost? Kupte dárkový poukaz! Je k dostání na eshopu 
www.littleangel.cz a v podnikových prodejnách DITY 
v Táboře a v Plzni.

Text: Petra Novotná
Foto: archiv družstva Dita

Autor:
Yan

Druh
drogy
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www.littleangel.cz



599
Kč

www.plazove-lehatko.cz

Udělejte radost originálním vánočním dárkem.
ZIMNÍ AKCE
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Nožířské výrobní družstvo KDS Sedlčany je tradiční výrobce, který své výrobky 
dodává na český trh již více než 65 let. Těžiště jeho výroby spočívá v sortimentu 
velmi kvalitních kuchyňských a řeznických nožů i náčiní. Výrobní program KDS je 
ale mnohem širší a vybere si v něm skutečně každý.  Kompletní sortiment si můžete 
prohlédnout i zakoupit v e-shopu na www.kds.cz .

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

www.kds.cz

Hledáte zajímavý dárek nebo chcete obno-
vit vybavení vlastní kuchyně? Pak by Vás 
mohl zaujmout výrobek z  KDS Sedlčany.  
Jde o  originální magnetický stojan z  kva-
litního bukového dřeva s  pěti noži z  řady 
Trend Royal. Praktický, lehce udržovatelný 
a  elegantní doplněk každé kuchyně. Nože 
jsou vyrobeny z  vysoce kvalitní nerezové 
oceli, která zaručuje výborné řezné vlast-
nosti a  trvanlivost ostří. Rukojeť z  ergo-
nomicky tvarovaného plastu pak zvyšuje 
pohodlí a bezpečnost při práci.

MAGNETICKÝ STOJAN  
SE SADOU  
KUCHYŇSKÝCH NOŽŮ  
TREND ROYAL (2661)
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Firemní prodejny:

Praha 1 | Dlouhá 28, Panská 1/892, Pánská Pasáž – Na Příkopě 23
Turnov | Náměstí Českého ráje 4
Liberec | OC Nisa
České Budějovice | Dr. Stejskala 9
Český Krumlov | Latrán 53
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www.granat.cz    www.granat-shop.cz

Potěšte své  
nejbližší 
originálním 
vánočním dárkem!



Limitovaná série Winter Edition
SUV značky Renault

Zvýhodnění až 80 000 Kč
Zimní pneumatiky ZDARMA*

5 let záruka Renault
Zvýhodnění závisí na konkrétním modelu a výbavě. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. *Akční nabídka 4 ks zimních 
pneumatik podle rozměru pneumatik v základní výbavě konkrétní verze vozidla platí při závazné objednávce na nový vůz se smlouvou o financování s Renault Finance 
od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (dle 
toho, co nastane dříve) a pro model KOLEOS 5 let/150 000 km (dle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí 
kupní smlouvy. Více u prodejců Renault. Renault KADJAR: spotřeba 5,9–6,0 (l/100 km), emise CO2 134–136 (g/km); Renault KOLEOS: spotřeba 5,4–5,8 (l/100 km), emise 
CO2 143–153 (g/km); Renault CAPTUR: spotřeba 4,2–5,6 (l/100 km), emise CO2 111–128 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a  emise CO2 jsou změřeny metodikou 
stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla k 28. 8. 2018. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučujeRenault doporučuje

DISPO DRUŽSTVO INVALIDŮ
Tel.: +420 261 711 515, e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz
www.autodispo.cz
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www.irisa.cz
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Co je největším symbolem 
tradičních českých Vánoc?  
No přece vánoční stromeček!

Ať už si koupíte krásnou vysokou jedličku, malý 
smrček nebo rozložitou borovici, nesmí na nich chybět 
kvalitní skleněné vánoční ozdoby od českých výrob-
ců. Spolehlivě rozzáří dychtivé dětské oči a vykouzlí 
i  úsměv na tváři dospělých. Kvalitní vánoční ozdo-
by se často v rodině dědí z generace na generaci, ale 

pokud jste to štěstí neměli, můžete to být 
právě vy, kdo tradici předávání vánočních 

ozdob ve vaší rodině založí. A jestliže ne-
víte, jak a čím začít, jako inspirace 

vám mohou posloužit krásné 
výrobky našich členských 

výrobních družstev. Veselé 
Vánoce!

IRISA Vsetín

SLEZSKÁ TVORBA Opava

VÁNOČNÍ OZDOBY Dvůr Králové
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